
Att vara tillsammans – att inte vara ensam. 

Något de flesta människor önskar och alla människor behöver. 

Tillsammans klarar vi mer. Tillsammans kan och orkar vi.  

Utan varandra klara vi oss faktiskt inte.  

”Ingen människa är en ö….” 

Men tillsammans är också krångligt och svårt ibland eftersom det kräver 

kommunikation och samspel. 

Många, många berättelser – kanske alla – går att läsa med temaglasögonen 

”tillsammans” på. Så följande böcker är bara några tips.  

Fredens trummor  Ghana 
http://cirkbloggen.se/fredens-trummor/ 

Den internationellt erkände författaren och illustratören Meshak Asare från Ghana har både skrivit och 
illustrerat denna bok.  
Två byar ligger helt nära varandra, på varsin sida om en flod. Människorna i den ena byn hatar och 
föraktar dem som bor i den andra – och vice versa. De har varit fiender sedan urminnes tider.  
När två pojkar, en från vardera byn, möts och blir vänner måste de träffas i hemlighet. De vet att de 
vuxna gärna tar till vapen mot varandra men de trotsar faran för att få vara tillsammans. Åk 3-5  

Världens ände  Australien 
http://cirkbloggen.se/varldens-ande/  

Danny är tretton år och bor på en ranch ute på den australiska landsbygden. Det är mest öken runt 
omkring och det blir allt torrare då regnet uteblir. Snart blir det riktig kris för boskapen.  
På gården är saker och ting inte heller som de brukade vara. Dannys storebror Jonny omkom i en 
olycka på gården nyligen – men ingen vill prata om det. Storasyster blir gravid men vill inte säga vem 
som är far till barnet. Och så kommer Lizzie, en ung tjej från England för att hjälpa till på gården. Hon 
kommer från en helt annan värld än Dannys. Vet inte hur saker fungerar, tänker helt annorlunda…. 
Livet på ranchen är ett liv där alla är beroende av varandra – bara tillsammans kan man få det att 
fungera. Så hur ska det gå nu, då den årliga indrivningen av boskapen närmar sig samtidigt som 
torkan blir allt värre? Åk 6 

 

Med mej är allt okej  Nederländerna 
http://cirkbloggen.se/med-mej-ar-allt-okej/ 

Polleke bor i Amsterdam med sin mamma Tina och mammas nya kille, som råkar vara Pollekes 
magister i skolan. Det gör livet tillsamman hemma lite knepigt. 
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Pappa och mamma är skilda och Pollekes pappa mår inte bra. Han slösar bort alla sina pengar på 
knark, har blivit hemlös och går trasig och smutsig på stan. Polleke älskar sin pappa men hon är också 
både arg och förtvivlad och skäms över hur han lever. När de träffas vill hon hjälpa – men allt blir fel. 
Och inte är det så lätt med relationen till Mimon, Pollekes pojkvän heller. Det är inte alltid enkelt att 
vara tillsammans. Även om man som Polleke är en stark och modig tjej.Åk 4-6 

 

Jane räven och jag  England 
http://cirkbloggen.se/jane-raven-och-jag/ 

Hélène har det svårt i skolan, en plats där man är tvingad att vara tillsammans. Tjejerna som för inte 
så längesen var hennes vänner har nu blivit hennes plågoandar. Men Hélène finner tröst och tillflykt i 
en underbar bok om en flicka som heter Jane. 
När Hélène tar upp Jane Eyre på skolbussen och försvinner in i berättelsen kan ingen skada henne.  
Det här är en underbar serieroman för unga med vackra och uttrycksfulla bilder.   För Hélène är 
läsningen inte bara en tröst i ensamheten, Hélène finner också mod inom sig själv när hon läser och 
till slut finner hon en vän även utanför boken. Åk 4-6 

 

