


1. Det var den första december. Barnen Elsa 
och Joakim vaknade tidigt på morgonen av en 

stor smäll. Joakim  smög försiktigt ut ur 
rummet för att kolla vad det var. När han klev 
ut från rummen trampade han på något. Han 

tittade ner och såg en skrynklig liten lapp. 

 

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





2. Han tog upp lappen och skrynklade upp den. På 
lappen stod det ”Möt mig vid skolan imorgon kväll 
klockan 20:00. INGA vuxna. Joakim ropade på sin 

syster som kom springandes och undrade var det var 
som hade hänt.  

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





3. När klockan var 18:00 hade syskonen fortfarande inte bestämt 
sig om de skulle våga smyga ut och om de ens skulle lyckas utan 
att deras mamma och pappa märkte något. Men när det klockan 

var 17:30  samlade de mod och smög ut genom bakdörren. 

Dagens uppgift: 

Spela rörelsememory, två omgångar.  

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





4. Nere vid skolan var det öde. Men plötsligt uppenbarade 
sig en kraftig och lång man. Han hade en svart rock och bar 
på något. Elsa och Joakim kände hur deras puls ökade. De 
tittade på varandra och ville helst av allt springa tillbaka 

hem.    

Dagens uppgift: 

Säg hej till någon du inte brukar hälsa på.  

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





5. Mannen närmade sig sakta. Han tittade på dem och frågade om de 
hade kommit ensamma. Trots att de var mycket rädda lyckades de flämta 
fram ett ja. Då ställde sig mannen i ljuset från gatulampan och drog av sig 
huvan. Barnen kunde då knappt tro sina ögon. Det var självaste tomten 

som stod framför dem. 

Dagens kluring: 

Jag har många blad, men är varken träd eller blomma. Många vill sluka 
mig, andra somnar i mitt sällskap. Vem är jag? 

Svar: Boken 

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





 

6. Elsa blev alldeles utom sig. Men när hon tittade på tomten såg hon 
att han var väldigt sorgsen. Hans ögon glittrade inte och man kunde 

nästan känna hur hans hjärta värkte. 

- Är du ledsen?  Frågade Elsa.  

Tomten bad dem sätta sig ner och lyssna. 

- Ja, jag är mycket ledsen. Julens kärlek och magi är i fara och jag 
behöver eran hjälp. Kan ni hjälpa mig? Frågade tomten. 

Dagens uppgift: 

Titta om du ser någon stå ensam på rasten och  

fråga om de vill va med.  

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





7. Joakim svarade självklart, utan ens att tänka. Därefter fortsatte 
tomten att berätta om vad som gjorde honom ledsen. 

- Barnen som bor här är inte snälla mot varandra. De bråkar, viskar 
och säger elaka saker till varandra. Magi och kärlek handlar om att 

vara snälla mot varandra och hjälpas åt. 

Dagens uppgift: 

Visa att du bryr dig genom att lyssna på dina kompisar och säg 
positiva saker.  

 

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





8. En vecka senare satt Elsa på sitt rum. Hon funderade på 
vad som hade hänt. De hade hastigt blivit avbrutna då 

vaktmästaren kom gående för att gå sin 
övervakningsrunda. På bara någon sekund hade tomten 

försvunnit, nästan gått upp i rök. Joakim visste inte ens om 
det var sant längre, som om de drömt alltihop. 

 

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





9. Morgonen därpå när Joakim gick till sitt skåp i skolan 
upptäckte han en lapp som hängde ut från skåpet. Han 

drog ut den och kände genast igen handstilen. Denna gång 
stod det: ”Glöm inte bort att hjälpa mig sprida magi och 
kärlek, för annars kan det…” Joakim stoppade lappen i 

fickan tittade sig omkring, var tomten här?   

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





10. Joakim började känna sig rädd. Vad var det som kunde hända om 
han inte kan hjälpa tomen? Förvandlas tomten till någon annan? Blir 

det ingen jul? Joakim gick ut mot den stora skolgården. Där upptäcker 
han hur flera av eleverna bråkar och kallar varandra för elaka saker.  

Dagens uppgift: 

Lek ”liftaren”. (Fyra säten, en är liftare som tar med sig en känsla i 
bilen). 

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





11. Han ställde sig bakom en av de stora träden på skolgården. Han 
lyssnade noga och tänkte på det tomten skrivit på lappen. Han 

försökte samla mod för att gå fram och säga till dem att sluta, att 
de måste sluta bråka och vara dumma mot varandra. 

Han räknar ner… Ett, två, tre, GÅ. 

Dagens uppgift: 

Hylla dig själv! Ge dig själv en komplimang.  

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





12. Men modet blev till en klump i magen och han sprang in tillbaka 
istället. Hur skulle han, ensam, våga säga emot? Tänk om de gav sig 
på honom istället. Men visst lät det illa när de sa sådana saker till 

varandra.  

Dagens kluring: 

Vad är det som tillhör dig, men dina vänner använder det mer än du? 
Svar: Ditt namn. 

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





13. Det var nu andra advent. Hemma doftade det pepparkakor  och 
adventsljusstakarna glittrade fint i fönstren.  Men ute var det bara grått och 

trist, som en ruggig höstdag. Elsa längtade fruktansvärt mycket efter snö, 
men mamma hade sagt att det verkade bli en jul utan snö. Varför är det 

såhär? 

