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Sammanfattning  

Syfte med den här rapporten är att studera om rörelseaktiviteter används i pedagogiskt 

avseende i verksamheten i en sydafrikansk förskola. Hur, var och när rörelseaktiviteter 

används i verksamheten och varför rörelseaktiviteter används.  

Jag har under tio dagar varit på en förskola i den svarta kåkstaden Lingelihle i Sydafrika och 

följt deras arbete. I min litteraturgenomgång behandlas följande teman: Vad är rörelse? samt 

vad har rörelse för betydelse för barnet? De metoder som jag har valt att använda mig av 

under min arbetsgång har varit kvalitativa intervjuer samt observationer. Det resultat som har 

framkommit genom såväl intervjuer som observationer visar att rörelseaktiviteter används i 

förskolverksamheten. Pedagogerna och rektor, som jag intervjuat på förskolan, framhåller att 

barnet genom rörelse och lek utvecklas inom olika områden, som bland annat inom de sociala 

och motoriska. 
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Abstract 

The aim with this report has been to study if physical movement is used as an activity in a 

South African preschool and how, where and when physical movement is used in the 

preschool and also why they use the physical movement. I have under ten days been in a 

preschool in the black township Lingelihle to follow the teachers work. My view of literature 

treats following theme: What is physical movement and the meaning of physical movement for 

the child. The methods that I have used are qualitative interviews and observations. The result 

that I have found out from the interviews and observations shows that physical movement is 

used as an activity in the preschool. The teacher’s and the principal means that the child 

through physical movement develops socially and motor skill. 
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1 Inledning 

 
1.1 Bakgrund  

Under mitt andra år på Karlstads universitet och den estetiska inriktningen på 

lärarprogrammet kom jag i kontakt med Sven-Olof Palm, universitetsadjunkt vid 

Karlstads universitet. Han berättade om ett pedagogiskt kunskapsutbyte mellan skolor i 

Sverige och Sydafrika. Jag blev genast mycket intresserad av att få åka till Sydafrika och 

möta människorna som lever där och bestämde mig således för att följa med. Jag är 

övertygad om att vi människor har mycket att lära av varandra internationellt inom såväl 

utbildning som det sociala livet. 

Jag har under större delen av min utbildning fått kunskap om att barnet genom 

rörelseaktiviteter utvecklas på olika plan. Eftersom rörelsens betydelse för barnet 

intresserar mig mycket, bestämde jag mig för att i Sydafrika undersöka om 

rörelseaktiviteter används i pedagogiskt avseende i verksamheten. Jag vill även 

undersöka hur, var och när rörelseaktiviteter används i verksamheten samt varför 

rörelseaktiviteter används.  

 

2 Syfte  
Mitt syfte med rapporten är att studera om rörelseaktiviteter används i pedagogisk 

avseende i verksamheten i en sydafrikansk förskola. Hur, var och när rörelseaktiviteter 

används i verksamheten och varför rörelseaktiviteter används.  

Därigenom vill jag få mer kunskap om vad rörelseaktiviteter har för betydelse för barnet.  

 
2.1 Frågeställning 

Används rörelseaktiviteter i pedagogisk avseende i verksamheten i en sydafrikansk 

förskola? I så fall hur, var samt när används rörelseaktiviteter i verksamheten? Varför 

används rörelseaktiviteter? 
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3 Litteraturgenomgång 
I följande litteraturgenomgång avser jag under rubrikerna att belysa vad som 

kännetecknar begreppet rörelse, Vad är rörelse? samt Vad har rörelse för betydelse för 

barnet?  

 

3.1 Vad är rörelse? 

I boken Rörelse och idrott (2003) menar författaren Huitfeldt m.fl att idrott/rörelse 

inkluderar många olika delar. De anser att idrotten/rörelse kan vara spontan eller 

organiserad, obligatorisk eller frivillig dessutom kan den innehålla tävling i en eller 

annan form. Författarna finner att idrotten/rörelse oftast är en kombination av dessa 

kategorier. De hänvisar till en figur i boken där de olika uttrycken av idrott och rörelse 

kan illustreras med följande:  
 

Frivillig: spontan rörelse 

Frivillig: organiserad rörelse utan tävlingsverksamhet  

Frivillig: organiserad rörelse med tävlingsverksamhet  

Obligatorisk: obligatorisk rörelse  
 

Enligt rörelsepedagogen Huitfeldt m.fl. (2003) är spontan rörelse den lek och annan 

rörelse som barnet utför instinktivt för att kunna utvecklas. Ett naturligt sätt för det lilla 

barnet att utvecklas såväl fysiskt, mentalt som kognitivt är genom rörelse. I denna sektor 

finns också alla de aktiviteter som vi senare i livet utför spontant t.ex. på skolgården, på 

gräsmattan eller i skogen. Denna spontana rörelse utförs av både barn och vuxna och i 

bästa fall tillsammans.  

Organiserad rörelse utan tävlingsverksamhet är företeelser med instruktör som 

exempelvis gympa, dans och scouting.  

Organiserad rörelse med tävlingsverksamhet innefattar all den organiserade 

tävlingsverksamheten, från breddtävlingar i skidor för barn till sprintertävlingar i OS. 

Därtill verksamhet som har till mål att leda in deltagarna till tävlingsverksamhet, till 

exempel olika former utav idrottsskolor. 

Huitfeldt m.fl. (2003) menar att organiserad rörelse bedrivs i organiserad form i åldern 

6-13 år. Härtill räknas de speciellt organiserade rörelsestunderna som praktiseras i 
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förskolan för de allra yngsta, (även om det inte kan anses som obligatoriskt eftersom 

förskolan för dessa åldrar är frivillig). Precis som gymnasiet är förskolan frivillig, men ett 

stort antal väljer att gå där i alla fall och på gymnasiet är idrott (rörelse) och hälsa ett 

obligatoriskt ämne (kärnämne). Till denna sektor räknas också kurser med frivilligt 

deltagande som bedrivs av folkrörelsen som exempelvis stegkurser i fotboll och även 

kurser som finns på högskolor och universitet. Hit räknas också fysisk träning i 

militärtjänsten och tävling i viss utsträckning. Författarna Huitfeldt m.fl. (2003) påpekar 

att de olika sektorerna av rörelse har olika förhållanden till varandra och går ofta in i 

varandra. 

I boken Motorik, lek och lärande (2002) hänvisar man till rörelsepedagogen Torben 

Hansgård Rasmussens förklaring om vad lek är. Hansgård Rasmussens förklarar lek som 

en ”rörelse” som sätts i gång utav sig själv.  

