
Barnets fot: Barn har bløte og små føtter som det er viktig å passe 
godt på. En fot består av 26 knokler som ikke er forbenet. Det vil si 
at det er mest brusk i benet og føttene er lette å forme. Derfor er 
det viktig å sørge for at det er rikelig med plass til foten både i 
barnets sparkebukse, sokk og sko. Barn kan gå med for små sko 
uten å klage på smerte, nettopp fordi føttene former seg etter 
skoen.  

Barn går mellom 10 000 til 20 000 skritt om dagen. Gode og store 
nok sko er viktige for at foten skal få utvikle seg optimalt.  

 

Valg av sko- noen råd 

• Barn bør ikke bruke sko før de har begynt å gå. Også da har 
de godt av å gå barbent.  

• Ha alltid med barnet når du kjøper sko. 

• Skoen skal være lett!!! 

• Skoen skal ha en fast hælkappe som holder ankelen rett og 
hindrer at barnet går på innsiden av føttene. 

• De yngste barna bør ha skotyper som går opp til ankelknoken. 

• Skoen skal ha myke og fleksible såler. Fremre delen av sålen 
skal kunne bøyes opp, samt at man skal kunne vri på sålen 
med en viss motstand.  

• Skoen må være rommelig i bredde og lengde. Ideelt skal det 
være 1,2 cm fra stortåen (eller den lengste tåen) og fram til 
kanten. Mål alltid når barnet står, foten blir større pga 
vektbelastningen. For korte sko trykker på tærne, men for 
store sko fører til at foten glir i skoen og at barnet spenner 
foten for å holde på skoen.  

 

 

• Føttene til et lite barn vokser mellom 1,5-1,8 cm i året, men 
barna vokser i rykk og napp, så sjekk skoene jevnlig, i hvert fall 
annenhver måned.  

• Tøfler og crocs vil ikke gi foten den støtten det trenger. Det er 
best for foten å bruke en sandal som støtter godt om hælen 
som innesko. 

 

BARBEINT ER BEST!!! 

Sko er ikke en naturlig del av kroppen. La barnet gå mest mulig uten 
sko der det er mulig innendørs, men også utendørs om sommeren. 
Musklene i foten utvikler seg aller best når man går barbeint, og disse 
er igjen viktige for utviklingen av fotbuen. Foten trenger variasjon av 
det å være barbent og ha god sko/sandal. I tillegg til sko vil også 
varierte bevegelser kunne påvirke fotens utvikling. F.eks utelek, 
bevegelser på ulent terreng, klatring, hopping, åling, rulling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arve sko? 

En hovedregel er at man helst ikke skal arve sko som brukes daglig. 
Pensko, gummistøvler og cherox kan godt arves. Hvis man velger å 
arve andre typer sko er det viktig at skoen ikke er synlig slitt eller 
skjevt slitt i hælen. Kjenn etter om hælkappen fremdeles er fast og 
rett før du arver sko, og se også ann hvordan barnet beveger seg med 
skoene på.  



 

 

 

 

 

 

 
Nesodden kommune 

 

 

Utarbeidet av fysioterapeutene for barn og unge 

 

 

BARNESKO 
Gode råd og tips til valg av riktig fottøy 

 hos små barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det haster ikke med den første skoen 


