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Forord 

 
I denne oppgaven har jeg tatt for meg temaet risikolek. Gjennom mange år som assistent og 

lærer i 1. klasse har jeg opplevd dette temaet som stadig mer aktuelt. Når tiden kom for å 

skrive bacheloroppgave, kjente jeg at det var et tema jeg ville vite mer om. 

Arbeidet med oppgaven har vært både lærerikt og krevende. Jeg er glad for at jeg valgte et 

tema jeg har opplevd som spennende og inspirerende. 

 

Jeg vil gi en takk til familie og venner for støtte og oppmuntring, og Ingvild Skeie for 

studieveiledning, oppfølging og forståelse. Takk til kollegaer som har støttet meg og «holdt 

fortet» de periodene jeg har vært på Berle. Spesielt takk til Thomas for energipåfyll og 

grilling hver søndag – uansett vær, og til min samboer Runa for å ha støttet meg og holdt meg 

i gang, gitt gode råd og veiledning, samt en skulder å gråte på og forståelse når det har vært 

vanskelig.  

 

Jeg gleder meg til å ta med det jeg har lært inn i praksis! 

 
 

  



 3 

Innholdsfortegnelse 

1. Innledning .............................................................................................................................................. 4 

1.1 Problemstilling og avgrensning ............................................................................................................ 5 

2. Teoretisk del: den risikofylte leken ....................................................................................................... 6 

2.1 Risikolek ............................................................................................................................................... 6 
2.1.1 Definisjon ........................................................................................................................................ 6 
2.1.2 Risikolekens betydning for barnets utvikling .................................................................................. 7 
2.1.3 Risiko og sikkerhet i norske barnehager ......................................................................................... 9 

2.2 Å legge til rette for risikolek i barnehagen ......................................................................................... 11 
2.2.1 Risikolek i rammeplanene ............................................................................................................. 11 
2.2.2 Pedagogens ansvar og risikolekens dilemma ................................................................................ 12 
2.2.3 Risikolekens omgivelser ................................................................................................................ 14 

2.3 Steinerpedagogisk utviklingsperspektiv og risikolek .......................................................................... 15 
2.3.1 Syvårsperioder .............................................................................................................................. 16 
2.3.2 Barnets individualitet og utvikling ................................................................................................. 17 
2.3.3 Sansespleie .................................................................................................................................... 17 
2.3.4 Pedagogens rolle ........................................................................................................................... 19 

3. Drøfting av problemstilling ................................................................................................................... 21 

3.1 Hvorfor bør man legge til rette for risikolek i Steinerbarnehagen? ................................................... 21 
3.1.1 Risikoleken og barnets utviklingsbehov ........................................................................................ 21 
3.1.2 Risikolekens bidrag til å pleie barnets sanser ................................................................................ 22 

3.2 Hvordan kan man legge til rette for risikolek i Steinerbarnehagen?.................................................. 23 
3.2.1 Den voksne som rollemodell og forbilde ...................................................................................... 24 
3.2.2 Pedagogisk utviklingsarbeid med risikolek .................................................................................... 26 
3.2.3 Å skape et stimulerende uteområde ............................................................................................. 27 

4. Oppsummering og avslutning ............................................................................................................... 29 

Kilder ............................................................................................................................................................ 30 

 

  



 4 

1. Innledning 
 
Barn i alle aldre søker aktiviteter som medfører at de utsetter seg for risiko, hvor de får kjenne 

på følelser som frykt og spenning. Dette kan innebære klatring i trær, å hoppe fra høyder, 

lekeslåssing, balansering eller å ake baklengs ned en bakke. Dette er barnas naturlige måte å 

bli kjent med både omverdenen og sin egen fysikk. Barna selv forteller at de gjør dette fordi 

det gir dem glede, at «det er skummelt-morsomt», men denne formen for aktivitet har 

dessuten viktig innvirkning på barnas motoriske utvikling, sosiale ferdigheter og psykiske 

helse (Sandseter, 2014). Gjennom forskning på risikolek har man sett at disse formene for lek 

ruster barna i møte med utfordringer senere i livet, og hjelper dem til å risikovurdere og 

håndtere framtidige risikosituasjoner på bakgrunn av sine tidligere erfaringer (Sandseter og 

Kvalnes, 2021). I Rammeplan for barnehagen er det derfor nedfelt at barnehagen skal sørge 

for at barna «opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer» 

(Utdanningsdirektoratet, 2017 s. 49). I Lokal rammeplan for Steinerbarnehagene utdypes dette 

blant annet med at barnehagen skal «risikovurdere omgivelsene slik at barna kan få ta fysiske 

sjanser og utfordre seg selv i leken» (Steinerbarnehageforbundet, 2018 s. 24). Men selv om 

barnas rett til å oppleve risikolek er lovfestet, har et økende fokus på sikkerhet ført til at 

mulighetene for å oppleve denne formen for lek står i fare for å begrenses (Sandseter og 

Kvalnes, 2021). Til tross for at man kanskje vet at barna trenger å utfordre seg selv gjennom 

risikolek, kan det å stå ansvarlig hvis et barn skader seg gjøre at man som pedagog begrenser 

denne formen for lek i barnehagen.  

 

Med dette som utgangspunkt har jeg ønsket å se nærmere på den risikofylte lekens betydning 

for barn i barnehagealder. Det er et tema som jeg opplever veldig aktuelt i en tid hvor det i 

økende grad fokuseres på sikkerhet. Som pedagog i barnehage og skole har jeg selv sett 

hvordan både ansatte og foresatte kan hindre barna fra visse typer aktiviteter og leker i frykt 

for at de skal skade seg selv eller hverandre. Selv om dette er forståelig, og jeg noen ganger 

også har gjort det selv, kan man spørre seg om hva som forsvinner av læring og opplevelser 

for barna hvis de aldri får kjenne på grensene for hva som er trygt og hva som er farlig. Kan 

de positive virkningene av risikolek veie opp for den potensielle muligheten for skade? Og 

hvordan kan man skape gode rammer for risikolek og samtidig sørge for at ansatte kjenner seg 

trygge? 
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1.1   Problemstilling og avgrensning 
 

Jeg har valgt følgende problemstilling for denne oppgaven: 

 

Hvorfor og hvordan bør man tilrettelegge for risikolek i steinerbarnehagene? 

 

Med denne problemstillingen vil jeg prøve å finne svar på hvordan risikoleken påvirker 

barnas utvikling, og om man kan forsvare nettopp risikoen i leken med at det veies opp med 

positiv påvirkning på barns utvikling. Jeg vil deretter knytte inn steinerpedagogikkens tanker 

om barns utvikling og barnehagens pedagogiske arbeid, og se på om risikoleken kan støtte 

opp under dette. Videre ønsker jeg å se på hvordan man kan legge til rette for risikolek på en 

god måte i steinerbarnehagen, ved å se på hvilke premisser som ligger til grunn for at barna 

skal få utfolde seg gjennom risikofylt lek, og hvordan barnehagen bør jobbe for å tilrettelegge.  

Oppgaven er avgrenset til å fokusere på de eldre barna i barnehagen, inkludert første klasse, 

hvor man i steinerskolen tilstreber å arbeide barnehagepedagogisk.  

 

I oppgavens første del vil jeg avklare hva som ligger i begrepet risikolek. Deretter vil jeg se 

på hva risikolek bringer med seg av positiv innvirkning på barns utvikling, men også 

utfordringen ved denne leken, risikoen for skade. Videre vil jeg gå inn på hvordan man kan 

tilrettelegge for risikolek, og hvilke faktorer som kan fremme og forhindre den. Deretter 

presenteres steinerpedagogiske tanker rundt barns utvikling og hvordan det i 

steinerbarnehagene arbeides for å skape gode utviklingsforhold. Til slutt vil jeg drøfte 

oppgavens problemstilling med de to hovedspørsmålene som utgangspunkt: hvorfor og 

hvordan bør det tilrettelegges for risikolek i steinerbarnehagene. 

 

Viktige kilder for temaet risikolek er blant annet Risikofylt lek (2021) av E. B. Sandseter og Ø. 

Kvalnes og Vilt og farlig – om barn og unges bevegelseslek (2014) av E. B. Sandseter og J.-O. 

Jensen (red.). Videre har Kroppslighet i barnehagen – pedagogisk arbeid med kropp, 

bevegelse og helse (2018) av E. B. Sandseter, T. L. Hagen og T. Moser (red.) bidratt med 

informasjon om barns motoriske utvikling og fysiske helse. Av steinerpedagogisk litteratur 

har jeg blant annet brukt Lokal rammeplan for steinerbarnehegene (2018) og Pedagogisk plan 

for steinerbarnehagene og førsteklasse (2008), begge utgitt av Steinerbarnehageforbundet, 

samt Barnets oppdragelse (1980) av R. Steiner.  
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2. Teoretisk del: den risikofylte leken 
 

2.1    Risikolek  
 

Utfordringen med risikoleken ligger i navnet, at denne typen lek innebærer nettopp risiko. At 

barnet potensielt kan skade seg gjør risikoleken til et felt hvor både pedagoger og foreldre kan 

kjenne på behovet for å begrense leken, selv om man kanskje vet at den gir både stor 

begeistring og viktig utvikling for barnet. I dette kapittelet vil jeg se nærmere på risikolek og 

dens potensiale for utvikling hos barnet, samt risikoen for skade.  