Greta Langlo-Jagtøien, högskolelektor i kroppsövning, m.fl. (2002) anser att 

kroppen och fysisk aktivitet är viktiga inkörsportar till lek för barnen. Att olika typer av 

lek och fysisk aktivitet samtidigt är viktiga områden för såväl rörelse som fysisk 

utveckling. Författarna framhåller att barnets vardag och värld formas utav barnets 

kroppsliga existens samt av den fysiskt aktiva tillvaron.  De menar vidare att barnets 

värld är en fysisk värld, detta eftersom barnets kropp och upplevelsevärld aldrig är helt 

åtskilda. Barnet undersöker ständigt allting genom att vara mitt ibland det med hela sitt 

jag. Barnet tycks existera genom kroppen, med hjälp av de sinnesrelaterade erfarenheter 

som sätter sig i kroppen förstår de sig själv och andra, dvs. att erfarenheterna blir 

förkroppsligade.  Langlo-Jagtøien m.fl. (2002) framhåller att människokroppen är skapad 

för rörelse, och rörelse finns som grundläggande behov hos barnet. Detta behov är 

särskilt tydligt när vi ser på förskolebarnen och de yngsta barnen i skolan. Barnen har en 

naturlig oro i kroppen, och de blir uppslukade av sin egen aktivitet.  
 

  
3.2 Vad har rörelse för betydelse för barnet? 

Ingegerd Ericson (2005), filosofie doktor i pedagogik, framhåller att under barnets första 

levnadsår fungerar kroppsrörelser som ett viktigt kommunikationsmedel med omvärlden. 

Det viktigaste kommunikationsmedlet blir med tiden det talade språket, men 

kroppsspråket (dvs. hur vi genom rörelse uttrycker känslor och attityder) kommer hela 
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livet att ha stor betydelse för vår förmåga att kommunicera med och uppfatta varandra. 

Förskolläraren och specialpedagogen Mallo Vesterlund (2003) anser att det talade språket 

är ett sätt att förmedla. Det finns många olika uttryckssätt och språk som vi människor 

tolkar och blir tolkade på. Hon menar fortsättningsvis att det kanske allra viktigaste och 

mest betydelsefulla är det som vi uttrycker med hjälp av kroppen, kroppsspråket.     

Ericson (2005) framhåller att i samspel med omgivningen utvecklas barnets 

självkänsla och till en början utgör rörelseerfarenheterna en viktig del. Härtill har barnets 

uppfattning om den egna kroppen och vilka möjligheter kroppen har stor betydelse för 

barnets självkänsla. Hon menar att kroppsuppfattningen inkluderar både en faktisk 

kunskap om just kroppen och kroppens olika delar. Författaren anser även att 

kroppsuppfattningen innefattar en djupkänsla, närmare bestämt kunskap om 

muskelspänning och kropparnas inbördes förhållande. Dessa kunskaper (och motoriska 

kompetens) är viktiga för såväl barnets självkänsla som barnets status bland andra barn 

och därtill även för att klara av praktiska uppgifter i vardagen.  

Langlo-Jagtøien m.fl. (2002) menar att vi genom rörelse får ökade kunskaper 

om världen runt omkring oss, vad vi själva förmår och hur vi reagerar i olika situationer. 

De menar vidare att vi genom rörelse och lek stärker vår benstomme, utvecklar vår 

muskelkraft och uthållighet samt förbättrar vår balans och koordinationsförmåga. 

Författarna konstaterar att genom allsidig användning av kroppen utvecklas och övas 

egenskaper som; balans, rytm, reaktion, rumsorientering, (anpassad kraft) samt öga-hand- 

och öga-fot koordination. Langlo-Jagtøien m.fl. (2002) beskriver balans som en förmåga 

att upprätthålla jämvikten i vila, i rörelse samt när underlaget är i ojämn rörelse. De 

menar att balanssinnet i innerörat, muskel- och ledsinnet, trycksinnet under fotsulorna 

och synsinnet sänder signaler till det centrala nervsystemet, vilket i sin tur sänder 

impulser till musklerna för att korrigera kroppsställningen. Författarna understryker att 

god balans är en kombination av en välfungerande reflexapparat och av att kroppen har 

en allsidig erfarenhet av rörelsesituationer som ställer krav på balansen. I barnaåren visar 

sig balansförmågan i hur vi behärskar att gå, stanna, ändra riktning och hastighet. Langlo-

Jagtøien m.fl. (2002) menar vidare att öga – hand och öga – fot koordinationen är 

styrning av rörelser i handen och foten utifrån det vi uppfattar genom synsinnet. God 

förmåga till öga-hand och öga-fot koordination har barnet när det med hjälp av synen kan 
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utföra noggranna och säkra finmotoriska rörelser med händer och fötter. Författarna 

menar att koordinativa egenskaper är grundelementen i alla rörelselösningar och därför 

också basen för inlärning av nya rörelser i lek, dans och idrott samt i det dagliga livet. 

Stor rörelseerfarenhet och väl utvecklade koordinativa egenskaper möjliggör snabb 

inlärning av nya rörelser. Langlo-Jagtøien m.fl. (2002) framhåller dessutom att barnet får 

social träning, lär sig att samarbeta samt att anpassa sig till gemensamma regler när de 

utövar rörelseträning i grupp. Att barnet utvecklas socialt genom arbete med rörelse 

framhåller även författaren Huitfeldt m.fl. (2003). Huitfeldt m.fl. (2003) menar att rörelse 

är ett naturligt sätt att utvecklas såväl fysiskt, psykiskt som socialt. De understryker att 

hälsa och rörelseberedskap är en viktig bas för god livskunskap, detta oavsett var man 

växer upp. Med livskunskap menas den kunskap som man behöver för att klara sig 

optimalt i livet. Författarna framhåller vidare att kroppen bär man alltid med sig, oavsett 

var i livet man hamnar.  

