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Når børn udforsker højder, undgås højdeskræk som voksne 

Børn skal ikke skærmes for fald, sammenstød, skarpe redskaber eller farlige elementer som vand, men lære at 

omgås det i stedet.  Børns leg med risikofyldte aktiviteter styrker nemlig deres motorik og psykiske udvikling, og 

modvirker angstrelaterede lidelser som voksen. Forskningen peger på, at der er en sammenhæng mellem børns 

muligheder for at udforske omgivelserne i risikofyldt leg, at mestre ”det farlige”, og undgå udviklingen af angst 

og fobier i voksenlivet, viser forskningen.  

Lektor Lis Reinholdt Kjeldsen, programmedarbejder ved VIA’s Program for Outdoorperspektiver i 

professionsuddannelser. 

Professor i psykologi Ellen Beate Hansen Sand-

seter, Trondheim, har sammen med kollegaen 

Leif Edward Ottesen Kennair forsket i 

betydningen af risikofyldt leg. De peger på, at 

der findes en generel forestilling om at 

udvikling af angst og forbier sker, fordi barnet 

har været udsat for ubehagelige erfaringer.  

Meget tyder nu på, at det er lige modsat, 

nemlig at barnet, der ikke har lært sig at 

håndtere risikofyldte aktiviteter, kan være i 

risiko for at udvikle psykiske lidelser som 

voksne (Sandseter, 2011). 

På taget af det lille legehus sidder Emil og 

Magnus overskrævs. De har ved fælles hjælp 

rejst en gammel palle og er kravlet op på 

legehusets tag. De har et fantastisk overblik og 

er stolte over, at det er lykkedes at komme 

helt op. Jonathan vil også derop, men har 

endnu ikke formået at trække sig op, men må 

stå på pallen og kigge med. Pædagogen følger 

aktiviteterne på afstand og griber ikke ind, 

hverken med hjælp til Jonathan eller 

formaninger til de to drenge på toppen. 

De to norske forskere argumenterer for at 

risikofyldt leg er en normal proces, som 

tilpasser barnet til omgivelserne ved at det 

føler frygt. Dette er en beskyttende funktion, 

som barnet derefter gennem leg bearbejder i 

eller med det risikofyldte, for at udvikle en 

naturlig omgang med det skræmmende. 

Jonathan er i gang med denne bearbejdning, 

han har endnu ikke modet til at kravle helt op, 

men står og vurderer udfordringen.  

Pædagogen kunne let afbryde Jonathans 

bearbejdning, med en kommentar, som ”Det er 

for farligt”. De to norske forskere mener, at 

hvis barnet skærmes mod det risikofyldte, så 

aftager frygten ikke, men vedbliver at være til 

stede til trods for, at frygten ikke længere er 

relevant.  Frygten kan senere hindre barnet i at 

tage del i lege, der vedrører ”det farlige”. 

Sandseter og Kennair ser i deres forskning på, 

hvad der holder børn fra at tage del i risikabel 

adfærd, og hvad der motiverer børn til fortsat 

at udfordre sig gennem ”farlig” leg, samt 

hvilken betydning det har for deres udvikling. 

(Sandseter, 2011). 

Sandseter har tidligere (2007a) kategoriseret 

forskellige former for risikofyldt leg. Gennem 

iagttagelser i 2 norske børnehaveklasser med i 

alt 38 børn, samt interviews med både børn og 

ansatte har Sandseter fundet frem til 6 

kategorier for risikofyldt leg. Sammen med 

forskeren Kennair har Sandseter (2011) koblet 

disse kategorier til et bud på hvilke mulige 

funktioner den risikofyldte leg har og hvilke 

mulige antifobiske effekter legen kan have.  

 Leg med store højder (Play with great HEIGHTS) 

Klatring på sten, klipper og træer, gerne kombineret 

med spring ned derfra. Legen opfattes af børnene 

som risikofyldt med mulighed for fald, en blanding 

mellem spænding og frygt – at risikere at tabe 

kontrol. Knubs accepteres.  

