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•  Hvad sker der i børnehaven,  

når børn og voksne er gået hjem? 

•  Hvem passer de syge om natten? 

•  Og hvor kører bussen hen,  

når det er blevet mørkt? 

•  Hvem er egentlig vågen,  

når jeg sover? 

Det er blot nogle af de spørgsmål, som billedbogen 

Mens jeg sover lægger op til at besvare. 

Men svaret slutter ikke med bogens enkle tekst, tværtimod! Dens emner 
og billeder er en åben invitation til samtale og fordybelse mellem et nys-
gerrigt barn og en nærværende voksen.

Med udgangspunkt i fine snapshots af velkendte situationer fra et barns 
dagligdag, kommer bogen omkring nogle af de mange aktiviteter, der 
foregår om natten, mens barnet sover. Det gælder både de næsten 
usynlige ting, de nære ting og de praktiske ting, der får hverdagen til at 
hænge sammen … men også de større tematikker kan man finde stof til i 
bogen: Liv og død, glæde og savn, frygt og forventning. Det er kun tiden 
og videbegæret, der sætter punktum for snakken.  

Det er nemlig netop i det øjeblik, hvor bogens billeder og tekst træder i 
baggrunden, og samtalen breder sig ud i livets og nattens mange facetter, 
at Mens jeg sover for alvor opfylder sin intention. Her opstår der et 
samspil mellem barn og voksen, der udfordrer og udvikler barnets sprog 
og forståelse.

Bogen henvender sig til de 3-6 årige og deres voksne og tager 
udgangspunkt i principperne bag dialogisk læsning. Bogens format 
og udtryk er valgt for at indbyde til nærvær og hygge for både barn 
og voksen … og så er den er god at bladre i, når den voksne forlader 
samtalen for at komme videre med andre gøremål.
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