
Implementering av interventionen i rörelseprojektet

Denna enkät är utformad för att stötta din förskola i implementeringen av interventionen i
projektet "Öka barns fysiska aktivitet via en strategi för rörelse". Du svarar på enkäten
utifrån din roll i förskolan; rektor, biträdande rektor, förskollärare eller barnskötare. Utifrån
din roll kan vissa frågor vara mer relevanta än andra. Ifall du upplever en eller fler frågor
som irrelevanta så finns möjligheten att välja alternativet "Frågan är inte relevant för min
roll". 

Tack för din medverkan!

Vänligen ange följande uppgifter:

Förnamn

Efternamn

Mobil

E-post

Stadsdel

Förskolans
namn

Vilken roll har du i förskolan:

Hur länge har du arbetat i din nuvarande förskola?

Förskollärare

Barnskötare

Biträdande rektor

Rektor

Mindre än ett år



När ni i din förskola arbetar enligt interventionen, hur bekant känns den?:

1 2 3 4 5 6

Känns fortfarande ny Känns mycket bekant

Känner du att interventionen är en naturlig del i er verksamhet?

1 2 3 4 5

Inte alls Absolut

Känner du att interventionen kommer bli en naturlig del i er verksamhet?

1 2 3 4 5

Inte alls Absolut

För varje påstående vänligen välj det alternativ som bäst överensstämmer med
dina erfarenheter.  
Om påståendet inte är relevant för dig, välj då: "Frågan är inte relevant för min
roll".

Håller
inte
alls
med

Håller inte
med i

särskild
hög grad

Håller
vare sig

med
eller ej

Håller
till stir

del
med

Håller
med till
100 %

Frågan är
inte

relevant
för min roll

Jag kan se hur
interventionen skiljer sig
från hur vi annars jobbar

1-2 år

3-5 år

6-10 år

11-15 år

Mer än 15 år



Håller
inte
alls
med

Håller inte
med i

särskild
hög grad

Håller
vare sig

med
eller ej

Håller
till stir

del
med

Håller
med till
100 %

Frågan är
inte

relevant
för min roll

Medarbetarna i vår
organisation har en
gemensam förståelse för
syftet med interventionen

Jag förstår hur
interventionen påverkar
mitt arbetssätt

Jag kan se vilket värde
interventionen kan få för
mitt arbete

I förskolan finns
nyckelpersoner som driver
interventionen framåt och
involverar alla kollegor

Jag tycker att det är en
viktig del i min roll att
implementera
interventionen

Jag är öppen för att arbeta
med kollegorna på nya
sätt för att integrera
interventionen i vår
verksamhet

Jag kommer fortsätta
jobba för att
interventionen ska
integreras i vår
verksamhet

Interventionen är lätt att
integrera i mitt nuvarande
arbete

Interventionen stör
pågående samarbeten i
vår verksamhet

Jag har förtroende för
kollegornas förmåga att
uppfylla interventionen



Håller
inte
alls
med

Håller inte
med i

särskild
hög grad

Håller
vare sig

med
eller ej

Håller
till stir

del
med

Håller
med till
100 %

Frågan är
inte

relevant
för min roll

Det är bara vissa
medarbetare som har rätt
kompetens att
implementera
interventionen

Tillräckliga ressurser finns
för att implementera
interventionen i
verksamheten

Ledningen stöttar
implementering av
interventionen

Jag är medveten om vilka
effekter interventionen
kan leda till

Alla medarbetare är
överens om att
interventionen är värdefull
för vår verksamhet

Jag värdesätter effekterna
som interventionen har
haft på mitt arbete

Synpunkter på
interventionen kan
användas för att utveckla
den i framtiden

Jag kan anpassa hur jag
arbetar med
interventionen


