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Inne	hele	dagen	–	for	sikkerhets	skyld	

Ellen	Beate	H.	Sandseter	
	

DMMH	

Bakgrunn	

•  Norske	barnehageansaAe	har	vært	seA	på	som	svært	tolerante	
og	Gllatende	Gl	barns	risikofylte	lek	(Sandseter,	2012).	

•  Det	er	tegn	som	tyder	på	et	økende	sikkerhetsfokus	i	norske	
barnehager	de	siste	årene,	-	noe	som	kan	begrense	barns	
muligheter	for	fysisk	akGv	lek	

•  SamGdig	er	Helsedirektoratet	(2012)	bekymret	for	det	lave	
nivået	av	fysisk	akGvitet	i	den	norske	befolkningen	

•  Risikofylt	lek	antas	å	ha	en	posiGv	effekt	på	barns	
risikomestring	og	kan	være	skadeforebyggende	(Sandseter	&	Kennair,	
2011).		
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Helseeffekt	av	risikofylt	lek	

Interna'onal	Journal	of	Environmental	Research	and	Public	Health:	
	

•  Risky	outdoor	play	&	health	effects	
–  Totalt	seA	posiGve	effekter	på	barns	(3-12	år)	helse:	

•  Fysisk	akGvitet	
•  Sosial	helse	
•  Sosial	kompetanse	
•  Sosiale	interaksjoner	
•  Mer	Gd	brukes	Gl	lek	
•  KreaGvitet	
•  Resiliens	(motstandsdykGghet	ovenfor	psykiske	problemer)	
•  Mindre	inakGvitet	

–  Lek	i	høyde	var	ikke	assosiert	med	bruddskader	eller	alvorlige	skader,	og	
kamplek	var	ikke	assosiert	med	mer	aggresjon	

Ulykker	og	skader	i	norske	barnehager	

•  Skadefrekvensen	i	norske	barnehager	er	overraskende	lav,	taA	i	
betraktning	hvor	mye	uYorskende	lek	barna	Gllates	å	drive	med	
(Sandseter,	Sando,	Pareliussen,	Egset,	2013).	

–  1	av	10	barn	skader	seg	hvert	år	i	barnehagen	

–  97.9	%	av	disse	er	småskader	som	behandles	av	barnehagepersonalet	eller	
bare	trenger	enkel	legesjekk		

–  1.9	%	er	moderate	skader,	primært	brukne	ben	eller	hjernerystelser	

–  0.2	%	er	alvorlige	skader,	i	2012	var	alle	idenGfiserte	kraniebrudd		

Beskrivelsen	av	moderat-	Gl	alvorlige	skader	viste	at	de	fleste	var	
«hendelige	uhell»	det	er	vanskelig	å	gardere	seg	mot	

Forskningsspørsmål	

	

	

Hvordan	påvirker	sikkerhetsfokuset	
akGvitetene	i	norske	barnehager?	
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Metode	

•  Datamaterialet	ble	samlet	inn	i	2012-2013	i	kartleggingen	av	skader	og	
ulykker	i	barnehagene	i	2012.	

•  Et	elektronisk	spørreskjema	ble	sendt	Gl	alle	styrere	i	Norge.	Totalt	2105	
(32	%)	styrere	fullførte	spørreskjemaet.		

•  Et	åpent	spørsmål	hvor	styrerne	selv	skulle	beskrive	hvordan	
sikkerhetsfokuset	påvirker	akGvitetene	i	barnehagen	er	grunnlaget	for	
denne	presentasjonen.		

Metode	

•  Hvert	svar	ble	studert	og	kategorisert.	Kategoriene	ble	Gl	med	
utgangspunkt	i	de	forskjellige	svarene	i	datamaterialet.		

•  Når	alle	svarene	var	analysert	og	de	endelige	kategoriene	var	bestemt	ble	
alle	beskrivelser	analysert	en	gang	Gl.	

