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Handling: I denne historie møder vi en hund, der 
hedder Kat. Hunden fik navnet Kat af sin mor, 
som vidste, at den ville komme til at leve for sig 
selv og derfor skulle være lige så selvstændig 
som en kat. Men Kat føler sig mere ensom end 
selvstændig. Desuden synes alle andre, at den 
er anderledes. Lige indtil Kat møder en anden, 
der også er ensom, og får en ven.

Tema: venskab, ensomhed, hjemløshed, tillid

Samtale og aktiviteter:

KIGGELÆS med de alleryngste 

Se på billederne sammen med dit barn. Hvor mange 
forskellige slags dyr kan I finde på billederne i bogen? 

LILLE  

1. Kig på omslagsbilledet. Hvad tror du, at bogen 
handler om? 

2. Hvor mange forskellige slags dyr kan I finde på 
billederne i bogen? 

3. Fortæl historien ved hjælp af billederne (uden at 
kigge på teksten). Hvordan bliver historien så? 

4. Hvorfor hedder bogen ”Hunden, der hed Kat”? 
Hvad kan det mon betyde? Hvordan har hunden fået 
sit navn? Find på jeres egne forslag! 

5. På omslaget ser man bogens hovedpersoner, som 
er nære venner: Måren og Hunden, der hed Kat. Tegn 
din allerbedste ven. Er det et dyr eller et menneske?  

MELLEM 

1. Vælg et billede i bogen, som du godt kan lide. 
Fortæl eller skriv en ny historie på baggrund af bille-
det. 

2. Hvis du var en hund, hvilken slags hund ville du så 
være? Find mere information om forskellige hun-
deracer, eller kig i bogen på opslaget med hundele-
gepladsen. Fortæl en ven om dit liv som hund.  

3. Hvilke følelser kan du finde på billederne i bogen? 
Prøv at finde en følelse på hvert opslag, og tænk 
over, hvorfor man har valgt netop den følelse i den 
sammenhæng. 

4. Vælg 3-4 billeder i bogen, som I billedlæser. Tal 
sammen to og to eller i mindre grupper om, hvad I 
tror, der sker på billederne. 

5. Tegn et kort over det sted, hvor du bor. Hvor ville 
du gerne møde Hunden, der hed Kat? Hvor er hunde-
legepladsen, lossepladsen, havnen, skoven og torvet 
på dit kort? 

STOR 

1. Hvad syntes du om bogen? Hvad brød du dig ikke 
om? Var der noget, der var svært at forstå? Kan du se 
mønstre og ligheder med andre historier? 

2. Bogen handler om at rejse langt, at føle sig ensom 
af og til og at ønske sig en ven mere end noget andet. 
Og at møde en ven, når man mindst venter det. Hun-
den, der hed Kat, møder en ven, der bor på gaden, og 
det bliver den lykkeligste dag i Hunden, der hed Kats 
liv. Tænk over, hvad man kan gøre, hvis man føler sig 



S P R O G D E L E N 

”Venskab”

Vänskap Vinátta Ystävyys

Venskab Vinalag Ustitvuohtan

Vennskap Kammagiinneq

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

ensom eller ikke har nogen ven eller måske ikke har 
noget sted at bo. Hvad fortæller bogen, at man kan 
gøre? Får du nogen nye idéer, eller kan du komme med 
råd til, hvordan man kan blive venner med nogen? 
Kig ekstra nøje på billederne fra midten af bogen og 
frem.  

3. Skriv et digt eller en sang om venskab eller om det 
at være anderledes. Læs højt for hinanden. 

4. Bogen udspiller sig i Helsinki i Finland. Find infor-
mation om Helsinki! Hvordan ser byen ud? Kig på 
fotos og billeder. Hvor langt er der til Helsinki derfra, 
hvor du bor? Kunne du tænkte dig at tage til Hels-
inki? Fortæl, hvordan du ville rejse derhen, med tog, 
fly, bus eller ... Hvad kunne du tænke dig at lave i Hel-
sinki? Kan du genkende et sted i byen fra billederne 
i bogen? Er der noget på billederne, der ser ud som 
noget i dine omgivelser? 

LÆS OGSÅ: 

Sorsa Aaltonen ja lentämisen oireet af Veera Salmi og Matti Pikkujämsä

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


