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Handling: Här får vi möta tio olika barn på tio 
olika platser, deras vardag, funderingar och 
tankar. Vem skulle du vilja vara? 

Tema: barnperspektiv, inkludering, lika/olika, 
samhörighet, att lyssna på varandra, empati, 
värdegrund, samtal, existens, bildstafett

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Se på bilderna tillsammans med ditt barn. Vilka 
spännande detaljer kan ni hitta? Hittar ni olika djur, 
olika fordon? Prata om färger. Be barnet hämta en 
leksak hen gillar och titta om ni hittar någon liknande 
sak i boken.

LITEN 

1. Se på omslagsbilden, vad tror du att boken hand-
lar om? Hur många barn ser ni på bokens fram- och 
baksida?  

2. Vem skulle du vilja vara? Är något barn likt dig? 
Kan du röra dig som/härma/låtsas vara barnet som 
du valt.  

3. Gör gärna självporträtt. Klistra upp alla porträtt i 
gruppens/klassens egna ”Jag och alla”-bok.   

4. Titta på alla bilderna i boken. Alla barnen håller 
något i handen. Vilken sak skulle du helst vilja hålla i? 
Hur skulle det kännas? 

MELLAN 

1. Alla barnen får plocka upp ett föremål i en tyg-
påse. Barnen får berätta vad de heter och beskriva 
föremålet de har i handen. Vilken färg? Vilken form? 
Tungt eller lätt? Stort eller litet? (Välj lämpliga före-
mål som barnen kan beskriva) 

2. Längst bak i boken finns en karta. Hittar ni bokens 
alla barn på kartan? Var i boken skulle du vilja vara?  

3. Vilken bild i boken tycker du ser mest spännande 
ut, gillar du/ser konstig ut? Träna er att läsa bilder 
och upptäcka detaljer i bilden tillsammans. Samtala 
om: Vad ser du i bilden? Varför valde du bilden? Ställ 
gärna frågor: Har du känt eller varit med om något 
liknande? Hur kändes det? Vad tror du barnet på bild-
en tänker? Vad skulle du ha gjort/tänkt? Vad kommer 
att hända sedan? Vad tror du barnet gör när barnet 
är vuxet? 

4. Bläddra i en tidning och klipp ut olika personer och 
limma på ett papper. Skriv en liten berättelse om 
varje person. Ge dem ett namn, beskriv personerna, 
hur mår hen och vad tror du att hen vill göra eller 
vem vill hen vara.  



S P R Å K B I T E N 

”Jag”

Jag Ég Minä

Jeg Eg Mun

Jeg Uanga

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

 STOR 

1. Vad tyckte du om i boken? Vad tyckte du inte om? 
Kändes något svårt? Ser du mönster och kopplingar 
till andra berättelser? 

2. Hur skulle det kännas att vara någon annan? Välj 
en av bilderna på ett av barnen i boken. Måla eller 
skriv en ny berättelse med inspiration ur boken. 

3. Skriv om dig själv och gör ett självporträtt. Sätt 
ihop klassens berättelser och bilder till en bok. Gör 
en karta som passar till gruppens/klassens berättel-
se, med inspiration ur boken.  

4. Studera bokens komposition från pärmbild och 
försättsblad till text, bild och berättarperspektiv. 

5. Skriv en dikt som börjar med Jag är...

LÄS ÄVEN: 

Alle sammen teller (Alla räknas) av Kristin Roskifte

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