Dagens uppgift: 

Le och se glad ut mot de du möter idag.  

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





14. Dagen därpå var det dags för skola igen. Elsa gick in och satte sig på 
sin plats i klassrummet. Hon öppnade sitt pennskrin och där kunde hon 
till sin förvåning se att det låg en lapp som det stod: ”Tillsammans kan 
man göra underverk”.  Hon hann inte fundera länge innan läraren kom 

in och startade lektonen.    

Dagens uppgift: 

Skriv en komplimang till någon på en lapp och ge bort.  

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





15. Två dagar senare var det dags för vinterfest på skolan. Det 
var något de hade varje år för att fira det kommande jullovet. 

Alla eleverna hade samlats i klassrummet där det var disco 
och elevuppträdanden. Plötsligt såg Elsa en figur smyga i 

fönstret. Ögonen verkar nästan var alldeles svarta och hyn såg 
alldeles grön nästan grön ut. Hon sprang närmare för att ta 

reda på vem eller vad det var. 

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





16. I nästa ögonblick var figuren  som bortblåst. Festen började 
att gå mot sitt slut och det var dags för det sista uppträdandet. 

Plötsligt kände Joakim hur något ryckte  honom i byxbenet. Han 
tittade ner och kunde knappt tro sina ögon. En människa i 

miniformat.  

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





17. Den lilla minimänniskan kröp upp och satte sig på Joakims axel och började 
prata.  

- Det är bråttom nu, tomten börjar förändras. Vi måste skapa magi och stärka 
barnens vänskap till varandra. Tomten behöver känna glädje för att orka fixa 

iordning julen. Jag kommer finnas här som hjälp.  

Lika snabbt som den lilla figuren hade dykt upp, lika snabbt var han borta igen 
och nu stod mamma i dörröppningen och viftade att det var dags att åka hem.  

Dagens uppgift: 

Kör ”blickleken”. En person som blickar ut spelarna och en polis som ska få tag i 
den som ger blickarna.  

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





18. Det var nu bara en vecka kvar till julafton. Regnet hällde ner utanför 
fönstret när det var dags att gå till skolan. Efter första lektionen gick Elsa 
och Joakim ut tillsammans på rast. De såg hur en kille gav Kalle en hård 
knuff  i ryggen och hur en annan kallade honom för idiot. Man kunde se 

hur ledsen detta gjorde Kalle och tårarna var inte långt undan.  

Dagens uppgift: 

Ge en komplimang till någon.  

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





19. Elsa tittade på Joakim. Det var nu eller aldrig. De måste hjälpa tomten och 
våga säga ifrån mot elakheterna.  Plötsligt kände Joakim hur något ryckte honom i 

byxbenet. Det var den lilla minimänniskan igen, han tittade på dem och sa. 

- Jag är här nu och jag lovar att hjälpa er. 

Joakim och Elsa tog några bestämda steg mot pojkarna. De stannade en bit 
framför pojkarna.  

- Nu räcker det. Va ska detta ens vara bra för? Vad vinner ni på det här? Sa Joakim. 

Dagens gåta: 

Vad heter Sveriges sämsta skidåkare? 
Svar: Åke Vilse. 

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





20. Killarna spärrade ögonen i Joakim, som hade börjat ångra att han gått 
fram. Var detta modigt eller var det bara dumt? Kalle gick därifrån och 

bara en kort stund senare vände sig pojkarna  om och gick därifrån. 
Plötsligt kände Elsa något snudda vid hennes kind. SNÖFLINGOR!!  

Dagens uppgift: 

Måla julbrev och ge bort.  

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





21. Dagen därpå hände något som man nästan kan kalla för 
magi i klassrummet. En av flickorna i klassen klagade på en 
av sina klasskamrater. Plötsligt vände sig en av killarna från 

gårdagen mot henne och skriker: 

- Lägg av,! Det blir väl inge bättre av att du håller på sådär.  

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





22. Nästa rast bestämde sig klassen för att leka dunken 
tillsammans. Trots att de blev arga eller tyckte att saker blev fel 
försökte de hålla kommentarerna för sig själva eller gå undan 
och lugna ner sig litegrann. Det blev en riktigt bra rast och alla 

kände sig väldigt glada när de gick in på lektion.  

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





23. Det var nu sista dagen innan jullovet. De sista dagarna hade känts så 
mysiga. Klassen har pysslat och sett på film tillsammans. Snön låg som ett 

tjockt täcke ute. När skolan var slut och Elsa och Joakim var hemma 
bestämde de sig för att gå till backen och åka pulka. Även om allt kändes så 

himla bra just nu så var de  var fortfarande oroliga om de hade gjort 
tillräckligt för att tomten skulle känna glädje. 

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  





24. Det var nu sista natten innan julafton och syskonen låg och sov. Elsa 
vaknade mitt i natten av att det glittrade till vid henne. Bredvid sängen låg 

ett paket och en lapp. Hon läste lappen och fick en varm känsla 
inombords. Det var från tomten. Han skrev och tackade för att de varit så 
modiga och fått så många barn att känna glädje och vara mer snälla mot 

varandra. För oavsett om det är jul eller inte, så är det viktigt att vi är 
snälla mot varandra. Elsa somnade om och vaknade sedan till en alldeles 

underbar jul.  

 

Du är fantastisk. Du är snäll. 
Du är unik. Du är grym. Du 

är toppen. Du är bäst och en 
underbar person.  


