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Sammendrag 

n Bakgrunn: Studier nasjonalt og internasjonalt indikerer at barn i alderen tre til fem år 
ikke oppnår retningslinjene for anbefalingene (2014) om minimum 60 minutter med 
moderat til høy fysisk aktivitet (MVPA) per dag. Studiens hovedmål var å undersøke 
fysisk aktivitetsnivå hos barnehagebarn i tre barnehager i alderen tre til fem år i en 
periode om vinteren og en periode om våren/sommeren. 

n  Metode: Fysisk aktivitet ble målt i barnehagetiden fra mandag til onsdag med aktivi-
tetsmåleren Actigraph GT3X. Aktivitetsnivået ble kategorisert ut fra antall akselero-
meter- tellinger/min, hvor hovedvariabelen var tid i moderat til høy fysisk aktivitet 
(MVPA), det vil si over 2000 tellinger/min.

n  Resultater: 64 % av barna nådde Helsedirektoratets anbefalinger på vinteren 
(n=66) og 50 % på sommeren (n=54). Aktivitetsnivået viste stor variasjon mellom 
barnehagene. Guttene hadde flere minutter i MVPA enn jentene både vinter og som-
mer.

n  Konklusjon: Studien tyder på at det kan være vanskelig å oppnå tilstrekkelig fysisk 
aktivitetsnivå i barnehagetiden sammenlignet med Helsedirektoratets anbefalinger 
per dag. Studien viste at guttene er mer aktive enn jentene. Studien viste også et 
relativt lavt aktivitetsnivå hos enkelte barn. Årsakene kan være at barnehagene ikke 
har gode nok rutiner for tilrettelegging av fysisk aktivitet.   

n Nøkkelord: Aktivitetsmålinger, barnehagebarn, Helsedirektoratets anbefalinger, 
årstider.
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Innledning
Barnehagen skal ha en forebyggende og hel-
sefremmende funksjon hvor fysisk aktivitet, 
barnas bevegelsesglede og motoriske utvik-
ling skal fremmes med tanke på å utjevne 
sosiale forskjeller. At utilstrekkelig fysisk 
aktivitet er forbundet med en rekke livs- 
stilsykdommer er godt dokumentert (1). I 
barnehagen vil fysisk aktivitet være i form 
av kroppslig lek. Dette er lek som foregår 
med moderat til høy intensitet med puls 
over hvilenivå (2). I 2013 hadde 90 prosent 
av norske barn i aldersgruppen ett til fem år 
plass i barnehagen (3). Undersøkelser viser 
at barnet gjennomsnittlig tilbringer 35 timer 

i uken i barnehagen, noe som medfører en 
barnehagehverdag på sju til åtte timer (4). 
Gode vaner for fysisk aktivitet legges i tidlig 
alder, og barnehagen er derfor en viktig are-
na for å implementere daglig fysisk aktivitet. 
Studier nasjonalt og internasjonalt indikerer 
imidlertid at barn i alderen tre til fem år ikke 
oppnår retningslinjene for anbefalingene fra 
Helsedirektoratet (2014) (5) og fra verdens 
helseorganisasjon (WHO) som er på mini-
mum 60 minutter med moderat til høy fy-
sisk aktivitet (MVPA) per dag.

En internasjonal oversiktsartikkel 
(n=10316) viser at kun 54% av barna fra 
to til seks år tilfredsstiller anbefalingene 

(6). En studie blant treåringer (n=78) og 
femåringer (n=72) i Skottland viste at kun 
20-25% var i anbefalt MVPA per dag, og i 
tillegg at femåringene var generelt mer ak-
tive enn treåringene (7). Aktivitetsmålinger 
gjennomført i Danmark viste at 39% av fem-
åringene (n=253) oppnådde anbefalingene 
om minst 60 minutter MVPA per dag (8), 
mens i en studie blant fireåringer i Sverige 
(n= 540) oppnådde 33% retningslinjene om 
60 minutter MVPA per dag (9). Studier in-
dikerer også at guttene har noe høyere ak-
tivitetsnivå sammenlignet med jentene i 
aldergruppen tre til fem år  (8, 10). Enkelte 
funn viser at det er høyest aktivitet mellom 

Målt fysisk aktivitetsnivå i tre 
barnehager sommer og vinter
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En relativt stor andel barn nådde ikke Helsedirekto-
ratets anbefalinger, og aktivitetsnivået viste stor 
variasjon mellom barnehagene.