Gymnastikdirektören och högskoleadjunkten i rörelse, Gunilla Dessen (1990) 

anser att små barns lekar oftast är rörelselekar och att kroppsrörelser är en viktig 

ingrediens i samvaron med andra barn. Hon anser fortsättningsvis att det barn som har 

fått en god jagupplevelse genom tryggheten i sin kunskap om den egna kroppens förmåga 

har lättare att accepteras av andra barn och har lättare att samarbeta med en grupp barn i 

lekens form. Kroppen blir ett smidigt redskap och barnet kan utveckla sin sociala 

förmåga. Dessen (1990) framhåller även att ett barn utvecklas till kropp och själ, fysiskt 

och psykiskt, känslomässigt och tankemässigt i samklang med människor och miljö i sin 

omgivning. Hon menar vidare att det kan vara lätt att fastna i synen att rörelselekar bara 

är nyttigt för den fysiska hälsan, men ett skrattande barn som leker med andra utvecklas 

på alla plan. Langlo-Jagtøien m.fl (2002) poängterar att leken är en del av barnets liv och 

att kroppen därför är betydelsefull i lek. De menar att lek på alla plan är tillgänglig när 

barnet litar på sin egen fysiska förmåga och känner sig förtrogen med sina egna 

rörelsemöjligheter. Osäkerhet och brist på kroppsmedvetenhet (hur man använder sin 

egen kropp) bidrar till att begränsa barnets lekvärld och lekmöjligheter. Langlo-Jagtøien 

m.fl. (2002) menar vidare att barnet genom deltagande i lek ständigt utvecklar nya 

färdigheter, både kognitivt, emotionellt och socialt. En uteslutning från deltagande i lek 
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kan vara mycket allvarig och en riskfaktor i fråga om att utveckla såväl 

inlärningssvårigheter, beteendeproblem som motoriska problem.  

Forskarna och pedagogerna Evenshaug & Hallen (2001) påvisar att leken och 

andra former utav skapande verksamhet spelar en betydande roll för barnets liv och 

utveckling. Författarna anser dessutom att dessa aktiviteter hänger intimt ihop med 

varandra och har dessutom en nära koppling till fantasi och fantiserande vilket är ett 

karaktäriskt psykologiskt drag under barndomen. I barns lek kommer fantasin till uttryck 

i form av en aktivitet som är ett mål i sig. Evenshaug & Hallen (2001) menar vidare att 

leken är en typisk aktivitet för barnet, det är ett sätt att vara, ett karaktäriskt drag i barnets 

beteende som står i kontrast till det som inte är lek. Leken är också en aktivitet som av sig 

själv engagerar barnet. Även om det finns yttre påverkningar som stimulerar eller utlöser 

leken så styrs leken av en inre motivation. I leken är det upplevelsen eller aktiviteten i sig 

själv som ger mening. Leken fyller många funktioner för barnet. Genom leken utvecklas 

barnet kreativt och på detta sätt bidrar leken till att barnet lär känna sig själv. Författarna 

Evenshaug & Hallen (2001) framhåller likt författaren Huitfeldt m.fl. (2003) och Langlo-

Jagtøien m.fl (2002) att leken/rörelsen stimulerar utvecklingen på andra områden som 

exempelvis, de intellektuella, emotionella, sociala och de motoriska.  Langlo-Jagtøien 

m.fl. (2002) menar att motorik inbegriper alla funktioner och processer som hjälper till att 

styra och kontrollera våra kroppsliga rörelser. Författarna bedömer att det finns två typer 

utav motorik nämligen grovmotorik och finmotorik. Grovmotorik är rörelser som i 

huvudsak sker med hjälp utav de stora muskelgrupperna i armar, mage och ben. 

Finmotorik är precisa rörelser med händerna, fötterna och rörelser i ansiktet. 

Förskolläraren och specialpedagogen Ylva Ellneby (1993), anser att den bästa träningen 

för barnet att träna sin motorik är att dagligen få röra på sig och då gärna utomhus. Hon 

menar att barnet har en spontan lust till rörelse och att det finns lekar som man kan hitta 

på utifrån dess spontana rörelsebehov. Hon påpekar dessutom att för att leka ute behövs 

det inga speciella föremål. Barnen själva är duktiga på att hitta på egna sätt att röra på sig, 

exempelvis genom olika sånglekar. Ellneby betonar även att ett barn som inte får röra på 

sig klarar inte heller av att sitta stilla.  

Langlo-Jagtøien m.fl. (2002) påpekar att för att barnet skall kunna vara en aktiv 

lekkamrat i olika typer av lek är det betydelsefullt för barnet att fungera fysiskt och 
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sensomotoriskt. Ericson (2005) menar att sensomotorisk är samordning av information 

från sinnesorgan som exempelvis ögon, balansorgan, muskler och leder samt motoriska 

reaktioner dvs. rörelser. Langlo-Jagtøien m.fl. (2002) framhåller att stor betydelse för 

barnets utveckling och förmåga att leka är att bemästra de grundläggande fysiska 

färdigheterna som exempelvis gå, stå, springa, klättra och rulla. De grundläggande 

färdigheterna med variationsmöjligheter kan nyttjas i olika typer av lek när barnet 

bemästrar dem. Författarna menar vidare att detta bemästrande medverkar bland annat till 

att utveckla barnets möjligheter till att få utlopp för behov av rörelse samt till att variera 

infallsvinklar när det gäller yttringar i form av rörelse. De bidrar även till att utveckla 

barnets möjligheter till att ge uttryck för känslor och spontanitet. Även Vesterlund (2003) 

betonar att det är viktigt att barnet bemästrar grundrörelserna. Hon påpekar att det är 

viktigt att de har blivit automatiserade, detta för att barnet skall kunna använda dem fritt 

och effektivt i den fortsatta utvecklingen. Langlo-Jagtøien m.fl. (2002) konstaterar att om 

utvecklingen har gått normalt och barnet har vuxit upp i en stimulerande miljö, är de 

grundläggande färdigheterna färdigutvecklade i 8-9 årsåldern. Författarna framhåller 

vidare att det kan råda stora skillnader i utvecklingen, och många barn fortfarande har 

behov att öva de grundläggande färdigheterna framtill puberteten. Vesterlund (2003) 

understryker att i leken och musiken kan man förstärka alla utvecklingsstadierna utan att 

det blir tråkigt. 

Dessen, (1990) menar att barn som stimuleras till en god rörelseutveckling får 

en bättre fysik. Kroppen anpassar sig efter det mått av rörelse som den får. Alla vävnader 

i kroppen måste aktivitet för att kunna utveckla sina funktioner. För det lilla barnet är det 

framför allt allsidigheten i rörelseutvecklingen som är viktig. De flesta barn har också ett 

inbyggt behov av rörelse och det är en stor glädje för dem att röra på sig. 

