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Fördjupningsmaterial  
Dom som kallas vuxna 
av Annica Hedin & Hanna Klinthage

Boken Dom som kallas vuxna handlar om sånt vuxna gör som kanske 
kan verka konstigt för ett barn. Som att önska sig en skärbräda i födelse-
dagspresent. Eller gå på promenad fast de inte ska någonstans. Och varför 
gråter inte vuxna när de slår sig?

När ni läser boken tillsammans i barngrupp kan säkert fler funderingar 
dyka upp kring vuxnas beteenden. Det kan vara stora frågor som varför 
vuxna krigar men säger till att barn inte slåss, och konkreta saker som 
varför vuxna så ofta har svarta eller gråa kläder. Kanske kan det också bli 
protester; ”Sådär gör inte min mamma”. Boken öppnar upp för både roliga 
och intressanta diskussioner. För egentligen handlar hur det är att vara 
människa – oavsett storlek. 

I det här fördjupningsmaterialet visar vi tre uppslag utan bokens textade 
tankar för att kunna arbeta vidare med just barnens funderingar.



VARFÖR HAR VUXNA BRÅTTOM? 
Vuxna gör saker fort. Går fort. Klär på sig fort. 
Diskar fort. Varför vill dom alltid skynda sig? 



Varför har vuxna bråttom?
SE FÖREGÅENDE UPPSLAG 

  Flera personer i staden skyndar sig på olika sätt. 
 Vem tycker du verkar ha mest bråttom?
 Varför tror du att hen skyndar sig så mycket?
 Vem på bilden verkar ta det mest lugnt?

  Har vuxna oftare bråttom än barn? 
 Varför är det så tror du?
 När tycker du att det är viktigt att skynda sig?

  Hur märker du när en vuxen är stressad? 

  Hur känns det i kroppen när du själv har bråttom?

Varför gråter inte vuxna när dom slår sig?
SE NÄSTA UPPSLAG

  Personen framför huset råkar slå sig på tummen med en hammare. 
 Varför gråter hen inte?

  Kvinnan med blå skjorta är ledsen. 
 Varför tror du att hon smugit undan? 
 Vill du helst vara ifred eller bli tröstad när du är ledsen?

  Kvinnan med blå tröja och prickiga byxor får tårar i ögonen när hon    
     lyssnar på barnen som spelar. 
 Varför då tror du? 
 Finns det olika sorters tårar?
 Varifrån kommer tårarna?



VARFÖR GRÅTER INTE VUXNA NÄR DOM SLÅR SIG?
En pangad vuxentumme gör lika ont som en pangad barntumme. 
Ändå gråter inte vuxna. Varför då?



VARFÖR ÄR VUXNA INTE MÖRKRÄDDA?
Vuxna kan gå ner helt ensamma i en kolsvart källare. 
Och dom verkar inte alls oroa sig för spöken eller 
monster under sängen. Blir vuxna aldrig rädda?

Så är det, vuxna är ofta rädda för helt andra saker 
än mörker och monster …



Varför är vuxna inte mörkrädda?
SE FÖREGÅENDE UPPSLAG 

  En man ligger ensam vaken i sin säng. 
 Vad tror du att han tänker på?
 Är han rädd för mörkret?
 Varför då eller varför inte?

  Vad tror du att vuxna är mest rädda för?
 Är vuxna rädda för andra saker än barn?

  Finns det något som alla människor är rädda för?

  Går det att bli rädd för sånt som egentligen inte är farligt? 
 Vad kan det vara för något?   

Läs mer om Annica Hedin och Hanna Klinthage  
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