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Bygger på den populära boken ’Barnen i Kramdalen - en saga om integritet, tafsare och nättroll´.  
Materialet är framtaget av författarna, i samarbete med kurator, skolsköterska och erfarna pedagoger. 
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Författarna omgivna av Linda Grådal (tv) samt Patrik Sjöberg 

och Elaine Eksvärd (th) från Treskablinoll.
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Vad är integritet? 

Var för ska man ha det?

Följ med barnen Vändela, Snäll-Kjell och Gladrian 

i jakten på betydelsen av det konstiga ordet  

integritet, ett äventyr som går genom vackra 

Kramdalen, Tafsarnas läskiga by och på ett  

betryggande avstånd från de otäcka nättrollens 

grotta. Under tiden lär du dig hur du undviker 

faror och vad du bör göra om någon vill kramas, 

ta på dig eller få kontakt med dig på nätet. 

  

Det här är en klassisk saga om ett mycket viktigt ämne. Tanken är att den på ett lekfullt 

sätt ska få barn att förstå integritet och rätten till sin egen kropp, och att de lär sig se 

varningstecken i det verkliga livet - och på internet. I slutet av boken finns frågor som 

kan användas som diskussionsunderlag mellan barn och vuxen.

Perfekt för smartboard, vid högläsning av 
boken eller tillsammans med ljudboken.  
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FRAMTAGEN ENLIGT SKOLANS 

& FÖRSKOLANS VÄRDEGRUND:

  Människolivets okränkbarhet 

  Individens frihet och integritet 

  Alla människors lika värde 

  Jämställdhet  

  Solidaritet mellan människor. Utförlig handledning, skrivna i samarbete 
med personal från åtta skolor/förskolor. 

 FÖRSLAG PÅ 4 LEKTIONER INGÅR.

LÄRAR-
HANDLEDNING

En av Sveriges mest populära barnböcker. Sagan lär barn, på ett 
lättsamt sätt, om integritet och att säga stopp när något inte känns bra. 

Uppläst av författaren Emelie Sjölander. 

INBUNDEN 
     BOK

 LJUDBOK

ALLT DETTA INGÅR: 
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  Vad säger Vändela när    

 något inte känns bra?
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Fundera medan du färglägger henne.

     

      FRÅGA 1.

  

 NÄR ÄR DET   

  OKEJ ATT 

  KRAMAS?

     

   1. Aldrig

       X
. När du själv vill.

     2. Bara på julafton.

©boksmart

 10 viktiga frågor, skrivna på ett lättsamt sätt.

Måla, skriv, diskutera & fundera. 
Fria att kopiera.

Vilka är kroppens privata delar? 
Fundera medan du färglägger Snäll-Kjell. 
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Ringa in de privata delarna. 
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Hur kan ett nättroll se ut?  
 Fundera medan du färglägger teckningen.

Hej! 
 
Vi arbetar just nu med ’Barnen i Kramdalen’, en saga om det 
viktiga ordet integritet. Boken lär barnen att säga nej när det 
inte känns bra och om rätten till sin egen kropp. Får man följa med någon man inte känner? Vad ska man 

tänka på när man surfar på internet? När är det okej att 
kramas? Sagan är utformad på en lättsamt sätt och 
framtagen tillsammans med experter. På sista sidan finns 
frågor som barnen själva kan diskutera och svara på. Många 
kloka slutsatser kommer fram här. Till boken medföljer också 
pyssel, en ljudbok och en uppskattad tipspromenad - material 
som förenar både nytta och nöje. Både pedagoger och 
elevhälsan närvarar under arbetet. 
Om alla tidigt lär sig att känna igen varningssignaler när 
något är fel kan mycket förhindras. ’Barnen i Kramdalen’ är ett 
roligt och givande sätt att träna detta på.    

  Lär mer om boken på www.barnsmart.se
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BREV 
TILL 

VÅRDNADS-
HAVARE

Förslag på informationsbrev inför 
arbetet med integritetspaketet.

VIDEO-
HÄLSNING 

TILL BARNEN

ALLT DETTA INGÅR: 

TIPS-
PROMENAD

MÅLARBILDER

   Pepp från författarna.



 
    
       ÅRSLICENS: 
   

LITEN 
- 100 ELEVER: 5 000 KR/ÅR

MELLAN  
100-200 ELEVER: 7 500 KR/ÅR

STOR  
 FLER ÄN 200 ELEVER: 9 500 KR/ÅR 

     NI BETALAR EN ÅRSLICENS OCH FÅR DÅ FRI 
            TILLGÅNG (INKL FRI KOPIERING) TILL ALLT MATERIAL.  

 
     
     
    
    BESTÄLL PÅ: 
  
      www.laromedia.se
   

”Det är viktigt att vi i skolan tidigt vågar lyfta och prata om dessa 
viktiga frågor och innebörden av ordet integritet.”  
 
/Therese Sandström (kurator) & Kajsa Ackebjer (skolsköterska)


