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Introduktion
Katt med rätt att klösa kan användas i flera ämnen inom skolan utöver 
svenskan, till exempel kan den användas som diskussionsunderlag i 
samband med bland annat livsfrågor, etik, utanförskap och värdegrund.

Nedan följer några exempel på punkter från olika ämnens centrala 
innehåll för årskurs 1–3 i Lgr11 som kan kopplas till Katt med rätt 
att klösa, antingen som fristående lektionsstoff eller som grund för 
ett ämnesöverskridande arbete. Då det är så många punkter från 
det centrala innehållet i svenska, samt svenska som andraspråk som 
kan kopplas till läsning av boken och diskussionen om den, nämns 
inte dessa ämnen nedan, men svenskämnet har legat som grund för 
formuleringen av majoriteten av läsförståelsefrågorna.

Efter ovan nämnda exempel följer läsförståelsefrågorna kopplade till 
varje kapitel och slutligen finns det förslag på frågor att diskutera 
efter läsningen. Frågorna är tänkta att utveckla elevernas läsförståelse 
och samtidigt väcka läslust. Alla frågor kan användas fristående från 
varandra och som exempel kan fokus vara på enbart ”på raderna”-
frågorna, som handlar om berättelsens handling. I vissa grupper och vid 
vissa tillfällen kan detta fungera bättre som lässtrategi än att analysera 
för djupt eller att koppla för mycket till elevers egna erfarenheter.

Läsförståelsefrågorna är indelade i tre kategorier:
På raderna – som handlar om att hitta svaret i texten. Det explicita.
Mellan raderna – att dra egna slutsatser, analysera och tolka. Det 
implicita.
Bortom raderna – att reflektera och tänka mer utanför berättelsen,  
antingen genom att diskutera i helklass eller mindre grupper.  
Här görs också kopplingar till elevens egna erfarenheter.

Lgr11
Bild
 Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt 
för- och bakgrund.

Samhällsorienterande ämnen
 Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och 
jämställdhet.

 Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra 
medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

 De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse,  
inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

 Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för 
orsaker och få för konsekvenser.

 Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont,  
rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

 Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse,  
till exempel mark, vatten och klimat.

 Yrken och verksamheter i närområdet.
 Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik,  
energi och matvaror.

 Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika 
värde samt barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

 Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer,  
observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta 
källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
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Naturorienterande ämnen
 Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och 
artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

 Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer  
i ekosystem.

 Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer  
för att må bra.

Berättelsen är också en bra ingång i skolans värde-
grundsarbete, där Samira Karlssons och de andra 
karaktärernas situationer kan användas för att 
diskutera bland annat ”Förståelse och med-
mänsklighet” och ”Saklighet och allsidighet” från 
första kapitlet i Lgr11. Skolans övergripande mål 
och riktlinjer med fokus på normer och värden 
från kapitel 2.1 är också relevant. Som exempel kan 
mänskliga rättig heter och diskriminering diskuteras 
utifrån allt som sker i Möllan och Rosengård.

Yalla mjau!

Berättelsen 
Katt med rätt att klösa är den andra boken om Kattspionerna på 
Rosengård.

Sedan den lilla katten Samira Karlsson träffade Pälsa, Kattis, Karry och 
de andra djuren på Rosengård har hennes liv förändrats totalt. Innanför  
buskar och bakom källargluggar finns en värld av spioneri, gömda 
med delanden och förklädnader – helt dold för människorna. Samira 
Karlsson har rekryterats till att bli kattspion. En katt med rätt att klösa!

Men något håller på att hända på Rosengård. Katter från innerstan 
syns plötsligt i trakten. De blir fler och fler för varje dag och söker 
skydd bakom buskar, intill soprum och under rutschkanor. En sak har 
de gemensamt: de ser trötta och rädda ut, som om de är på flykt 
ifrån något hemskt.
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Före läsningen
Omslaget
 Beskriv omslaget, med ett eller flera ord.  
Lek med adjektiv.

 Vilka detaljer kan du se?
 Vad gör dig mest nyfiken?
 Vilka tror du katterna är?
 Har du läst eller sett något liknande?
 Vad tror du att den här boken kommer  
handla om?

 Hur många katter ser du?
 Ser du några andra djur?

Under läsningen
Oavsett om det är högläsning eller tyst läsning kan det finnas behov 
av att stanna upp och diskutera en del ord och uttryck. Eleverna kan 
också samla på sig svåra ord som sedan kan användas i övningar,  
för att inte behöva avbryta för ofta och förstöra läs upplevelsen.  
Det kan också vara bra att kortfattat summera det förra kapitlet 
innan det nya ska läsas. Här kan man anpassa efter vad som fungerar 
för stunden. Antingen sammanfattar läraren, eller så får frivillig elev 
göra det. En annan variant kan vara att eleverna sammanfattar för 
varandra, två och två.

