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Lärarhandledning
Kattspionerna på Rosengård.  
Man lever bara nio gånger 
Författare: Anja Gatu
Illustratör: Anna Nilsson

Rekommenderas för årskurs F–3
Lärarhandledningen är skriven av Lina Stoltz
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Introduktion
Den här handledningen innehåller tips och övningar som kan hjälpa 
dig att få dina elever att utveckla sin läsförståelse och läslust genom 
att träna på läsförståelsestrategier, göra textkopplingar och relatera till 
egna erfarenheter. Du får även förslag på bilduppgifter och drama
övningar att göra utifrån texten.

Handledningen fungerar både om ni läser boken högt r 
om den finns som klassuppsättning. Om barnen läser 
tyst är det ändå bra att läsa vissa stycken och 
kapitel gemensamt. Tänk på att det är en fördel  
om du har läst igenom texten själv innan du läser 
och diskuterar med eleverna. Läs också igenom 
kapiteluppgifterna i förväg. Öka delaktigheten 
genom att ge eleverna tid att fundera enskilt och  
prata i par innan ni diskuterar alla tillsammans.

På raderna – svaret står i texten.
Mellan raderna – att kunna dra egna slutsatser och förstå 

sådant som inte sägs rakt ut.
Bortom raderna – att tänka friare och reflektera över 
frågor och budskap i texten, här passar det bra att 
diskutera tillsammans.

Alla uppgifter är kopplade till Centralt innehåll i svenska för åk 1–3.  
Det finns även ämnesöverskridande uppgifter.

Berättelsen 
Kattspionerna på Rosengård. Man lever bara nio gånger är första delen  
i en serie. Katten Samira Karlsson flyttar med sin människofamilj  
till en ny lägenhet och får börja vara utekatt. Hon hittar nya vänner 
som har som uppgift att lösa mystiska händelser bland djurlivet i 
Rosengård. I första boken undersöker de försvinnandet av några 
kaninungar.

Före läsningen
Omslaget
 Vad är bokens titel? Varför har den  
så lång titel? 

 På omslaget står det två namn.  
Vilka är de två personerna?

 Vad tänker du om boken när du tittar på 
omslaget? Vad har du för förväntningar?

 Hur många kapitel har boken?
 Vad tror du kom först, bilderna eller texten?
 Hur många sidor har boken?

Innan varje kapitel 
 Vad hände i förra kapitlet? Sammanfatta gärna med ett par 
meningar. 

 Gå igenom svåra ord och uttryck. Om ni stöter på fler ord under 
läsningen som eleverna inte förstår, så stanna upp och ta reda på 
vad de betyder. Viktigast är dock att eleverna förstår helheten 
i texten. 
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Under läsningen
Läs gärna utan att stanna upp allt för mycket i varje kapitel  
– ha fokus på läsupplevelsen. Spar gärna frågor och samtal till  
efter läsningen. Undantag för om det är något eleverna inte  
förstår och vill fråga om.

Efter läsningen
Efter varje kapitel 
 Svara på läsförståelsefrågorna nedan (enskilt, i par, gemensamt)
 Kolla om eleverna har egna frågor
 Välj ut något/några ord från varje kapitel och hitta på egna 
meningar 

Textkopplingar
 Har du läst andra böcker som handlar om detektiver? På vilket 
sätt liknar den här boken de böckerna och på vilket sätt är den 
annorlunda?

 Har du läst andra böcker som har djur som huvudpersoner?  
Vad handlade de böckerna om?

 Har du läst andra böcker som har just katter som huvudpersoner? 
Vad handlade de böckerna om?

Samira Karlsson
 Vilka egenskaper har Samira Karlsson? Hur ser hon ut? Vad vet  
du om hennes liv? 

 Hur har Samira Karlsson förändrats från början av boken till slutet? 
På vilka sätt är hon annorlunda i sista kapitlet jämfört med första? 

Persongalleri
 Gör en lista över alla katter som är med i berättelsen
 Gör en lista över andra viktiga karaktärer (människor och djur)

Dramatisera
VAR EN KATT
 Prova att röra er som katter. Katter som smyger, som tvättar 
sig, som leker och jagar fjärilar, som vilar, som spinner, som 
balanserar, som iakttar, som är rädda, som är arga och fräser  
och så vidare ... 