•  Selv	om	spørsmålet	omhandlet	hvordan	sikkerhetsfokuset	påvirket	
akGvitetene	i	barnehagen,	omhandlet	mange	av	svarene	Gltak	de	hadde	
gjort	i	barnehagen	som	en	følge	av	sikkerhetsfokuset.		

Resultater	

	
•  879	(42	%)	styrere	besvarte	det	åpne	spørsmålet	om	hvordan	

sikkerhetsfokuset	i	samfunnet	påvirket	akGvitetene	i	barnehagen.	
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Resultater	

Figur	1	Fordeling	av	de	åpne	svarene	som	beskriver	begrensninger	i	barns	
muligheter	for	fysisk	akGv	lek	
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Lek	og	akGviteter	(188)	

•  Denne	kategorien	inneholder	ulike	begrensninger	i	akGviter	som	
klatring,	aking,	balansering,	sykling,	skøyter	og	vilter	lek.	AkGviteten	
som	trekkes	frem	av	flest	styrere	er	klatring	(126):	

	“Redsel	for	fallulykker	fører	0l	at	klatring	ikke	blir	0lre6elagt/godta6”	
		
	“Klatring	i	trær.	Barn	får	lov,	men	kun	inn0l	en	viss	høyde	og	all0d	under	0lsyn.”	

•  Foreldre,	lovverk,	lekeplassinspektører,	lokale	myndigheter	og	
media	blir	trukket	fram	som	pådrivere	for	begrensninger:	

	“Flere	foreldre	u6rykte	sin	bekymring	for	at	barna	kunne	klare	å	klatre	i	noen	av	
	epletrærne	våre.	E6er	å	ha	snakket	med	barnehagemyndigheten	i	kommunen	om	
	de6e	så	anbefalte	de	at	vi	ikke	lot	barna	klatre	i	trær,	det	kunne	de	heller	gjøre	
	med	foreldrene	privat.	I	dag	så	får	ikke	barna	klatre	i	trær	i	bakgården.”	

	
	“Kommunen	har	i	hovedsak	hugget	ned	alle	trær.	Barna	får	ikke	klatret.	Stort	
	fokus	på	skader	gjør	foreldrene	engstelige	og	de	har	mange	0nge	de	er	redde	for	
	at	barna	skal	gjøre.	For	eksempel	bevege	seg	ut	på	gla6	føre.	De6e	gjør	vi	
	selvfølgelig	likevel	bla.	fordi	det	er	vik0g	at	barna	lærer	å	håndtere	ulike	
	underlag,	men	vi	må	tenke	oss	nøye	om	og	forklare	mye	for	foreldrene.”	

Uteområdet	(83)	

•  Begrensninger	i	uteområdet	er	hovedsakelig	beskrivelser	av	
lekeplassutstyr	og	hva	som	er	gernet	fra	uteområdet.	

	“Det	er	klart	at	med	alle	lover	og	forskriIer	så	har	vi	sikret	oss	på	alle	"bauer	
	og	kanter".	Det	se6er	begrensninger	overfor	barna	og	vi	har	bl.a.	vært	nødt	
	0l	å	ta	ned	f.eks.	slengtau	og	klatrene6	i	skogen	pga.	fallunderlaget.	Man	
	har	jo	heller	ikke	mulighet	0l	å	henge	opp	ei	enkel	hengekøye	mellom	to	trær	
	engang!	”	

	
	“Nye	regler	for	hva	som	er	0lla6	av	lekeutstyr	på	uteområdet	i	barnehagen.	
	Noen	li6	mer	krea0ve	apparater	sa6	opp	på	dugnad,	gammel	båt,	tau	
	mellom	trær	må	Nernes.”	

	
	“Vi	må6e	ta	vekk	dissa	som	følge	av	reglene	om	sikkerhetssone	og	ta	vekk	
	leikehuset	pga	klemfare	og	fallunderlag.”	
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Vann	(49)	

•  Manglene	opplæring	blant	ansaAe	i	livredning	i	nevnes	av	styrerne	
som	årsak	Gl	å	unngå	vann,	sjø	eller	svømmebasseng.		