 

 

2.1.1 Definisjon  
 

Den risikofylte leken skiller seg fra annen lek ved at den bringer med seg et større element av 

fare for å skade seg. Likevel oppsøker de fleste barn risikolek på en eller annen måte, og i en 

eller annen grad. De klatrer i høye trær, balanserer på stokker, aker, hopper, lekeslåss, fekter 

med pinner og trekker seg vekk fra de voksnes oppsyn. Sandseter og Kvalnes (2021) 

beskriver behovet for risikofylt lek som et indre behov for å overvinne fryktene sine, oppleve 

spenningen ved manglende kontroll, teste egne grenser og kjenne på mestring. Hva som 

oppleves som risiko for ett barn gjør ikke nødvendigvis det for et annet, siden erfaring og 

motoriske ferdigheter kan gjøre at det ene barnet mestrer en aktivitet det andre barnet ikke 

gjør. Graden av risiko i en aktivitet vil derfor være individuell. Sandseter (2014) viser til at 

leken blir risikofylt når barna holder på med aktiviteter som er ukjent for dem, og hvor de kan 

oppleve å miste kontroll.  

 

For å definere hva risikolek er, har det blitt beskrevet noen faktorer og kategorier som må 

være til stede i leken: 

 

Høyde – klatring, hopping fra høyder, slenge seg i tau, balansere i høyden. 

Fart – ukontrollert fart i aktiviteter som for eksempel sykling, aking eller løping. 

Farlige redskaper – for eksempel spikking, hugging med øks eller saging. 

Farlige elementer – for eksempel lek rundt vann, bål eller høyder. 

Kamp – for eksempel slåssing, bryting eller fekting med pinner i kamp. 

Forsvinne/gå seg bort – eksempelvis lek i skog, hvor barn trekker                                                               

seg vekk fra de voksne. 

      (Sandseter, 2014, s.14) 
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Ifølge Sandseter og Kvalnes (2021) oppsøker barn risikolek fordi det gir dem gode følelser og 

mestring. Leken oppleves for barna som både morsom og skummel på en gang, og denne 

følelsen skaper spenning. Mestringen og gleden barna opplever, gjør at de vil oppsøke disse 

formene for lek på nytt, med nye og spennende utfordringer. Dermed bygger de viktige 

erfaringer med risikomestring og håndtering av egne frykter.  

 

2.1.2 Risikolekens betydning for barnets utvikling  
 

Alle aktivitetene som beskrives som risikofylte har et potensiale for skade hvis barnet ikke er 

kjent med situasjonen. Men gjennom forskning på risikolek har man også funnet at det er flere 

faktorer som påvirker barns utvikling og livsmestring positivt når de får leke med risiko. Man 

har sett at barn som deltar i risikofylte aktiviteter øker de motoriske ferdighetene, den sosiale 

kompetansen, og at de bygger opp erfaringer som gjør dem mer rustet til å mestre risiko 

senere i livet. I tillegg har man sett at mestring av risiko kan forebygge at man senere i livet 

opplever fobier og frykt, ved at barna i møte med risiko øver på å håndtere angst og uro 

(Sandseter og Kvalnes, 2021).  

 

Motorisk utvikling 

Den motoriske utviklingen og -kontrollen til barna øves på godt vis ved å være fysisk aktive, 

og særlig i risikofylt lek hvor grensene for hva barna allerede klarer strekkes. Gjennom å 

bruke kroppen øves muskelstyrke, balanse, fysikk, persepsjon, koordinasjon og smidighet, og 

på den måten opparbeider barna seg ferdigheter som kroppsbevissthet og kroppslig kontroll 

for å kunne møte stadig mer krevende utfordringer (Sandseter, 2014). Særlig lek i naturen 

viser seg å være gunstig for å øve motorikk fordi lekemiljøet er mer utfordrende og allsidig, 

og krever mer motoriske ferdigheter enn lek på standardiserte lekeplasser (Sandseter og 

Kvalnes, 2021).  

 

Barn er i stor fysisk utvikling de første årene av livet, og behøver mye motorisk øvelse for å 

håndtere og å få kontroll over en kropp i stadig endring. Særlig i 5-6 års alderen forandrer 

kroppen seg mye, og dette krever at de eldste barna i barnehagen får mye motorisk og fysisk 

utfordring for å bli fortrolige i sin endrede kropp (Jagtøien og Hansen, 2018). For å øve den 

motoriske kompetansen må barn få mulighet til gjentakende øvelser for å bygge erfaringer. På 

den måten lærer barna blant annet hvor mye kraft og presisjon som trengs i bevegelsene, og 

disse erfaringene lagres i hjernen og hentes fram når barnet senere skal utfordres på lignende 
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måter (Fasting, 2017). Moser (2018) bruker begrepet «kropps- og bevegelseskapital», hvor 

han peker på at kroppens motoriske forutsetninger er ferdig utviklet mot slutten av tiden i 

barnehagen, og at de motoriske ferdighetene som bygges i løpet av denne tiden skaper 

grunnlaget for den videre motoriske utviklingen. Dette understreker hvor viktig det er at barna 

får mye og variert motorisk utfordring i den første perioden av livet. 

 

Ifølge Haga (2018) har god fysikk og motoriske ferdigheter vist seg å henge sammen med 

barns selvbilde, selvtillit og selvoppfatning. Barn som har lav motorisk kompetanse unngår, 

eller utestenges i større grad fra lek hvor det kreves motoriske ferdigheter, og dermed får de 

ikke tilstrekkelig med muligheter til å øve motorikk. Det blir dermed en negativ spiral, hvor 

barn på grunn av manglende ferdigheter begrenses i muligheten til å øve. Barn som ofte får 

delta i risikolek vil dermed ha mer erfaring, og klarer i større grad vurdere hvilken risiko de 

tar enn barn som deltar sjeldnere i risikofylt lek.  

 

Sosial kompetanse 

Samtidig som risikoleken bedrer de motoriske ferdighetene, bidrar den også positivt til barnas 

sosiale ferdigheter. Man har ifølge Sandseter (2014) sett at risikofylt lek, som lekeslåssing, 

har positiv virkning på sosiale ferdigheter ved at man øver på å tolke signaler fra andre, og 

regulerer egen adferd deretter. Å øve på å håndtere egen aggresjon læres i sosialt samspill 

med omverdenen, og barn som ikke håndterer sin egen aggressive adferd blir lett mislikt av 

lekekameratene sine. Storli og Sundt (2014) viser til at det derfor er de barna som strever med 

sosiale vansker og håndtering av aggressiv adferd som trenger og bør få øve sosiale 

ferdigheter i lek med andre. Ofte er det allikevel disse barna som hindres i å delta i boltrelek 

fordi personalet opplever at barnet ikke håndterer egne følelser og aggresjon i leken.  

 

Barn som i liten grad opplever motorisk mestring kan bli passive i utelek, noe som påvirker 

sosialt samspill med andre barn. De faller lettere utenfor, og kan oftere enn andre ende opp 

som observatører i de andres lek og sosialisering (Haga, 2018). Barn som er dyktige i lek 

velges oftere som lekepartnere, og barn som i mindre grad mestrer lekens fysiske og sosiale 

forventninger blir holdt mer utenfor (Berg, 2018). Å hindre barn i å øve både fysisk og sosialt 

samspill gjennom lek, vil dermed kunne påvirke deres muligheter til lek med andre barn 

senere. Haga (2018) viser dessuten til at det er en tydelig sammenheng i overgangen mellom 

barnehage og skole, hvor barn som viser gode motoriske ferdigheter i barnehagen, bedre 

mestrer overgangen til skolen, både faglig, sosialt, og følelsesmessig.  
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Risikomestring 

En av grunnene til at barn i første omgang oppsøker risikoleken, er at leken gir dem en 

fryktbasert gledesopplevelse. Det er likevel ikke garantert et positivt utfall av leken i møte 

med spenning – det er også en mulighet for at risikoen har blitt for stor, og mestringsfølelsen 

uteblir. Allikevel søker de fleste barn spenningen gang på gang, og det ligger også mestring i 

det å prøve på nytt etter å i første omgang ha feilet. Barn justerer gjerne spenningsnivået på en 

gitt aktivitet for å oppnå den ønskede graden av spenning (Sandseter og Kvalnes, 2021).  

Der ett barn kanskje synes det er spennende å skli på rumpa ned en sklie, vil kanskje et annet 

skli på magen, mens et enda djervere barn kanskje sklir på ryggen med hodet først. Slik vil 

barna oppnå et spenningsnivå tilpasset egne ferdigheter, alder og risikovillighet.  

