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Om boka: «Alle sammen teller» er en tittel 
med dobbel betydning. Den viser til hvor 
verdifull hvert enkelt menneske er, samtidig 
som alle kan være med og telle mennesker i 
illustrasjonene, fra én til tusen. De møtes på 
biblioteket, på stranda, på lekeplassen og 
mange andre steder, men uten nødvendigvis 
å kjenne hverandre. Alle er forskjellige, med 
sin helt egen historie. Først blir vi kjent 
med Thomas, et barn som funderer over 
hvor mange som kikker på stjernehimmelen 
samtidig, og familien hans. Til sist samles tusen 
mennesker for å se en komet, og spørsmålet til 
Thomas besvares.

Tema: inkludering, mangfold, toleranse, individ 
og gruppe, samhold, demokrati  

Samtale og aktiviteter:

TITTE-LESE med de aller yngste 

Se på bildene sammen med barnet ditt. Hvilke spen-
nende detaljer kan dere finne? Tell sammen! 

LITEN 

1. Se på omslagsbildet, hva tror du boka handler om? 
Hvem ville du vært? 

2. Så på det første bildet med gutten. Hva ser han 
på? Hvem tenker han på?  

3. Hvor langt kan du telle? Kan man telle alt? Gå til 
oppslaget med 1000. Kan dere se gutten og familien 
hans? 

2. Se på bilde fem av familien til gutten. Hvor mange 
er de? Hva tror du de liker å gjøre? Hvem ville du lekt 
med? 

4. Tegn en person du kunne tenke deg å bli kjent med. 
Klipp ut figurene og lim dem på en plakat, som et 
gruppebilde. 

MELLOM 

1. Om tall og telling på flere språk: Hvor mange språk 
finnes det i barnegruppen? Velg et bildeoppslag og 
finn detaljer å telle, gjerne på flere språk. Kanskje 
noen har lyst til å lære andre å telle på sitt eget 
språk? 

2. Se på bildet av 100 personer som leker i en skole-
gård. Hva slags leker leker barna? Hvem ville du likt å 
bli kjent med på bildet? Hvem leker sammen, og hvem 
leker alene? Liker du best å leke alene eller sammen 
med noen? Hvordan inviterer man noen med i en lek? 

3. På det siste oppslaget ser mange mennesker på en 
komet samtidig. Hva er en komet? Er jordkloden en 
stjerne? Tror du det bor noen på andre stjerner?  

4. Tegnelek: Alle tegner et menneske i helfigur, som 
klippes ut og limes sammen som et gruppebilde. Kan 
dere dikte en historie om hva de gjør sammen? 



S P R Å K H J Ø R N E T

”Kan du telle til tre på de nordiske språkene?”

Ett, två, tre Eínn, tveir, þrír Yksi, kaksi, kolme

En, to, tre Eitt, tvey, trý okta, guokte, 
golbma

En, to, tre Ataaseq, marluk, 
pingasut
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STOR 

1. Hva likte du best med boka? Var det noe du savnet 
i boka, eller ikke forsto? Vet du om fortellinger eller 
bøker som ligner, eller handler om noe av det samme? 

2. Se på bildet på side seks. I en heis står det noen 
mennesker som ikke kjenner hverandre. Hva kan de 
gjøre hvis de har lyst til å bli bedre kjent med hveran-
dre?  

3. Se på bildet på side seks. En mann og en dame som 
ikke kjenner hverandre, føler seg begge ensomme. 
Se og oppdag hvordan de blir kjent med hverandre 
på mange av sidene i boka. Oppslag 18: De møtes på 
biblioteket. Oppslag 27: De ser en utstilling. Oppslag 
30: De går i parken. Oppslag 50: De sitter på kafé 
sammen. Oppslag 60: De gifter seg. Oppslag 135: De 
reiser på ferie. Oppslag 1000: De ser en komet. 

4. Se på bildet på oppslag 400. Diskuter hva som 
hender. Hva er en demonstrasjon? Hvem kan demon-
strere? Hva ville du demonstrert for? 

5. Rollelek, tegnelek eller skrivelek: Dikt en historie 
med flere detaljer om noen av menneskene i boka, 
hvem de er, hva de er opptatt av og hvordan de mø-
ter noen av de andre i boka.
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