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A K T U E LT

– Ta med barna ut!
Forsker Merete Lund
Fasting oppfordrer for
eldre i Arendal til å la
barna leke mer ute, til
tross for at kulda nå
sniker seg på oss.
GRETE HUSEBØ
gah@arendalstidende.no

– Man kan møtes ute for å ake,
man kan lage refleksløyper i
mørket og man kan tenne et bål
og grille pølser eller karbonader
ute. Min sønn på ti år storkoser
seg om han får lov å gå ut i hagen
med hodelykt om kvelden, sier
Fasting som til faglig daglig
jobber som førsteamanuensis
ved Universitetet i Agder.
Hun har brukt en hel høst på å
følge ti ti-åringer fra Arendal da
de lekte på skolen, i skogen og
hjemme, og oppfordrer foreldre
til å la barna leke mer.

Lek, eller læring?

Doktorgradsavhandlingen «Vi
leker ute!» fra NTNU sto ferdig
i 2012, og nå foredrar Fasting
om barn, lek og bevegelse. Hun
ønsker fokus på hvordan skogen
og nærområdene kan være
magiske lekeplasser for barna.
Hvordan en skolegård egentlig
kan være et stort hav ti-åringer
må svømme over, og hvordan
toppen av et tre kan bli ei lita
havfrues oase.
I oktober foredro forskeren
nettopp om lek ute, på et
kurs om barnehager i regi av
utdanningsforbundet.
- Det var litt spesielt for nå er
det jo et veldig jag på det som går
på læring i barnehager, da er det
flott at de også gjør rom for andre
innfallsvinkler, sier Fasting.

UTEOMRÅDER: Ute i naturområder kan barn finne sine egne fantastiske lekeplasser, mener forsker Merete Lund Fasting.

Hun mener barna i tidlig alder
må få lov å bli glade i å leke og
bevege seg, og tror det vil forplante seg slik at flere blir glade
i å være i aktivitet senere i livet.
– Når barna virkelig får være
til stede i leken sin limer de gode
følelsene seg fast, det handler om
å bli glad i nærområdene sine. For
barn kan en liten skog være stor,