Kort sagt

• Vi kan antyde at for en del av barna 
ser det ut som om aktivitetsnivået er 
for lavt i barnehagetiden for å oppnå 
Helsedirektoratets anbefalinger.

• Det er stor forskjell i barnas aktivitets-
nivå i de ulike barnehagene.

• Barnehageansatte har en unik posisjon 
og store muligheter til å påvirke barnas 
levevaner, da disse etableres tidlig.

08.00 og 16.00, og antyder at aktiviteten er 
størst tidlig i uken, og mindre i helgene (9).

Aktivitetsmålinger gjennomført på nor-
ske barnehagebarn er få, og viser ulike re-
sultat i aktivitetsnivået. I tre barnehager i 
bydel Grorud Oslo, tilfredsstilte 56% av tre 
til femåringene anbefalingene målt i juni i 
barnehagetiden (11). En oppfølgingsstudie 
i 2016 viste at 17% flere barn oppfylte an-
befalingene når tiden utenom barnehagen 
ble inkludert. Undersøkelsen viste at det i 
stor grad var de samme barna som var ak-
tive utenom barnehagetiden (12). En studie 
av tre til femåringer målt i oktober i Sogn 
og Fjordane (n=65) viste at 80% tilfredsstilte 
anbefalingene (13). I Sandefjord (n=111) 
varierte andelen barn som oppnådde 60 
minutter MVPA fra 26% til 60% på dagsmå-
lingene som var gjennomført (14). Giske et 
al. (15) fant at 50 % av femåringene (n=10) 
tilfredsstilte anbefalinger om MVPA, mens 
en studie i Alta viste at samtlige barn i en 
barnehage (n=14) tilfredsstilte anbefalinge-
ne om MVPA (16). En svakhet med studiene 
er at målingene har satt ulike grenseverdier 
for MVPA, og måler ulike deler av dagen 

(17, 18).
Flere undersøkelser viser variasjon i fy-

sisk aktivitetsnivå gjennom ulike årstider. 
Utetid kan påvirke aktivitetsnivået (19), og 
daglengde og værforhold har betydning. En 
internasjonal oversiktsartikkel (n=23451) 
viste at barn i Nord-Europa og Australia 
var gjennomsnittlig mer aktive uansett vær, 
sammenlignet med barn i Vest-Europa og 
USA (20). Studien viste også at økt nedbør 
og vind var assosiert med lav aktivitet, mens 
klarvær og flere timer med dagslys var as-
sosiert med høy aktivitet. 

Det er ingen tidligere studier som har 
undersøkt aktivitetsnivået mellom vinter- 
og sommertid hos barnehagebarn i polare 
strøk i Norge. Vi vil i denne artikkelen fo-
kusere på følgende problemstillinger: Hvor-
dan er det fysiske aktivitetsnivået hos tre til 
femåringer i tre ulike barnehager i Tromsø 
sammenlignet med Helsedirektoratets anbe-
falinger om 60 minutter MVPA per dag, og 
er det forskjell i aktivitetsnivået i en periode 
om vinteren sammenlignet med en periode 
om sommeren? 

Metode 
Populasjon og utvalg
Utvalget bestod av barn på tre til femårs-
avdelingene i tre barnehager i Tromsø; to 
kommunale og en privat idrettsbarnehage 
med fokus på fysisk aktivitet. Totalt deltok 
81 barn i vinterperioden og 71 i sommer-
perioden, men på grunn av inklusjonskri-
terier ble det endelige antallet deltakere 66 
i vinterperioden og 54 i sommer perioden. 
Skriftlig samtykke ble innhentet fra foresat-
te, og alderstilpasset informasjon ble gitt om 
at deltagelsen var frivillig for barnet, og at de 
kunne trekke seg selv om foresatte samtyk-
ket. Dataene ble anonymisert, og prosjektet 
er godkjent av NSD, Norsk senter for forsk-
ningsdata.

