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Berättelsen
Bu och Bä krattar löv i trädgården. Det gnisslar om skottkärran och Bä hämtar olja att smörja 
däcket med. Gnisslandet går över, men istället börjar skottkärran att…jama? Nej, i trädet 
ovanför sitter faktiskt en katt. Den kan nog inte komma ner. Bu och Bä hämtar sardiner att 
locka ner katten med, men den är inte hungrig. Sen lägger de en planka från fönstret upp i 
trädet för katten att gå på, men den vågar inte. Då hämtar Bu en stege och klättrar upp. När 
han kommer upp går stegen sönder och välter. Katten blir rädd och springer på plankan in, 
men när Bu kliver på plankan knakar den och han vågar inte gå efter. Nu är det Bu som är fast 
i trädet. 

Bä brer smörgåsar och hissar upp i en korg till Bu. Sen säger hon åt Bu att knyta fast sig i 
repet så att hon kan hissa ner honom. Men Bä är lättare än Bu och flyger upp i luften när Bu 
kommer ner. Som tur är så landar hon mjukt i lövhögen. De går in för att hämta katten, men 
den har gått ut på plankan och sitter och jamar i trädet igen! Den vill nog vara där, konstaterar 
Bu och Bä, men lämnar för säkerhetsskull fönstret öppet när de går och lägger sig. På natten 
har katten kommit in och lagt sig bredvid dem, insvept i mattan.

utskriftsversion hämtad från
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www.filmcentrum.se



filmens teman
Filmen inbjuder till flera roliga lekar, men också prat 
om problemlösning och vänskap. Hur löser Bu och 
Bä problemen de ställs inför och vad är det att hjälpa 
någon? Kan barnen känna igen sig i filmen?

ProBlem och lösningar
Skottkärran gnisslar – vad gör Bä då?
Varför lockar de på katten med fisk?
Bu blir hungrig men sitter uppe i trädet – vad gör Bä 
då?
Vad händer när Bu ska gå på plankan från trädet in i 
huset? Blir han rädd? Vad gör han då?

Som tur är så kan Bä hjälpa Bu ner, när han hamnar 
i trädet. Men vad hände med Bä när hon skulle hjälpa 
Bu ner?

Hur märker man att Bu och Bä tycker om varandra? 
Hur är du mot dem du tycker om? 

Hur blir man kompis med någon?

katter, får och andra djur
Varför var katten i trädet? Behövde den verkligen 
hjälp ner? Kan riktiga får klättra i träd? Kan hundar? 
Grisar? Små barn?

Bu och Bä har kläder på sig. Det brukar kanske inte 
får ha, de har ju ..... (vaddå?) ..... på kroppen. Vad 
kallas fårets päls? 

Vad kan man göra av fårets “päls”? Kanske garn? Vad 
gör man sen av garn? 

får får får?
“Får” är ju ett djur. Men “får” kan också betyda 
något annat; som i att man “får besök”. 

Fårets barn kallar man för (kommer ni ihåg?) – lamm. 
Ett får får alltså lamm. Om man inte vet det kan man 
fråga “får får får?”. Svaret är “nej, får får lamm”! 

Kan du komma på flera ord som betyder olika saker? 
I filmen firar Bä t ex upp en korg... 
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Bu och Bä – och jag
I filmen är det höst och Bu och Bä krattar löv. Har du 
också gjort det? Varför gör man det? Vad gör man av 
löven? Varför trillar löven av och vad händer med dem 
sen?

Tycker du om hösten? Vad är bra med hösten?

Vilka andra årstider finns det? Vad är bra med 
sommaren? Vintern? Våren?

Filmen heter ”Bu och Bä får besök” – vem är det som 
kommer på besök? Har du också haft besök någon 
gång? Av vem då?

Bä brer olika sorters smörgåsar: ostsmörgås, 
gurksmörgås, tomatsmörgås, äggsmörgås och 
sardinsmörgås. Vilken tycker du är godast?

 
lek och utforska!
Djurspråk. Hur lät katten? Hur låter ett får? Härma 
olika djur och gissa vilka djur de andra föreställer!

Mjau. Alla barn sitter i en cirkel. De är katter. Ett barn 
står i mitten med ögonbindel för att sedan gå fram och 
sätta sig i knät på någon av katterna. Katten jamar och 
barnet ska gissa vem katten är.

En korg kommer lastad. Sitt ned i en cirkel. Någon 
börjar med att rulla en boll till ett annat barn i 
cirkeln och säger t ex ”en korg kommer lastad med…
sardinsmörgåsar”. Barnet som får bollen rullar den 
vidare och fortsätter ”en korg kommer lastad med 
sardinsmörgåsar…och en katt”. Efter ett tag är det 
mycket saker i korgen och man får anstränga sig för 
att minnas. Är det svårt får man hjälpas åt. 

Vad har hänt. Dela upp barnen i lagom stora grupper 
och packa en korg åt varje grupp med tio föremål. 
Låt dem bekanta sig med innehållet och sedan gå ut 
ur rummet, medan ledaren tar bort eller lägger till ett 
föremål ur varje korg. Den grupp som inte kan komma 
på vad som hänt får hjälpa ledaren nästa gång de 
andra lämnar rummet. 

Charader. Låtsas vara ett djur och låt de andra barnen 
gissa vilket djur du är! Är det svårt att gissa kan de 
andra barnen få ställa frågor som t ex ”kan du flyga/
simma/klättra?”...
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utforska utomhus

Bu och Bä krattar löv som trillat ner till marken. 
Olika sorters träd har olika löv. Leta efter löv 
och se hur många olika sorter ni kan hitta. Titta i 
en bok och se från vilka sorters träd de kommer!

Leta efter ett träd med tjock stam och se hur 
många barn det behövs för att nå runt trädet. 

Leta efter en stubbe och titta på ringarna. Vad 
är det för ringar och vad säger de? Hur gammalt 
var just det där trädet?


