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Kompisdag
21 januari infaller Kramens dag och några veckor senare, 14 februari, är det dags för Alla Hjärtans dag. i sam-
band med dessa två dagar kan det passa bra att arbeta lite extra med vänskap en dag eller en hel vecka, 
Vänliga Veckan.

Kompishjärta
Kopieringsunderlag s. 35

Gör ett kompishjärta tillsammans.
Kopiera ett stort hjärta till varje elev. Låt dem 
skriva, eller rita och måla, olika saker man kan 
göra för att vara en bra kompis. Sätt upp alla hjärtan på anslags-
tavlan i formen av ett stort hjärta.

Vänliga läxan
Kopieringsunderlag s. 34

Låt glädjen och vänskapen smitta av sig även 
hemma.
Kopiera läxan och bestäm tillsammans med 
barnen hur många dagar de har på sig att utföra sina uppdrag. 

Ord man blir glad av
Kopieringsunderlag s. 37

Kopiera arbetsbladet till varje elev. Skriv elevens 
namn i cirkeln och placera sedan ut papprena på 
elevernas platser. Eleverna går sedan runt och 
skriver positiva kommentarer på alla klasskamraters papper.

Kompismusen
Kopieringsunderlag s. 36

Kompismusen är ett trevligt sätt att rama in ett 
elevarbete. Kopiera musens delar till varje elev. 
Låt dem färglägga och klippa ut. Musens delar 
klistras sedan fast på baksidan av ett pappers-
ark i valfri storlek. 

Kompismusen kan också användas till
• kompissaga
• vänskapsdikt
• inbjudan.
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Vänliga läxan
Din läxa denna vecka är att samla hjärtan.
För varje vänligt uppdrag du gör hemma får du 
färglägga ett hjärta i buketten. Det finns åtta olika 
uppdrag att välja bland. Det finns också två tomma 
hjärtan där ni själva kan komma överens om vad 
uppdraget ska vara.

Läxa till   ________
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Hjärtpyssel
Kopieringsunderlag s. 35

Kopiera gärna hela sidan i fl era exemplar, lami-
nera och klipp ut. Hjärtana kan sedan använ-
das som mallar att rita av. Mallarna kan också 
förstoras eller förminskas vid kopiering.

Hjärtfi gur
Använd den lilla och den mellanstora hjärtmallen. 
Kopiera två mellanstora och åtta små hjärtan till varje elev. Ar-
mar och ben till hjärtfi guren görs av fyra smala remsor, 1-1,5 cm 
breda, som klipps längs kortsidan på ett A4papper. Remsorna 
veckas på samma sätt som man veckar en smällkaramell, ca 1 
cm åt varje håll.
Hjärtfi guren sätts ihop genom att eleverna först sätter lim på 
det ena stora hjärtat, därefter fäster armar och ben och sedan 
lägger på det andra stora hjärtat. Två små hjärtan limmas mot 
varandra med remsan mellan som händer och fötter.
Därefter ritar eleverna ögon och mun samt dekorerar hjärt-
fi guren så att den får en egen personlig prägel.
Sätt upp klassens hjärtfi gurer runt anslagstavlan, eller runt den 
del av anslagstavlan som ni använder för arbeten kring Kompis-
dagen.

Krans
Använd den största och den minsta hjärtmallen.

Låt eleverna klippa ut ett stort hjärta i lite kraftigare papper. 
Sedan viker de hjärtat dubbelt och klipper ca 2 cm från kanten 
så att det blir en siluett av ett hjärta.
Därefter klipper eleverna ca 20 små hjärtan i olika färger och 
limmar fast runt kanten på silhuetthjärtat.
Om kransen ska hänga fritt kan man även limma fast små hjär-
tan på baksidan.

Man kan också välja att göra en rund kransform att fästa 
hjärtan på.

Hjärtmallarna kan också användas till 
• hjärtbok
• bokmärke – klipp eller skär en skåra i hjärtats V-form
• hjärtkort
• mönster.
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Vänliga läxan
Din läxa denna vecka är att samla hjärtan.
För varje vänligt uppdrag du gör hemma får du 
färglägga ett hjärta i buketten. Det finns åtta olika 
uppdrag att välja bland. Det finns också två tomma 
hjärtan där ni själva kan komma överens om vad 
uppdraget ska vara.
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