 

4 Metod 

 
4.1 Var görs undersökningen?  

Den svarta kåkstaden Lingelihle är en utav staden Cradocks tre kommundelar och ligger i 

Östra Kapprovinsen. Under 1800-talet utgjorde Cradock en gräns mellan de nybyggande 

boerna och den bantutalande Xhosa-befolkningen. Sedan början utav 1960-talet är 
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Cradock uppdelad i tre kommuner; den vita staden Cradock, den färgade staden 

Michausdal samt den svarta kåkstaden Lingelihle. I Lingelihle bor ca femtontusen 

invånare. Lingelihle byggdes upp under apartheidtiden och det var hit den svarta delen av 

befolkningen tvingades flytta från sin hemstad Cradock. Michausdal byggdes upp av 

samma anledning men här fick den färgade delen av befolkningen bo. Enligt lagarna som 

instiftades skulle raserna bo åtskilda från varandra utan tillstånd att vistas i någon annan 

kommundel än sin egen. Fattigdomen i kåkstaden Lingelihle är hög och ca 65 % av 

invånarna är arbetslösa. Alkoholismen samt kriminalitet är utbredd över Lingelihle som 

en följd utav apartheidtiden.  Som om inte detta skulle vara nog, sägs de att omkring 40 

% av befolkningen är smittade av Hiv-aids (Palm, 2003). 

På Lingelihle Creche (preschool) går det 156 barn i åldrarna 1-6. Alla barn är 

sällan där samtidigt. Barngrupperna varierar från ca 10 – 25 barn i varje grupp, beroende 

på barngruppens ålder. Barnen är uppdelade på sex olika avdelningar samt sex 

pedagoger, som har en avdelning (ett rum var) till sitt förfogande. Var och en av de sex 

pedagogerna har hand om en barngrupp, dvs. att en pedagog har hand om 1-åringarna, en 

om 2-åringarna osv. Inredningen i de olika avdelningarna liknar varandra mycket, i alla 

rum finns det exempelvis några bord och stolar, en matta att samlas runt (vid de dagliga 

samlingarna) samt olika ”lekhörn” ex. affär och klosshörn. Väggarna pryds av olika 

teckningar och affischer med olika motiv. 

Personalen som arbetar på förskolan är en rektor, sex pedagoger, två 

kökspersonal, två lokalvårdare och en vaktmästare. Förskolan styrs av de sociala 

myndigheterna vilket betyder att förskolan finansieras med hjälp av bidrag från 

myndigheten. Pengarna går till förskolans verksamhet och de resterande pengarna går till 

personalens löner. Även föräldrarna får ett bidrag från den sociala myndigheten, det är en 

typ av barnbidrag. Bidraget är på 190 rand/månad (1 rand = 1 kr), av de pengarna skall 

föräldrarna betala en viss summa till förskolan/månad. Det är inte varje månad som dessa 

pengar kommer in till förskolverksamheten, detta på grund av att föräldrarna likt 

förskolverksamheten med dess personal har det mycket svårt ekonomiskt. Rektorn 

berättade att barnet inte blir av med sin förskoleplats även om föräldrarna inte 

kontinuerligt betalar för platsen. Personalens löner utgår som jag tidigare har nämnt från 

hur mycket pengar som blir över från bidragen, i personalens löner inkluderas också 
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pengarna som föräldrarna betalar till verksamheten. Personalens löner kan alltså variera 

kraftigt månad till månad.  

Pedagogerna på förskolan har ingen läroplan att stödja sig emot, som vi har i 

Sverige. All personal tillsammans sammanställer en egen ”läroplan”, en gång per termin. 

Den plan de arbetar efter heter ”Our mission statement”. Planen tar upp pedagogernas 

vision om deras arbete i förskolan. Pedagogernas vision är att barnet skall utveckla en 

positiv självbild under de tidiga barnaåren genom rätt utbildning. Att barnet skall bredda 

sitt synsätt genom arbete med kreativa program, samt att stimulera barnets förmåga till 

självförbättring. Vidare vill pedagogerna fostra ömsesidighet mellan barn från alla 

rasgrupper, förbättra rasrelationer samt trygga omvårdnad förmåga (se bilaga 1).   

Förskolan öppnar klockan 7.50 och är öppen fram till klockan 13.30. Alla 

pedagoger följer ett och samma schema under hela veckan. Dagen börjar med ett 

välkomnande och en samling med bibelstund. Därefter frukost följt av olika aktiviteter, 

bland annat temaarbete och skapande aktivitet. Barnen har en halvtimmes utelek 

inplanerad under förmiddagen, då de får vara ute på gården och ha olika rörelseaktiviteter 

i både styrd och fri form. Efter uteleken är det dags för lunch och därefter är de några 

planerade aktiviteter som t.ex. sagostund. Dagen avslutas med en halvtimmes vilostund. 

På förskolan arbetar pedagogerna med olika teman exempelvis, Min kropp, eld, våren. 

Under veckan som vi besökte förskolan var det temat Road Safety (trafiksäkerhet) som 

bearbetades. Mycket som görs under veckan har sin utgångspunkt i temat. Pedagogerna 

sjunger, leker och samtalar om temat tillsammans med den egna barngruppen.  

 
4.2 Metodval  

Jag har valt att använt mig av kvalitativa intervjuer samt observationer. Att jag har valt 

dessa metoder beror på att jag anser att jag genom att använda mig av både intervjuer och 

observationer, så kan jag få en bredare inblick i verksamheten. Jag tycker dessutom att 

jag genom att använda mig av intervjuer samt observationer kan få fram ett mer levande 

svar än om jag enbart hade studerat litteratur. Litteraturen använder jag mig av för att 

belysa vad forskare och författare anser kännetecknar rörelse samt vad rörelse har för 

betydelse för barnet.  
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4.3 Förberedelser 

Jag har före resan studerat litteratur som belyser rörelseaktivitet och dess betydelse. 

Utifrån dessa samt mina egna tidigare erfarenheter om rörelse sammanställde jag ett antal 

intervjufrågor som jag hade som grund under intervjuerna. Jag tyckte att det var bra att ha 

några frågor som stöd, men att sedan ta frågor som dyker upp under intervjun. Jag var 

förberedd på att ställa följdfrågor utifrån vad den intervjuade gav som svar på frågan.  

Innan resan har jag även funderat ut vad jag vill observera i verksamheten. Jag vill 

observera om rörelseaktiviteter används i verksamheten samt hur, var och när 

rörelseaktiviteter i så fall används i verksamheten. 

 

4.4 Urval  

Vid första besöket på förskolan frågade jag rektor om hon kunde tänka sig att ställa upp 

på en intervju. Jag bad rektor att fråga två pedagoger om även de kunde tänka sig att 

ställa upp på intervju. Anledningen till att jag valt att intervjua en rektor plus två 

pedagoger är att jag vill se om de är någon skillnad i svar mellan olika yrkeskategorier, 

dessutom har personerna olika utbildningar.   