 

Når barn gis mulighet til risikolek i barnehagen, får barna øve innenfor forholdsvis trygge 

rammer. Ved å la dem få prøve seg med tilsyn og støtte fra voksne, kan de gjøre seg 

erfaringer, og på bakgrunn av disse erfaringene vil barna i større grad kunne vurdere reell 

risiko i en tilsvarende situasjon (Sandseter og Hagen, 2018). Kunnskapen og evnen til å 

risikovurdere som man bygger i oppveksten, vil man også kunne nyttiggjøre seg av som 

voksen. Med en godt utviklet risikoforståelse står man friere til å vurdere risiko uten å 

oppleve handlingslammelse, og forskning har vist at barn som har mye erfaring med risikofylt 

lek har vist seg å oppleve mindre angst og skrekk i voksen alder (Sandseter og Kvalnes, 

2021). Det å mangle erfaring med utfordrende og risikofylte situasjoner kan ifølge Sandseter 

(2014) gi mer angst i møte med risiko enn for dem som har opplevd å skade seg i lignende 

situasjoner. Hun peker på at barn derfor bør få mulighet til å utfordre seg gjennom risikolek, 

fordi de selv kan styre hvor stor risiko de er villig til å ta, og opparbeide seg erfaringer som de 

kan ta med seg i møte med senere utfordringer. Når barnet selv kan øve risiko i lekens relativt 

trygge rammer, gir dette en mer progressiv mestring av utfordringene. 

 

2.1.3 Risiko og sikkerhet i norske barnehager 
 

Fra forrige kapittel kan vi se at potensialet for positive virkninger av risikoleken er stort. Man 

kan likevel ikke unngå å se dette i lys av at det også er risiko forbundet med denne formen for 

lek. Utfordringen er å finne balansen mellom å gi barna frihet til å utforske og utvikle seg, 

men samtidig forebygge at barna får alvorlige skader, og i verste fall dødsulykker.  
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Alvorlige skader og dødsfall i norske barnehager er sjeldne, og det har vært en stor nedgang 

av slike ulykker de siste 50 årene (Sandseter, Sando, Pareliussen og Egset, 2014). Dette er 

positive tall, men Sandseter og Kvalnes (2021) peker på at disse tallene kan tyde på en 

endring av barndommen gjennom årene, hvor barn i økende grad har blitt passive og ikke 

stimuleres tilstrekkelig. Å skulle forebygge alle uhell som skjer med barn er nok et urealistisk 

mål. Skader kan skje i de mest uskyldige situasjoner, som at et barn snubler i egne ben eller 

faller av stolen i et entusiastisk øyeblikk, men dette vil sannsynligvis ikke gi de store og 

alvorlige skadene.  

 

En undersøkelse av skader i norske barnehager ble gjennomført i 2013, hvor det ble rapportert 

skader fra 1693 barnehager. Resultatene fra undersøkelsen viste at omtrent ett av ti barn 

skader seg i norske barnehager, hvor 98% av skadene kan kategoriserer som mindre alvorlige 

(skrubbsår, kutt, forstuing, tannskade og mindre brudd). Av de alvorligste skadene, som 

hodeskader, kvelninger, indre blødninger osv. ble det kun meldt 3 hendelser, og de resterende 

skadene var innenfor kategoriene alvorlige, men ikke livstruende, for eksempel hjernerystelse, 

besvimelse, større brudd og store kutt. Når det kommer til de mer alvorlige skadene viste 

undersøkelsen at det er fallulykker som står for 80% av skadene, etterfulgt av sammenstøt 

(8%), klemskader (5%), «fikk noe over seg» (4%) og brannskader (2%). De fleste skadene 

skjer ute. Med tanke på antallet barn som går i barnehage, samt antallet timer barn er i 

barnehagen, konkluderes det med at det generelt sett er trygt for barn i norske barnehager. 

(Sandseter, Sando, Pareliussen og Egset, 2013). 

 

Erfaring og kunnskap om risiko og skader er viktig når det kommer til forebygging. Å ha 

kunnskap om hvilke aktiviteter som ofte kan føre til alvorlige skader, bidrar til at man kan 

sette inn forebyggende tiltak (Sandseter og Kvalnes, 2021). 

Manglende tilsyn har vist seg å være en risikofaktor for skade, og det er derfor et viktig 

forebyggende tiltak å sikre at det alltid er voksne som følger med på barnas aktiviteter 

(Morrongiello, 2005; Leland, Gerrard & Smith, 1993; Schwebel, Brezausek og Belsky, 2006, 

referert i Sandseter, Sando, Pareliussen og Egset, 2014 s. 194). Hvis barnet undervurderer 

risikoen i leken, kan den voksne veilede barnet slik at det allikevel mestrer aktiviteten og 

bygger erfaring og risikoforståelse. Sandseter og Hagen (2018) påpeker at barnets erfaring 

med å håndtere risiko er blant de mest hensiktsmessige tiltakene for å forebygge uhell. Når 

barn får erfaringer med risiko, utvikler de strategier for å tilpasse risikoen mot egen 



 11 

kompetanse. Å ha et lekemiljø som byr på utfordringer og mulighet for å utfordre seg selv, 

kan dermed være et forebyggende tiltak for å forhindre skader.  

 

Skal man øke sikkerheten er gode rutiner og beredskapsplaner viktig, både for å forebygge, 

men også for å sikre at man håndterer situasjonen på best mulig måte ved en ulykke, og vet 

hvordan man skal ivareta både barnet som er skadd, andre barn, foresatte og de ansatte 

(Osnes, Skaug, Kaarby, 2015). Å sikre at barn er trygge i hverdagen må være en prioritet for 

alle som jobber i barnehager, og det må forebygges at barn skader seg alvorlig. Barnehagen er 

ansvarlig for å sikre at lekeområdet er trygt for barna og at sikkerhetsforskrifter følges. De 

skal jevnlig vurdere om uteområdet har åpenbare risikomomenter og dokumentere 

risikovurderingene (Osnes, Skaug, Kaarby, 2015). Gjennom å ha et bevisst forhold til risiko 

og sikkerhet, samt gode rutiner og planer for forebygging og håndtering av ulykker, vil 

personalet i barnehagen oppleve å være bedre rustet til å vurdere sikkerhet, og dermed bli 

tryggere på å la barna utfolde seg fysisk (Sandseter og Hagen, 2018). 

 

 

2.2    Å legge til rette for risikolek i barnehagen  
 

For å skape gode muligheter for risikofylt lek er det spesielt to områder som utpeker seg: 

lekeområdets utforming og de voksnes holdninger til lek som kan medføre risiko (Sandseter, 

2014). Fjerner man alle materialer og lekemuligheter som potensielt kan føre til skader i et 

lekeområde, får man et uteområde hvor risikoen for skader er lavere, men også et uteområde 

hvor barn kanskje blir mer passive. Eller kanskje man har et flott uteområde med gode 

muligheter for at risikofylt lek kan foregå, men hvor de voksne ikke tillater barna å balansere, 

klatre, lekeslåss eller ake, fordi de selv ikke er komfortable med denne typen lek.  

I dette kapittelet vil jeg se på hva som kan påvirke risikolekens forutsetninger i barnehagen, 

og hvordan man kan jobbe for å tilrettelegge for risikolek. 

 

2.2.1 Risikolek i rammeplanene 

En av barnehagenes viktigste oppgaver er å skape et miljø som fremmer god utvikling 

gjennom mulighet til å leke, utforske, oppdage og gjøre seg erfaringer i møte med 

omverdenen (Utdanningsdirektoratet, 2017). I Rammeplan for barnehagen står det at 

barnehagen skal bidra til at barna «opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom 
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kroppslige utfordringer» (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 50) og at personalet skal «gi barna 

tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek ute og 

inne, i og utenfor barnehageområdet» (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 50). Slik legger 

rammeplanen opp til at barnehagen skal sørge for at barna får mulighet for å utfordre seg 

fysisk og oppleve risiko og risikomestring i barnehagen.  

I Lokal rammeplan for Steinerbarnehagene løftes det fram at det er viktig å være seg bevisst 

hvordan man møter den mer høylytte og voldsomme leken som pedagog, og hvilke signaler 

man sender ved å ofte avlede slik lek. Bevissthet rundt signaler om hvilken lek som verdsettes 

er derfor viktig å bearbeide i personalet, for å sørge for at barna kan få oppleve et variert 

lekemiljø hvor det er rom for flere ulike former for lek (Steinerbarnehageforbundet, 2018). 

Videre vises det i Lokal rammeplan for steinerbarnehagen til at personalet skal «risikovurdere 

omgivelsene slik at barna kan få ta fysiske sjanser og utfordre seg selv i leken», samt å «skape 

trygge rammer der barna kan utfordre sin egen kroppslighet» (Steinerbarnehageforbundet, 

2018 s. 24).  

Rammeplanene viser den voksnes oppgaver og ansvar knyttet til risikoleken i barnehagen, 

hvor det både pekes på at den voksne skal legge til rette for risikofylt lek og verdsette den, 

men også passe på at den foregår innenfor trygge rammer. 

 

2.2.2 Pedagogens ansvar og risikolekens dilemma 
 
En viktig faktor for at det tilrettelegges for risikolek i barnehagen er pedagogenes kunnskap 

om, og holdning til risikoleken (Sandseter, 2014). Det er de voksne som legger føringer for 

hvilke typer lek som aksepteres. Mange barnehagepedagoger opplever særlig den viltre leken 

som utfordrende å forholde seg til, ettersom de selv ikke kjenner seg igjen i behovet for slik 

aktivitet. Det kan være vanskelig for de voksne å vurdere risikoen, samt at de kan være 

urolige for at leken kommer ut av kontroll (Storli, 2018; Sandseter, 2014). Et bevisst forhold 

til risikoleken blant personalet i barnehagen kan derfor være det som gir større rom for 

risikolek.  

