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Hva har barn rett til? 

Hva skaper god psykisk 
helse for barn?



Å jobbe systematisk med 

barns psykiske helse 

innebærer å prioritere

lek og relasjoner
som det aller viktigste



Realiteten er at barn 

hver eneste dag 

påvirkes av ansattes 

syn på lek, forståelse 

for lek og evnen til å 

GJØRE det man SIER



Livet er for de fleste ikke noe som skal 
mestres, men leves – på godt og vondt, 
og behandles med ydmykhet og 
respekt underveis.

Livsmestring kan i dette mestrings-
perspektivet virke misvisende, 
men allikevel så er det vår oppgave å 
hjelpe barn med å utvikle en robusthet 
og skape miljøer som er psykisk 
helsefremmende.

Barn må få støtte i å mestre motgang, 
motstand – og medgang.

Livsmestring med våre ord



Opplevelser av sammenheng
- med leken som nøkkel

Det er barna selv som skal oppleve sammenheng
mellom barnehage og SFO/skole





Lek er nøkkelen til felleskapet, til 
inkludering,  relasjoner og vennskap

Fordi lek er en av barns måter å leve på 
og være i verden – barns måte å være 
sammen på

Nøkkelen til det å få være et 
betydningsfullt menneske i møte 
med andre

Lek er psykisk helsefremmende



Målet må være å skape forbindelseslinjer 
mellom de to institusjonene 
slik at det ikke overlates til barnet selv å 
finne veien i alt det nye det møter. 

Kunnskapsdepartementet,
Fra eldst til yngst, veileder



Leken kan være selve 
omdreiningspunktet 
i overgangen.
s. 84



En felles faglig forståelse hos ansatte i både barnehage, SFO 
og skole om hvorfor leken bør være sentral i dette arbeidet. 

At ansatte har kunnskap om at lek er en rettighet barn har.
FNs barnekonvensjon, artikkel 31: barn har rett til lek, hvile og 
fritid. 

At det er barnas egeninitierte lek vi snakker om – den leken 
barna setter i gang, styrer og strukturerer selv.



”Lek er enhver oppførsel, 
aktivitet eller prosess 

satt i gang, styrt og strukturert 
av barna selv; 

den finner sted når og hvor mulighetene 
oppstår. (...) lek i seg selv er ikke-

obligatorisk, drevet av indre motivasjon og 
foretatt for sin egen skyld, snarere enn som 

et middel til et mål.
De viktigste kjennetegnene ved lek er 

moro, usikkerhet, utfordring, fleksibilitet og 
ikke-produktivitet.

(FN, 2013)



En studie som undersøkte barns 
synspunkter på barnehage og skole, 
viste tydelig betydningen av lek og 
relasjonelle forhold for barns trivsel.

Vennskap, egeninitiert aktivitet og 
gode relasjoner mellom barn og 
ansatte er vesentlige forutsetninger 
for et godt læringsmiljø.



Ta en liten prat om dette:

Det barn selv gir uttrykk for å 
savne etter skolestart, er å få leke. 

Og venner.

Imøtekommer vi barns ønsker 
slik vi organiserer dagene nå?



Det er i LEKEN barn får være aktører i eget liv

Det er i leken barna får være aktører i eget liv



Hva slags kunnskap har vi om lek? 

Kommer denne kunnskapen til syne i rommene våre?

Rom kommuniserer alltid



FØR:
Statisk



NÅ:
Fleksibelt



FØR:
Fattig



NÅ:
Frodig



Før:
Velkommen 

til bords!



Nå:
Velkommen 

til leken!



Gå ut i de fysiske rommene på SFO og 

snakk sammen om denne oppgaven:

Med hvilke ord vil du beskrive de fysiske lekemiljøene

på SFO slik de fremstår i dag?

Statisk - fleksibelt

Fattig – frodig

Velkommen til bords – velkommen til leken



Hva kjennetegner leken?

