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LITTERÄR FÖRLAG 

”Astons presenter” av Lotta Geffenblad 

 

BERÄTTELSEN 

Hunden Aston ska snart fylla år. Han är snuvig 

och ute regnar det. Han längtar väldigt mycket till 

sin födelsedag – då han ska få presenter. Eftersom 

han måste vara hemma dagarna före födelsedagen, 

fördriver han tiden med att slå in paket –han gör 

paket av allt möjligt som han hittar hemma. 

 När födelsedagen äntligen kommer, får han flera 

paket: bland annat en cykel och en drake. Men 

eftersom det regnar kan han inte ta med cykeln till 

förskolan och inte heller flyga med sin drake. I 

drakpaketet finns en stödplanka och den kan man 

lyckligtvis ta med sig vart som helst och leka med. 

 

FILMENS TEMA 

Filmen handlar om att fylla år och vilka känslor 

det väcker. Att fylla år är förstås en väldigt viktig 

händelse i barnens liv. Det är också viktigt att få 

fina presenter eller är det? 

 Ibland kan det vara betydligt roligare ett ge 

presenter än att få. Oväntade presenter kan ofta 

dessutom vara de bästa. 

LEK OCH DISKUTERA 

När ger vi varandra presenter? Är det bara på 

julafton och när vi fyller år, som vi får presenter? 

Vad är roligast, att ge presenter eller att få 

presenter? 

 I filmen blir pappan glad när Aston ger honom en 

båt som han gjort av plankan. Vilket tror ni 

pappan blev gladast över, själva båten eller att 

Aston var så snäll? 

 Fråga också barnen om de någongång fått en 

mycket ovanlig present, att de verkligen blivit 

överraskade?  

 

Denhär leken kräver lite förberedelser: 

Före visningen paketteras några ”presenter” in i 

flera lager papper. ”Presenterna” kan till exempel 

vara avlagda böcker från biblioteket eller 

reflexbrickor och pennor, som man säkert kan få 

från försäkringsbolag eller banker. Paketera in 

presenterna i flera lager av papper, men se till att 

de är lite olika till formen. 

 Barnen sätter sig sedan i en ring på golvet och i 

takterna till ett musikstycke, skickas ett paket runt 

i ringen. När musiken tystnar får den som har 

paketet i sin hand plocka bort de översta lagret 

presentpapper. Sedan börjar musiken igen och det 

hela pågår tills presenten är helt uppackad. Barnet 

som då har presenten i handen, får behålla den, 

och är också ute ur leken. 



Leken kan fortsätta tills alla barn fått en liten 

present eller avslutas efter en stund. Om leken 

avslutas innan alla barn fått en ”present”, är det 

bäst att ledaren har extra presenter, som delas ut 

till barnen efteråt. 

 

 Vad brukar man sjunga när man fyller år? I 

filmen sjunger Astons mamma och pappa Ja må 

han leva på hundspråket. Hur skulle det låta om 

man sjöng sången på kattspråket? Ko-språket? 

Prova också med andra djur. 

 Hur många av barnen kan Ja må han leva på 

finska? Låt dem sjunga det. Vilka andra språk kan 

ni sjunga sången på? 

 Här är en www-länk med födelsedagssången på 

några olika språk: 

 

http://www.deepestfeelings.com/birthday/happy_b

irthday_song_dif_lang.shtml 

 

Huvudpersonerna i filmen är hundar, hundar som 

pratar som människor. Hur många av barnen har 

hund hemma? Fråga hur en hund visar känslor? 

Hur den gör när den är glad/lessen, ivrig, hungrig 

osv. 

 Man kan också leka en hundlek: Para ihop barnen 

två och två. En får vara hund och en husse eller 

matte. ”Husse” greppar tag i tröjan på ”hunden” 

och ger sig iväg på en promenad i rummet. 

 Låt barnen gå långsamt och sedan snabbt. Låt 

hundarna nosa på varandra och hälsa på varandra 

(skälla). Hundarna får också busa och kissa. 

 

Hundkojan 

Bilda två ringar med en person färre i den inre 

ringen. Barnen i den inre ringen står bredbenta 

och är hundkojor. Den yttre ringen består av 

hundar. Man spelar en låt och hundarna går runt i 

den yttre ringen. När musiken upphör försöker 

alla hundar hitta en koja. En blir utan och faller 

bort och en koja blir hund tills ingen är kvar som 

koja. 
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