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PRICK OCH FLÄCK SNÖAR IN 
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LITTERÄR FÖRLAGA 

”Prick och fläck snöar in” av Lotta Geffenblad 

 

BERÄTTELSEN 

När kaninerna Prick och Fläck tittar ut genom 

fönstret ser det att det snöar. Nu vill de ut och leka 

Flingor yr och singlar ner i massor. Det räcker till 

en stor snögubbe, snöbollar och att göra snöänglar 

i. Plötsligt börjar det blåsa och snöa på tvären. De 

förlorar varandra ur sikte och det går varken att 

hitta varandra eller huset igen. Prick blir väldigt 

rädd. Var är Fläck? 

 Till slut hittar de varandra igen och tar sig fram 

till huset. Där inne tar de sig lite varmt att dricka 

och rullar in sig i sina filtar. Allt är varmt och 

skönt igen. 

 

FILMENS TEMA 

Prick blir väldigt rädd när Fläck plötsligt är borta. 

Att tappa bort sin vän kan vara mycket 

skrämmande. 

 Är Prick och fläck pojkar eller flickor? Det finns 

ingenting i boken eller i filmen som skvallrar om  

 

detta. Reagerar pojkar och flickor olika när något 

skrämmande händer? 

 Filmen och boken leker också med språket. Där 

finns många uttryck som handlar om prick och 

fläck: ”Vi måste ut på fläcken”, ”Liknar mig på 

pricken”, ”Fläck rör sig inte fläcken”. 

 Tills slut berättar filmen och boken också något 

om vad snö är – som fysiskt material. Snö är vått 

och kallt och består av sexkantiga kristaller. 

 

LEK OCH DISKUTERA 

Man kan bli väldigt rädd om man tappar bort 

varandra. Fråga barnen om de någonsin upplevt 

detta?  Riktigt små barn har svårt att förstå att 

någon finns när denne inte är fysiskt närvarande. 

Ett sätt att lära sig detta och bearbeta denna känsla 

är ”titt-ut”-leken, som nästan alla bebisar leker. 

Lite större barn brukar tycka om att leka 

kurragömma. Det är spännande att ligga gömd när 

någon letar efter en. Det kan vara jobbigt att 

genomföra denna lek på ett bibliotek, men på ett 

daghem kan det gå. En annorlunda variant av 

kurragömma är att barnen får röra sig fritt på 

golvet. Ett av barnen har en filt och kastar 

plötsligt filten över något barn. Barnet som får 

filten över sig kryper ihop på golvet, under filten. 

Sedan får de andra barnen gissa vem som gömmer 



sig under filten. När den som ligger under filten 

hör sitt namn, kryper han eller hon fram och nästa 

gång är det han eller hon som går omkring med 

filten. 

  

Att snö är vått och kallt, vet de flesta. Men hur ser 

snö egentligen ut? När snö faller ser det ut som 

små prickar, men om man tittar riktigt noga kan 

man se att prickarna inte är runda, utan sexkantiga 

kristaller. Iskristallerna bildas hög uppe i molnen. 

Oftast växer de fram kring ett litet damkorn eller 

en pytteliten frusen regndroppe. När det är riktigt 

kallt ut brukar snökristallerna se precis likadana ut 

när de landar på marken som när de bildas. Då 

kan man se kristallernas struktur med 

förstoringsglas. 

 

 
Ge barnen vitt papper och sax och låt dem göra 

sexkantiga snöflingor. 

(Uppgiften finns i slutet av boken som filmen 

bygger på, men om den inte råkar finnas till 

hands, upprepas den här) 

1. Ta fram ett vitt papper. Lägg en tallrik 

eller något annat runt föremål på pappret 

och rita en cirkel. Klipp ut cirkeln. 

2. Vik cirkeln på mitten. Sedan viker du in 

halvvirkelns båda kanter så att halvcirkeln 

delas i tre lika stora delar. Det börjar se ut 

som en tårtbit. 

3. Vik nu tårtbiten på mitten, så det blir en 

ännu smalare tårtbit. 

4. Klipp små jack in från från båda sidorna. 

Prova också att klippa bort den ena av 

tårtbitens sidor, utom längst nere vid 

tårtbitens spets. 

5. När du klippt klart vecklar du ut papperet, 

och nu har du en uppförstorad snöflinga! 

Barnens snöflingor kan sedan hängas upp 

i en pinne eller kvist och blir en fin 

vintermobil på biblioteket eller i 

daghemmet. 

 

Prick och Fläck kan också användas som 

utgångspunkt för att diskutera könsroller. Det är 

ett medvetet val från författaren Lotta Geffenblad 

att inte berätta om kaninerna är flickor eller 

pojkar. Vad tror barnen? Man kan illustrera 

diskussionen genom att ladda ner Prick och Fläcks 

klippdockor med kläder som finns på: 

 

http://www.bonniercarlsen.se/Global/BC/Upload

/prick_flack.pdf 

Man kan låta barnen själva klippa ut dockorna och 

prova olika kläder på dem eller också kan man 

göra det själv samtidigt som man pratar. 

 

Med de lite äldre barnen kan man leka med orden 

”prick” och ”fläck”. Läs upp de meningar i boken 

som innehåller dessa ord och fundera över ifall 

man kan byta ut dem mot varandra. Blir det någon 

skillnad? Låt barnen hitta på andra meningar som 

innehåller orden ”prick” och ”fläck”. 
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