Antropometriske målinger
Barnas vekt ble målt i kilo med digital vekt, 
Seca 877, og høyde ble målt i cm med høy-
demåler, Seca 213. Målingene ble gjort med 
deltagerne i lett bekledning og uten sko. 
Kroppsmasseindeks (BMI) ble regnet ut fra 
formelen: Vekt (kg) /høyde (m2) 

Prosedyrer
Alle målingene ble gjennomført i vinteru-
kene: 8, 9 og 10, og sommerukene: 21, 22 
og 23 i de ulike barnehagene. Målingene ble 
foretatt i barnehagetiden, gjennom tre dager 
fra mandag morgen til onsdag ettermiddag. 
Inklusjonskriteriene ble satt til sammen-
hengende målinger på minimum 4,5 timer 
(17, 18). 

Barnas objektive aktivitetsnivå ble målt 
med akselerometer, ActiGraph WGT3X-BT 
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(ActiGraph, LLC, Pensacola, FL, USA), og 
ble festet på høyre hofte i et elastisk belte. 
Skriftlig og muntlig informasjon om hvor-
dan akselerometret skulle festes ble gitt til 
ansatte, foresatte og barna. Akselerometret 
er tidligere validert og reliabilitetstestet og 
har vist høy reliabilitet (21). Data ble initi-
ert og lastet ned med programmet ActiLife 
v.6.13.3 (ActiGraph, LLC, Pensacola, FL, 
USA). Aktivitetsnivået ble målt med en 
sampling frekvens på 100Hz, med epoc-
lengde satt til ti sekunders lagringsinterval-
ler i henhold til Fischer et al. (22). For videre 
analyse ble data omgjort til epoc-lengde på 
ett minutt (telling/min), hvor tellinger fra 
den vertikale aksen under 100 representerer 
inaktivitet, lett aktivitet definert til mellom 
100 til 1999 tellinger, moderat aktivitet mel-
lom 2000 til 2999 tellinger, mens over 3000 
ble definert som høy aktivitet (18). 

Statistiske analyser
Deskriptiv data, frekvensfordeling og re-
sultater er presentert i gjennomsnitt og 
standardavvik. Independent sample t-test 
ble brukt for å finne om det var forskjeller 
i målingene, og signifikansnivået ble satt til 
p<0,05. Alle statistiske analyser ble gjort i 
SPSS, versjon 24 for Windows (SPSS, Inc., 
Chicago, USA).

Årstider og vær
Værdata ble innhentet fra Meteorologisk in-
stitutt, og målingene i vinterperioden viser 
en gjennomsnittstemperatur på -1,1 grader 
(TAM) og 3,1 soltimer (OT). Gjennomsnitt-
lig kraftigste middelvind var målt til 6,6 m/s 
(FXX), og mengden nedbør var 1,3 mm 
(RR). I vår/sommerukene var gjennom-
snittstemperaturen på 8,2 grader og antall 
soltimer var på 5,3 timer. Kraftigste mid-
delvind var gjennomsnittlig på 5,2 m/s, og 
mengden nedbør var på 1,3 mm. (Tabell 1).

Resultater
Gjennomsnittlig alder på barna (n= 66) var i 
vinterperioden 4.4 (SD±0.88) år og BMI var 
på 15,9(SD±1,53). Ved målingen gjennom-
ført i sommerperioden (n=54) var gjen-
nomsnittsalderen steget med tre måneder til 
4,7 (SD±0.99) og BMI var på 15,8 (SD±1,45) 
(Tabell 2). 

Totalt oppnådde 64% av barna Helsedi-
rektoratets anbefalinger om minimum 60 

minutter MVPA i barnehagetiden i vinter-
perioden, mens 29% var i MVPA mellom 
30-59 minutter, og 6% var i MVPA inntil 29 
minutter (Figur 1). Variasjonene var størst 
mellom de to kommunale barnehagene og 
den private idrettsbarnehagen (Tabell 3). I 
begge kommunale barnehagene oppnådde 
54 og 55% av barna anbefalingene om 60 
minutter MVPA per dag, mens tilsvarende 
for den private var 81%. Målingene gjen-

TABELL 1 Værdata for Tromsø i vinter- og vår/sommerperioden.