Morkels alfabet   Norge 
http://cirkbloggen.se/morkels-alfabet/ 

Morkels alfabet av den norske bilderbokskonstnären Stian Hole är en svindlande vacker berättelse 
om att se och möta en annan människa, att dela tankar och ta del av någon annans universum. 
Uppträdd på ett fruset halmstrå hittar Anna en papperslapp, där står bara ordet Hej. Det kommer fler 
lappar och Anna undrar – vem skriver dem? Hon svarar på baksidan av en lapp Vem är du? 
Det visar sig vara Morkel, en pojke som går i Annas klass men egentligen aldrig är i skolan. Anna 
följer hans fotspår i nysnön och hittar honom i en trädkoja högt uppe i ett träd. Kontakt uppstår och 
tillsammans skapar de sig en egen liten ö av gemenskap i universum, där Anna får dela Morkels egen 
värld av ord och iakttagelser… Så när kojan en dag är tom blir också Annas värld tom. Hon försöker 
men kan inte glömma, hon måste få Morkel tillbaka, men hur? 
Orden, bilderna, allt tillsammans är en läsupplevelse och ett allkonstverk som berör. En skildring av 
den sköra första närheten när man möter någon som ser en. Åk 3-6 

 

Borttappad  Australien 
http://cirkbloggen.se/borttappad/ 

Att bilderböcker skulle vara något bara för små barn stämmer inte. Det bevisar inte minst Shaun Tans 
böcker som är fantasi- eggande, vemodiga, samhällskritiska och fantastiskt vackra. 
Borttappad beskriver i kortfattad text och otroliga bilder hur berättaren upptäcker och tar hand om en 
ovanlig och märklig ”sak” på badstranden, någon som inte alls passar in utan verkar höra hemma 
någon annan stans. Men var då? Och vad ska han göra med den under tiden? 
Berättelsen och bilderna ställer viktiga frågor och väcker tankar som inte har några enkla svar. En bok 
i världsklass för alla åldrar – utom kanske de allra yngsta. Åk 4-6 

 

Sommar  Kina 
När solen bränner och sanden är varm måste djuren på savannen finna skugga. Men ska det bli en 
tävling om vem som får njuta skuggan eller kan de hjälpas åt? Cao Wenxuans bok Sommar, illustrerad 
av Yu Rong, berättar hur ett bra liv handlar om hur vi samspelar med naturen och varandra. Cao 
Wenxuan är en av Kinas mest inflytelserika barnboksförfattare. Åk F-4 
 

Akissi  Elfenbenskusten 
http://cirkbloggen.se/akissi-katterna-anfaller/ 

Det är inte alltid så enkelt att vara lillasyster i en familj eller att vara barn överhuvudtaget! 
Akissi 6-7 år gammal och yngsta syskonet av tre, är en påhittig och stark liten flicka. Men hennes infall 
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och retsamhet kan få henne att råkar illa ut. Hur skulle hon kunna veta att man inte får ge grannens 
bebis soppa som man kokat av mat som man hittat? Bebisen låg ju där alldeles ensam i 
grannträdgården, när dockan hade gått sönder och Akissi och flickkompisarna ville leka mamma och 
barn… de ville ju bara att han skulle slippa vara hungrig… 
Akissi, Katterna anfaller är en trevlig liten seriebok med flera korta berättelser om Akissis liv och bus 
med familj och syskon i staden Abidjan, i Elfenbenskusten. Miljön är väldigt annorlunda än i en svensk 
stad – men annat i berättelserna kan de flesta barn känna igen sig i. Åk 2-5 

