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Fördjupningsmaterial 
Sara Villius och Mari Kanstad Johnsens bok Natten tar med oss 
ut i den mörka, vilda natten där vinden viner och bara djuren 
verkar vara vakna. Från nattens mörker känns det sedan skönt 
att komma in i värmen där flickan står och bakar blåbärspaj!

Natten riktar sig till de yngre barnen men går att arbeta med 
i alla åldersgrupper på förskolan. I det här fördjupnings
materialet kan ni som förskollärare få tips på hur ni kan  
arbeta med boken tillsammans med barngruppen.



Läsa nära
Som alltid när man läser böcker med barnen på förskolan är det 
en fördel om man kan arbeta med en mindre grupp – ni som 
förskol lärare hinner se och uppmärksamma alla barnens tankar 
och frågor under läsningen. Har ni en stor barngrupp kanske ni 
kan dela upp den i mindre grupper? Med de yngre barnen kan ni 
göra bildvandringar – innan, under eller efter läsningen tittar ni 
tillsammans på bilderna och ni pedagoger fångar upp vad som väcker 
barnens intresse. Titta noga på varje uppslag – där finns alltid något 
att upptäcka! Till de lite äldre barnen passar det med boksamtal, 
självklart anpassade till barngruppens mognad och intressen.

Här följer exempel på frågor som ni kan använda under bok
samtalen, både lite enklare och klurigare frågor:
• Vilka är vakna på natten?
• Hur ser det ut på natten?
• Varför blir det natt?
• Hur ser man på bilderna att det blåser?
• Vilken mat letar ugglan efter, tror ni?
• Var bor djuren någonstans?
• Varför tror ni att flickan är vaken? Bor hon ensam?  

Kan barn bo ensamma?

• Hur många blåbär kan ni hitta på bordet?
• Vad behöver man för att kunna baka en kaka?
• Varför tror ni att heter hunden Hjärtat? 
• Varför smälter glassen på blåbärspajen?
• Vad händer med alla färger på natten?
• Är det kallare eller varmare på natten än på dagen? Varför?
• Har ni vaknat på natten någon gång? Hur kändes det?  

Vad gjorde ni då?
• Varför måste människor sova? Vad händer annars?
• Måste alla sova? Måste djur sova?
• Finns det människor som måste vara vakna på natten?
• Varför tror ni att många är mörkrädda? Kan djur vara mörkrädda?  

Kan vuxna?



Utforska vidare …
Fånga upp och dokumentera barnens frågor, tankar och idéer 
under boksamtalen. Utifrån detta kan ni fortsätta med många 
spännande projekt, kanske vill ni:
• Skapa nattteckningar med boken som inspiration. En effektfull 

teknik är att måla med oljekritor för att sedan fylla bakgrunden 
med svart vattenfärg. Ni kan också arbeta med kollage. En svart 
eller mörkblå bakgrund kan symbolisera natten. Klipp, klistra, 
skapa! Gör en Nattenvägg på förskolan där ni sätter upp 
barnens alster. 

• Lek natt! Mörklägg ett rum på förskolan och smyg in. Ni kan 
undersöka rummet helt i mörker eller ta med er ficklampor in. 

• Läs boken i mörkret med en ensam ljuskälla och arbeta med 
ljud. Illustrera ljuden tillsammans – vinden som viner, räven 
som smyger, ugglans hoande och hunden som kanske skäller. 
Och hur låter det när man bakar? Eller när man diskar? 
Hur låter flickan när hon sover? Låter själva natten?

• Baka med gruppen. Vad behövs egentligen för att baka en kaka? 
Hur följer man ett recept? Vad händer med kakan i ugnen? 

• Experimentera med vind. Går den att fånga? Kan man göra 
vind själv? Utmana barnen med olika material och se om de 
kan skapa luftströmmar.

• Vilken musik passar på natten? Fundera och leta tillsammans 
efter musik som låter som nattmusik.

• Varför blir det natt och dag? Undersök detta fenomen till
sammans. Gör planeterna och solen i papiermaché och häng 
upp i taket på förskolan. 


