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PRISTAGARE I TÄVLINGEN EN BOK I VÄRLDEN 2020
TEMA: TILLSAMMANS
FÖRSKOLEKLASS

1:A PRIS STUDEMASKOLAN FÖRSKOLEKLASSEN
”Ett livfullt, omslutande och välgjort collage med stark symbolik och kloka tankar om
att vara tillsammans”
Bok: Tänk Om alla av Grete Rothböl Danmark/Sverige

2:A PRIS BAGARMOSSENS SKOLA FÖRSKOLEKLASS STJÄRNAN
”En värld utvecklas och en ny berättelse skapas i detta härliga verk där barnens
fantasi om ett lyckligt slut tillsammans, exploderar i scener och ord”
Bok: Alla går iväg av Eva Lindström Sverige

"Barn och böcker" är ett uppdrag som syftar till att stimulera barns läslust och språkutveckling. Det är ett samarbete mellan Stockholms stads
utbildningsförvaltning, Stockholms stadsbibliotek, Stiftelsen Skansen och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). I tävlingen "En bok i
världsklass" deltar barn från Stockholms grundskolor (åk F–6). Tävlingsbidrag ställs ut på Stockholms stadsbibliotek och vinnarna presenteras på
Skansen under programdagarna "Barn och böcker".

3:E PRIS BAGARMOSSENS SKOLA FÖRSKOLEKLASS JORDEN
”Ett glädjefyllt bidrag med många varma och härliga färger. Tankarna om temat visar
på eftertänksamhet och kopplingar till det egna livet”
Bok: Sommar av Cao Wenxuan Kina

ÅRSKURS 1

1:A PRIS KVARNBYSKOLAN KLASS 1A
”En kreativ färgexplosion och ett myller av liv döljer personliga och nyanserade
reflektioner kring livet tillsammans i detta sprakande konstverk”
Bok: Silkesapans skratt av Annika Sandelin Finland

2:A PRIS BAGARMOSSENS SKOLA KLASS 1 D
”Ett häftigt formgivet verk. Roligt, fräckt och tänkvärt om vartannat. Djupt personliga
funderingar kring temat tillsammans.”
Katten med kringlan av Taghreed Najjar Jordanien

3:E PRIS OBSERVATORIELUNDENS SKOLA KLASS 1C
”En glad och välkomponerad bild med klara färger och fin integrerade texter om
gemenskapens kraft”
Bok; Sommar av Cao Wenxuan Kina

3:E PRIS KARLBERGS SKOLA KLASS 1B
”Ett uttrycksfullt konstverk där text och bild tillsammans lyfter ensamhetens sårbarhet
och längtan att få höra till, liksom styrkan i gemenskapen”
Bok: Alla går iväg av Eva Lindström Sverige

ÅRSKURS 2

1:A PRIS KVARNBYSKOLAN KLASS 2A
Ett lekfullt och föränderligt konstverk med en ovanliga utformning. En utmaning och
ett budskap som fäster sig som en magnet i själen”
Bok: Sommar av Cao Wenxuan Kina

2:A PRIS OBSERVATORIELUNDENS SKOLA KLASS 2A OCH 2B
”Ett häftigt bidrag där bild och digital teknik skapar en färgstark hyllning till
gemenskapens styrka ”
Bok: Kwela Jamela får en sång av Niki Daly Sydafrika

3:E PRIS KUNGSHOLMENS GRUNDSKOLA KLASS 2E
”Ord, material, form och färg blir tillsammans en stark bild som visar att människor
och djur behöver varandra”
Bok: Min vän Pax av Sarah Pennypacker England

ÅRSKURS 3-4

1:A PRIS SJÖSTADSSKOLAN KLASS 3:4 OCH 3:5
”En storslagen och upplyftande bild där dåtid och nutid skildrar temat ur flera
perspektiv. När en karta får liv skapas magi.”
Bok: Världen i kartan av Kim Hyangekeum och Choi Sukhee Sydkorea

2:A PRIS MÄLARHÖJDENS SKOLA KLASS 3B
”Ett lekfullt och inspirerande konstverk där hela klassens insats syns.
Regnbågssnurran väcker nyfikenhet och engagemang i detta väl sammansatta
bidrag ”
Bok: Kompisarna av Lygia Boljunga Brasilien

3:E PRIS BAGARMOSSENS SKOLA KLASS 3C
”Ett snyggt designat bidrag med en spännande färgskala. Här görs kloka tolkningar
av temats olika sidor – både det svåra och det lätta, det onda och det goda”
Bok: En syrsas memoarer av To Hoai Vietnam
ÅRSKURS 5-6

1:A PRIS NORRA ÄNGBY SKOLA KLASS 5A
”Bidraget är avskalat poetiskt i både ord och bild och ger betraktaren en stark och
visuellt enastående upplevelse som berör”
Bok: Morkels alfabet av Stian Hole Norge

1:A PRIS KUNGLIGA SVENSKA BALETTSKOLAN KLASS 5
”Visuellt stark, välgjort och genomarbetat bidrag med tankar och texter som får en att
både le, känna hopp och gråta”
Bok: Parvanas vandring av Deborah Ellis Afgahnistan/Canada

2:A PRIS KUNGLIGA SVENSKA BALETTSKOLAN KLASS 6
” Ett tankeväckande och smart designat konstverk där två liv ställs emot varandra
och samma ord kan betyda så olika saker. Men betydelsen av vänskapen och att få
vara tillsammans förenar.
Bok: Abela av Berlie Doherty England

