
Kompisar
Tio små  kompisböcker
En serie berättelser om Kanin och Igelkotts vardag.  
Med uttrycksfulla illustrationer och engagerande texter presenteras  
tio olika teman, till exempel Dela med dig, Prata om det och Säg stopp.  
Kompisböckerna har gjorts i ett litet format och säljs samlade i en box.

Kompisböcker baserade på Barnkonventionen
Händelserna i dessa böcker är kopplade till Barn- 
konventionen som på så vis blir belyst ur barnperspektiv. 
De är tänkta att vara en ingång till det långsiktiga arbete 
med Barnkonventionen och de mänsk liga rättigheterna  
som ska fortgå genom förskolan och grundskolan.

Kompisböcker baserade på Barnkonventionen  
– Handledning & Inspiration
I handledningen, som utgår från  
den blå mappen, finns stöd för bok-
samtal, aktivitetsförslag för varje 
bok samt även kopieringsunderlag i 
form av flanosagor, arbetsblad och 
färgläggningsbilder. 
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I Kompismaterialet hittar  
du berättelser om Kanin och Igelkott med  
utgångspunkt i situationer som de flesta  
barn känner igen från sin egen vardag. 

Kanin träffar Igelkott. 

– Det går inte att cykla när det 
regnar så mycket, muttrar Igelkott. 

– Hoppa i vattenpölarna!  
säger Kanin.  

Det skvätter så roligt på stövlarna.
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Kompisaffischer  
med samma tema 
som böckerna. 

Prata om det
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Kompisböcker  
för de yngsta
Böckerna utgår från samma berättelser 
och illustrationer som i de tio små 
kompisböckerna, men texten är bear-
betad och anpassad för barn i åldrarna 
1–3 år. Kompisböcker för de yngsta 
har gjorts i ett större format och säljs 
samlade i en box.
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Boksamtalet 
Samla barnen i mindre grupp.
Visa bokomslaget och samtala om vad bilden visar.
Prata om titeln Sprid glädje. Vad kan det betyda?

Hur tror ni att familjen känner sig? Låt barnen komma 
med förslag. Led in samtalet på att familjen känner sig 
trött och ledsen. Hur kan man göra om man vaknar 
och känner sig lite trött eller ledsen på morgonen? 

Hur ser ni att Kanin börjar blir glad?
Läs vidare i boken. Lyssna in om barnen har frågor 

under läsningen.

Stanna vid sidan 12 och 13. Det verkar som om Igel-
kott och Kanin tycker olika om vädret. Hur ser ni det? 

Läs sidorna och diskutera att Kanin tycker att det 
är roligt att hoppa i vattenpölar medan Igelkott tycker 
att det blir krångligt att cykla när det regnar så mycket. 

Kan ni komma på fler saker man kan göra när det 
regnar ute? En del tycker om när solen skiner, andra 
älskar att det snöar. Finns det väder som ni blir extra 
glada av? 

Titta på sidan 14 och 15. Här stannar folk till och bör-
jar titta. En del börjar att le. Vad händer här tror ni?

Läs sidorna. 
Kanin tyckte att det kändes bra att kunna göra 

andra glada. 
Har ni gjort någon annan glad någon gång? Kom-

mer ni ihåg hur det kändes? Berätta!

Avsluta läsningen men fortsätt att ställa frågor och reflektera tillsammans:

• Kan man vara glad och ledsen samtidigt? Hur då?
• Hur syns det på er när ni är glada?
• Var sitter det glada i kroppen? 
• Vad gör er glada?
• Hur kan ni göra för att göra någon annan glad?
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Kanin vill tänka på saker som man 
blir glad av. Ute på vägen fi nns det 
vattenpölar.

Jag vet att det är ROLIGT att hoppa 
i vattenpölar! tänker Kanin.
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Mamma och Pappa är också trötta och ledsna.  
De vill inte heller ha dåligt väder.

Kanin sätter sig på sin stol. Alla tre är tysta.
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Nu hoppar Kanin, Igelkott och Pappa i pölarna. 
Det stänker och alla tre skrattar.

Många stannar. De tittar och börjar att le.

Sprid gladje Stor.indd   14 2015-12-12   16:01

15

Kanin tycker att det känns bra.

Jag gjorde andra glada. Vilken tur att jag 
bestämde mig för att le och ha en glad mun, 
tänker Kanin.

Nu vet Kanin att skratt smittar.
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Kanin träffar Igelkott. 

– Det går inte att cykla när det 
regnar så mycket, muttrar Igelkott. 
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– Hoppa i vattenpölarna! säger Kanin. 
Det skvätter så roligt på stövlarna.
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Sprid glädje

Sprid glädje
En liten kompisbok handlar om hur det är att vara 
en bra kompis. Hur ska man göra när man gjort 
någon ledsen? Hur gör man någon annan glad? 
Och hur säger man förlåt?

Följ med Kanin och Igelkott och lär er tillsammans!

Till de små kompisböckerna fi nns det Kompiskort
i A3-format. Baksidan av varje kort är fylld av
förslag på olika övningar, sånger, lekar och ramsor 
som hjälper barnen att bli bra kompisar.
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Kompisböcker (10 titlar)

Best. nr: 27-42197-4

F-pris: 385:- 

Kompisböcker för de yngsta  
(10 titlar)

Best. nr: 27-44581-9

F-pris: 385:- 

Kompisböcker – Handledning

Best. nr: 27-45436-1

F-pris: 379:-

Kompisböcker baserade på 
Barnkonventionen (10 titlar)

Best. nr: 27-43557-5

F-pris: 409:-

Barnkonventionen – Handledning

Best. nr: 27-45899-4

F-pris: 349:-

En ny kompis: 2 titlar i en bok 

Best. nr: 27-45003-5

F-pris: 149:-

Kompisaffischer (10-pack) 

Best.nr: 27-45544-3

F-pris: 179:-

Kompisar, handdockor (2 st)

Best. nr: 27-43595-7

F-pris: 289:-

Kompistatueringar (20-pack)

Best. nr: 27-45959-5

F-pris: 39:-

Facebook:  
Kompisar

Instagram:  
kaninochigelkott

Kompistatueringar
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Kompisböcker baserade på barnkonventionen – handledning och inspiration, ISBN 978-91-27-45899-4

Flanosaga – Ett eget namn

Linda Palm är förskollärare, författare 
och omtyckt föreläsare. År 2018 fick 
Linda Sveriges Läromedelsförfattares  
Förbunds pris Lärkan inom kategorin 
Förskola. Lisa Sollenberg är illustratör 
och formgivare. I mer än trettio år har 
hon illustrerat och formgivit skönlittera-
tur och läromedel.

Handdockor finns att köpa som set.

En ny kompis
I denna vändbara bok får vi veta hur det gick till när Igelkott och Kanin träffades 
för första gången. Vi kan tänka olika när en ny kompis ska börja på förskolan. 
Och det kan kännas nervöst att komma ny. I boken finns förslag på diskussions-
frågor och tips på vidare aktiviteter.

Kompisböcker  
– Handledning  
& Inspiration
I handledningen, som fungerar  
för både den gula och gröna  
boxen finns stöd för boksamtal, 
aktivitetsförslag samt mängder  
med kopieringsunderlag som  
exempelvis sekvensbilder, spel  
och färgläggningsbilder.


