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sier hun, og fortsetter å fortelle 
om ei av jentene hun forsket på.
 
 – Da jeg var med henne ut og 
lekte klatret hun opp en skråning 
jeg ikke kom meg opp på, så jeg 
ble stående nede ved postkassene 
å vente. Plutselig hørte jeg henne 
rope «aiaiaiaiaiaiai» da hadde hun 
fått et strå i håret. Og hun lekte 
så fritt at hun da plutselig så seg 
selv som ei indianerjente, smiler 
Fasting. 

Barna bak rattet
Hun mener små barn kan lære 
mye av å organisere leken sin selv, 
i motsetning til å delta på voksen-
styrt lek som fotballtrening, turn 
eller annen organisert trening.
 
 – De guttene jeg fulgte på 
skolen spilte fotball. De fortalte 
meg at om et lag ledet med flere 
enn fire mål måtte de bytte lag, 
for da var det urettferdig. Stort 

mere pedagogisk blir det vel ikke, 
sier hun.
 
Fritt spillerom
I en travel hverdag hvor barn 
skal kjøres til både korps og turn 
mener Fasting det må gjøres rom 
for lek og moro. 
 – Barn har ikke mistet evnen 
til å leke, men vi er i ferd med 
å miste den strukturen hvor det 
tilrettelegges for at barn kan styre 
sin egen lek. Når alt blir organ-
isert av voksne risikerer vi at barn 
mister gleden ved lek. 

Ifølge forskeren er det ikke 
alltid nødvendig å sende barn 
under skolealder på organiserte 
aktiviteter. 
 – Jeg kjente selv på presset om 
at mine barn måtte begynne på en 
fritidsaktivitet da de var mindre, 
men det er ikke nødvendigvis så 
viktig. Når barna er under fem år 
er det grovmotorikken som må 

utvikles og de er ikke modne for 
å bli flinke i fotball eller håndball. 
Grovmotorikken utvikles best 
gjennom varierte bevegelser i 
ulike omgivelser, mener Fasting. 
Til tross for at det kan være 
fristende å holde seg inne når 
vinteren kommer krypende 
mener Fasting hele familien kan 
ha glede av barnslig lek. 
 – Man kan dra sammen til 
skøytebanen på Myra, barna 
kan gjemme reflekser ute som de 
voksne skal finne med lommelykt 
og man kan til og med finne på 
ting sammen flere familier. Det 
viktige er å lede barna til å velge 
sine egne leker, sier Fasting. 

LEK: Merete Lund Fasting synes 
barn må få lov å bestemme over 

sin egen lek, forskningspros-
jektet «Vi leker ute!» er også gitt 

ut som bok.

«Det handler om å bli glad i nær områdene sine. »
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