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FRÅGOR SOM UTMANAR 

STEREOTYPER UTAN 

ATT FÖRSTÄRKA DEM. 

NORMKREATIVT  

HELT ENKELT!

FRÅGOR OM SOVPLATSER, KLÄDER, KONFLIKTER, 
SAMARBETE OCH ÖVERRASKNINGAR

1. Konrad sover längst ner i en våningssäng. Var tror du att Hedvig sover? 
Var sover du? Hur ser den sängen som du sover i ut? 

2. I boken väcker Hedvig Konrad. Brukar någon väcka dig? Vem kan det 
vara?  Tycker du att det är lätt eller svårt att vakna? 

3. Konrad har ett nattlinne med rosa hjärtan. Hedvig har ett grått nattlinne 
med randiga ärmar. Sover du med nattkläder? Vilken sort gillar du mest? 

4. Både Hedvig och Konrad vill röra i chokladen. De bråkar. Har du velat göra något som någon annan 
gör? Vad hände då? Bråkade ni då? Hur tycker du att Hedvig och Konrad skulle ha gjort när de båda ville 
samma sak? 

5. Konrad och Hedvig hjälps åt att fira sin mamma. Har du hjälpts åt någon gång? Vad gjorde ni då?

6. Mamma säger at det är en överraskning när Hedvig och Konrad väcker henne. Hon blir glad.  
Tycker du om överraskningar? Har du varit med om någon överraskning någon gång?  
Vad hände då? Har du överraskat någon? Vad hände då?

Konrad och kalaset
av författaren Åsa Mendel-Hartvig och illustratören Caroline Röstlund

 

”Förskolan ska motverka 
traditionella könsmönster 

och könsroller.” 

Lpfö 98, rev 2016



FRÅGOR OM FÖDELSEDAGAR OCH PRESENTER

1. I boken fyller Konrads och Hedvigs mamma år. De tycker att födelsedagar är spännande.  
Vad tycker du om födelsedagar? 

2. Konrad och Hedvig går upp för att fira sin mamma. Har du firat någon annans födelsedag?  
Vad gjorde du då?

3. Konrad slår in en slev till sin mamma. Har du gett bort en present någon gång? Hur kändes det? 
Hur tror du att det kändes för den som fick din present? 

4. Konrad och Hedvig firar sin mamma. Brukar du fira din födelsedag? 
Vad vill du göra på din födelsedag? Firar ni på förskolan? 
Om ja, hur firar ni dem som fyller år? 

OM OMSORG
I bilderböcker finns det en tendens att skildra 
flickor och kvinnor som omsorgsgivande. Även 
leksaker och hur de är gjorda signalerar att vissa 
leksaker som är riktade mot flickor är fokuserade 
på omsorg och omhändertagande. Gemensamt 
skapar det en förväntan på flickor att utveckla de här 
färdigheterna, medan pojkar inte får samma stöd.  
I den här boken ser vi Konrad som tillsammans med 
sin syster engagerar sig i sin mammas födelsedag. 
Han lagar frukost och slår in paket, och visar på 
omhändertagande egenskaper och är på så vis  
en förebild som ger fler möjligheter för pojkar.

OM FAMILJ
Familjen är vår första tillhörighet och att få den 
positivt och självklart speglad är oerhört viktigt för 
att få en positiv självkänsla och självbild. I den här 
boken ser vi att Konrad och Hedvig bor med sin 
mamma. En familjeform som många barn kan känna 
igen sig i, både de som bor med sin mamma, eller 
med en förälder eller varannan vecka. Mer än var 
tredje barn bor på andra sätt än i en familj med 
mamma, pappa, barn och ändå är den fortfarande 
väldigt dominant i barnböcker. Men genom att 
erbjuda fler bilder av familjer så breddas idén om 
vad en familj är. Och alla barn ges möjlighet att 
känna stolthet och glädje över just sin familj oavsett 
vilken form den har.  Därför är det viktigt att läsa 
böcker som ger en mångfald av familjer plats och 
extra viktigt att se till att alla barn på förskolan kan 
hitta sin familj i bokhyllan.

 Köp boken och ladda ner

 handledningen på www.olika.nu.
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Vill du veta mer  
om jämställdhet och  

normkreativitet?  

Läs mer och boka våra  

populära utbildningar 

på olika.nu/utbildning! 