De tre personer som jag har intervjuat är kvinnor och de har arbetat på förskolan 

mellan 10-20 år och är mellan 40-50 år. Min första intervju gjorde jag med pedagogen 

som arbetar med treåringarna på förskolan (P1). Andra intervjun genomfördes med 

pedagogen för sexåringarna (P2). Min tredje och sista intervju genomfördes med rektor 

på förskolan (R). Vad gäller utbildning så har pedagogerna genomgått en utbildning på 

Early Learning Training Centre (ELTC). ELTC är ingen högskoleutbildning. Här utbildar 

men de verksamma outbildade förskollärarna, på ELTC verkar de för att ge handledning 

och utveckla ledarskap. I utbildningen finns det sex nivåer. ELTC ingår i ett projekt som 

omfattar utvecklingsarbete i kåkstäderna, för att skapa en bättre framtid för alla 

människor i kåkstäderna i Sydafrika. De förskollärare som kommer till ELTC för träning 

har i vissa fall inte gått färdigt grundskolan och ibland har de bara studerat i ett par år och 

behöver kanske starta utbildningen på ELTC med att lära sig läsa. Rektor på förskolan är 

den enda, på förskolan, som har gått en treårig förskollärarutbildning på Technical 

Collage. Hon har dessutom gått en 1-årig utbildning för att kunna arbeta som rektor.   
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4.5 Genomförande  

Under min andra dag på förskolan fick jag möjlighet att genomföra två av mina tre 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes på rektors kontor. Kontoret har en stor fönstervägg 

som vetter mot förskolans gård, så det var mycket liv, rörelse och röster i gång under alla 

intervjuer. Intervjuerna dokumenterades med hjälp av en mp3-spelare, dessutom skrev 

jag minnesanteckningar.  

Jag gjorde observationer under dagarna och dessa genomfördes när barnen var 

både inom och utomhus.  

 

4.6 Bearbetning av data 

Efter de två första intervjuerna, lyssnade jag igenom dem och översatte dem till svenska. 

Anledningen till detta var att jag ville ha en överblick om vad pedagogerna hade svarat på 

mina frågor och om det fanns något jag kunde göra för att vara en bättre intervjuare vid 

nästa intervjutillfälle. Åter hemma i Sverige har jag skrivit ut intervjuerna på engelska. 

Jag analyserade samt letade efter likheter och skillnader i intervjusvaren. Jag studerade 

sedan de olika intervjuerna och granskade de svar jag fått. Observationerna har jag skrivit 

ned vid samma tillfälle som de genomfördes. Vid hemkomsten till Sverige har jag 

studerat dessa. 

 

5 Resultat  
För att besvara min frågeställning, använder man sig av rörelseaktiviteter i verksamheten 

i en sydafrikansk förskola? I så fall hur, var samt när och används rörelseaktiviteter? samt 

varför rörelseaktiviteter används?, har kvalitativa intervjuer och observationer 

genomförts. Jag har valt att redovisa intervjuerna i ett sammandrag. Jag har dessutom valt 

att placera mina intervjuer som en bilaga (bilaga 2). I bilagan är intervjuerna nedskrivna 

på engelska och detta eftersom att jag tycker att nyanserna i orden kan försvinna och 

förståelse i dessa om jag skulle översätter dem till svenska.  

Jag har som tidigare nämnt, intervjuat två pedagoger och en rektor. Jag 

benämner pedagogerna för P1 och P2 och rektorn för ordet R. Jag har härtill valt att kalla 

mig själv för intervjuare ”I”. Jag har valt att översätta rörelse till physical movement. 
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5.1 Resultatsammanfattning 

Det resultat som har framkommit genom intervjuer och observationer på förskolan visar 

att pedagogerna arbetar med rörelseaktiviteter i verksamheten. Pedagogerna belyste att 

det är viktigt att arbeta med rörelse och lek i förskolan. En av mina intervjufrågor var; 

Använder ni er av rörelse i verksamheten? På den frågan svarade såväl rektor som 

pedagogerna att de använder rörelse. Rektor betonade att de använder sig av rörelse i stor 

omfattning. När jag frågade pedagogerna hur de använder sig av rörelse i verksamheten 

svarade båda pedagogerna att de leker ute med barnen. Pedagogerna framhöll dessutom 

att de leker ”rörelselekar” med barnen, som till exempel katt och råtta. Fortsättningsvis 

yttrade P1 att barnen använder gårdens gungor och att de hoppar hopprep samt att de 

tränar sin balansförmåga, ”the ties is for the balancing, they are jumpning from one to 

another one”.  P2 påpekde likt P1 att barnen gungar, hon framhöll även att barnen 

klättrar i gårdens träd samt brukar gårdens bildäck för att bygga muskler. “We go up to 

the tires (bildäcken), go up and down making muscles, big muscles. When they climb in 

the trees and they go to the swings and play there” …“They climb in the trees and the 

tiers they are using the big muscles” (P2). På samma fråga; hur de använder sig av 

rörelse i verksamheten svarade rektor; “We don’t teach the children like in the formal 

school, we teach them trough play… So everything that they are learning is trough 

playing so they play all they time”. Rektor framhöll vidare att barnen rör på sig ute; att 

barnen jagar varandra (leker tafatt), att de klättrar i träden, tränar sin balans osv. För att 

inte bara få reda på hur rörelse används utomhus frågade jag även hur de använder 

rörelse inomhus. P2 framhöll att barnen inomhus leker i de olika hörnen/ytorna (areas). 

Barnen leker i affärshörnan, de lagar mat, leker med dockorna och bygger med 

byggklossarna etc.  Rektorn berättade att inomhus tränas barnets öga – hand koordination 

genom att barnet får försöka pricka en ärtpåse i låda, inom ett visst avstånd. Hon menade 

att barnet genom detta får träna på att bedöma avstånd. Rektor påpekade likt P1 att 

barnen även får tillfälle att träna på balansen inne. Rektor framhöll vidare att till varje 

temaarbete använder de en rörelseaktivitet, dvs. en aktivitet där barnen genom rörelselek 

får ta del av det aktuella temat.  ”With every theme we try to se what activity can be done, 

we create some activities for every team.” Musik, sång eller instrument användes ibland i 

rörelseaktiviteterna på förskolan, rektor betonade att; “Music is there all the time, they 
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like to sing and in the physique activities we have some activity’s when we sing all the 

time, go around singing, they go whit the music… Even when they are doing the 

balancing we create a song”. P1 sa vidare “When we are singing, we use the body”. Jag 

frågade rektor om hon ansåg att det är bättre att använda musik när man arbetar med 

rörelse och barn. Hon svarade “Yes it’s better because it connects them, it make them to 

focus on what you want them to do, so we put in music in everything that we do, then they 

follow. But if you just do it they would do what ever they want to do and don’t listen to 

you. But if you do it happily they follow you with the music”. Rektor svarade att det är 

bättre att använda musik när man har rörelseaktiviteter, de får barnen att vara mera 

fokuserade och närvarande. 