Läsförståelsefrågor
PROLOG
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

prolog, innergård, uppmärksamhet, blänka

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vad är det för djur som kommer och skrämmer Sol? (på raderna)
2. Vad är Sol för djur? (mellan raderna)
3. Ta reda på vad prolog betyder! (bortom raderna)

KAPITEL 1
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

flöda in, signal, falafel, trottoar, vaksamhet

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vad heter katten som det handlar om?  
Och vad heter hennes ägare? (på raderna)

2. Vad försöker katterna hitta? (på raderna)
3. Vad är det för årstid? (mellan raderna)
4. Tycker du om falafel? Vad väljer du helst  

om du ska äta snabbmat? (bortom raderna)

KAPITEL 2
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

undanskymd, yalla, intensiv, kort varsel, barsk, sorl

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vem är Pälsa? (på raderna)
2. Vad ser Samira och Pälsa överallt? (på raderna)
3. Varför har spionerna kallat till möte? Vad är det som de ska 

diskutera? (mellan raderna)
4. Tror du att det finns spioner på riktigt? (bortom raderna)
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KAPITEL 3
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

stadsdel, bister, syndikat, tur och ordning, krypin, vittne, talförmåga

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vad är Håkan för djur? Och Atlas?  
(på raderna)

2. Varför blir Samira mer tacksam över 
lägenheten hon bor i och den tråkiga 
burkmaten som hon får?  
(mellan raderna)

3. Att katterna dammsuger Rosengård på 
mat är en metafor och ska inte läsas 
bokstavligt. Varför tror du att författaren  
väljer att skriva på just det här sättet? Och kan du komma  
på någon annan metafor för att katterna tömmer stället  
på all mat? (bortom raderna)

KAPITEL 4
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

frän, smicker, sidospår, hålla utkik

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vad ska Samira göra på 
hundrastplatsen? (på raderna)

2. Vem är Salome? (på raderna)
3. Varför tycker Samira synd om 

hundar? (mellan raderna)
4. Varför fnissar hon när hon 

kissar? (mellan raderna)
5. Skulle du helst vara en katt eller en 

hund? (bortom raderna)

KAPITEL 5
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

stämma träff, skymma, inte den blekaste aning, oberoende av varandra,  
sele, fallskärm, passera, avancera, kvarter

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Varför tackar Samira sina kattögon? (på raderna)
2. På vilket sätt är stan som en stenöken? (mellan raderna)
3. Skulle du våga hoppa fallskärm? (bortom raderna)

KAPITEL 6
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

uppenbart, klunga, hyscha, vidga, morrhår, vaksam

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Var ska Samira och Pälsa bege sig?  
(på raderna)

2. Vad är Möllan för något? (på raderna)
3. Varför har katterna flytt?  

(mellan raderna)

KAPITEL 7
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

misstänksam, febrilt, ha en bild  
av något

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Varför är katterna så rädda 
och trötta? (på raderna)

2. Varför var de instängda hemma i Möllan?  
(på raderna)

3. Varför är det inte lockande att gå till Möllan?  
(mellan raderna)
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KAPITEL 8
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

korsa gatan, registrera, uteservering, tinnar och torn

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Var ska de mötas? (på raderna)
2. Vad händer vid statyn? (på raderna)
3. Varför gissar Pälsa att det finns så många råttor i Möllan?  

(mellan raderna)
4. På vilket sätt ser vissa av de gamla byggnaderna ut som slott?  

(mellan raderna) 

KAPITEL 9
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

soprum, väcka uppmärksamhet, slamra, lägga märke till, vetter, blotta sig

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Varför ska de upp i trädet?  
 (på raderna)
2. Varför går de för ovanlighetens skull  
 tillsammans? (mellan raderna)
3. Vad tror du att det är intill  

 sopsäcken? (bortom raderna)

KAPITEL 10
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

gigantisk, välla ut, ytterligare, dunkel, resa ragg

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vad blir människan rädd för? (på raderna)
2. Vad är det som Samira plötsligt inser i slutet av kapitlet?
3. Varför får råttorna vara kvar och äta? Vad menar Samira  

med att människorna ”låter dem hållas”? (mellan raderna)

4. Vad skulle du ha gjort om du varit Samira och varit fast  
i trädet? (bortom raderna) 

KAPITEL 11 
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

öde, proppmätt, hotfull, sylvass, på glänt,  
prompt, fönsterlist

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Varför blir det bråttom för dem att ta sig bort 
från trädet? Och varför kan de inte klättra ner? (på raderna)

2. Hur kan råttor vara farliga för katter? (mellan raderna)
3. Har du varit riktigt, riktigt proppmätt någon gång?  

(bortom raderna) 

