
Jeg vi snakke litt om overdrevet sikkerhetsfokus, overbeskyttelse, og barns behov for utfoldelse, 

utforsking, og å kjenne på egne grenser 

Hva er trygt? Hva er farlig? Hva mestrer jeg? Hvor går mine grenser?  

Å få lov til å bryte noen barrierer, få kjenne på spenning, skrekkblandet fryd, eller det barna selv kaller 

«skummeltartig» 

Jeg vil snakke om risikofylt lek! 

 

Jeg vil starte med en fortelling fra en som gikk i barnehage på slutten av 70-tallet: 

Vi gjorde jo mange ting. Vi stakk jo av. Vi bare hoppet over gjerdet og tok oss en tur fra barnehagen. 

De kom ikke etter oss, for de antok vel av vi ble lei og kom tilbake. Og det gjorde vi stor sett, når vi ble 

litt sulten og sånn. Så da var vi ute på ekspedisjon i nabolaget. Det var helt magisk. Det var lite å 

finne på i barnehagen, så det var derfor vi stakk av. Vi vandret rundt for å se om vi kunne finne på 

noe. Vi fikk ikke irettesettelser for det etterpå. Vi fikk kanskje høre det litt, men det ble ikke bygget 

høyere gjerder i barnehagene eller noe sånt.  

 

For barn som vokser opp i dag, preges oppveksten av et mer innskrenket handlingsrom for lek og 

utforskning enn det gjorde for oss som vokste opp på 70 og 80-tallet. Dette har skjedd til tross for at 

forskning på barns utvikling og læring har dokumentert at det er viktig for barn å få boltre seg i 

risikofylt lek uten alltid å være under overvåkning av voksne. Det er sånn barn gjør seg viktige 

erfaringer, opplever, lærer, og gradvis blir autonome og selvstendige individer som kan stå på egne 

bein. Det bidrar positivt til fysisk og motorisk utvikling, sosiale ferdigheter og mental robusthet. Det 

gir også viktige erfaringer og kompetanse til å vurdere og håndtere risiko – kanskje den beste og 

billigste ulykkesforebyggingen vi kan investere i. 

 

Risikofylt lek handler om å få utforske det man opplever som litt skummelt, men som samtidig gir en 

herlig spenningsfølelse – det handler om å utforske høyde for eksempel når man klatrer, eller fart for 

eksempel når man aker ned en bratt bakke, uforutsigbare lekemiljøer som vann og bratte stup, bryne 

krefter med andre barn i lekeslåssing eller bryting, eller å gå på tokt alene å finne ut av ting selv. Barna 

i mine studier forklarer meg at dette gir dem en herlig og spenningsfylt følelse, - det kiler i magen, de 

må le og hyle av glede, de kjenner hjertet banke, og de skjelver litt i kroppen. Sagt på en litt mer faglig 

måte: det er adrenalin og endorfiner i massevis – det er kroppens eget belønningssystem.  

 

Forskningen vår viser at alle barn søker risiko i leken sin – risiko og spenning som de tilpasser sin 

egen grense for hvor mye utfordring de føler er greit. Akkurat som vi voksne også gjør. Vi har også 

forskningsresultater som viser at risikofylt lek har en positiv sammenheng med barns fysiske og 

psykososiale helse – de har høyere fysisk aktivitetsnivå og trives bedre.  

 



Men at barn driver med risikofylt lek er også et dilemma for oss voksne.  

Hva skal vi tillate? Når skal vi gripe inn og stoppe dem? Skal vi legge ned forbud? 

Vi må finne en god balanse mellom å slippe barna fri på den ene siden og forebygge skade på den 

andre. Og DET er ikke nødvendigvis noen lett balanse å finne. 

 

Det er mange grunner til at vi har blitt mer bekymret for barns sikkerhet enn tidligere generasjoner var. 

Vi får færre barn som blir viktigere «prosjekter» for foreldrene; vi er eldre når vi får barn, og derfor fra 

biologien mindre spenningssøkende selv; barn tilbringer store deler av dagen sin i institusjon 

(barnehage, skole) og får tilsyn av noen som skal passe på det kjæreste andre foreldre har; og vi 

overstrømmes av media som slår stort opp om katastrofer, skader og ulykker… vi er preget av det 

mine engelsktalende kollegaer kaller surplus safety – et overskudd av sikkerhetsfokus, hvor alt skal 

være så risikofritt som overhode mulig. Jeg håper vi kan snu denne utviklingen og heller tenke at det 

skal være – i alle fall i barns lek -  så sikkert som nødvendig, og ikke så sikkert som overhode mulig.  

 

Avslutningsvis vil jeg si at selv om det er mange dystre historier om hvordan barn i dag blir begrenset 

i sin utfoldelse, så er det også solskinnshistorier som minner oss om hvor viktig det er å la barna 

utforske og mestre. Dette er en historie en barnehagelærer har fortalt meg: 

 
Vi var borte i skogen en dag, og så var det noen trær som lå skrått der. Og så var det ei lita jente 

på tre år som hadde så lyst opp der, men hun ramlet ned hele tiden, vet du. Hun ba om hjelp, men 

jeg ville at hun skulle få det til selv. Hun hadde så lyst, men fikk det ikke til. De måtte klatre, dra 

seg opp og komme seg opp, og så var det noen grener som du måtte utpå og slippe deg ned. Det 

var ikke så veldig høyt, men for en treåring så var det høyt nok. I hvert fall var det så utfordrende 

at hun ikke fikk det til. Men hun hadde altså så pågangsmot, hun ga seg ikke. Og så når hun da 

endelig kom opp der!  Så stolt hun var! Det er noe med at noen ganger må du øve mye, andre 

ganger så får du til ting fortere. Så når vi går hjem fra turen så går vi og prater om dette her, og så 

sier jeg: «Enn at du greide det…du prøvde igjen og igjen.» Så sier hun, og det var dagen før hun 

fylte tre år: «Men jeg ga ikke opp!» Da fikk jeg ståpels. Og når jeg fortalte det til moren en par 

dager senere, så fikk moren tårer i øynene. At du dagen før du er tre år allikevel kan greie å si: 

«Jeg ga ikke opp!» 