En syrsas memoarer   Vietnam 
http://cirkbloggen.se/en-syrsas-memoarer/ 

En syrsas memoarerskrevs 1942 av den än idag verksamma författaren Tô Hoài. I denna 
vietnamesiska barnboksklassiker får vi möta syrsan De Mèn som förklarar att han, liksom syrsor i 
allmänhet, börjar leva ett fritt och bekymmerslöst liv redan två dagar gammal. På grund av sitt 
skrytsamma sätt hamnar han dock i den ena livsfarliga situationen efter den andra och trots tårar och 
ånger är han inte den som lär sig i första taget. Det är först när han hållits fången av två pojkar och 
tvingats slåss mot andra insekter, som han får lära sig en ordentlig läxa och bestämmer sig för att 
förändra sitt liv. Han lyckas rymma och ger sig ut på en lång resa. Det blir en lång och bitvis svår resa, 
där han skaffar sig både vänner och fiender. Till slut har syrsan samlat ihop ett litet gäng på nio 
insekter som tillsammans bestämmer sig för att se till att det blir fred bland insekterna – något som blir 
svårare än de hade kunnat tro. En stillsam berättelse om stora saker som mod och vänskap. Och om 
att man aldrig ska sluta tro på att det kan sluta bra. Åk 3-6 

 

Gud och Adam och Eva  Danmark 
http://cirkbloggen.se/gud-och-adam-och-eva/ 

Och så var det den här historien om Gud och Adam och Eva. Så börjar den här roliga och finurliga 
boken av Kim Fupz Aakeson som lite grann ställer våra uppfattningar om saker och ting på kant. Är 
det skapelseberättelsen omskriven till barnbok, är det på allvar eller är det fantasi? Naturligtvis är det 
på fullaste allvar och givetvis är det underbar fantasi! Vi möter Gud, som är klar med sitt jobb med att 
skapa världen och djuren men inte riktigt nöjd och ganska uttråkad. Sen skapar han Adam, och så 
även Eva. Och det blir inte heller som han tänkt sig. Det blir alldeles knasigt, men vi som läser och 
njuter av Eva Lindströms fantastiska bilder får en riktig läsupplevelse. Sen kan vi diskutera religion 
och tro om vi vill, eller något annat – var beredd på goda samtal! Åk f-6 

Anton och Jonatan  Norge 

http://cirkbloggen.se/anton-och-jonatan/ 
Anton och Jonatan av den prisbelönte norske författaren Jostein Gaarder är en stillsamt vacker liten 
bok om en varm och innerlig vänskap mellan nallen Anton och hans pojke Jonatan. Det är också en 
bok om saknad. 
De var alltid tillsammans, de reste på cykel och i fantasin och upptäckte världen. Ända tills Jonatan 
cyklade nedför den branta backen samtidigt som en stor lastbil kom dundrande… 
Det är nallen Anton som är berättaren och han berättar i imperfekt, allt har redan hänt, ända tills sista 
sidan som kan tolkas som ett hopp, en fortsättning trots allt. 
”Anton, sa Jonatan. Har vi inte tur? Vi är ute i världen. Det är vi som är här nu.”Åk f-3 

Alla går iväg   Sverige 
http://cirkbloggen.se/alla-gar-ivag/ 

Bilderboken som medium och grund för samtal är ovärderlig. I den här boken av Eva Lindström fångar 
de inledande uppslagen vår uppmärksamhet omedelbart: Det här är när alla går iväg. Nästa 
uppslag: Och Frank blir ensam. Och lite senare: Det är som vanligt bara. Med fantastiska bilder, på en 
gång avskalade men också med små detaljer att upptäcka och samtala om. Om viljan att vara 
tillsammans men bli bortvald – om att utesluta någon men ändå vara nyfiken..Åk f-4 

Färsk fisk   Tanzania 
http://cirkbloggen.se/farsk-fisk/ 

http://cirkbloggen.se/en-syrsas-memoarer/
http://cirkbloggen.se/gud-och-adam-och-eva/
http://cirkbloggen.se/anton-och-jonatan/
http://cirkbloggen.se/alla-gar-ivag/
http://cirkbloggen.se/farsk-fisk/


I boken Färsk fisk av John Kilaka är det Hund som går och är så hungrig och vill sno åt sig de fina 
fiskarna som vännen Sokwe Schimpans fångat. På vägen till marknaden måste fru Hare och herr 
Lejon och alla de andra djuren hjälpas åt med att hålla koll. När Hund sedan trots detta lyckas stjäla 
fisken blir de upprörda: vad ska de tillsammans tänka ut för straff? Åk f-6 

