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Det finns många olika 
kattdjur. Tiger, lejon, 
leopard, jaguar, lodjur 
och puma är några. 
Nu ska det handla om 
bondens katt. Den är 
lite mindre och mycket 
tamare.
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En katt kan vara svart, vit, gul, brun, 
grå och beige. Den kan vara randig, 
fläckig eller enfärgad.
Kattens läte kallas att jama. 

Svans
Morrhår

Nos

Tass 
Klor
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Kattmamman kallas katta. Pappan kallas bara katt.
Barnen kallas kattungar. En katta brukar få mellan 
tre och fem kattungar i en kull.

Morrhår

Klor
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Kattungarna är blinda när 
de föds. Efter en till två 
veckor kan de se. 
Alla kattungar har blå 
ögon de första veckorna. 
Kattungarna diar sin 
mamma den första 
månaden.
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Katter gillar mjölk. 
När bonden har mjölkat 
brukar katten också få lite mjölk. 
Kattens sätt att dricka mjölken 
kallas att lapa. Kattens tunga har 
små taggar. När katten tvättar 
sig fastnar löst hår från pälsen 
på tungan.
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En katt vill helst bestämma själv. Den är inte lydig 
som en hund. Nästan alla bönder har en katt. 
Katterna håller råttor och möss borta från ladugården. 
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Katter är rovdjur som gärna jagar fåglar och andra 
små djur. Katter ser bra även i mörker. Därför kan 
de jaga på natten och sova på dagen.
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Katter kan klättra. Då använder de sina klor för att få 
fäste. Klorna växer som våra naglar. Katter klöser på 
träd eller möbler för att vässa klorna. 
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En katt jamar när den vill ha mat och när den 
vill gå ut eller in. Den kan också låta som en motor. 
Det kallas att den spinner. Då mår katten bra. 
En arg eller rädd katt fräser och skjuter rygg.
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Katter stryker sig mot olika saker för att lämna sin doft. 
Det är kattens sätt att tala om att det här är mitt revir 
(område). Utomhus visar katten sitt revir med kiss.
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Man brukar säga att en katt har nio liv. Kanske 
beror det på att katter är så bra på att hoppa och 
klättra utan att slå sig. En katt kan bli ungefär 20 år.
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För länge sedan fångade man vilda 
katter i Egypten och gjorde dem tama. 
Man trodde att katter var gudar. 
I Sverige trodde man att katter var 
häxor och betydde otur.
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