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Handling: I berättelsen får vi möta en hund 
som heter Katt. Hunden fick namnet Katt 
av sin mamma som visste att den kommer 
att leva för sig själv och måste vara lika 
självständig som katter är. Men Katt känner sig 
mer ensam än självständig. Dessutom tycker 
alla andra att den är annorlunda. Ända tills 
Katt möter en annan ensam och får en vän.

Tema: vänskap, ensamhet, hemlöshet, tillit

Samtal och aktiviteter:

TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Se på bilderna tillsammans med ditt barn. Hur 
många olika sorters djur hittar ni på bilderna i boken? 
 
LITEN  

1. Se på omslagsbilden. Vad tror du att boken handlar 
om? 

2. Hur många olika sorters djur hittar ni på bilderna i 
boken? 

3. Berätta om boken utifrån bilderna (texten lämnas 
bort), hurdan berättelse blir det? 

4. Varför heter boken “Hunden som hette katt” vad 
kan det betyda tror ni? Hur har hunden fått sitt  
namn? Hitta på egna förslag! 

5. På pärmbilden ser man bokens huvudpersoner 
som är nära vänner: Mården och Hunden som hette 
katt. Rita din allra bästa vän, är det ett djur eller en 
människa?  

MELLAN 

1. Välj en bild i boken som du tycker om. Berätta eller 
skriv en ny berättelse utifrån bilden. 

2. Om du var en hund, vilken hund skulle du vilja vara? 
Kolla in, forska bland olika hundraser, eller titta i bok-
en på uppslaget från hundrastgården. Berätta för en 
kompis om ditt liv som hund.  

3. Hurdana känslor kan du hitta på bokens bilder? 
Försök hitta någon känsla på varje uppslag och fun-
dera på varför den känslan finns där? 

4. Bildpromenera utifrån bilderna i boken - välj 3-4 
bilder ur boken. Samtala två och två, eller i smågrup-
per kring vad ni tror händer i bilderna. 

5. Rita en karta över där du bor. Var skulle du vilja 
träffa en Hund som hette katt? Var finns hundpar-
ken, soptippen, hamnen, skogen, torget på din karta? 

STOR 

1. Vad tyckte du om i boken? Vad tyckte du inte om? 
Kändes något svårt? Ser du mönster och kopplingar 
till andra berättelser? 

2. Boken handlar om att resa långt, och känna sig 
ensam ibland, och att vilja ha en vän mer än något 
annat. Och att träffa en vän där man minst anar 
det. Hunden som hette katt träffar en vän som bor 
på gatan, och det blir den lyckligaste dagen i Hunden 
som hette katts liv, äntligen får han en vän. Fundera 
på hur man kan göra om man känner sig ensam, eller 



S P R Å K B I T E N 

”Vänskap”

Vänskap Vinátta Ystävyys

Venskab Vinalag Ustitvuohtan

Vennskap Kammagiinneq

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

inte har någon vän, eller kanske inte har någonstans 
att bo. Vad berättar boken att man kan göra? Får du 
några fler idéer eller kan tipsa om hur man kan bli vän 
med någon? Titta extra noga på bilderna från mitten 
av boken och framåt!  

4. Skriv en dikt eller sång om vänskap, eller om att 
vara annorlunda. Läs högt för varandra. 

5. Boken utspelar sig i Helsingfors. Forska om Hel-
singfors! Hur ser det ut? Titta på foton och bilder. 
Hur långt är det till Helsingfors från där du bor? 
Skulle du vilja åka till Helsingfors? Berätta hur du 
skulle resa dit, med tåg, flyg, buss eller …. Vad skulle 
du vilja göra i Helsingfors? Känner du igen någon 
plats i boken från bilderna i boken? Liknar något på 
bilderna något sådant som du har i din närmiljö? 

LÄS ÄVEN: 

Sorsa Aaltonen ja lentämisen oireet av Veera Salmi och Matti Pikkujämsä

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


