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Introduksjon og rasjonale

• Forskning på risikolek, risikovurdering og risikohåndtering

• Lite forskning hos de yngste barna (1-3 år)

• Kleppe et al. (2017): kan identifisere risikolek hos barn i 
1-3-årsalder.

• Little & Stapleton (2021): observerte barn i alder 18-26 
måneder. Risikolek støtter barnas opplevelse av 
tilhørighet.

• Ellers ikke utforsket – et gap vi ønsket å fylle

Hvordan vurderer og håndterer barn i alder 17-25 
måneder risiko i et utfordrende naturmiljø?



Metodisk fremgangsmåte

• Observasjon av barn i alder 17-25 måneder (6 barn 1. år, 1 barn 2 år)

• GoPro-kamera (hode- eller brystfestet)

• Fri utforskning i natur – la barna lede vei

• 2 barnehager, 2 dager, 10 timer med video (+ 1 dag pilot, 4 timer)

• GoPro i barnehagen er utforsket noe tidligere (A. M. Hov and H. Neegaard, 2020. 
The potential of chest mounted action cameras in early childhood education research)

• Kan gi unike observasjoner

• Etiske overveininger sentralt



Resultater - Risikovurdering 
direkte - håndtering ved å 
justere bevegelsesmønstre

• “Gutten plukker opp barnåler og gjørme før 
han kaster det utover berget. Han repeterer 
prosedyren, ser seg rundt og går til en kant 
(ca 40 cm høy). Her stopper han opp, setter 
seg på rumpa og sklir ned kanten til føttene 
treffer bakken. Deretter går han til en ny 
kant (ca. 2 meter høy), kaster det han har I 
hendene, snur og går opp igjen. Han velger 
en annen vei opp, litt til siden for der han 
skled ned, hvor det er litt mindre bratt og 
jordunderlag. Han repeterer dette 
handlingsmønstre mange ganger. Vi hører 
han lager anstrengelseslyder både når han 
sklir ned og går opp igjen"



Resultater- Risikovurdering
direkte -håndtering ved å 
unngå risikoen

• "Jente går fort bortover det 
glatte svaberget før hun 
kommer hun til ett bratt 
stup (ca. 1meter høyt)der går 
hun rolig ut på kanten og 
peker ned. Hun står og 
observerer litt før hun snur 
seg og finner en annen vei 
ned"



Resultater - Risikovurdering indirekte -
håndtering ved å lære av andre

• “Gutten går opp stien og møter en
oppoverbakke, som også heller skrått
mot høyre, med glatt berg under 
føttene. Han ser de to andre vennene
lenger frem, som sklir og faller flere
ganger. Gutten ser raskt til siden, og
får øye på et område i bunnen av 
skråhelningen, hvor underlaget består
av jord og gress, hvor han velger å gå. 
Når han passerer sine to venner som
har falt, stopper han opp. De to 
vennene kommer ned til han og de går
sammen ved siden av det glatte
berget"



Resultater- Risikovurdering for barn indirekte -
håndtering gjennom voksnes innblanding

• "Gutt faller og gråter når 
han prøver å gå opp det 
glatte fjellet.Ansatt kommer 
bort og forteller barnet at 
det burde gå en annen vei. 
Den ansatte leier barnet 
bortover kanten til der det 
er slakere skrent, så slipper 
den ansatte hånda til 
barnet, som resulterer i at 
barnet begynner å 
gråte igjen. Ansatt prater 
med barnet, holder barnet i 
hånda og hjelper han opp 
siste del av fjellet"
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