Dato Uke Dag TAM RR TAN TAX OT FXX

Vinter

22.02.2016 8 Mandag -0,3 0 -2,9 2,9 6 7,6

23.02.2016 8 Tirsdag -2,2 0,1 -4,9 0,3 0 7,2

24.02.2016 8 Onsdag -3,6 4,5 -5 -0,9 4,3 6,2

29.02.2016 9 Mandag -0,5 5,6 -1,9 0,3 0,1 5,8

01.03.2016 9 Tirsdag 0,4 0,7 -0,6 2,2 7,2 6,8

02.03.2016 9 Onsdag -1,1 0 -2,9 1 0,4 9,4

07.03.2016 10 Mandag -0,3 0 -2,1 2,3 0,3 5,6

08.03.2016 10 Tirsdag -0,8 0 -1,7 1 0,4 5,9

09.03.2016 10 Onsdag -1,8 0,7 -4,3 0,8 9,3 5,2

Gjennomsnitt -1,1 1,3 -2,9 1,1 3,1 6,6

Sommer

23.05.2016 21 Mandag 10,1 0 7,7 16,8 0,1 4,1

24.05.2016 21 Tirsdag 7,8 3,2 6,8 11 1,4 7

25.05.2016 21 Onsdag 6,2 1,9 5,4 7,9 0,1 4,9

30.05.2016 22 Mandag 14,6 0 8,4 21,7 18,8 4,6

31.05.2016 22 Tirsdag 10,7 0 7,6 15,4 17 4,3

01.06.2016 22 Onsdag 7,3 0,8 6,1 11,1 1 3,8

06.06.2016 23 Mandag 7,1 0,3 1,5 11,2 7,9 4,7

07.06.2016 23 Tirsdag 5,6 2,8 4,2 8,5 0 5,8

08.06.2016 23 Onsdag 4,4 3,1 3,5 5,7 1,4 7,5

Gjennomsnitt 8,2 1,3 5,7 12,1 5,3 5,2

TABELL 2 Demografiske data. 

Vinter Sommer

Jenter Gutter Total Jenter Gutter Total

Antall 28 38 66 27 27 54

Alder 4,5 (±0,79) 4,4 (±0,95) 4,4 (±0,88) 4,7 (±0,99) 4,7 (±0,90) 4,7 (±0,94)

Høyde (cm) 108,5 (±5,72) 110,6 (±7,19) 109,8 (±6,65) 110,1 (±5,44) 111,8 (±6,90) 111,0 (±6,21)

Vekt (kg) 18,6 (±3,38) 19,4 (±2,82) 19,1 (±3,07) 19,3 (±3,40) 19,8 (±2,84) 19,6 (±3,10)

BMI (kg/m2) 15,9 (±1,71) 15,8 (±1,40) 15,9 (±1,53) 15,9 (±1,65) 15,8 (±1,26) 15,8 (±1,45)

Forkortelser: BMI – Kroppsmasseindeks.
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nomført i sommerperioden viste at 50% av 
barna var i MVPA i mer enn 60 minutter, 
39% var i MVPA mellom 30-59 minutter og 
11% var under 29 minutter i MVPA (Figur 
1). I de kommunale barnehagene oppnådde 
45% og 41% anbefalingene, og i den private 
idrettsbarnehagen 64% (Tabell 3).

En gjennomsnittlig barnehagedag i vin-
terperioden (446 min /7,40 timer) var barna 
samlet i MVPA i 83 minutter. Guttene var i 
MVPA i 98 (±68) minutter, mens jentene var 
62 (±24) minutter i MVPA (p<0,01) (Tabell 
4). Barna i den private idrettsbarnehagen 
(barnehage C) var rundt 40 minutter mer 
i MVPA enn de to andre barnehagene (Ta-
bell 4). Guttene hadde gjennomsnittlig 1206 
(±187) tellinger og jentene 1020 (±153) (p< 
0,01).