Mulige funktioner: Barnet udvikler muskelstyrke og 

udholdenhed, erfaringer med f.eks. dybde, form, 

størrelse. 
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Anti-fobisk effekt: Børn som har udforsket højder, 

oplevet fald vil i mindre grad opleve frygt for højder 

som voksen. Hvorimod børn, som i tidlig alder undgå 

situationer med højder, ikke udvikle naturlige 

færdigheder med risiko for at udvikle frygt som 

voksen. 

 

 Leg med høj fart (Play with high SPEED) Høj fart i 

løb, på cykel ned af en stejl bakke eller i sving. De 

håndterer fart med risiko for sammenstød og knubs 

som en naturlig del af aktiviteten. 

Mulige funktioner: Forbedring af perceptionen i 

relation til dybde, bevægelse, størrelse og form også 

fysisk styrke og udholdenhed  

Anti-fobisk effekt: Følelse af spænding og positive 

oplevelser og følelser  

 Voldsom leg (ROUGH AND TUMBLE play). Balance 

mellem leg og kamp. 

Mulige funktioner: Fysiske tumlelege, stimulerer 

fysisk og socialt.  Forståelse for hierarki, sociale 

signaler, manipulation og lære at håndtere 

aggressive følelser og oplevelser. 

Anti-fobisk effekt: Uforudsigelige lege med 

forskrækkende elementer, som lyd og effekter kan 

reducere angst for forestillede situationer, også 

legens social aspekter nævnes som en positiv effekt 

for at undgå sociale fobier.  

 Leg, hvor børnene kan blive “væk” (Play where the 

children can DISAPPEAR/ GET LOST) At være væk 

fra de voksne, på egen hånd og på ukendte steder. 

Mulige funktioner: Selvstændighed  

Anti-fobisk effekt: Oplevelse af flere separationer før 

9 årsalderen (også planlagt) virker antifobisk i 18 

årsalderen.  

 Leg med farlige redskaber (Play with dangerous 

TOOLS) Anvendelse af kniv, sav, hammer og værktøj 

krævede børnenes dybe koncentration og oplevedes 

spændende. 

Mulige funktioner: Afprøvning og eksperimenter 

med redskabernes mulige funktioner. 

Anti-fobisk effekt: Fremmer mere interesse for 

redskaber og deres anvendelse end egentlig 

antifobisk effekt 

 Leg nær farlige elemeter (Play near dangerous 

ELEMENTS) Leg ved vandet, på høj skrænt eller bål 

blev opfattet som spændende legesteder. 

Mulige funktioner: Udforske omgivelser. 

Anti-fobisk effekt: Samme som ved højder, naturlig 

antifobisk effekt at beherske elementerne og 

omgivelserne. 

 

Overbeskyttelse skader barnet                         

Når børn leger på egen hånd vil de oftere af 

egen drift opsøge risikofyldt leg, end når legen 

er organiseret og igangsat af voksne. Det ses 

at mænd, mere end kvinder accepterer og 

deltager i de risikofyldte aktiviteter (Sandseter, 

2007b). Gennem risikofyldt leg finder barnet 

selv de bedste og mest spændende ud- 

 

fordringer i omgivelserne og derved motivation 

til at søge stimuli, og lærer at mestre disse. 

Pædagoger med fokus på Outdoorpædagogik 

og udeskole, kan med viden om dette felt, 

medvirke til at udfordre børn, der er for 

beskyttede fra forældre og personale. Angste 

og forsigtige børn skal ikke skærmes, men 

hjælpes til at udfordre ”det farlige” på 

passende niveau med udvikling for øje.  De 

skal tilskyndes til at deltage i spændende 

aktiviteter, der ”kilder i maven”.  Legene skal 

tage udgangspunkt i barnets udvikling og 

gerne foregå i mindre grupper.  

Legeplads mellem sikkerhed og udfordring.   

Når legepladser indrettes sker det i et dilemma 

mellem krav om høj sikkerhed, design og 

spændende legemuligheder for børn. Disse 

legepladser elimimere desværre ofte 

risikoaspektet.  Hvis børn skal udfordres i 

deres leg til en sund fysisk og mental udvikling 

kræver det, at pædagogerne tager børnene 

med ud i naturen, til skrænter og væltede 

træstammer, hvor der er plads til at børnene 

selv får erfaringer med højder, med at tumle og 

blive væk fra de voksne. 
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