Lekerutiner

Leketemaer

Rollelek



Dyadiske vennskapsrelasjoner

Forhandlinger

Adgangsstrategier



Boltrelek 

Lekeslåssing

Vilter

Fysisk

Kroppslig

Full av kraft



Boltrelek er manna 

for hjernen!
Eide-Midtsand 2015



Hjernen blir bedre fordi vi leker,

og vi leker bedre fordi hjernen utvikler seg.
Eide-Midtsand



Voksenrollen i lek

Hva bør kjennetegne de 
ansatte når barna skal kunne 

sette i gang, styre og 
strukturere leken sin selv?



Å fremme og 
skape rom for 

leken som er fri,
betyr ikke 

at de voksne 
kan ta seg fri.

Wolf, 2014



Det handler ikke 
om 

vi skal være 
nærværende i 
barns lek, men

hvordan.
Öhman 2011



Ansatte som:

Gir barna tid til å leke,
minimerer brudd i leken

Scenearbeider
Tilrettelegger

Voksne som sikkerhetsnett

Fungere som bindeledd og bro 
mellom barn i og utenfor lek



Fleksible lekemiljøer 

krever fleksible hoder 

hos de ansatte

Hva trenger barna  av meg nå?

Hva trenger barna i leken sin?



«Det er jo tross alt ikke slik
at det er barna som leker på

vår arbeidsplass.

Det er vi som arbeider på
barnas lekeplass.»

Solheim (Første steg nr.3, 2017)



Snakk sammen:

Hvordan vil du selv sette ord 
på de ansattes betydning i 

møte med barns lek?



Fysisk tilrettelegging av lek

Hva bør kjennetegne lekemiljøene 

når barna skal kunne 

sette i gang, styre og strukturere 
leken sin selv?



Menneske OG miljø

Relasjoner OG rom



Hvor er det lurt å starte?



1. Fleksibilitet



Rom (og ansatte)
som tilpasser seg 

barnas behov 
istedenfor at barna må tilpasse 
seg statiske og tradisjonsstyrte 

rom (og ansatte).





2. Valg av materialer
Grunnmaterialer

• Scenemoduler 

• Kasser, i ulike materialer og størrelser 

• Lekekuber 

• Kabeltromler 

• Planker og finerplater 

• Små platåer eller bord man sager ned beina på

• Papprør -solide

• Stoffer i ulike lengder og teksturer

• Små tepper, for å skape mindre lekesoner 

• Lave oppbevaringsmoduler, gjerne på hjul 



Nøytralt (kjønn og alder)

Fleksibelt (uten bestemt leketema)

Ivaretar barns autonomi i leken

Slik at barna kan

sette i gang, styre 

og strukturere

leken sin selv.



Fasitfritt

Fleksibelt

Tenke selv & sammen

Finne nye kreative løsninger

Jo mindre en leke gjør
-jo mer kan barna gjøre med den



«Å tenke med tingene»
Materialenes makt til å 
inspirere barn til å ta i 
bruk egne ressurser

Facebooksiden til Gydas vei barnehage 

Film fra Slagen barnehage –Tønsberg kommune





Definerte
leker



Autentiske 
rekvisitter



3. Mengde

Mengde
bringer barna

sammen
og virker

inkluderende



4. Skap møteplasser
- inviter til lek!

Leketorg 
Materialer og leker plasseres sentralt

Sette barna på lekesporet

Gripe det som gir mening for dem



Rydding ? 
Sortering og klargjøring til ny lek



1. Fleksibilitet

2. Grunnmaterialer

3. Mengde

4. Skape møteplasser

Fysisk tilrettelegging kort oppsummert:

Snakk sammen: Hva er status på vår

SFO knyttet til disse 4 stikkordene?



Tips:
Start med et rom /et begrenset område

- gjerne hovedrommet på SFO

- Hvordan kan vi gjøre rommene: 

Fleksibelt

Frodig

Velkommen til leken

Hva skal UT – hva skal INN

Fordel ansvar & oppgaver 

Realistisk GJØRE og LESEplan
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