 En annan av mina intervjufrågor var; tror du att barnen lär sig något genom 

arbete med rörelse? P1 framhöll att barnen tränas i det sociala genom arbete med 

rörelse/lek, ”They learn something’s, they learn to play whit others”. Här poängterade 

rektor att barnet inte kan utvecklas om vi inte nyttjar rörelse: ”They can not grow if you 

not use the physique development”. 

 

6 Analys och diskussion 
Att leken och andra former av skapande verksamhet spelar en betydande roll i barnets liv 

och utveckling poängterade såväl rektor som pedagogerna. Deras intervjusvar 

överensstämmer med den forskning som jag har presenterat angående rörelsens betydelse 

för barnet. Evenshaug & Hallen (2001) framhåller likt Langlo-Jagtøien m.fl (2002) och 

Huitfeldt m.fl. (2003) samt Dessen (1990) att lek/rörelse stimulerar utvecklingen på 

områden som exempelvis, de intellektuella, emotionella, sociala och de motoriska. Rektor 

på förskolan berättade under intervjun att de använder rörelse i verksamheten för att 

barnet inte kan utvecklas inom de olika områdena annars. P1 ansåg likt ovannämnda 

författare att barnet genom rörelse/lek tränar sig socialt, hon menade att barnet tränar sig 

på att leka tillsammans med andra barn. Langlo-Jagtøien m.fl. (2002) framhåller på 

samma sätt som P1 att barnet får social träning samt lär sig att samarbeta och att anpassa 

sig till gemensamma regler när rörelseträning utövas i grupp.  

Langlo-Jagtøien m.fl. (2002) påpekar att för att barnet skall kunna vara en aktiv 

lekkamrat i olika typer av lek är det betydelsefullt för barnet att fungera fysiskt och 
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sensomotoriskt. Stor betydelse för barnets utveckling och förmåga att leka är att bemästra 

de grundläggande fysiska färdigheterna som exempelvis gå, stå, springa, klättra och rulla. 

Ellneby (1993), anser att den bästa träningen för barnet att träna sin motorik är att 

dagligen få röra på sig och då gärna utomhus. Pedagogerna och därtill även rektor 

påpekade att under utevistelsen på förskolan, klättrar barnen i träd, gungar och hoppar de 

hopprep. P2 framhöll att under utevistelsen får barnet på olika sätt träna de 

grundläggande fysiska färdigheterna, exempelvis genom att klättra i träd. 

Rektor berättade att innan förskolan börjar på morgonen så får de barn som 

infinner sig tidigt leka fritt, de får leka ute eller inne med vad dom själva vill tills deras 

lärare kommer. Ellneby (1993) menar att för att leka ute behövs det inga speciella 

föremål utan att barnen själva är duktiga på att hitta på egna sätt att röra på sig. Genom 

mina observationer samt intervjuer har jag fått upplysning om att barnen under dagen på 

förskolan får tillfällen att leka/röra på sig utomhus. Precis som rektor framhåller så får 

barnen möjlighet att leka och röra på sig innan verksamheten startar på morgonen, senare 

under dagen får barnen på deras ”rast” tid att röra på sig samt leka ute på gården, detta 

genom egna initiativ och genom organiserade rörelseaktiviteter från pedagogerna. Dessen 

(1990) menar att det kan vara lätt att fastna i synen att rörelselekar bara är nyttigt för den 

fysiska hälsan, men ett skrattande barn som leker med andra utvecklas på alla plan. Jag 

fick under mina observationer uppfattningen att barnen på förskolan upplever att det är 

både roligt och lustfyllt att delta i olika rörelseaktiviteter. Jag anser att det är viktigt att 

barnen finner olika rörelseaktiviteter inbjudande och lustfyllda för att kunna utvecklas på 

olika plan.  

Författarna Langlo-Jagtøien m.fl. (2002) menar att genom allsidig användning 

av kroppen utvecklas och övas egenskaper som balans och koordinationsförmåga. Rektor 

samt P1 betonade att de i förskolan tränar barnets balans genom att låta barnet balansera 

på en planka och ta sig från punkt A till punkt B, dessutom tränades barnets balans när de 

balanserade på bildäcken. Langlo-Jagtøien m.fl. (2002) framhåller att god balans är en 

kombination av en välfungerande reflexapparat och av att kroppen har en allsidig 

erfarenhet av rörelsesituationer som ställer krav på balansen. Vad gäller koordination så 

yttrade rektor att barnet får träna sin öga-hand koordination genom att försöka pricka en 

ärtpåse i låda, inom ett visst avstånd. Hon menade att barnet genom detta får träna på att 
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bedöma avstånd. Att det är viktigt att träna koordinationen anser även författarna Langlo-

Jagtøien m.fl. (2002). Författarna framhåller vidare att en god förmåga till öga-hand och 

öga-fot koordination har barnet när det med hjälp av synen kan utföra noggranna och 

säkra finmotoriska rörelser med händer och fötter.  

Musik, sång eller instrument användes i bland i rörelseaktiviteterna på 

förskolan, rektor framhöll att musiken finns på förskolan hela tiden, barnen gillar att 

sjunga och de tycker att det är roligare att utföra olika aktiviteter om musik är involverad. 

Vesterlund (2003) framhåller att i leken och musiken kan man förstärka alla 

utvecklingsstadierna utan att det blir tråkigt. Rektor menar likt Vesterlund (2003) att det 

är bra att använda musik vid arbete med rörelse. Då blir barnen mer närvarande och 

fokuserade på det som de skall göra. Rektor framhåller att de använder musik i allt som 

görs i verksamheten för då förstår barnen lättare. 