Systern från havet  Sverige 
http://cirkbloggen.se/systern-fran-havet/ 

I öster bor Sirkka med mor och far, i väster bor Margareta med mor och far. I öster är det krig och 
Sirkka måste åka hemifrån – för att bo som ”krigsbarn” hos Margareta som inte alls är glad att få en 
tillfällig ”syster”. 
-Aldrig att hon ska få leka med mina saker, tänker Margareta. 
-Jag tänker inte prata deras språk, tänker Sirkka. 
En berättelse om sorg och glädje, starka känslor och en vänskap som ändå långsamt växer fram. 
Den här boken av Ulf Stark är ingen bilderbok utan en illustrerad textbok med ganska mycket text .  
Kan fungera som högläsning för de som ännu inte fått flyt i läsningen. Åk f-4  

Vem ska trösta knyttet  Finland 
http://cirkbloggen.se/vem-ska-trosta-knyttet/ 

Vem ska trösta Knyttet är Tove Janssons långa, underbara, rimmade saga om det ensamma och 
ängsliga Knyttet som får nog och rymmer från sitt hus en morgon. Han ger sig ut på vandring och 
möter många av figurerna vi känner från Tove Janssons universum. Men han vågar inte ta sig ur sin 
ensamhet och ta kontakt – han gömmer sig och drar sig undan…tills han hittar ett brev i en flaska. Ett 
brev från ett litet Skrutt som är ännu räddare än honom själv, som behöver räddas och tröstas. 
Då växer Knyttet, någon behöver honom! Han tar sig ut ur sin rädsla och plötsligt syns han även för 
andra. Och när det verkligen gäller ger han sig till och med på Mårran – det hemskaste av allt! Åk f-6 

Flickan och ålen   Sverige/Samoa 
http://cirkbloggen.se/flickan-och-alen/ 

Den spännande sagan om flickan Sina och ålen är berättelsen om hur den allra första kokospalmen 
kom till Samoa och alla barn på ön kan berätta den. 
Flickan och ålen är en saga om förbjuden kärlek som trotsar alla hinder, om offer och om mod. 
Klassiska sagoingredienser således och boken kan med behållning läsas av alla åldrar.Åk f-6 

Tutu och tant Kottla   Sverige 
Vem kommer tassande i trappan? Det är Tutu! 
Vem står och lurar bakom dörren och vill bjuda på bullar? Det gör tant Kotla! 
Om hur man kan råka ses och ha lite kul med varann! 
En bok av Gunna Grähs. Åk f-3 

Vi hittade en hatt  Canada 
http://cirkbloggen.se/vi-hittade-en-hatt/ 

Två sköldpaddor hittar en hatt tillsammans och den sitter lika snyggt på dem båda! Men problemet är 
att det ju bara finns en hatt och att de är två. Det mest rättvisa är helt enkelt att lämna hatten och 
glömma bort den. Eller? För när solnedgången sänker sig och det är dags att sova så ligger hatten 
kvar. Och om den ena sköldpaddan somnar så är det väl fritt fram för den andra sköldpaddan att ta 
hatten? Åk f-6 

En hund en katt och en mus   Färöarna 
http://cirkbloggen.se/en-hund-en-katt-och-en-mus/ 

Hunden katten och musen jagar inte längre varandra utan lever i fred tillsammans – men de har 
tråkigt. De saknar spänningen som fanns tidigare. 
Till sist kan inte hunden hålla sig – han bara MÅSTE skälla på katten! Den livrädda och rasande katten 
får för sig att det är musen som triggat hunden att skälla och vill hämnas…och så är ”kriget” igång . 
Men nu när de prövat på att leva tillsammans i fred inser de snabbt att så här kan de inte ha det 
igen…Åk f-6 
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