	
•  For	lav	voksenteAhet	Gl	å	kunne	ivareta	sikkerheten	på	disse	turene	

er	også	en	årsak	Gl	å	unngå	vann:	
		“Vi	går	mindre	på	tur	i	skog	og	ved	sjø	pga	redusert	bemanning	og	"redsel"	
	for	å	ikke	ha	oversikt	over	barnas	ak0viteter.”	

•  Begrensninger	i	uteområdet	grunnet	vann	blir	også	beskrevet:	
	“De	minste	barna	kan	ikke	være	ute	på	leikeplassen	nå	det	danner	seg	store	
	vanndammer.”	

Turer(29)	

•  SikkerhetsruGner,	voksenteAhet,	opplæring	av	ansaAe,	bruk	
av	private	biler	og	offentlig	transport	fører	Gl	færre	turer	I	
noen	barnehager:		

	“Det	å	bevege	seg	"bort"	fra	barnehagen	krever	egen	oppfølging	/	
	planlegging	med	fokus	på	sikkerhet.	Tror	muligens	de6e	gjør	at	
	barnehagene	oIere	blir	i	ro.”	

	“Begrensning	av	turer	på	grunn	av	at	foreldre	ikke	liker	at	barn	ikke	
	si6er	i	bilseter	i	buss.”	

	“Vanskeligere	å	dra	på	turer:	Frakt	av	barn	i	privatbil	er	forbudt.	Med	
	buss,	kun	i	lavhas0ghetssoner	uten	sikring.”	

Vær	og	føre	(25)	

•  Forandringer	i	vær,	føre	og	sesongvariasjoner	fører	Gl	
begrensinger	i	bruken	av	uteområdet	og	hvilke	akGviteter	
som	Gllates:	

–  “Nå	har	vi	fokus	på	at	aking	på	islagte	bakker	er	forbudt”.	

–  “Lekeapparater	stenges	oIere	enn	før	pga.	krav	0l	støtdemping	ved	
fall	(barfrost,	is	o.l.).”	

–  “Vi	er	inne	når	det	er	gla6e	dager	ute”.	
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Andre	begrensninger	(57)	

•  Denne	kategorien	inneholder	ulike	generelle	beskrivelser	av	
begrensninger	i	barns	muligheter	for	fysisk	akGv	lek	i	barnehagen.	

	“Barna	kunne	trenge	mer	fysiske	uUordringer,	men	på	grunn	av	de	strenge	
	sikkerhetskravene	vi	har	er	det	endel	ak0viteter	vi	ikke	kan	0llate	
	(dessverre).	Sikkerhetshysteriet	har	gå6	så	langt	at	barn	ikke	får	nok	
	uUordringer	0l	å	utvikle	motorikk	på	en	slik	måte	at	de	klarer	å	håndtere	
	uUordrende	situasjoner	(klatring	i	trær	og	i	Nell	m.m.).”	

	
	“Barna	er	under	oppsyn	0l	enhver	0d,	inngjerdet	barnehageområde.	Lov	0l	
	lite	i	forhold	0l	når	vi	vokste	opp.	Overgangen	fra	barnehage	hvor	de	er	
	under	totalt	oppsyn,	0l	skolen	hvor	de	i	stor	grad	må	ordne	seg/klare	seg	
	selv	kan	være	stor.”	
		
		“Mediefokuset	i	dagens	samfunn	der	man	risikerer	å	komme	på	framsiden	
	av	VG	og	Dagbladet	og	lokalaviser	hvis	noe	skjer	gjør	at	sikkerheten	skjerpes	
	ekstra.	Det	medfører	og	at	barnas	grovmotoriske	uUoldelse	begrenses,	av	
	frykt	for	at	det	skal	skje	noe”.		