SPELA UPP SCENER
 Prova att spela upp några korta scener i smågrupper eller för klassen. 
Skriv ner replikerna i förväg och låt eleverna träna några minuter 

Rita och måla
 Rita en bild som föreställer något som hände i boken 
 Elever som har svårt att rita fritt från sitt eget huvud kan ha en  
av bokens illustrationer att titta på 

Tema spioneri
 Gör en lista på saker och prylar som kan vara bra att ha om  
man ska vara spion 

 Gör en lista på egenskaper som kan vara bra att ha om man  
ska vara spion

 Känner du till några kända spioner eller detektiver? Både 
riktiga och sådana som finns i böcker och filmer. Har du någon 
favoritspion?
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Läsförståelsefrågor
PROLOG
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

skära, snusade, hö

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vad är en prolog? (bortom raderna)
2. Varför lämnar mamman sina ungar? (på raderna)
3. Hur förändras känslan i texten från början till slutet av prologen?  

(mellan raderna)

KAPITEL 1
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

lommade snopet, gläfste, omtumlad

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Hur fick hunden Samira Karlsson att 
känna sig? (mellan raderna)

2. Varför låtsades hon vara upptagen  
av sin tass? (mellan raderna)

3. Vad tycker hon om hundar?  
(på raderna)

4. Vad tyckte hon var läskigt med skatan?  
(på raderna)

5. Vilka färger finns med i kapitlet? (på raderna) 
6. Vad är det för skillnad på en innekatt och en 

utekatt? Tror du det är lättare för en innekatt 
att bli utekatt eller för en utekatt att bli 
innekatt? (bortom raderna)

KAPITEL 2
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

dungen, spann, travade, vibrationerna, rasslade, tonat bort, 
trampdynorna, gigantisk

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Hur märker Samira Karlsson att det kommer ett tåg? (på raderna) 
2. Varför säger hon att hon låg och vilade sig? (mellan raderna)
3. Varför gick hon in i tunneln? (på raderna)
4. Hur gjorde råttan för att skrämmas? (på raderna) 
5. Varför rös Samira Karlsson när hon kom in i tunneln?  

(mellan raderna)
6. Varför vill hon inte gå till Vattenlekplatsen? Låter inte det som  

ett roligt ställe? (bortom raderna)
7. Vilka synonymer kan du komma på till ordet gigantisk?

KAPITEL 3
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

kretsade, cirkulerade, trippade, passerade, skrotlager, bolmade, snodde, 
granskade, närvaro, bilmekanikern

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Varför var det en massa fåglar på andra sidan tunneln?  
(på raderna)

2. Hur beskrivs de otrevliga katterna? Hur ser de ut? (på raderna)
3. Varför vill Samira Karlsson inte släppa dem med blicken eller vända 

dem ryggen? (mellan raderna)
4. Vad är ett revir? (bortom raderna)
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KAPITEL 4
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

sicksackade, iakttagen, business, daggen, spejade, kalla kårar

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vad leker Samira Karlsson med i gräset? (på raderna)
2. Hur har Samira Karlsson fått sitt namn? (på raderna)
3. Vad menas med att Pälsa gjorde henne stum? Varför blev det så? 

(mellan raderna)
4. Varför följer Samira Karlsson med Pälsa fastän hon känner sig 

rädd? (mellan raderna)
5. Om du fick hitta på ett namn till din egen katt, vad skulle den heta? 

(bortom raderna)
6. Rita och måla en bild av Pälsa

KAPITEL 5
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

trädäck, barsk, synade, klandra

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Beskriv vattenlekplatsen (på raderna)
2. Vad hade den svarta katten i sin väska?  

(på raderna) 
3. Hur visar Kattis att hon är avundsjuk på Pälsa  

och Samira Karlsson? (mellan raderna) 
4. Hur många olika katter har du hittills mött  

i boken? Minns du vad de heter? (på raderna)
5. Vilka ord på danska finns i kapitlet?  

(på raderna)
6. Pälsa visar Samira Karlsson runt på Rosengårds 

 fältet. Om du fick en ny kompis där du bor, vad 
skulle du visa henne eller honom då? (bortom raderna)

KAPITEL 6
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

fasansfullt, intensivt, högtidligt, slank iväg, uppslukade, snåren, dunklet

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vad är beviset på att någon tagit ungarna? (på raderna)
2. Vad menas med att ”Samira Karlsson blev alldeles kall”?  

(mellan raderna)
3. Vad menas med att ungarna är bortom räddning? (mellan raderna)
4. Hur känner sig Samira Karlsson när de sitter vid basketplanen och 

väntar? Varför känner hon sig så? (på raderna, mellan raderna)
5. Varför måste de gå mot busken en i taget? (på raderna) 
6. Hur många frågetecken finns det i det här kapitlet? (på raderna)

KAPITEL 7
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

utrymmet, fotogenlampa, agera, civiliserade, byten, bevakning, kartlägger, 
upplärningstid

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Hur många katter är det inuti busken? (på raderna)
2. Vem verkar vara ledare för katternas spionarbete? (mellan raderna)
3. Vad menas med ett nollställt ansikte? Hur ser ditt ansikte ut när 

det är nollställt? (mellan raderna, bortom raderna)
4. Vad ska Pälsa och Samira Karlsson få hjälpa till med? (på raderna)
5. Vilken rubrik tycker du skulle passa bäst som kapitelrubrik?  