Aktivitetsmønsteret i sommerukene 
viste at barna i gjennomsnitt var 69 minut-
ter i MVPA. Guttene var i moderat aktivitet 
i 74 (±36) og jentene i 64,4 (±25) minutter. 
I sommerperioden var barna i barnehage C 
rundt 30 minutter mer i MVPA enn barne-
hage A og B. Totale tellinger i sommerpe-
rioden var for guttene 1274 (±396) og 1219 
(±379) for jentene (Tabell 4).

Diskusjon
I denne studien har vi målt fysisk aktivitet 
gjennom tre dager i tre barnehager i Tromsø 
i vinterhalvåret, og en tilsvarende periode 

FIGUR 1 Prosentvis total andel barn som oppnådde anbefalingene fordelt på vinter og vår/sommer.

TABELL 3 Prosentvis andel barn som oppnådde MVPA i barnehagene vinter og vår/sommer.

Prosentvisandel barn som oppnår MVPA; 
Vinter

Prosentvisandel barn som oppnår MVPA; 
Sommer

Bh A Bh B Bh C Bh A Bh B Bh C

0-29 min 2% 12% 4% 12% 18% 2%

30-59 min 44% 33% 15% 43% 41% 33%

60 min 54% 55% 81% 45% 41% 64%

Forkortelse: MVPA – Moderat til høy fysisk aktivitet.

TABELL 4 Gjennomsnittlig fysisk aktivitetsnivå totalt og i de ulike barnehagene.

Totalt Barnehage A Barnehage B  Barnehage C

Vinter

Samlet Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter

Antall (n) 66 28 38 11 7 12 11 5 20

Mean FA 
(telling/min)

1127 (±197) 1020 (±157) 1206 (±187) 1043 (±152) 1114 (±152) 1004 (±162) 1153 (±143) 1009 (±181) 1267 (±204)

Total FA 
(min/dag)

446 (±43) 450 (±43) 444 (±45) 436 (±41) 450 (±46) 450 (±43)

MVPA (min/dag 83 (±57) 62 (±24) 98 (±68) 68 (±22) 65 (±25) 109 (±81)

Vår/sommer

Antall (n) 54 27 27 12 7 10 10 5 10

Mean 
(telling/min)

1124 (±386) 1219 (±379) 1274 (±396) 1173 (±510) 1278 (±438) 1233 (±273) 1131 (±318) 1301 (±190) 1416 (±424)

Totalt FA 
(min/dag)

434 (±39) 437 (±40) 431 (±38) 430 (±40) 425 (±45) 451 (±24)

MVPA (min/dag 69 (±31) 64 (±25) 74 (±36) 62 (±24) 59 (±24) 92 (±36)