 

Jag anser att jag har fått svar på min frågeställning; om rörelseaktiviteter 

används i pedagogiskt avseende i verksamheten i en sydafrikansk förskola. Hur, var samt 

när rörelseaktiviteter används i verksamheten och varför rörelseaktiviteter används. Jag 

konstaterade genom mina observationer att barnen både utomhus och inomhus får ta del 

av rörelseaktiviteter under flera tillfällen under dagen på förskolan. Barnen får själva 

chanser att bestämma vad de vill utöva för rörelseaktivitet och de får även möjlighet att 

delta i rörelseaktiviteter som pedagogerna bestämmer. Rörelse nyttjas även i 

verksamheten när pedagogerna vill att barnen kroppsligt skall ta till sig kunskap i 

exempelvis temaarbeten. Pedagogerna använder musik och sång i sitt arbete med rörelse 

för att göra de mer inbjudande. Rektor betonade att de använder rörelseaktiviteter i 

verksamheten för att barnen inte kan utvecklas annars. 

 

7 Avslutning 
De metoder som jag har använt mig av anser jag har varit relevanta för mitt arbete. 

Genom att observera verksamheten tycker jag att jag har fått en klarare bild av 

verksamheten än om jag enbart hade använt mig av intervjuer. Att ha fått deltaga i 

förskolverksamheten tycker jag har varit givande, jag har på detta sätt blivit mer insatt i 

hur pedagogerna i ett annat land arbetar med rörelse i förskolverksamheten. 
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Det jag upplevde svårt under intervjutillfällena var att de ibland var komplicerat 

att göra sig förstådd, detta från både min egen och de intervjuades sida. Jag tror att det till 

stor del beror på att både jag och de intervjuade inte har engelska som vårt modersmål. 

Att vi hade problem med att uttrycka oss syns även på en del svar i intervju bilagan.  

Även om jag i denna rapport har pekat på just rörelsens betydelse för barnet och 

dess utveckling är jag fullt medveten om att det finns oändligt med andra faktorer som 

också är avgörande för barnets utveckling.  

 

Slutligen vill jag säga att jag tycker att det har varit mycket intressant att studera 

detta ämne. Eftersom jag i mitt framtida yrkesliv kommer att arbeta mycket med barn och 

rörelse, är jag säker på att jag kommer att ha stor nytta av de kunskaper som jag har 

tillförskaffat mig genom intervjuer, observationer och litteratur.  

Resan till Sydafrika och människorna där kommer alltid att ligga mig varmt om hjärtat.  
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Bilaga 1 

 

Our mission Statement 
Is to develop a positive self-image within the child  

during his early developmental years, by means of corrective educations,  

Broaden the vision of the child by means of creative programs  

Stimulate the child’s drive for self improvement,  

Foster inter-action between children of all race groups, 

Improve race relations, secure adequate caring facilities  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

 
I: Are you working with physical movement in the preschool? 
 

P1: yes, I am 

P2: yes 

R: much of the time  

 

I: How are you working with physical movement? 
 

P1: I am doing outside, I am playing outside whit the children, we got some swings and 
whit balancing they... Also inside we are doing balancing infect, we but a plank… 
and then the child use the …so they can go to the other place….And they are playing 
whit the rope and they are skipping… The ties is also for the balancing, they are 
jumping from another one to another one…(visar hur de hoppar från däck till däck) 

 

I: Are you playing whit the children?  
 

P1: Outside we are playing the circle …cat and moose, and then they are playing with the 

skippers, and then they have a boll and they most throw the boll with the skippers so 

this one go outside and then throw …  

 

I: And when you are inside are you playing inside also? 
 

P1: Inside also, we are playing ….balance  

 

I: How are you working with physical movement? 
 

P2: I go out with the children, and exercise outside. Out and play, we play there ( pekar 

ut på gården). We go up to the tiers, go up and down making muscles, big muscles. 

They climb in the trees and they go to the swings and play there. They are also 

making sketches there cat and inboco or cat and a moose and another one “ in noca 

bandona bandona” the children go there and the other children are animals they said  

“bandona bandona”, they call the children, bandona bandona I am afraid why, the 

jacol are catching us… 

 



I: And when you are inside?    
 

P2: We are working with the theme, our team now is the road safety, the road safety we 

call the parents an tell them that our theme is road safety, then we take the children to 

the department of the traffic and with the parents we teach the children there and we 

tell them about the robots (traffikljusen), when the robots is red they most not go and 

when the robots is orange we most be careful, when its green the child most go. And 

the stop safe most stop - don’t go. 

 

I: Are you playing inside like you are playing outside? 
 

P2: Yes, inside in the pantry (panta) area, they play with the dolls there, the spawa shop 

there   in my classroom, we cock, they cock on the stove, and they cock on the stove 

and wash also the washings there. We play with the water and we play with the 

bocks.  

 

I: How are you working with physical movement? 
 

R: We can say that…We don’t teach the children like in the formal school, we teach them 

trough play. So everything that they are learning is trough playing so the play all the 

time.    

 

I: What are they playing with?  
 

R:  Firstly we have our program that is in morning corner where they tell there stories and 

everything in the morning, and after that they have to play, indoor games. 

      Infect before they start in the morning ring they play. 

 

I: Are the child’s outside or? 
 

R:  Outside or inside it doesn’t matter, they are waiting sometimes for others to come and 

they wait through playing, the free play in the morning. 

But after the morning ring they are … buy the teacher, and that play is accorded to the 

team, they sometimes…draw that team, you se inside the classroom maybe the theme 

will be road safety, so they have to play the road safety 



 

I: And how are they playing? 
 

R: Maybe they will build some robots who are red, yellow and green, children who will 

be holding this colours, and the will be those that are driving cars, cars that you can 

not se but they will drive the cars…they are driving, the robots will be there and it 

will be those who are going to make the roads, and does who are driving will go 

trough does how are making the roads to the robots they have to se what colour of the 

robot it is, if says go they go if its say stop they stop, and there are others who are… 

children who are.. have to go also trough the robot and met the cars and know what to 

do when the met the cars. They are making it in the classroom if the classroom is big 

enough. They go trough the cars and they have to stop when the robot is telling them 

to stop and they have to go when the robot is telling them to go. And does who can 

not keep the law of the road, you se… and then the drives, when does who is not a 

paid the law of the roads the drives will come out of there cars and run after them to 

hit them because they don’t keep the law. You se…become something’s for them and 

they don’t want to stop playing that, play play play  

 

I: Are you doing that with every theme? 
 

R: Yes, with every theme we try to se what activity can be to. We create some activities 

to every theme. 

 

I: Are you working with something more outside? 
 

R: Yes outside, we have something’s that they can push,…. we take some ties, that we 

have there, to roll over there ( ute på “parkeringen”). They chase each other, they 

claim in the trees, that we have here, they do anything that they want to, we have at 

trampoline, and we do have some swimming pools… so when the weather is right for 

them we are going to use more of them now, because in November we are going to 

the …we are going to clause and don’t do much teaching in the classrooms, we are 

always out, so put the damf her and the play, they do everything in the water.  

