
Pedagog, biträdande rektor eller rektors utvärdering av
rörelseprojektet

Stort tack för att du tillsammans med dina kollegor deltagit i projektet "Öka barns fysiska aktivitet via en
strategi för rörelse" under höst 2020 och vår 2021. Ert bidrag är ett ovärderligt stöd i hur man inom
förskolan kan dra nytta av en övergripande strategi för rörelse baserat på uppmätta data. Med dessa
verktyg kan förskolan lägga grunden för goda rörelsevanor för alla barn. Det är vår förhoppning att du
som pedagog eller biträdande rektor/rektor har fått inspiration, och kanske även ökad kunskap om vikten
av fysisk aktivitet för barnens fysiska, mentala och kognitiva hälsa.
Här följer några frågor som vi hoppas du tar dig tiden att svara på, dina synpunkter är viktga.

1. I vilken stadsdel arbetar du?

2. Information om projektet via möten, mejl och telefon fungerade bra

1 2 3 4 5

Inte alls Absolut

Bromma

Enskede-Årsta-Vantör

Farsta

Hägersten-Älvsjö

Hässeby-Vällingby

Kungsholmen

Norrmalm

Rinkeby-Kista

Skarpnäck

Skärholmen

Spånga-Tensta

Södermalm

Östermalm



3. Om du svarat 1, 2 eller 3 i föregående fråga, vänligen ange vad som inte fungerade
tillfredsställande:

4. Informationen på webbplatsen var tydlig och pedagogiskt upplagd

1 2 3 4 5

Inte alls Absolut

5. Om du svarat 1, 2 eller 3 i föregående fråga, vänligen ange vad som inte fungerade
tillfredsställande:

6. Det gick bra att förmedla samtyckesblanketter till och från vårdnadshavarna, och vidare till
CES

1 2 3 4 5

Inte alls Absolut

7. Om du svarat 1, 2 eller 3 i föregående fråga, vänligen ange vad som inte fungerade
tillfredsställande:



8. När jag hade frågor kring projektet fick jag svar snabbt

1 2 3 4 5

Inte alls Absolut

9. Om du svarat 1, 2 eller 3 i föregående fråga, vänligen ange vad som inte fungerade
tillfredsställande:

10. När jag hade frågor vände jag mig till:
Flera alternativ kan anges

11. Enkäterna inför och under tiden som projektet pågick innehöll relevanta frågor

1 2 3 4 5

Inte alls Absolut

12. Om du svarat 1, 2 eller 3 i föregående fråga, vänligen ange vad som inte fungerade
tillfredsställande:

Rektor/biträdande rektor på min förskola

Kollegor på min förskola

Projektsamordnare CES

Forskare CES



13. Bokning av tider för mätningar (accelerometer/längd/vikt/handstyrka) fungerade bra

1 2 3 4 5

Inte alls Absolut

14. Om du svarat 1, 2 eller 3 i föregående fråga, vänligen ange vad som inte fungerade
tillfrädsställande:

15. Genomförandet av mätningarna fungerade bra

1 2 3 4 5

16. Om du svarat 1, 2 eller 3 i föregående fråga, vänligen ange vad som inte fungerade
tillfredsställande:

17. Har projektet påverkat dig och dina kollegors beteende kopplat till barns fysiska aktivitet?
Flera alternativ kan anges

Nej, vi har en verksamhet precis som innan projektet

Ja, vi är oftare iväg utanför förskolans område nu än innan projektet påbörjades

Ja, vi är utomhus med barnen mer nu än innan projektet

Jag är mer medveten om hur viktigt det är att barnen får röra på sig mycket under
vistelsetiden i förskolan



18. Märker du någon skillnad på din hälsa i samband med projektet?
Flera alternativ kan anges

19. För varje påstående, vänligen ange det alternativ som bäst beskriver din upplevelse.
1: Inte alls, 5: Absolut

1 2 3 4 5

Det var intressant att delta i projektet

Projektet är viktigt med tanke på barns hälsa

Det innebar mycket besvär för oss pedagoger att delta i projektet

Projektet har gjort mig ännu mer medveten om hur viktig vår roll i förskolan är
för barnens nuvarande och framtida hälsa

20. Vad har projektet bidragit med på din förskola?

Jag har själv en högre nivå fysisk aktivitet nu än innan projektet

Jag känner mig mindre stressad nu när vi är utomhus mer tillsammans med barnen

Ljudnivån utomhus är mer hanterbar än inomhus

Annat, vänligen beskriv:

Nej

Jag känner mig mindre stressad nu när vi är utomhus mer tillsammans med barnen

När vi är ute mycket störs jag inte lika mycket av ljudnivån

Jag känner mig piggare på grund av att jag har en högre nivå fysisk aktivitet nu än innan
studien

Annat, vänligen beskriv:



21. Vad var den största utmaningen med projektet?

22. Har du/ni hittad en lösning på denna utmaning, och vad är i såna fall lösningen?

23. Om du/ni inte hittat en lösning; vad behövs för att ni ska lösa den?

24. Ifall det finns annat kring projektet som du vill dela med dig av, vänligen beskriv här:

25. Skulle du kunna tänka dig att bli kontaktad för en intervju kring projektet?
Att intervjuas innebär att vi antingen intervjuar dig på telefon eller att vi ses. Intervjun tar ca 15 minuter,



och frågornas fokus är en fördjupning av de frågor som du svarar på i denna enkät. Vi är mycket
tacksamma om du vill ställa upp på intervju.

Ja

Nej


