
Hälsofrämjande arbete i förskolan

Undersökningen fokuserar på sociala, fysiska och organisatoriska faktorer som kan påverka
förskolans förutsättningar att främja goda rörelsevanor och att förebygga övervikt.
Eftersom enkäten handlar om förskolans rutiner och arbetssätt är det viktigt att du som
besvarar enkäten är väl insatt i arbetet på din förskola. 
Vi vet att rutinerna kan se olika ut mellan olika avdelningar och mellan olika dagar, så
försök att välja det som stämmer överens med det som vanligen brukar hända. 
Tack för ditt svar, din förskolas bidrag är viktigt!

Ditt för- och
efternamn

Din stadsdel

Din förskolas
namn

Vilken är din titel? *

Förskolans fysiska miljö och utrustning
Följande frågor handlar om förskolans lokaler och lekutrustning

När barnen är inomhus, var har de fysiskt aktiv lek (grovmotoriska aktiviteter
som att springa, hoppa, skutta och göra kullerbyttor)?
Fler alternativ kan anges *

Rektor/biträdande rektor

Förskollärare

Barnskötare

Annan, ange titel

Någonstans på vår avdelning

Omöblerat rum som kan användas för rörelse/aktiv lek på förskolan



Vilka av följande typer av utrustning för aktiv lek inom- eller utomhus finns på din
förskola?
Flera alternativ kan anges *

När barnen är utomhus, hur ofta måste de be personalen att ta fram leksaker och
utrustning för fysiskt aktiv lek? *

Gymnastiksal eller motsvarande, tillgänglig minst en gång per vecka

Förskolans korridorer

Inget utrymme för denna typ av aktivitet inomhus

Annat utrymme, vänligen specificera

Bollar

Klätterställningar (som kan förflyttas)

Klätterställningar (fasta)

Utrustning för fysisk aktiv lek på golvet (mattor för kullerbyttor, etc)

Utrustning för lekar med hopp (hopprep, rockring, ministudsmattor, etc)

Leksaker att dra eller putta (vagn, sparkcykel, skottkärra, lastbil, etc)

Leksaker att åka på eller åka i (trehjuling, bil, sparkcykel, etc)

Leksaker att gunga eller snurra med (gunghäst, snurrplatta, etc)

Sand-/vattenleksaker eller utrustning (spadar, formar, hinkar, etc)

Sandlåda

Rutschkanor (som kan förflyttas)

Rutschkanor (fasta)

Portabla tunnlar

Gungor

Målade figurer på marken (för bollek, hoppa hage, etc)

Utrustning för balanslek

Aldrig

Någon gång per månad



När barnen är utomhus, hur ofta uppstår det väntan eller konkurrens om
utrustning för fysiskt aktiv lek för att förskolan inte har tillräckligt av denna? *

Ungefär hur stor är förskolegården? *

Hur stor andel av alla avdelningar/barngrupper är ute på förskolegården
samtidigt en vanlig dag? *

Hur stor andel av alla avdelningar/barngrupper är ute både för- och eftermiddag?

En gång per vecka

Flera gånger per vecka

Dagligen

Alltid

Aldrig

Någon gång per månad

En gång per vecka

Flera gånger per vecka

Dagligen

Alltid

Halv fotbollsplan (2700 m2)

Halv ishockeyplan (900 m2)

Tennisplan (200 m2)

Vi har ingen förskolegård

Alla

Ca 75 %

Ca 50 %

Ca 25 %



*

Vilka av nedenstående påståenden stämmer för er förskolegård? *

Ja Nej

Det finns springutrymme, det vill säga att barnen har möjlighet "att få upp
farten"

Det finns ojämn tärreng (t ex kullar, backar, försänkningar) som barnen
använder i sin lek

Det finns lektålig vegetation som barnen använder i sin lek

Det finns lektålig vegetation med plats för passager mellan staket och
buskar/häckar/träd

Barnen kan ta sig runt hela förskolebyggnaden och/eller förrådsbyggnad

Finns grindar som avdelar förskolegården i mindre enheter? *

Är alla grindar öppna minst en timme per dag?

Hur mycket stillesittande aktivitet med skärmar (såsom dator, läsplatta,
mobiltelefon, storbild etc) har barnen i förskolan?
Ange ett genomsnitt som även inkluderar tid i utbildningssyfte *

Alla

Ca 75 %

Ca 50 %

Ca 25 %

Ingen

Ja

Nej

Ja

Nej



Rutiner kring fysisk aktivitet
Följande frågor handlar om arbetsrutiner kring fysisk aktivitet och aktiv lek

Ungefär hur ofta är barnen på utflykt i natur (t ex till park med kuperad terräng
och "skogskänsla", eller skog i eller utanför stadsdelen)? *

Hur ofta kan barnen gå ut direkt när de är påklädda (utan att invänta andra)? *

Anordnas organiserad fysisk aktivitet för barnen cirka 20 minuter minst två
gånger per vecka?
Exempel är dans eller andra strukturerade rörelseprogram ute eller inne *

Dagligen, 30 minuter eller mer

Dagligen, 15-30 minuer

Dagligen, 0-15 minuter

Varje vecka, varav minst ett tillfälle mer än 30 minuter

Varje vecka, varav inget tillfälle mer än 30 minuter

Aldrig

Varje kvartal

Varje månad

Varje vecka

Flera gånger per vecka

Dagligen

Aldrig

Någon gång per månad

En gång per vecka

Några gånger per vecka

Dagligen

Alltid



Policy eller skriftlig dokumentation
Följande frågor handlar om huruvida din förskola har någon typ av skriftligt dokument med
rutiner kring arbetet med att främja rörelsevanor. (Exempel på skriftligt dokument är
policy, rutin, arbetsbeskrivning, introduktionsmaterial och text på förskolans hemsida)

Har din förskola skriftliga rutiner kring fysisk aktivitet? *

Gäller dessa skriftliga rutiner något av nedan angivna områden?
Flera alternativ kan anges

Hur följer ni upp om dessa skriftliga rutiner används och efterföljs?

Ja, på samtliga avdelningar/barngrupper

Ja, men inte på samtliga avdelningar/barngrupper

Nej, istället planeras tid i en motoriskt utvecklande miljö (skog/särskild
lekplats) minst 2 gånger/vecka

Nej

Ja

Nej

Minimitid avsatt för daglig utevistelse

Regelbunden organiserad fysisk aktivitet (t ex dans eller annat strukturerat
rörelseprogram)

Begränsning av längre stillasittande perioder bland barnen

Begränsning av skärmtid längre än 30 minuter dagligen

Pedagogerna organiserar fysisk aktivitet eller fysiskt krävande lekar vid
utevistelse

Vårdnadshavarna lämnar och/eller hämtar barnen utomhus

Pedagogerna deltar aktivt i barnens fysiskt krävande lekar vid utevistelse

Pedagogerna undviker att ägna utevistelsen på gården till planering,
telefonsamtal, tala med kollegor



Informerar ni årligen vid föräldramöten eller informationsbrev till
vårdnadshavare om förskolans hälsofrämjande arbete? *

Ja Nej

De diskuteras och dokumenteras skriftligen på gemensamma möten minst en
gång per år

De diskuteras muntligen på gemensamma möten minst en gång per år

Genom informella avstämningar

Utifrån information från vårdnadshavare eller pedagog ifall de skriftliga
rutinerna inte efterföljs

De följs ej upp