 



I: What are you playing with inside? 
   

R: Inside we have those beanbags, they play and it helps them trough eye – hand 

coordination…maybe we put a box with a distance from the children and they have to 

trough the bag in the box, they help them in the eye- hand coordination, they have to 

see, they have to …the box, you se, so they hand can go straight trough the box eye- 

hand coordination.  

      So we just do activities like that and what else do we do…we put something’s on the 

floor ( a plank) and they have to walk – to balance. To see that they can balance, 

because at the end of the year we do rapports to the parents to tell what we have 

observed with the child, year assessment. So if a child is falling all the time over the 

plank that means that hers balance is not right, so we have to focus to have balance. 

Because if you can balance that means that your cognitive thinking is working. the 

brain is working and you are balance to use the brain, if you are not balanced – the 

brain is not balanced they have …         

 

I: Do you think the children learn something when you are working with the 

physical movement? 
 

P1: Yes, they learn something’s; they learn to play whit others. So another ….play whit 

another child 

 

I: So the social? 
 

P1: Social, yes, social 
 

P2: Yes the children learn so much in the play with the blocks because they build 

something’s   like the build the hospitals, they build the crutch? The build the houses 

everything   
 

R: When? 

 



I: Do you think that they learn some things…cause in Sweden we are working with 

physical movement as a learning method and are you working with it for that they 

would learn some things? 
 

R: In every activity that we are doing we have to assess them, its all assessments all the 

time when ever they are playing and singing and doing everything its all assessments 

because we have to see in that play what do they get, as you are saying they get that 

physique development, physique development that they balancing and all that, and 

cognitive thinking is trough play, if they not play than they are main ding…what 

function well would believe in that…. 

 

I: Why are you using the physical movement? 
 

R: They can not grow if you not use the physique development, and more if we are going 

to assess them can we not tell the parents what is wrong with the child, we have to 

assess the child trough physique development so that you can say somethings to the 

parents about the child. Okay or we can pick up somethings that are wrong to the 

child so early as possible, they are why the are at the crutch, sometimes the parents do 

not observe anything with the child because they are working, they take the child 

early in the morning to the crutch and they meet the children late and they never 

notice anything that is wrong to the child. But if the child is with us it will be easy for 

us to notice if anything is wrong whit the child… or if something is wrong with the 

right arm, you see, we see if the child is growing and developing and making the 

physical activities outside, maybe you notice and you tell them to write whit the right 

arm to changes to the left arm, maybe the parents didn’t notice that the child was left 

handed. And we not force them to write whit the left hand, the right hand. No you 

check okay, she compatible with the left, so you know that that child is left handed. 

 

I: Is it free or organized the playing?             
   

P1: …. 
 

P2: Yes, they play  

 



I: Are you using the both? 
 

P2: All over our area’s they go free  

 

I: And do you decide? 
 

P2: Yes I decide 

 

I: Is it free or organized the playing?               
 

R: They are just playing, they swim and they do that…we don’t direct them to, they do 

what they want to do.  

 

I: But do you have organized playing also, when you decide what they should play? 
 

R: Okay, yes we decide for them what to play for that moment, like taking out the pools, 

and they swim there. Boys have to swim in one pool and girls have to swim in another 

pool, cause we are afraid that the boys are very ruff they maybe…we don’t mix them in 

the water, girls are alone and boys are alone.  

 

I: When you are singing are you using physical movement? 
 

P1: Yes when we are singing, we use the body. We are not stop singing if .. 

I: Are you using music when you have physical movement? 
 

P1: Yes the music, I use the music 

 

I: When you are singing are you working with exercises (physical movement)? 
 

P2: Yes exercise  

 

I: Do you use music when you have physical movement? 
 

P2: Yes music exercise 

 

 

 



I: Are you using music or instruments when you have physical movement with the 

children? 
 

P2: Actually we don’t have instrument we got only the drum, we made it our self, the 

drums and take the taias the “drats” and make it fast  

 

I: Are you using music when you have physical movement?  

R: Music is there all the time, they like to sing, and in the physique activities we have 

some activity’s when we sing all the time, go around singing, they go whit the music. 

Even when they are doing the balancing we create a song 

 

I: Do you think that it is better to use music? 

R: Yes its better because the connects them, they make them to focus on what you want 

them to do, so we put in music in everything that we do, then they follow. But if you 

just do it they would do what ever they want to do and don’t listen to you. But if you 

do it happily they follow you with the music.    

 

I: If you see that there is any child that doesn’t want to move, what do you do if you 

notice that? 

R: Yes we notes, that’s whey we at do the physique development whit music, that is were 

we can se the problems that are the children. They will stand there and don’t move or 

don’t do anything. And you don’t do anything …about the child because you are not 

ready to do anything. You only repaid the child to the clinic or ask the parents to 

come and tell her about the problem of the child. Or we ask the parents to hide some 

were and see her self that the child …how you should behaving. Then the parents 

wake up and take another step for the child, maybe take her to the clinic just to 

observed what is wrong whit the child and…. The there is so hefty to take her to child 

to the crutch because we can help the parents trough there children.  

 

I: Is it something more that you would like me to know about physical movement? 
 

P1: Yes, another thing, if you are playing with children you most show …and then 

another one most go right around so they are using the brain. And then when they are 



playing with blocks so the children know what you are doing with the blocks ……I’m 

doing a cellfon so they learn ….. 

I: Is it something more that… 
 

P2: Yes in the morning, the morning ring in the morning ring we welcome the children 

and the parents and sometimes they do the bible story, after the welcoming we are 

singing songs, we are talking about weather, how is the weather today, can we go 

outside, what is the weather today okay the weather is right the sun is shining, what 

they most wear, you most wear the shorts and shirts… 

 

I: Is it something more about physical movement that you would like to tell me? 
 

 

P2: Okay, The creative, go to the creative now, then are we putting the “craumf” on the 

table and the paper they most draw if the team is road safety they most draw the cars 

and the robots. When the robots is green, the robot is red or the robot is orange they 

most tray to draw on there papers, then the papers, we take the papers and write the 

name of the child and after that we take the papers and put it in the bags of the 

children and the go to the home with the papers.  

 

R: I don’t know, you have just ask everything, because trough the physical development 

the children they grow physically and you can  ...spot when the child is not well, 

cause when he is not well he want go there and play… 
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