KAPITEL 12 
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

raspande, lövkrona, tidsfråga, domna, kramp, överblicka

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vem sitter i fönstret? (på raderna)
2. Hur kommer de bort från trädet? (på raderna)

3. Vad kommer flygande? (på raderna)
4. Varför vill Pälsa först inte ta hjälp av Salome?  
 (mellan raderna)

5. Varför står katterna blickstilla på fönster brädan?  
 (mellan raderna)
6. Har du haft kramp någon gång? (bortom raderna)
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KAPITEL 13 
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

fasad, vekna, peppa, skrovlig, taknock, etapp, brandstege, i fjärran, vingsus

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Varför är det bäst att passa på att fly just då? (på raderna)
2. Varför krävs det både styrka och balans? (mellan raderna)
3. Är du höjdrädd? Eller är du rädd för något annat?  

(bortom raderna)
4. Har du gjort något du egentligen inte vågade göra?  

(bortom raderna)

KAPITEL 14 
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

stupränna, skaka av sig någon, susa, vina, otålig

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vad har hänt med Salome? (på raderna)
2. Varför tar inte Samira och Pälsa samma 

väg som Salome ner? (mellan raderna)
3. Har du någon gissning på vad som är så 

mystiskt med Salome och varför hon inte får 
vara med kattspionerna? (bortom raderna)

KAPITEL 15 
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

rost, bända, logga, överge 

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Varför är den sista skruven så svår att få bort? (på raderna)
2. Varför blir Samira också lite misstänksam mot Salome?  

(mellan raderna)

3. Varför hoppar Samira och Pälsa på lastbilen?  
(mellan raderna)

4. Varför tror du att Samira har ett förstoringsglas  
bland sina verktyg? (bortom raderna)

KAPITEL 16
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

gömställe, rapport, för full hals, spinna, hen, demonstration, protestera

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vad heter Samiras människa? (på raderna)
2. Varför ska några katter demonstrera? (mellan raderna)
3. Har du varit så där riktigt utmattad någon gång så att du inte  

vill något annat än att bara få sova? (bortom raderna)

KAPITEL 17 
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

knipa, komplicerad, infiltrera, insyn,  
rekrytera, skamsen

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Minns du hur Salome räddade de andra  
ur knipan? Och vad var det för knipa?  
(på raderna)

2. Vem är Kattis? (på raderna)
3. Varför vill inte Kattis göra Salome  

till kattspion? (mellan raderna)
4. Varför skäms Pälsa? (mellan raderna)
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KAPITEL 18 
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

ljudnivå, diskutera livligt, surr, stå på spel, jubel

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Varför kan Samira inte tro sina ögon? (på raderna)
2. Vem är Billi? (på raderna)
3. Varför är en del katter oroliga över att de nya katterna kommer?  

(mellan raderna)
4. Vad tycker Billi att man ska göra med de nya katterna?  

(mellan raderna)
5. Minns du varför katten med långa morrhår ser bekant ut?  

(bortom raderna)

KAPITEL 19 
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

desinformation, konstatera, extrem, förse, anhängare,  
bildbevis, kollegor, inombords

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vilka två katter ser de? (på raderna)
2. Vilket språk pratar Harry? (mellan raderna)
3. Varför blir Samira rädd att hon 

aldrig kan bli spionkollega med 
Salome? (mellan raderna)

4. Har du någon teori om vad det är 
som försiggår med Billi, all falsk 
information, och om Salome och 
katten med långa morrhår?  
(bortom raderna)

KAPITEL 20 
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

utom synhåll, skina upp, höloft, uppsyn

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vem är Sol? (på raderna)
2. Var ska Sol och de andra nya katterna  

ta vägen? (på raderna)
3. Vems fel är det att råttorna har tagit över 

Möllan? (mellan raderna)

Efter läsningen
 Vad tror du kommer hända sen i Rosengård och Möllan? Det finns 
inga rätta svar, utan gissa hur det kommer bli för alla, både katter 
och andra djur.

 Kändes det som ett verkligt scenario, som något som skulle kunna 
hända på riktigt? Varför/varför inte?

 Har du läst eller sett något annat som påminner om den här boken?
 Vad tycker du att uppföljaren ska handla om?
 Är det något i boken du funderar på eller undrar över som du inte 
har fått svar på?

 Vem eller vilka i berättelsen kan du själv känna igen dig i?
 Finns det något som du tycker att författaren kunde ha skrivit 
annorlunda?

 Vad gillade du mest med boken?
 Fanns det något du inte gillade lika mycket?
 Varför tror du att boken heter Katt med rätt att klösa? Kan du  
hitta på några alternativa boktitlar?

 Har du någon favoritscen, favorithändelse eller favoritkapitel?
 Skulle du vilja vara spion eller detektiv? Vad skulle du behöva  
för spionprylar?