 

Undersøkelser blant barnehageansatte har vist at de både ser verdien av risikolek og ønsker å 

legge til rette for det, men at deres bekymring rundt ansvar og eventuelle følger av at barn 
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skader seg, gjør at de allikevel begrenser barna fra slik lek (Sandseter, 2018). Sandseter og 

Kvalnes beskriver dilemmaet man som pedagog står i når det kommer til risikofylt lek: 

 

På ulike måter har de innflytelse på handlingsrommet for barns aktiviteter. Dermed har de 

voksne et etisk ansvar for at barn får tilstrekkelig handlingsrom for å leke, men også 

konsekvensene av den leken de åpner for. Den overordnede etiske utfordringen er å finne 

en god balanse mellom å slippe fri og forebygge skade. 

(Sandseter og Kvalnes, 2021, s. 9-10)  

 

Mange pedagoger er kanskje klar over risikolekens potensiale når det kommer til barnets 

utvikling, eller kanskje de bare ser hvordan slik lek skaper glede, begeistring og mestring, 

men at de samtidig kjenner på ansvaret de har som voksne for å ivareta barnas sikkerhet. Å 

oppleve at et barn skader seg i barnehagen, og kanskje til og med alvorlig, er det nok mange 

pedagoger som uroer seg for. Dette spennet kan dermed kjennes vanskelig, og medføre at 

noen opplever at de begrenser barna mer enn de vet at de burde. Andre kan kanskje føle på at 

de tillater barna mer enn de selv er komfortabel med. På denne måten havner pedagogen i et 

dilemma mellom sikkerhet og barnets sunne utvikling.  

 

Sandseter og Kvalnes (2021) kaller den etiske utfordringen som pedagogen står i for et 

dilemma mellom gjøre-godt-etikken (å gjøre det som er riktig for barnets utvikling) og unngå-

skade-etikken (å unngå at barnet får alvorlige og varige skader). De hevder at i norske 

barnehager og skoler har det de siste tiårene vært unngå-skade-etikken som har rådd, og 

dermed påvirket hvordan uteområder og lekeutstyr utformes. Unngå-skade-etikken bør ifølge 

Sandseter og Kvalnes (2021) ikke få råde uten motstand. De mener at begge disse etiske 

vurderingene må få plass i en diskusjon, hvor kunnskap om risikolek og barns utvikling står i 

sentrum for å få en felles forståelse. På den måten vil ikke den enkelte pedagogen stå like 

alene om de etiske utfordringene.  

 

Mange pedagoger kan også oppleve at de møter foresatte som er kritiske til, eller ikke ønsker 

at barna for eksempel klatrer i trær, og at føringer fra foresatte legger begrensinger som man 

som pedagog vet at hindrer spennende lek og sunn utvikling. Kanskje frykter man å havne i 

en konflikt med foresatte hvor man bebreides for at barnet har skadet seg. Sandseter og 

Kvalnes (2021) mener at man bør åpne for en dialog med foreldregruppen rundt risikolek og 

skader i barnehagen, hvor både foresatte og pedagoger kan belyse hvorfor de mener barnet 

burde/ikke burde få delta i risikofylte leker og aktiviteter. Har man en felles forståelse for 
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risikoen man er villig til å ta og hvilke skader som er akseptable for at barnet skal få utfolde 

seg, kan man som pedagog kanskje trygges i å la barna få teste sine grenser. 

 

2.2.3 Risikolekens omgivelser  
 
En annen viktig forutsetning for risikolek ligger i et godt lekemiljø. Selv om barn kan søke 

spenningsfylt lek i mange miljøer, er det fortsatt kvaliteter ved et miljø som kan innby til mer 

risikofylt lek (Sandseter, 2014). De fleste undersøkelser som er gjort rundt barns risikolek har 

satt søkelys på utelek, og det er i utearealene at barn i størst grad deltar i risikolek (Sandseter 

og Kvalnes, 2021). Det er naturlig å tenke seg at et uteområde vil by på både plass og 

variasjon i terreng som i større grad innbyr til risikofylt lek, samt at barn i norske barnehager 

tilbringer mye tid ute. Det bør likevel nevnes at undersøkelser har vist at når barnehagen 

tilrettelegger innearealet, blant annet ved å gi barna egne tumlearealer, materiell og frihet, 

økte mengden risikofylt aktivitet og lek også innendørs (Kleppe, Sando og Hansen, 2020). 

Hvordan barnehagen velger å utforme miljøet, både inne og ute, spiller dermed en viktig rolle 

for muligheten for risikolek. 

 

Sandseter og Kvalnes (2021) peker på at lekeplasser i nyere tid er så preget av sikkerhet at de 

i liten grad skaper rom for risikofylt lek. Sandseter (2014) viser til at lekeområder med 

lekeapparater, rutsjebaner og sandkasser har minst utfordrende lek, og at barn har en tendens 

til å bli mer passive. Lekeapparatene har en gitt funksjon eller bruksområde, noe som 

begrenser og gjør at barna raskt blir ferdige med aktiviteten (Sandseter, 2014). For de eldste 

barna i barnehagen vil dessuten et uteområde med mer tradisjonelle lekeapparater etter hvert 

bli kjedelig når de har lekt med de samme apparatene i flere år, og dette kan dermed gjøre de 

eldre barna mer passive (Bagøien og Storli, 2013). Mange av apparatene og lekene man finner 

på ulike lekeplasser innbyr dessuten til at barna sitter, og dermed får de ikke den samme 

variasjonen i sine bevegelser (Flemmen, 2003, referert i Fasting 2017 s. 32).  

 

Skal barna ha mulighet til å utfolde seg og stimuleres til ulike typer bevegelser og aktivitet, 

må miljøet gjenspeile dette gjennom variasjon, og naturen er et miljø som gjør nettopp dette 

(Sandseter, 2013). Variert og ulendt terreng, bakker, høyder, steiner, stubber, pinner, røtter, 

vann, trær og mye mer, bidrar til uante muligheter for utfordrende aktiviteter, og forskning har 

vist at barna som får leke i naturområder har bedre fysiske og motoriske ferdigheter (Fjørtoft, 

2000a, referert i Sandseter, 2013, s. 194.). Naturen byr på store og varierte lekemuligheter, og 
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barna kan få gjøre seg erfaringer ut ifra egne forutsetninger og ønsker. Naturen øver også 

viktige ferdigheter som barna trenger for å utvikle og beherske sin egen kropp. Fasting (2017) 

peker for eksempel på hvordan det å øve balansen er viktig for barnas kroppslige utvikling, og 

at det derfor er nødvendig med variert terreng. En asfaltert lekeplass vil i liten grad by på 

utfordringer for å øve balanse, i motsetning til et skogsområde med røtter, stubber, steiner og 

ulendt terreng.  

 

Å legge til rette for variert og risikofylt lek krever bevisst planlegging og vurdering av 

uteområdet, og at barnehagen ser på muligheter som ligger i det arealet man har. Bagøien og 

Storli (2013) viser til to begreper som beskriver et godt lekeområde: kompleksitet og 

fleksibilitet. Kompleksitet innebærer at utearealet har stor grad av variasjon og innbyr til 

variert lek som øver barnas grunnleggende bevegelser, og at de får prøve å bruke kroppen på 

ulike måter. En økt kompleksitet i utearealet virker ifølge Storli (2018) stimulerende for 

hvordan leken utformer seg, og han peker på at særlig løse gjenstander som pinner, stubber, 

steiner, bøtter og spader øker barnas kreativitet og aktivitet i leken. I tillegg får de større 

mulighet til å påvirke utformingen av sitt eget lekeområde enn ved fastmonterte apparater. 

Bagøien og Storli (2013) viser også til hvordan naturen byr på mer åpne lekemuligheter, hvor 

de peker på at for eksempel et tre gir mer varierte klatremuligheter enn et klatrestativ. Et tre er 

i stadig endring og barna kan øke utfordringen ved å finne nye veier å klatre. Et tre har 

dermed en annen kompleksitet enn et lekestativ. Når det kommer til å skape fleksibilitet i et 

lekeområde handler dette om hvilke lekematerialer barna har tilgjengelig og hvordan disse 

kan brukes. Mens en dumphuske er lite fleksibel og innbyr til en viss type aktivitet, vil for 

eksempel en løs trestokk kunne benyttes til mange forskjellige typer aktiviteter eller leker. 

Trestokken er ikke definert, og det er dermed bare fantasien som står i veien for hva den kan 

brukes til. Å skape et mer komplekst og fleksibelt lekeområde innbyr dermed til mer 

kroppslige utfordringer og kreativitet i aktivitetene (Bagøien og Storli, 2013). 

 

 

2.3    Steinerpedagogisk utviklingsperspektiv og risikolek 
 
De steinerpedagogiske perspektivene på menneskets utvikling ligger til grunn for hvordan 

barnehagene skal jobbe og tilrettelegge for barnas sunne utvikling. Det pedagogiske arbeidet 

skal stimulere til en helhetlig og god utvikling gjennom både barnehagehagen og skolegang, 

med mål om å skape mennesker som er frie til å orientere seg i verden, både fysisk, sjelelig og 
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åndelig (Steinerbarnehageforbundet, 2008). I dette kapittelet vil jeg beskrive noen av disse 

perspektivene og hvordan de virker inn i det pedagogiske arbeidet i steinerbarnehagen. 

