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FRÅGOR OM ATT DELA MED SIG OCH KÄNSLOR

1. Konrad frågar Hedvig om han får smaka. Det får han. Tycker du att Hedvig är snäll som bju-
der? Har du någon gång delat med dig av något till någon annan? 

2. Konrad vill smaka fler karameller. Men Hedvig säger stopp. Varför gör hon det, tror du? Tycker 
du att Hedvig gör rätt som säger nej? Varför? Varför inte? 

3. Konrad tjatar på Hedvig om att få smaka fler karameller. Hur tror du att Hedvig känner då? 
Har du tjatat på någon om något som du velat ha eller göra? Vad hände då? 

4. I boken har både Konrad och Hedvig fått karameller. Konrad tror att Hedvig har fått fler. Vad 
tror du? 

5. Titta på bilden där Hedvig äter karameller och Konrad är bakom busken. Hur tycker du att 
Hedvig ser ut? Vad tror du att hon tänker? 

6. Konrad smyger fram och försöker ta karameller när Hedvig inte ser. Tycker du att det är rätt 
eller fel att göra så? Varför tror du att han gör det?

Handledning till

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

”Arbetslaget ska stimulera 
barnens samspel och 

hjälpa dem att bearbeta 
konflikter samt reda ut 

missförstånd, kompromissa 
och respektera varandra.”
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SYFTE
Att tillsammans med barnen samtala kring och 
reflektera över: dela med sig, känslor, kläder, 
sommar och familj.

ATT LÄSA FÖR SMÅ & STORA
Genom att läsa boken flera gånger får det 
lilla barnet ord på det som syns på bilderna och lär 
sig snart boken utantill. Genom att läsa boken även med 

äldre barn kan boken innehåll utvecklas i samtalet kring den. 

(Frågorna kring boken anpassas efter ålder på barnen.)

 



  

FRÅGOR OM KLÄDER, SOMMAR OCH FAMILJ

1. Konrad och Hedvig är utomhus. De har inte mycket kläder på sig. Tror du att det är varmt? 
Vad tycker du om att ha på dig på sommaren? 

2. Vad tror du att mormor gör i trädgården? Vad tycker du om att göra ute på sommaren? 

3. Sommaren är en av de fyra olika årstiderna. Vet du vilka de andra tre är? En av dem är vin-
tern. Vad brukar du ha för utomhuskläder på dig då? Vad tycker du om att leka utomhus på 
sommaren? Vad tycker du om att leka utomhus på vintern? 

4. Hedvig och Konrad är hos sin mormor. Tror du att de är syskon? Eller kanske kusiner?  
Tror du att de bor hos sin mormor, eller att de är och hälsar på? Varför tror du det? 

5. Konrad och Hedvig bråkar med varandra, men har också roligt ihop. Har du någon som du 
både bråkar med och har roligt med? 

6. Konrad och Hedvig smyger in och smakar på karamellerna på bordet. Tror du att de får smaka 
på karamellerna utan att fråga?  
Tycker du att de är busiga?  
Finns det bra och dåliga bus?

OM KLÄDER
Kläder är laddade! De är mer än bara tyg som vi har 
på kroppen för att skydda oss mot kyla och smuts. 
Vad vi har på oss bygger på olika normer, som ålder, 
kultur och genus. I Konrad och karamellerna har 
Konrad kjol, ett plagg som är kvinnligt kodat och är 
ovanligt på pojkar i både böcker och modebilder. 
Vanligare är att flickor har byxor, som Hedvig som i 
boken har shorts. För inte särskilt länge sedan ansågs 
det vara en omöjlighet för flickor och kvinnor att ha 
något annat än kjol och klänning. Men de normerna 
har förändrats, precis som normerna för vad en pojke 
får ha på sig också långsamt håller på att förändras. 
Idag utmanar allt fler små pojkar genusnormerna ge-
nom vad de har på sig. Det är viktigt att det utmanan-
det skildras i barnböcker på ett självklart sätt, för att 
ge stöd åt de barn som bryter mot normerna.

OM FAMILJ
I den här boken ser vi två barn hos sin mormor. Vi 
vet inte om de är syskon eller inte, och vi vet inte om 
de bor hos sin mormor eller om de är på besök. Ge-
nom att låta ramarna för relationerna vara lösa kan 
olika barn göra olika antaganden och samtidigt hitta 
vägar till identifikation. Att få sin familjeform speg-
lad på ett självklart sätt är viktigt för identitet och 
självkänsla. Därför är det viktigt att vara medveten 
i urvalet av böcker på förskolan, så att många olika 
familjeformer representeras i bokhyllan. Att även få 
ta del av andra familjeformer än sin egen är också 
ett sätt att öppna upp för en medvetenhet om många 
olika sätt att leva och vara, och skapa nya inklude-
rande familjenormer. Genom bokhyllan kan barn 
möta samtidens mångfald, även om vi inte har alla 
familjeformer i vårt eget nätverk eller på den egna 
förskolan.
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Vår miljö är viktig. Vi trycker endast på FSC-märkt 
papper på tryckerier i vår geografiska närhet.

Epost: info@olika.nu, tel: 073-338 24 27

böcker ut & in – ut med stereotyper – in med möjligheter!
www.olika.nu


