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Fördjupningsmaterial  
Det som verkar farligt 
av Annica Hedin & Hanna Klinthage
Boken Det som verkar farligt handlar om sånt som kan kännas läskigt. 
Vitsminkade clowner, tonåringar utanför affären eller att sova över – till 
och med hemma hos bästa kompisen. 

Vi människor blir rädda för lite allt möjligt. Ibland för riktigt farliga saker. 
Det är tur att rädslan varnar oss om en krokodil kommer simmande. 
Ibland blir vi rädda för sånt som kanske inte är så farligt, som att gå upp 
på en mörk vind. Hjärtat bankar lika hårt ändå! 

Ofta är det sånt vi inte vet så mycket om som känns läskigast. Därför kan 
det vara bra att prata om sina rädslor. Det är också intressant att vi blir 
rädda för så olika saker. Någon älskar hundar, medan någon annan tycker 
att hundar är obehagliga. När ni läser boken tillsammans i en barngrupp 
kan säkert många funderingar kring rädsla att dyka upp. Vi hoppas att 
boken kan leda till både viktiga och spännande diskussioner. 



SPÖKEN, MONSTER OCH VAMPYRER
Vuxna brukar säga att spöken, monster och vampyrer inte finns, men det gör dom 

ju faktiskt. I säkert tusen böcker och filmer. Och i fantasin och 

mardrömmarna – hur läskiga som helst!



Monster, spöken och vampyrer
SE FÖREGÅENDE UPPSLAG

  Människor har i alla tider varit rädda för monster, spöken och andra 
    läskiga fantasivarelser. Varför då, tror du?

  Hur brukar monster se ut i filmer och böcker? 
    Varför ser de ut just så, tror du?

  Varför tycker många att just skelett är läskiga? 

  Finns det platser där du tänker mer på spöken och monster? 
    Finns det någon plats som känns helt trygg?

Komma bort
SE NÄSTA UPPSLAG

  Flickan på bilden är på loppis med sin pappa. De har tappat bort  
    varandra och är oroliga. 

  Hur tror du det kommer gå till när de hittar varandra igen? 
    Om du kunde ge flickan ett råd om vad hon ska göra, vad skulle du säga?

  Har du kommit ifrån din mamma eller pappa nån gång?  
    Vad gjorde du då? 
    Hur kändes det när ni hittade varandra igen?

Det går att vara rädd för nästan allt
SE SISTA UPPSLAGET

  På den här bilden berättar olika människor vad de är rädda för.  

  Finns det någon av de här sakerna som du också är rädd för?

  Finns det någon av de här sakerna som du inte alls är rädd för?

  Varför tror du att vi blir rädda för så olika saker?

  Om man är rädd för något som man egentligen VET inte är farligt,  
     hur kan man göra då? Har du något tips på hur man kan krympa rädslan?



KOMMA BORT
Du kanske bara ska snurra på en jordglob

eller titta på en porslinshund. 

Och när du vänder dig om är pappa borta!



DET GÅR ATT VARA RÄDD FÖR NÄSTAN ALLT
Till och med för ost. Det finns dom som inte ens vågar nudda en ost. 

Men det går inte att se utanpå vem som är rädd för vad.