 

2.3.1 Syvårsperioder 
 

Rudolf Steiner delte menneskets liv inn i syvårsperioder, hvor man i de ulike periodene bruker 

krefter på å utvikle forskjellige sider ved seg selv som menneske. Dette ligger som et viktig 

grunnlag for det pedagogiske arbeidet, hvor man ser på lovmessigheter i barnets utvikling, og 

gjennom det pedagogiske arbeidet understøtter disse naturlige prosessene i utviklingen 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008). Steiner (1980) viser til at det er i den første 

syvårsperioden, altså årene hvor barna går i barnehagen og 1. klasse, at det fysiske legemet 

har den største utviklingen, og det er på denne utviklingen at barna hovedsakelig bruker 

kreftene sine. Steiner hevdet at god utvikling i de første syv årene av barns liv gir grunnlaget 

for at videre utvikling også blir god. Han går så langt som å hevde at man ikke kan gjøre godt 

igjen det som eventuelt skulle mangle av fysisk utvikling i de første syv årene: 

 

De fysiske organer må i denne tid bringes inn i visse former, deres strukturforhold må 

få bestemte retninger og tendenser. Også senere finner vekst sted, men denne vekst 

skjer i all følgende tid med de former som har utviklet seg i de første syv år, som 

grunnlag. Har der dannet seg riktige former, så vil de riktige former vokse seg frem; 

har der dannet seg feilaktige former, så vokser de feilaktige former. Man kan i alle 

senere år ikke gjøre godt igjen det som man har forsømt som oppdrager i tiden inn til 

barnets syvende år. (Steiner, 1980, s. 19) 

 

Dermed legges det stor vekt på at barna i barnehagen skal få tid og rom til å bruke kroppen og 

utfordre sansene sine. De første syv årene i livet skal barnet bygge opp en basiskompetanse 

som skal ligge til grunn for, og underbygge den læringen som skjer når barnet begynner på 

skolen. Først når barnet behersker sin egen kropp, både grov- og finmotorisk, frigjøres krefter 

i barnet til intellektuell læring (Rainer, 2007). Når barnet begynner på skolen ved 

syvårsalderen begynner man gradvis å bevisstgjøre barna sin egen læringsprosess, mens barna 

i de første syv årene av livet skal lære gjennom erfaringer, uten at de trenger å anstrenge seg 

bevisst. Det som foregår i de første syv årene gjennom etterligning, lek, utforsking og 

samhandling med andre, skaper i en steinerpedagogisk forståelse et erfaringsgrunnlag som vil 

påvirke hvordan barnet senere tar til seg intellektuell læring (Steinerbarnehageforbundet, 

2008).  
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2.3.2 Barnets individualitet og utvikling 
 

Et viktig prinsipp i steinerpedagogikken er respekten for barnets individualitet og menneskets 

naturlige utvikling. Gjennom kjennskap til viktige trinn i barnets utvikling, ønsker man å 

imøtekomme disse med å legge til rette for, og understøtte denne utviklingen 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008).  

 

Barnet i førskolealder møter verden først og fremst gjennom kroppen sin, ved å undersøke, 

prøve og å gjøre erfaringer. Denne måten å møte og lære om verden på ligger i barnets natur, 

og steinerpedagogikken søker å legge til rette for at barnet skal få rom til dette gjennom gode 

muligheter for fri lek og utforsking (Steinerbarnehageforbundet, 2008). Leken beskrives i 

Lokal rammeplan for Steinerbarnehagene som barnas viktigste aktivitet i barnehagen. Leken 

er barnas måte å lære om verden på, og gjennom leken får barna mulighet til å bearbeide 

inntrykkene de opplever (Steinerbarnehageforbundet, 2018).  

 

Den kroppslige utviklingen er stor i de første syv årene av livet, og for de eldste barna i 

barnehagen er det særlig armer og ben som er i utvikling. Dette kan føre til at barna blir 

motorisk klumsete, og de må derfor få mulighet til å bli kjent med kroppen sin på nytt 

gjennom mye fysisk aktivitet og utfordringer (Steinerbarnehageforbundet, 2008). Steiner 

(1980) hevdet at et sunt fysisk legeme vil søke det som gagner dets utvikling. Når et barn 

søker noe av egen lyst og ønske, har dette positiv innvirkning på sunn utvikling av den fysiske 

kroppen, og man bør som pedagog ta hensyn til dette. Man man kan forstå dette slik at når 

barna søker en aktivitet, springer dette ut ifra et indre behov for utvikling. Hvis man som 

voksen begrenser dette vil man dermed begrense barnas iboende utviklingsbehov. Grunelius 

(1970) påpeker at man skal behandle barnas lek, i alle ulike former, med stor ærefrykt og ikke 

gripe inn med mindre man anser det som helt nødvendig, fordi barnet jobber med sine egne 

utviklingsprosesser som de har behov for, for å bli seg selv. Som pedagog må man være klar 

over at det kan være negative konsekvenser ved å avbryte barnets lek, fordi man kanskje 

forhindrer et utviklingsbehov hos barnet.  

 

2.3.3 Sansespleie 
 

I Steinerbarnehagen ligger sansepleie som et viktig grunnprinsipp for arbeidet som gjøres med 

barna. Steiner (1980) pekte på at barna i de første syv årene av livet sterkt sanser sine 
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omgivelser, og at det barna sanser påvirker deres utvikling, både mentalt og fysisk. Barna er i 

den første syvårsperioden veldig åpen for sanseinntrykk og man forsøker dermed å gi barna 

rike og stimulerende sanseerfaringer for en god videre utvikling (Steinerbarnehageforbundet, 

2018). Grunnlaget for dette arbeidet ligger i Rudolf Steiners sanselære, hvor han hevdet at 

mennesket har tolv sanser, og en sunn utvikling krever at alle sanser stimuleres. I tillegg til 

syn, lukt, hørsel, smak og berøringssansen hevdet Steiner at mennesket også har en livssans, 

en likevektssans, egenbevegelsessans, varmesans, tonesans, språksans, tankesans og jeg-sans 

(Aeppli, 2003). I steinerpedagogikken legges det størst vekt på å pleie de sansene som Steiner 

kaller viljes-sansene, eller de nedre sanser, i den første syvårsperioden. Viljessansene 

innebærer livssansen, likevektssansen, berøringssansen og egenbevegelsessansen. Med 

livssansen viser Steiner til en slags opplevelse av velvære, og det er først når man ikke har det 

bra at man merker denne sansen, for eksempel hvis man er sliten og trøtt. Med 

likevektssansen vises det til opplevelsen av balanse og orientering i rommet. Berøringssansen 

opplever man når man kommer i fysisk kontakt med noe og hvordan dette fra den ytre verden 

virker inn på ens egen kropp. Med egenbevegelsessansen kjenner man hvordan sin egen kropp 

er i bevegelse (Aeppli, 2003). Disse sansene innebærer eller påvirkes av kroppslig aktivitet, 

og bevegelse synes dermed å være en forutsetning for å pleie disse sansene.  

 

I Pedagogisk plan for steinerbarnehagene og første klasse, beskrives handling og vitalitet som 

uttrykk for vilje, og at det er viljeskreftene som gir mulighet for handling. Barn har et behov 

for å utfolde seg, øve og utvikle seg, og det understrekes at man må sørge for at dette behovet 

ikke må begrenses unødig, og dermed frata barnet motivasjonen det har for å lære 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008). Aeppli (2003) skriver at det er særlig gjennom lekens 

bevegelser at viljessansene pleies. Gjennom fysisk utfoldelse som balanseøvelser, klatring, å 

hoppe tau, ringleker og rytmiske øvelser får barnet utfordret både likevekt, bevegelse, 

berøring og livssans. Han understreker at nettopp friheten i disse aktivitetene stimulerer 

viljessansen på en frisk måte, fordi det at barna selv ønsker å øve skaper glede og trivsel, og 

dermed virker positivt inn på følelseslivet. Derfor legges det særlig vekt på kroppslig aktivitet 

i Steinerbarnehagen for å pleie barnas sanser.  