Gjennomsnittlig fysisk aktivitetsnivå (tellinger/minutt) samlet mellom vinter og vår/sommer viser en signifikant forskjell (p< 0.01). Guttene er totalt mer aktive enn jenter (p<0.01).  
Forskjellen er signifikant i vinterperioden (p<0.01) men ikke i vår/sommerperioden.
Forkortelse: FA Fysisk aktivitet; MVPA – Moderat til høy fysisk aktivitet.
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i sommerhalvåret. Studien viste at 64% av 
barna tilfredsstilte retningslinjene fra Hel-
sedirektoratet om minimum 60 min MVPA 
i vinterperioden, og tilsvarende for som-
merperioden var 50%. En mulig forklaring 
kan være at barnehagene har rutiner for å 
være relativt mye ute i vinterhalvåret sam-
menlignet med sommerhalvåret, og at det er 
relativt godt tilrettelagt for vinteraktiviteter, 
eksempelvis aking og annen type lek i snø. 
Da studien kun er gjennomført i tre barne-
hager med et begrenset antall barn er det 
imidlertid vanskelig å trekke noen endelige 
slutninger, og resultatene kan derfor ikke 
generaliseres. Studien viste at guttene gjen-
nomsnittlig var lengre tid i MVPA per dag 
om vinteren sammenlignet med sommeren, 
mens det ikke var signifikante forskjeller for 
jentene (Tabell 4). Våre funn indikerer at 
vinteraktiviteter appellerer spesielt til høyere 
aktivitetsnivå blant guttene, da de gjennom-
snittlig er i 36 minutter lengre i MVPA sam-
menlignet med jentene. Dette er i samsvar 
med funn fra tidligere studier (8, 10). Målin-
gene viser imidlertid at kun litt over halvpar-
ten av barna samlet oppnår retningslinjene 
om 60 minutter MVPA per dag i barnehage-
tiden gjennom begge måleperiodene (vinter 
og sommer) (Tabell 3). Dermed er det en 
stor andel barn som ikke når 60 minutter 
med MVPA i barnehagetiden. Det er disse 
barna de ansatte i barnehagen må ha større 
fokus på, slik at de får økt sitt aktivitetsnivå. 
Våre funn gir imidlertid ikke et totalt bilde 
av aktiviteten gjennom hele dagen, kun i 
barnehagetiden. Flere studier viser at barne-
hagetiden er en viktig periode for den totale 
fysiske aktiviteten gjennom dagen (9, 23). Vi 
kan derfor antyde at for en del av barna ser 
det ut som om aktivitetsnivået er for lavt i 
barnehagetiden for å oppnå Helsedirektora-
tets anbefalinger. Dette samsvar med en in-
ternasjonal meta-analyse (n=6309) blant tre 
til femåringer som viser at barna tilbringer 
kun 42,8 minutter i MVPA per dag (24). 

I barnehage A og B tilfredsstiller hen-
holdsvis 54% og 55% Helsedirektoratets 
anbefalinger om minst 60 minutter MVPA 
per dag om vinteren, mens tilsvarende må-
linger i sommerperioden er 45% og 41 %. 
Barnehage C skiller seg ut med vesentlig 
høyere oppnåelse av anbefalingene, med 
81% og 64% for henholdsvis vinter- og som-
merperioden (Tabell 3). Det som er spesielt 
interessant er at barnehage C er en barne-
hage med fokus på ‘idrettsaktiviteter’. Denne 
barnehagen har et større fokus på fysisk ak-

tivitet, noe som sannsynligvis kan forklare 
en del av det høyere aktivitetsnivået som er 
registrert her.

Tidligere studier viser også at det er stor 
forskjell mellom barnehagene med hensyn 
til aktivitetsnivået (15). Totalt var aktivitets-
nivået (tellinger/min) noe høyere i sommer-
perioden sammenlignet med vinterperio-
den hos begge kjønn, men våre funn viser 
imidlertid stor spredning i aktivitetsnivået. 
Flere internasjonale studier har vist at ak-
tivitetsnivået blant barnehagebarn er høy-
ere i sommerhalvåret sammenlignet med 
andre årstider (20,25). Det er ingen tilsva-
rende studier med barnehagebarn i Norge, 
men Kolle et al. (17) fant at blant seks-årige 
jenter var det høyere aktivitet om våren og 
sommeren sammenlignet med høsten, mens 
guttene var gjennomsnittlig mere aktiv om 
sommeren enn om våren. Årstider medfører 
forandringer i været, og timer med dagslys 
kan påvirke fysisk aktivitet hos barn (20, 
26). Geografisk tilhørighet, barnas alder, ak-
tivitetsnivå og perioder med lav temperatur, 
mye nedbør, sterk vind og snø kan redusere 
sannsynligheten for at barna er fysisk aktive 
(20). En norsk barnehagerapport viste at 
dersom temperaturen var under 10 minus-
grader var halvparten av barna ute mindre 
enn en time i barnehagetiden (27). En an-
nen studie viste at barna oppholdt seg uten-
dørs 70% av dagen om sommeren og 30% 
om vinteren (28). I begge våre måleperioder 
(vinter og sommer) var været generelt bra 
og normalt for årstidene (Tabell 1), og det 
vil derfor i liten grad påvirke resultatene i 
forhold til «normal» årstidsvariasjon.