	

Våre	funn	i	et	internasjonalt	perspekGv	

•  Et	overveldende	antall	studier	viser	at	barns	mulighet	for	fri	lek,	
spesielt	i	ute-	og	naturmiljøer,	er	på	braA	nedsGgende	kurve	(se	f.eks.	
Freeman,	1995;	Lester	og	Maudsley,	2007;	Brussoni	m.	fl.,	2012;	Moss,	2012)	

•  Barns	mulighet	Gl	fri	bevegelse	og	ferdsel,	i	nærmiljøet,	Gl	og	fra	
skole	m.m.,	bliA	svært	begrenset	(Lester	og	Maudsley,	2007;	Brussoni	m.	fl.,	2012;	Carver	
m.	fl.,	2008)		

•  Økt	bekymring	for	trafikksituasjonen	i	barns	nærmiljøer,	ønske	om	
å	eliminere	alle	muligheter	for	risiko	i	barns	liv,	bekymring	for	
«stranger	danger»,	redsel	for	å	bli	saksøkt	ved	ulykker	og	skader,	
samt	press	fra	forsikringsbransjen	(se	f.eks.	Lester	og	Maudsley,	2007;	Gleave,	2008;	
Brussoni	m.	fl.,	2012;	Moss,	2012).	

•  Økende	press	i	retning	av	læring	og	læringsmål	i	barns	liv	og	
hverdag,	helt	ned	i	barnehagealder	(Hennum,	2011).	

FN	er	bekymret:	Barns	reA	Gl	fri	lek	er	truet	

•  FNs	komité	for	barns	remgheter	uArykker	i	sin	kommentar	nr.	17	
(UN,	2013)	en	sterk	bekymring	for	manglende	oppfølging	av	
barnekonvensjonens	arGkkel	31	som	inkluderer	barns	reA	Gl	fri	lek	

		
•  “UYordringer	som	må	møtes	for	å	realisere	arGkkel	31”	

–  “B	39:	Balansere	risiko	og	sikkerhet:	Frykt	for	den	fysiske	og	psykiske	
risikoen	barn	utseAes	for	innenfor	deres	lokale	miljøer	bidrar,	i	noen	deler	
av	verden,	Gl	å	øke	graden	av	overvåkning	og	Glsyn,	med	den	konsekvensen	
at	det	begrenser	barns	frihet	Gl	lek	og	muligheter	Gl	rekreasjon…(...)...	Selv	
om	barn	ikke	skal	utseAes	for	skade	i	realiseringen	av	arGkkel	31,	så	er	en	
viss	grad	av	risiko	og	uYordring	in	integrert	del	av	barns	lek	og	
rekreasjonsakGviteter,	og	en	nødvendig	faktor	for	fordelen/nyAen	av	disse	
akGvitetene.	Det	er	behov	for	en	balanse	mellom,	på	den	ene	siden,	å	
redusere	uakseptable	farer	i	barns	miljøer...(...)...og	på	den	andre	siden,	
informere,	utruste	og	styrke	barn	i	å	ta	de	nødvendige		forholdsregler	og	
handlinger	som	ivaretar	deres	egen	sikkerhet.”	
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En	del	andre	land	er	i	ferd	med	å	ta	grep…	

England	
•  Play	Safety	Forum	(PSF)	–	jobbet	hardt	i	

snart	20	år	

•  Health	and	Safety	ExecuGve	(HSE)		
–  HSE	understands	and	accepts	that	this	means	

children	will	ouen	be	exposed	to	play	
environments	which,	whilst	well-managed,	
carry	a	degree	of	risk	and	someGmes	potenGal	
danger.		

–  When	planning	and	providing	play	
opportuniGes,	the	goal	is	not	to	eliminate	risk,	
but	to	weigh	up	the	risks	and	benefits.	No	child	
will	learn	about	risk	if	they	are	wrapped	in	
coAon	wool	

En	del	andre	land	er	i	ferd	med	å	ta	grep…	

Canada	
•  PosiGon	statement	juni	2015	

•  14	store	prosjekter	ble	sparket	
i	gang	i	februar	2016	

•  Skadeforbyggende	og	
helsefremmende	
forskningsmiljø	er	med	på	
arbeidet	

•  HelsepoliGkere	begynner	å	vise	
interesse	

Hva	tenker	vi	om	utviklingen	her	Gl	
lands?	
	
Trenger	vi	snart	å	ta	grep	her	også?	