 

Barnas omgivelser tillegges også stor betydning, og når det kommer til leken er naturområder 

et viktig bidrag til sansepleien. Å skape et variert uteområde, med mulighet for stor variasjon 

og dynamikk i leken, er derfor en viktig del av det pedagogiske arbeidet i Steinerbarnehagen 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008). Dessuten er materialene man bruker tillagt stor vekt. 
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Steiner (1980) viste til hvordan lekene barna bruker kan virke enten begrensende eller 

stimulerende for barnets lek og fantasi. Hvis lekene blir for detaljerte, legges det føringer for 

hvordan de kan brukes. For eksempel vil en lekebil med blålys og «politi» skrevet på siden, 

begrenses fort til å være kun en politibil. Har man derimot en bil med kun de helt 

grunnleggende kjennetegn, kan denne utspille rolle som både politibil, racerbil eller pappas 

gamle Volvo. På samme måte forsøkes det at man minst mulig begrenser lekeområdene, men 

heller skaper områder som innbyr til forskjellig type lek, og med lekeutstyr som lett kan 

omformes ved behov (Steinerbarnehageforbundet, 2008) 

 

2.3.4 Pedagogens rolle 
 

Den voksnes rolle har stor betydning i Steinerbarnehagen, og to viktige begreper som brukes 

om det pedagogiske arbeidet i barnehagen er forbilde og etterligning. Steiner (1980) viste til 

hvordan barnet i den første syvårsperioden er sterkt i sine sanser, og hvordan det tar inn og 

preges av sine fysiske omgivelser. Han mente at «de fysiske omgivelsene» må tolkes i vid 

forstand. Det er ikke bare de fysiske omgivelsene i barnehagen, men også hvordan den voksne 

tenker og handler. Barnet etterligner den voksne, og Steiner hevdet at hvordan den voksne 

tenker og handler vil virke inn på om barnet får en sunn fysisk og mental utvikling. Den 

voksne må derfor være bevisst at alt man foretar seg, og hvordan man handler i møte med sine 

omgivelser, vil barnet ta inn og etterligne. Å belære barnet verbalt vil ikke virke inn på 

samme måte som den voksnes handlinger (Steiner, 1980). Barn må derfor omgi seg med 

voksne som er bevisst sine tanker og handlinger, og som viser varme og omsorg for hvert 

enkelt barn. Den voksne er ansvarlig for denne relasjonen, og må derfor sørge for å arbeide 

med seg selv og sin egen væremåte for å være et godt forbilde.  

 

Sundt (2015) peker på at forbilde og etterligning også ligger i hvordan barn plukker opp 

bevegelse og samspillsmønstre i omgivelsene. Den voksne er dermed også et fysisk forbilde 

gjennom sine bevegelser, og den voksne må dermed være bevisst sitt bevegelsesmønster og 

samspill med omverdenen når man omgås barn. Hvordan de voksne utfører en handling eller 

oppgave, vil barna etterligne. Sundt (2015) påpeker også at etterligning vil kunne virke 

negativt på barns samspill og bevegelsesmønstre, for eksempel når den vokse utstråler stress, 

likegyldighet og nervøsitet. Hele atmosfæren barnet er i preger hvordan barnet selv forholder 

seg til omverdenen, og den voksnes handlinger og tankemønstre virker inn på barnets fysiske 

utvikling og følelsesliv. Man må derfor sørge for at det som man ønsker at barna skal 
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etterligne og lære er til stede i deres omgivelser, slik at de omgir seg med forbilledlige 

handlinger og moralske kvaliteter som man ønsker at barnet skal utvikle (Sundt, 2015).  

 

I Pedagogisk plan for steinerbarnehagene og første klasse er det løftet fram tre indre kvaliteter 

som den voksne først må øve selv, og dermed formidle til barnet gjennom handling; 

ærbødighet, undring og takknemmelighet. Dette gjøres i møte med omverdenen gjennom å 

vise omsorg for både mennesker, natur og det fysiske miljøet (Steinerbarnehageforbundet, 

2018). Læringen i en steinerbarnehage ligger dermed ikke i undervisning og læringsøkter 

knyttet til fag, men i et daglig samspill med andre barn og voksne, undersøkelse av 

omverdenen gjennom lek, praktiske og kunstneriske aktiviteter som å bake, male, tegne eller 

spikke, samt i å delta i pleie av omgivelsene. De voksne skal derfor ikke være passive mens 

de holder øye med barna som leker, men være i forbilledlig og meningsfylt arbeid eller 

aktivitet som inspirerer barna til deltakelse eller som barna kan ta inn i lek 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008).  
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3. Drøfting av problemstilling  
 

Ettersom mulighet for risikolek er en lovfestet rett i Rammeplan for barnehagen, er 

barnehagene pålagt å legge til rette for slik lek. Litteratur og forskning på risikolek peker på at 

det er klare fordeler med å la barna å få teste sine grenser og prøve og feile, til tross for den 

mulige risikoen som ligger i slik aktivitet. Mange voksne vil kanskje instinktivt ønske å 

beskytte barna fra å skade seg ved å gripe inn i, og begrense aktiviteter som medfører risiko. 

Å ha kunnskap om hva det vil si for barnets utvikling å få teste grenser kan kanskje være det 

som gjør at man reflekterer mer rundt sitt eget behov for å stanse risikolek. Kanskje vil denne 

kunnskapen gjøre at man heller på en trygg og gjennomtenkt måte legger til rette for at barna 

skal få oppleve risikofylt lek, men innenfor trygge rammer og med voksne som kjenner 

barnets forutsetninger og vet når de må gripe inn. 

 

Med bakgrunn i teorien om risikolek og steinerpedagogiske perspektiver vil jeg i dette 

kapittelet drøfte oppgavens problemstilling: 

 

Hvorfor og hvordan bør man tilrettelegge for risikolek i steinerbarnehagene? 

 
 

3.1    Hvorfor bør man legge til rette for risikolek i Steinerbarnehagen? 
 
Det synes å være gode grunner for at risikoleken skal legges til rette for i barnehagen, men 

med denne oppgaven ønsket jeg å finne ut om det i tillegg er noe i steinerpedagogikken som 

tilsier at denne typen lek har en verdi, og underbygger noen av de ønskene man har for 

barnets utvikling i barnehagealder. Jeg tenker at det spesielt er to områder av barnets utvikling 

som samsvarer med risikolekens utviklingsmuligheter: hvordan vi ønsker å ivareta barnet 

individuelle utviklingsbehov, samt hvordan risikoleken bidrar til å stimulere og pleie sanser 

som man vektlegger at bør pleies hos barna i barnehagen. 

 

 

3.1.1 Risikoleken og barnets utviklingsbehov 
 
Barnehagen er en viktig lekearena i barnas hverdag, med mye tid i uteområder sammen med 

andre barn. Barn på denne alderen tilbringer store deler av sin våkne tid i barnehagen, og for 

mange barn er det kanskje her de har størst rom for å utfolde seg fysisk. I Steinerpedagogisk 
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litteratur legges det vekt på hvordan barnet i den første syvårsperioden bruker kreftene sine på 

utviklingen av sin fysiske kropp. Særlig de eldste barna trenger mye fysisk stimuli. Dette 

understrekes også av Jagtøien og Hansen (2018), som påpeker at barnets kropp er i stor 

utvikling rundt alderen 5-6 år, og dette gjør at de har et stadig behov for å bli kjent med egen 

kropp i møte med verden. Dette er erfaringer jeg også har selv fra mange års arbeid i 1. klasse, 

hvor vi ser hvordan barna i denne alderen vokser mye, og særlig i armer og bein. De blir ofte 

klumsete, og kan vise frustrasjon over å ikke mestre sin egen kropp på samme måte som 

tidligere.  

 

Det kommer tydelig fram av litteratur om risikolek at mestringsfølelsen og erfaringene barnet 

oppnår i risikoleken legger grunnlaget for barnets videre utvikling og evne til å tåle nye 

utfordringer senere i livet (Sandseter og Kvalnes, 2021). Steiner (1980) viser til at barn søker 

det de trenger for sin egen utvikling. Når vi ser barn i risikolek er barna først og fremst i 

aktivitet for sin egen vellyst, men det kan tenkes at noe iboende i barnet søker spenningen og 

risikoen nettopp med tanke på et behov for utvikling og mestring som er nødvendig for 

akkurat dette barnet. Som det påpekes i Pedagogisk plan for Steinerbarnehagen og første 

klasse (Steinerbarnehageforbundet, 2008), bygges det et erfaringsgrunnlag i barnehagen som 

skal ligge til grunn for ikke bare fysisk, men også intellektuell læring senere. Dette samsvarer 

også med hva Haga (2018) viser til, at barn som har godt utviklede motoriske ferdigheter, 

klarer seg bedre i senere læringssituasjoner, og mestrer skolegang og sosialt samspill bedre. 

Dette understreker dermed hvor viktig god motorisk utvikling er i barnehagealder, men også 

at manglende motorisk øvelse kan ha stor innvirkning på flere områder senere i barnets liv. 

Som Moser (2018) påpeker, bygger man opp en kapital av kropps- og bevegelseserfaringer i 

denne tiden, som man senere nyttiggjør seg av. Hvis man hopper over dette trinnet i barnas 

utvikling, ved å forhindre risikofylt lek og motorisk øvelse, kan det hende at man påvirker 

barnets skolegang og senere livsmestring.  

 
 

3.1.2 Risikolekens bidrag til å pleie barnets sanser  
 
Barnet er ifølge Steiner (1980) sterkt i sine sanser den første perioden av livet, og å pleie 

sansene er derfor en viktig del av steinerbarnehagens pedagogiske arbeid. Det er spesielt de 

nedre sansene, «viljessansene», som trenger å pleies de første årene i barnets liv for at de skal 

utvikle seg på en sunn måte. De nedre sansene inkluderer livssansen, egenbevegelsessansen, 
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likevektsansen og berøringssansen. Å pleie disse sansene handler i stor grad om å utfordre 

dem på nye måter i takt med barnets egen utvikling. For et lite barn kan for eksempel det å 

utfordre likvektssansen handle om å reise seg opp og finne balansen, med risikoen det er å 

falle, men for de eldre barna i barnehagen er dette en ferdighet som de fleste mestrer. De 

trenger derfor større utfordringer for at disse sansene skal få pleie, og da kanskje med et større 

element av risiko. 