Våre funn indikerer at det er mulig å 
oppnå høyere aktivitetsnivå i barnehageti-
den med større fokus på fysisk aktivitet og 
bedre tilrettelegging, noe tidligere studier 
også viser (15, 29). Videre viser resultatene 
fra studien at guttene har gjennomgående 
noe høyere aktivitetsnivå sammenlignet 
med jentene. Dette er i samsvar med tilsva-
rende studier med barnehagebarn i samme 
alder (11, 13). Kjønnsforskjeller er noe de 
ansatte i barnehagene bør være bevisst på, 
og det presiseres i Rammeplan at personalet 
må legge til rette for kroppslig lek på en like-
verdig måte (30). 

Styrken ved studien er at vi har objek-
tive målinger ved bruk av Actigraph GT3X. 
Denne målemetoden er validert og den mest 
benyttede målemetoden for måling av fysisk 
aktivitet. Resultatene må imidlertid vur-
deres på bakgrunn av et relativt lite antall 

deltagere med målinger fra tiden barna er 
i barnehagen, og ikke gjennom hele dagen. 
Målemetoden fanger heller ikke opp aktivi-
teter som sykling, hvor barnet sitter. 

Konklusjon
Studien blant tre barnehager i Tromsø viser 
at det kan være vanskelig å oppnå tilstrek-
kelig fysisk aktivitetsnivå i barnehagetiden 
sammenlignet med Helsedirektoratets an-
befalinger om 60 minutter MVPA per dag. 
Våre målinger viser at det er en større andel 
av guttene som oppnår Helsedirektoratets 
anbefalinger om MVPA i vinterperioden 
kontra sommerperioden i barnehagetiden. 
Vi har også registeret en del målinger som 
viser relativt lavt aktivitetsnivå hos enkelte 
barn. Årsakene kan være at barnehagene 
ikke har gode nok rutiner for tilrettelegging 
av fysisk aktivitet som når alle barn, eller at 
uteområdet ikke er godt nok egnet (31, 32). 
Barnehageansatte har en unik posisjon og 
store muligheter og plikt til å påvirke bar-
nas levevaner, da disse etableres tidlig. Ved å 
fremme fysisk aktivitet og helsefremmende 
vaner blant barn og foresatte kan sannsyn-
ligheten øke for varig livsstilsendring i de 
fleste familier. Det bør forskes mer på barns 
aktivitetsmønster og aktivitetsnivået i bar-
nehagen, spesielt hva som fremmer aktivitet 
og hva som hindrer aktivitet. Aktuelle pro-
sjekter bør være rettet mot kompetanse hos 
ledelsen og de ansatte i barnehagen. Andre 
aktuelle tema kan være forskjell på ulike ty-
per barnehager, uteområder og variasjon i 
aktivitet ved forskjellige årstider. 
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Title: Physical Activity Levels in Preschool Children During Winter and Summer
Abstract 

n Background: National and international studies indicate that three to five year old 
children do not reach the moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) recommenda-
tions from the Norwegian Directorate of Health (2014) of minimum 60 minutes per day. 
The aim of this study was to measure physical activity levels in preschool children aged 
three to five years during a period in winter and summer. 

n  Methods: Physical activity levels were monitored using the Actigraph GT3X from 
Monday to Wednesday, between 07.30 am and 4.30 pm. The primary physical activity 
outcome was time spent at different activity intensities. We defined (MVPA) as all acti-
vity above 2000 counts/min. 

n  Results: 64 % of the children reach the recommendations of MVPA of 60 minutes per 
day in the winter (n=66), and 50 % in the summer (n=54). The activity level showed dif-
ferences between the preschools, and the boys spend more minutes in MVPA than the 
girls do in both periods. 

n Conclusion: The study shows that it can be difficult to achieve adequate physical acti-
vity levels in accordance with the recommendations for MVPA. The measurements show 
that more boys had higher activity level than the girls did. The study shows relatively 
low activity levels among some children. The reason may be that kindergartens do not 
have good routines for facilitating enough physical activity.

n Key words: Activity Assessment, Preschool Children, The Norwegian Directorate of 
Health recommendations, Seasonal Variations.
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