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Den nordiska bokslukaren

Alle sammen teller 
Författare och illustratör: Kristin Roskifte 
(Norge) Förlag: Magikon
Vinnare av Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris 2019 

Om boken: «Alle sammen teller» är en titel med 
dubbel betydelse. Den visar på hur värdefull 
varje människa är, samtidigt som alla kan vara 
med och räkna människor i illustrationerna, 
från en till tusen. De möts på biblioteket, på 
stranden, på lekplatsen och många andra 
ställen, men utan att nödvändigtvis känna 
varandra. Alla är olika, med en helt egen 
historia. Först får vi lära känna Thomas och 
hans familj, ett barn som funderar över hur 
många som tittar på stjärnhimlen samtidigt. 
Till sist samlas tusen människor för att se en 
komet, och Thomas får sin fråga besvarad. 

Tema: inklusion, mångfald, tolerans, individ och 
grupp, sammanhållning, demokrati

Samtal och aktiviteter:

TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Se på bilderna tillsammans med ditt barn. Vilka 
spännande detaljer kan ni hitta? Räkna tillsammans! 

LITEN 

1. Titta på omslagsbilden, vad tror du boken handlar 
om? Vem skulle du vilja vara? 

2. Titta på den första bilden med pojken. Vad ser han 
på? Vem tänker han på?  

3. Hur långt kan du räkna? Kan man räkna allt? Gå 
till uppslaget med 1000: Kan ni se pojken och hans 
familj? 

2. Titta på bild fem av pojkens familj. Hur många är 
de? Vad tror du de tycker om att göra? Vem skulle du 
vilja leka med? 

4. Teckna en person som du gärna vill lära känna. 
Klipp ut figurerna och limma dem på en affisch, som 
en gruppbild. 

MELLAN 

1. Om tal och räkning på flera språk: Hur många 
språk finns det i barngruppen? Välj ett bilduppslag 
och hitta detaljer att räkna, gärna på flera språk. 
Kanske någon har lust att lära de andra att räkna på 
sitt eget språk? 

2. Titta på bilden av 100 personer som leker på en 
skolgård. Vad leker barnen? Vem skulle du vilja lära 
känna på bilden? Vilka leker tillsammans, och vem 
leker ensam? Gillar du bäst att leka ensam eller 
tillsammans med någon? Hur bjuder man någon med 
i en lek? 

3. På det sista uppslaget tittar många människor på 
en komet samtidigt. Vad är en komet? Är jordklotet 
en stjärna? Tror du det bor någon på andra planeter?  

4. Teckningslek: Alla tecknar en människa i helfi-
gur, som klipps ut och limmas tillsammans som en 
gruppbild. Kan ni hitta på en historia om vad de gör 
tillsammans? 



S P R Å K B I T E N 

”Kan du räkna till tre på de nordiska språken?”

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

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

En, to, tre Ataaseq, marluk, 
pingasut

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

STOR 

1. Vad tyckte du bäst om med boken? Var det något 
du saknade i boken, eller inte förstod? Känner du till 
berättelser eller böcker som liknar, eller handlar om 
samma saker som den här? 

2. Titta på bilden på sidan sex. Det står några 
människor som inte känner varandra i en hiss. Vad 
kan de göra om de har lust att lära känna varandra 
bättre?  

3. Titta på bilden på sidan sex. En man och en kvinna 
som är främmande för varandra känner sig båda 
ensamma. Se och upptäck hur de lär känna varandra 
på många av sidorna i boken. Uppslag 18: de träffas 
på biblioteket. Uppslag 27: de ser en utställning. 
Uppslag 30: de promenerar i parken. Uppslag 50: de 
sitter på café tillsammans. Uppslag 60: de gifter sig. 
Uppslag 135: de reser på semester. Uppslag 1000: de 
ser en komet. 

4. Titta på bilden på uppslag 400. Diskutera vad som 
händer. Vad är en demonstration? Vem kan demon-
strera? Vad skulle du demonstrera för? 

5. Rollek, teckningslek eller skrivlek: Hitta på en 
historia med många detaljer om någon av människ-
orna i boken, vem de är, vad de gör och hur de träffar 
någon av de andra i boken.

LÄS ÄVEN: 

Jag och alla av Ylva Karlsson och Sara Lundberg

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