 

Jeg tenker at det er viktig å sørge for at man tilrettelegger for et variert utvalg av lek og 

aktivitet som kan stimulere sansene hos barn på ulike måter. Der mer stillesittende rolle- og 

fantasilek pleier enkelte av sansene, kan risikoleken pleie andre sanser. De nedre sansene 

krever i større grad at barnet er i aktivitet for å øves. Når man klatrer i et tre både kreves og 

øves presise bevegelser og balanse, samtidig som man er i kontakt med materiale som man 

må være bevisst om holder, og om det kan holdes. Er greinen for glatt kan det få uønskede 

konsekvenser. Hvis man er i boltrelek, for eksempel bryting, må man være påpasselig med 

hvor hardt man tar tak, justere posisjonen sin i forhold til den andre og underlaget, og man blir 

stadig utfordret ved at noen påvirker ens kropp og må tilpasse seg dette. I tillegg øves de 

sosiale ferdighetene, hvor man hele tiden må lese motstanderens opplevelse av situasjonen. 

Man kan kanskje også tenke seg at nettopp det å få lov til å bruke kroppen sin etter eget ønske 

kan bidra til å pleie livssansen ved å skape velvære i sin egen kropp. Jeg vil derfor hevde at 

risikoleken er et viktig bidrag i nettopp arbeidet med å pleie barnas sanser, og da særlig for de 

eldre barna i barnehagen og første klasse, som kanskje trenger større fysiske utfordringer.  

 
 

3.2    Hvordan kan man legge til rette for risikolek i Steinerbarnehagen? 
 
Sandseter og Kvalnes (2021) påpeker at ingen miljøer er helt risikofrie, og for at barna skal ha 

mulighet til utviklende lek er det heller ikke ønskelig at lekemiljøet er risikofritt. Å ha et slikt 

utgangspunkt tenker jeg er viktig når man tilrettelegger for risikolek i barnehagen. Som 

tidligere nevnt er det spesielt to viktige faktorer som utpeker seg når man skal legge til rette 

for risikolek i barnehagen, nemlig de voksnes holdninger til risikofylt lek og hvordan 

barnehagens område utformes. Som jeg har vært inne på, er pedagogens rolle og de fysiske 

omgivelsene også to viktige momenter i steinerpedagogikken for å sørge for et godt miljø for 

barnas utvikling.  
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3.2.1 Den voksne som rollemodell og forbilde 
 

I litteraturen om risikolek kommer det tydelig fram at de voksnes innstilling til risikoleken er 

viktig for at risikolek får plass i barnehagen. Som Sandseter og Kvalnes (2021) påpeker, har 

mange barnehageansatte et ønske om å tillate risikolek, og ser gjerne verdien av det, men 

uroer seg for konsekvensene hvis barnet skulle skade seg. Samtidig pekes det på at risikolek 

gjerne har en annen status blant de ansatte i barnehager enn andre roligere former for lek, for 

eksempel fantasileken og rolleleken, som ikke skaper bråk og uro i samme grad. Slike tanker 

og holdninger kan virke inn på hvilken plass man gir risikoleken i barnehagen.  

 

Min erfaring er at rollelek har høy status som lekeform blant mange pedagoger, og ofte til 

fordel for annen lek, og da kanskje særlig den høylytte og voldsomme risikoleken. Mange er 

særlig urolige for lekeslåssing, bryting og den slags, fordi slik lek fort kan komme ut av 

kontroll med skader som følge. I stedet for å legge føringer for hvordan lekeslåssingen kan 

gjennomføres, for eksempel ved å veilede barna eller gi de regler å forholde seg til i leken, 

velger mange kanskje heller å slå ned på alle former for boltrelek og forby slik lek. Dette kan 

tenkes å være særlig uheldig for de barna som kanskje opplever rolleleken som for komplisert, 

og trenger enklere regler å forholde seg til, slik for eksempel bryteleken har. Som Storli og 

Sundt (2014) påpeker, er det nettopp de som har behov for den mer viltre leken som ofte blir 

forhindret fra den. Som pedagog må man huske på at barnehagen kanskje er den viktigste 

arenaen for barns sosialisering med andre barn, og derfor være klar over at man potensielt 

hindrer barna fra viktig sosial læring når man forbyr mer vilter lek. 

 

I stedet for å forby risikolek, kan man tenke seg at man heller burde sørge for tilstedeværelse i 

lekesituasjonene hvor risikoleken foregår og veilede barna ved behov. Som Morrongiello 

m.fl. (2005, referert i Sandseter, Sando, Pareliussen og Egset, 2014) påpeker, er 

tilstedeværende voksne forebyggende for at det skjer skader. I steinerbarnehagen legges det 

stor vekt på at den voksne skal være i forbilledlig aktivitet, og dette tolkes ofte til at man skal 

være i nyttig arbeid rundt barna. Allikevel tenker jeg at man også kan være forbilledlig som 

rollemodell for barna i leken. Man er et forbilde i sin evne til å veilede, og vise støtte og 

omsorg. Man kan også være forbilledlig i at man viser at det er viktig å utfordre seg selv i noe 

man ikke kan, og at det er greit å feile. Der steinerbarnehagenes tanker om forbilledlighet og 

etterligning ofte innebærer den arbeidende voksne, fordrer risikoleken at den voksne er 

årvåken og mer til stede for barna. Når det viser seg at voksnes tilstedeværelse er viktig for å 
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forhindre skader, må kanskje noen ganger det forbilledlige og nyttige arbeidet vike til fordel 

for å støtte, oppmuntre og veilede barnas lek. Et annet viktig moment er at de voksne også bør 

være kjent med barnas fysiske og motoriske ferdigheter, og på den måten vet hva de 

forskjellige barna er i stand til å mestre eller ikke mestre. Det krever igjen at de voksne tar seg 

tid til å observere barna i leken, og slik kan de trygges mer på hva som faktisk utgjør risiko 

for de enkelte barna. 

 

I litteraturen framheves det at man bruker sitt erfaringsgrunnlag til å vurdere risiko (Sandseter 

og Kvalnes, 2021). Voksne som selv har lite erfaring kan kanskje derfor lettere avbryte lek 

fordi de overvurderer den reelle risikoen. Om man som pedagog har et begrenset 

erfaringsgrunnlag, og velger å holde seg på «den trygge siden» for sin egen del, kan man 

kanskje stå til hinder for at barna får bygge erfaringer med risiko. De voksne bør og skal altså 

tillate at risikoleken foregår, og må tåle at barna ikke nødvendigvis mestrer med en gang. Om 

man mangler eget erfaringsgrunnlag med risikovurdering, er det kanskje ekstra viktig at de 

voksne opparbeider seg erfaring med risikohåndtering og hvordan de skal støtte barnas 

risikolek på en god og forsvarlig måte. Slik barna bygger erfaringer med risiko og 

risikomestring, må kanskje de voksne bygge erfaringer med risikolek og håndtering av denne. 

Dette fordrer at risikoleken får plass i barnehagen, og at den voksne er nærværende.  

 

Som jeg har vært inne på, understreker Steiner (1980) at barna sterkt sanser omgivelsene sine, 

deriblant pedagogenes uro og stress. Følgelig må man som pedagog i steinerbarnehagen øve 

på å håndtere sine tanker og uro rundt risiko. Om ens egne tanker kan virke innsnevrende på 

barnas mulighet for å utøve risikolek, faller det på pedagogens skuldre å øve sin 

stressmestring og være bevisst sin påvirkning på barna. En voksen som utstråler trygghet, 

heier fram og bejaer risikoleken når et barn for eksempel klatrer i et tre, vil trygge barnet til å 

tørre å ta sjanser. Hvis man derimot som voksen viser uro, eller ber barnet være forsiktig og 

på annet vis utstråler frykt, vil kanskje barnet begrenses fra å strekke seg mot nye mål. Hvis 

barna opplever at den voksne ikke har tillit til at barnet kan mestre, kan dette kanskje påvirke 

barnets tillit til egne evner og virke inn på barnets selvtillit. Litteratur om risikolek peker på at 

barn som får utøve risikolek styrkes i sitt selvbilde ved å mestre motoriske utfordringer, og 

rustes dermed i møte med ukjente utfordringer også senere i livet (Haga, 2018; Sandseter og 

Kvalnes, 2021). Dermed virker det overveiende viktig at man som voksen tar et oppgjør med 

seg selv og sine egne frykter for barnas risikolek, og hvorvidt disse fryktene er rasjonelle.  
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3.2.2 Pedagogisk utviklingsarbeid med risikolek 
 

Tall fra undersøkelser fra norske barnehager tyder på at det er et trygt sted å være (Sandseter, 

Sando, Pareliussen og Egset, 2013). Småskader som skrubbsår og benbrudd hører for de fleste 

barndommen til, og skal man forhindre disse skadene kan det innebære store begrensninger 

for barnas handlingsrom. Det er dessuten et tankekors, som Sandseter og Kvalnes (2021) 

påpeker, at nettopp et lavt antall skader også kan være «negativt» i den forstand at uteområder 

gjør barna passive og at de ikke gis mulighet til å prøve og feile. Det er selvsagt ikke noe 

ønske at barn skader seg i barnehagen, men det bør kanskje heller ikke være et mål om at det 

ikke skjer skader hvis dette innebærer passive og understimulerte barn.  