(mellan raderna) 
Skummisar 
Högkvarteret 
Rosengård
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KAPITEL 8
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

latte, jazzmusik, indragna, äventyrslystnad, kodspråk,  
repeterade, masserade, uppenbart, inkluderar 

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Hur förstår du att Pälsa ofta brukar komma till kattkaféet?  
(mellan raderna)

2. Beskriv hur kaféet är inrett (på raderna)
3. Vilka olika saker vill Pälsa lära sig? (på raderna)
4. Det står att Pälsas ögon blixtrade. På vilka olika sätt kan man 

använda ordet blixtra? Vilken känsla får man av ordet?  
(bortom raderna)

5. Samira Karlsson vill inte erkänna att hon känner sig lite rädd.  
Har det varit så för dig någon gång? Varför vill man 
ibland inte erkänna att något känns 
läskigt? (bortom raderna)

6. Vad är jazzmusik? Lyssna på någon 
jazzlåt tillsammans. 

KAPITEL 9
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

fokusera, förklädnad, uppsikt, eftertänksamt, 
kattspionceller, registrera, notera

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vilka två olika ljud hör Samira Karlsson 
på s. 50? Beskriv de ljuden. Kan du 
härma hur de låter? (på raderna)

2. Varför tror du att hon inte tycker att 
Atlas känns skrämmande? 
(mellan raderna)

3. Varför rodnar Samira Karlsson? (mellan raderna)
4. Vad är det bästa med Pälsas pälsfärg? (på raderna)
5. Hur ska de lämna över informationen? (på raderna)
6. Gör en lista med saker som en kattspion gör (på raderna)

KAPITEL 10
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

stämma av läget, svärm, värjer, syftade på, ingående, påre, upprymd

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vad gör kaninen som visar att den är nervös (tre saker)?  
(på raderna)

2. Varför sa Samira Karlsson inte vad hon tyckte om idén att täcka 
över ingången till hålan? (mellan raderna)

3. Vad menas med att hon spetsade 
öronen? (mellan raderna)

4. Vad är det för problem med råttorna?  
(på raderna)

5. Varför såg sig Håkan omkring innan han 
fortsatte berätta för Samira Karlsson om 
råttorna? (mellan raderna) 

6. Titta på en bild av en kråka. Rita och måla 
hur du tror att Håkan ser ut. 

KAPITEL 11 
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

mörka krafter, ytan 

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vad gjorde Samira Karlsson för att inte avslöja att hon 
spionerade? (på raderna)

2. Varför hatar odlarna kaniner? (på raderna)
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3. Vad menar mannen med att de får ta saken i egna händer?  
(mellan raderna)

4. Hur många repliker är det i det här kapitlet? Hur vet man att det  
är en replik? Varför är det bra att ha med repliker i en berättelse? 

KAPITEL 12 
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

pustade ut, utsänd, besegra, odlingslotterna

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Hur ser Salome ut? (på raderna)
2. Varför vill inte Samira Karlsson att Salome 

följer efter henne? (mellan raderna)
3. Hur länge har det gått sedan Samira Karlsson 

flyttade till Rosengård? (på raderna)
4. Det står att hotade djur var farliga djur. Varför är det så?  

Kan det vara likadant med människor? (bortom raderna)
5. Det står att gatan badade i månsken. Det är en liknelse.  

Vad menar författaren när hon skriver så? 
6. Man kan använda ordet bada i andra liknelser. Vad menas  

till exempel med att bada i pengar? (bortom raderna)

KAPITEL 13 
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

inhägnade, taggtråd, muskulösa, skrockade

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Varför var Samira Karlsson glad för att hon varit där förut  
när det var ljust? (mellan raderna)

2. Varför blev det plötsligt extra mörkt ute? (på raderna)
3. Varför tryckte sig Samira Karlsson platt mot marken?  

(mellan raderna)

4. Varför är Pälsa lite arg för att hon fått vänta på Samira Karlsson? 
(på raderna)

5. Vad tror du att hundarna vaktar? Varför har man vakthundar?  
Hur ska en bra vakthund vara? (bortom raderna)

KAPITEL 14 
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

avvakta, blotta sig, burrade upp, som förbytta, rapporten, bunker, signalen

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Varför tror du att Samira Karlsson blir förvånad över sig själv? 
(mellan raderna)

2. Varför flyr inte Samira Karlsson och Pälsa därifrån? (på raderna)
3. Vilken bokstav finns det i de danska orden här som inte finns i det 

svenska alfabetet? (på raderna)
4. Vad menas med att katter har nio liv? (bortom raderna)
5. Hur fungerar den osynliga skriften? (på raderna)
6. Hur såg brevlådan ut? (på raderna)
7. Hur tror du Samira Karlsson känner sig när hon lämnar brevet  

i brevlådan? (mellan raderna)

KAPITEL 15 
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

över förväntan, trappa upp, hotbilden, hamnar i en knipa,  
stämma av med, för glatta livet 

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vad menas med att Kattis ord värmde? (mellan raderna)
2. Hur ska Samira Karlsson och Pälsa få lära sig att försvara sig?  

