
 

Bilaga 1 – Informationsbrev till föräldrarna  

 

Till alla föräldrar på avdelningen xxxxxx! 

Vi är två tjejer som heter Emma och Camilla som läser till lärare på 

Örebro universitet. Vi har nu kommit till vår sista termin och ska 

därmed skriva en uppsats. 

Detta har lett oss till er förskola då vi vill observera, titta på barnen 

och hur de utifrån könen leker inne och ute. Denna observation 

kommer EJ att ske med hjälp av videoinspelning eller ljudupptagning 

vilket resulterar i att Era barn kommer att vara anonyma i vår studie.  

 

Vi hoppas att Ni föräldrar tillåter oss att observera barnen, i annat fall 

ber vi er kontakta personal på avdelningen. 

 

MVH Emma Gustavsson och Camilla Karlsson  

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 – Informationsbrev till pedagogerna 

 

Information inför kommande intervju 

 

Som vi tidigare har informerat om så kommer intervjuerna att utgå ifrån vårt 

syfte som är; att belysa relationen mellan miljöerna i förskolan och 

könsintegrerad lek, samt undersöka hur barnen positioneras och positionerar sig 

i förskolans miljöer och den könsintegrerade leken. 

Intervjuerna kommer att pågå i 20-30 min, enskilt med varje utbildad pedagog 

och spelas in på bandspelare. Inspelningen kommer bara att användas till vår 

studie och där efter raderas.  Alla inblandade kommer att vara anonyma. Vi båda 

kommer att närvara vid intervjun. 

Har ni några invändningar mot denna information, säg gärna till snarast. 

Mvh Emma Gustavsson och Camilla Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 – Intervjufrågor, förskola 1 

 

1) Anser du att verksamheten på er förskola präglas av könsintegrerad lek? 

- Vad ger möjlighet eller hinder till könsintegrerad lek? 
 

2) Hur ser du på din egen påverkan till barns möjliga könsintegrerade lek?  

 

3) Hur ser du till att det i er likabehandlingsplan och punkten ”kön” inte står något om 
könintegrerad lek?  

- Anser du att det är viktigt att ni som pedagoger arbetar aktivt för en könsintegrerad 
lek? 

- Hur märks det i verksamheten? 

 

4) Hur ser du på innemiljöns utformning av olika rum när det gäller barns möjlighet till 
könsintegrerad lek? 

- Är det något rum som ger större eller mindre möjlighet till könsintegrerad lek? 

 

5) Hur ser du på utemiljöns utformning när det gäller barns möjlighet till könsintegrerad 
lek? 

- Är det någon plats som ger större eller mindre möjlighet till könsintegrerad lek? 

 

6) Hur ser du på materialets betydelse för barns möjlighet till könsintegrerad lek? 

- Hur tänker ni när det gäller placering av material i förhållande till barns möjlighet 
till könsintegrerade lek? 

 

7) Har du något att tillägga? 

 

 



 

Bilaga 4 – Intervjufrågor, förskola 2 

 

1) Anser du att verksamheten på er förskola präglas av könsintegrerad lek? 

- Vad ger möjlighet eller hinder till könsintegrerad lek? 
 

2) Hur ser du på din egen påverkan till barns möjliga könsintegrerade lek?  

 

3) Anser du att det är viktigt att ni som pedagoger arbetar aktivt för en könsintegrerad 
lek? 

- Hur märks det i verksamheten? 

 

4) Hur ser du på innemiljöns utformning av olika rum när det gäller barns möjlighet till 
könsintegrerad lek? 

- Är det något rum som ger större eller mindre möjlighet till könsintegrerad lek? 

 

5) Hur ser du på utemiljöns utformning när det gäller barns möjlighet till könsintegrerad 
lek? 

- Är det någon plats som ger större eller mindre möjlighet till könsintegrerad lek? 

 

6) Hur ser du på materialets betydelse för barns möjlighet till könsintegrerad lek? 

- Hur tänker ni när det gäller placering av material i förhållande till barns möjlighet 
till könsintegrerade lek? 

 

7) Har du något mer att tillägga? 

 

 