Om det tillates mindre risikolek i barnehagene nå enn tidligere har jeg ikke svar på, men med 

det økende fokuset på sikkerhet og krav til leker og utstyr, kan man tenke seg at dette kan 

påvirke holdninger hos både foreldre og personalet i barnehagen. Jeg tenker derfor at det er 

viktig, slik Sandseter og Kvalnes (2021) påpeker, at man bevisstgjør personalet om at det ikke 

må bli for mye fokus på å unngå skade, og at man balanserer sikkerhetsfokuset med å se på 

hvorfor det er viktig at barn får drive med risikolek. 

 
Som nevnt må den enkelte voksne jobbe med seg selv og sine holdninger til risikolek, men det 

er kanskje ikke nok at man som enkeltperson gjør dette arbeidet. Det må også løftes fram og 

bearbeides i kollegiet, slik at man opplever å ha felles holdninger og forståelse av hva 

risikoleken bidrar med av både læring og risiko. Mens noen kanskje er for restriktive, kan 

andre ta lettere på det, noe som skaper uklare regler for både voksne og barn rundt hva som er 

greit og ikke. Med en felles forståelse i kollegiet vil man kanskje føle at ansvaret bæres av 

flere, og at man opplever å ha mer ryggdekning for å tillate risikolek – men også å sette 

grenser når det er behov. Som Osnes, Skaug og Kaarby (2015) viser til, kan for eksempel et 

slikt felles arbeid innebære at man utarbeider gode planer og retningslinjer, god opplæring 

innen førstehjelp og kunnskap om hvordan man håndterer situasjoner når uhellet er ute. Om 

man har tydelige retningslinjer for håndtering av en ulykke, vil den ansatte kanskje kunne 

trygges i at man har handlet etter disse, og dermed faller ansvaret i større grad over på 

rammefaktorene.  

 

Som Sandseter og Kvalnes (2021) påpeker, tenker jeg at det også er viktig at man opplyser 

foreldre om de positive sidene ved risikoleken, og hvorfor man velger å tillate denne. Da vil 
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kanskje enkelte foreldre som opplever usikkerhet rundt risikoleken, trygges og samtidig 

oppleve at barnehagen har kompetanse og erfaring rundt barns risikolek. 

 

3.2.3 Å skape et stimulerende uteområde 
 
I litteraturen vises det til at uteområdets utforming er et viktig bidrag for å stimulere til 

risikolek. Bagøien og Storli (2013) viser til de to begrepene kompleksitet og fleksibilitet i 

utarbeidelsen av uteområdet i barnehagen. De viser til at naturområder med sin allsidige 

utforming bidrar med begge disse faktorene, som gjør at barnas lek blir mer kreativ. De viser 

også til materialenes fleksibilitet, som handler om at materialene er ufullendte i sin utforming, 

og derfor kan ha flere bruksområder og ikke er låst til en viss type lek. Dette sammenfaller 

med hvordan man tilstreber å gjøre det i steinerpedagogikken, hvor barnas fantasi skal få fylle 

ut tingenes funksjon. Steiner (1980) viser til at leker som er ferdige, virker begrensende på 

barnas lek og fantasi. Dermed legges det vekt på at utstyret i steinerbarnehagen skal ha en høy 

grad av nettopp fleksibilitet, slik at barnas kreativitet og fantasi stimuleres i møte med lekene. 

I stedet for å installere et ferdigbygget lekeapparat, tilstreber man gjerne å opparbeide, 

bearbeide og framheve naturlige områder i utearealet. Dette gjør kanskje at man i mindre grad 

begrenser områdene, og bidrar til man kan ha mulighet til å gjøre små endringer som holder 

uteområdet attraktivt som lekearena - også for de eldste barna. I tillegg fremheves mye tid til 

frilek som en viktig faktor for å muliggjøre risikolek, noe det også legges vekt på i 

steinerbarnehagene. Jeg tenker derfor at det ligger gode muligheter for at risikoleken skal få 

plass i steinerbarnehagene, og at de føringene som ligger i pedagogikken når det kommer til 

lek og tilrettelegging, stemmer godt overens med hva litteraturen sier om hvordan man kan 

legge til rette for risikolek.  

 

Samtidig tenker jeg at det er nødvendig at man har et bevisst forhold til risikoleken og hva 

som stimulerer til slik lek, for å legge til rette for den. I Lokal rammeplan for 

steinerbarnehagene vises det til at omgivelsene stadig må risikovurderes, og det vises til at 

man skal sørge for at barna kan få oppleve fysiske utfordringer i leken 

(Steinerbarnehageforbundet, 2018). Ved å kjenne godt til hvilke typer lek som medfører 

risiko, kan man bruke denne kunnskapen til å se om utearealet ligger til rette for nettopp 

løping, klatring, rutsjing, spikking, å balansere, hoppe eller andre risikofylte aktiviteter. Har 

man for eksempel tilstrekkelig med løse gjenstander til at barna har mulighet til å snekre seg 

en liten hytte? Finnes det klatremuligheter på ulike ferdighetsnivåer, slik at alle barna kan få 
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øve seg ut ifra sine forutsetninger? Eller er det kun de barna som er flinkest til å klatre som 

mestrer å ta seg opp i barnehagens klatretre? Har man tilstrekkelig med variasjon i terrenget 

for at barna kan utfordre balansen? Ved å bringe inn denne kunnskapen i risikovurderingen av 

miljøet, ser man kanskje tydeligere hva man eventuelt må jobbe med for at alle barna skal 

kunne få utfordre seg. Hver enkelt barnehage må vurdere de mulighetene og begrensningene 

som ligger i sitt uteområde, og bruke den kunnskapen man har om risikolek til å skape rom 

for den. 

 

En mulighet til å skape rom for risikolek, og som jeg har inntrykk av at mange 

steinerbarnehager benytter seg av, er å ha faste turdager hvor man går til skogsområder i 

nærmiljøet. Her kan barna få god tid til å leke i et mer utfordrende miljø. Av egne erfaringer 

opplever jeg at dette er et godt tiltak, og vi ser at det å endre lekemiljøet til områder hvor 

barna ikke er like kjent, skaper mer risikofylt lek. Her får de klatre, løpe, spikke, sage, være 

med å lage bål og bygge små områder hvor de kan gjemme seg. Særlig for de store barna 

tenker jeg at dette er viktig, nettopp på grunn av at de får skifte miljø. 
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4. Oppsummering og avslutning  
 

I denne oppgaven har jeg arbeidet med risikolek som tema for å få et innblikk i dens 

betydning for barns utvikling. Forskningen på risikolek viser et klart bilde av at risikoleken 

bør få plass i barnehagene. Gjennom risikoleken får barna mulighet til å prøve ut egne og 

andres grenser, sin egen fysikk og øve sosiale ferdigheter. Utbyttet av risikoleken er stort, 

samtidig som statistikk tilsier at hverdagen i norske barnehager er trygg for barna, med få 

alvorlige ulykker. Rammeplanene, både nasjonal og den lokale for steinerbarnehagene, gir 

dessuten føringer på at barn i barnehagen skal få muligheten til å utfordre seg gjennom 

risikofylt lek.  

 

Gjennom arbeidet med denne oppgaven har jeg forsøke å besvare min problemstilling, hvor 

jeg spør om hvorfor og hvordan det bør legges til rette for risikolek i steinerbarnehagen. Med 

bakgrunn i teorien om risikolek og steinerpedagogisk praksis, opplever jeg at risikoleken på 

ulike måter kan bygge opp under de pedagogiske prinsippene og målene for arbeidet i 

steinerbarnehagen – både når det kommer til å pleie sansene, skape en god fysisk utvikling og 

la barna få utforske, mestre og utfolde seg. Videre tenker jeg at det ligger mange gode 

prinsipper i pedagogikken som kan bidra til å legge til rette for risikolek i steinerbarnehagene, 

for eksempel mye rom for frilek, samt et fokus på at både lekeområde og utstyr skal by på 

både kompleksitet og fleksibilitet. Likevel er en bevissthet rundt temaet viktig for at 

risikoleken får sin plass i praksis. For å skape rom for risikolek i steinerbarnehagene er det 

viktig med kompetanse om temaet blant personalet. Det trengs en felles holdning i kollegiet 

og foreldregruppen om at risikoleken, til tross risikoen den medfører, i første omgang er 

viktig for barna. Dessuten må det være tydelige planer for risikohåndtering, samt at man 

sørger for å risikovurdere uteområdet. Først ved å skape forståelse og trygghet rundt 

risikoleken, skapes det rom for å tillate den.  

 

I arbeidet med denne oppgaven har det blitt tydelig for meg at steinerbarnehagene, med de 

pedagogiske perspektivene som ligger til grunn for arbeidet, har et godt utgangspunkt når det 

kommer til å tilrettelegge for risikolek, samtidig som risikoleken er et viktig bidrag for å støtte 

opp under steinerbarnehagens pedagogiske arbeid.  
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