(på raderna)
3. Var låg katternas träningslokal? (på raderna)
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4. Vad menas när Pälsa säger till Samira Karlsson ”Stäng munnen”? 
(mellan raderna)

5. Varför hängde Zizis ögonlock ner över ögat? (bortom raderna) 
6. Varför är det viktigt med snabba fötter i boxning? (på raderna)
7. Vad menas med att de började dansa runt säcken? Varför har 

författaren valt ordet dansa här? (mellan raderna)
8. Gör en lista på ord från kapitlet som har med boxning att göra 
9. Går du på någon träning? Minns du i så fall hur det var första 

gången du gick dit? Hur kändes det? (bortom raderna)

KAPITEL 16
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

oset, desperata, inga kopplingar, organiserade, hävdat motsatsen, 
vilseledande 

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vad finns det för god mat där? (på raderna)
2. Både hundar och katter använder ordet 

yalla. Vad betyder det? Används det där  
du bor? (bortom raderna)

3. Hur vet Atlas något om kaninungarna?  
(på raderna)

4. Vad menas med att ha en ingång hos 
kråkorna? (mellan raderna)

5. Varför ska de försöka hitta hemligheter  
om Håkan? (mellan raderna)

6. Varför är Karry upprörd? (på raderna)
7. Gör en lista på vilka som är misstänkta 

hittills (mellan raderna)

KAPITEL 17 
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

utpressningssyfte, fuffens, fradga

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vad har Samira Karlsson fått för uppdrag? (på raderna) 
2. Varför tyckte hon synd om den lilla hunden? (på raderna)
3. Vem är Mister Kro? (mellan raderna)
4. Vad gjorde Samira Karlsson på elskåpet? (på raderna)
5. Vilken rubrik tycker du skulle passa bäst som kapitelrubrik?  

(mellan raderna) 
Mister Kro 
Spionselen  
Hundattack

6. Vad tror du att barnet fick av Mister Kro? (bortom raderna)

KAPITEL 18 
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

utbyte, förhör, flackade, förfärat

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Varför får inte de andra kråkorna veta Håkans hemlighet?  
(på raderna)

2. Hur förstår man att Håkan ljuger i början av förhöret?  
Ge gärna exempel från texten. (mellan raderna)

3. Vad eller vem är det Håkan är rädd för? (mellan raderna)
4. Vad vill katterna att Håkan ska skriva på papperet? (på raderna)
5. Vad menas med att vara intrasslad i sina egna lögner?  

Har det hänt dig någon gång att du ljugit och sen fått säga 
sanningen? (bortom raderna)

6. Är det rätt eller fel av katterna att utpressa Håkan?  
(bortom raderna)



9

KAPITEL 19 
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

dimtäcke, en gång för alla, vaksamhet, imponerat, hörsnäcka,  
mynning, framstå, sätta dit

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vem är Betty? (på raderna) 
2. Var väntade Samira Karlsson på att kråkorna skulle ta 

gosedjuret? (mellan raderna)
3. Vad menas med att se något för sitt inre? (mellan raderna)
4. När förstod kråkorna att de blivit lurade? (på raderna)
5. Vilket bevismaterial har katterna skaffat? (på raderna)
6. Hur många utropstecken finns det i kapitlet? När använder  

man utropstecken?

KAPITEL 20 
SVÅRA ORD OCH UTTRYCK

ledningen, konstaterade, kattsyndikatet, förhandlar, kråkpakten, åtgärder, 
positiva, rekryterade, agent, kloakerna

LÄSFÖRSTÅELSE

1. Vad ska kattsyndikatet göra? (på raderna)
2. Vad menas med att Håkan är en agent? (på raderna)
3. Varför drämde Kattis till Samira Karlsson med svansen?  

(mellan raderna)
4. Vad tycker Samira Karlsson om att vara spion? (på raderna)
5. Varför tror du att författaren avslutar boken med en fråga?  

(bortom raderna)

Ur Kursplan i svenska för årskurs 1–3
CENTRALT INNEHÅLL
 Lässtrategier för att förstå och tolka texter
 Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
 Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll 
 Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer
 Texter som kombinerar ord och bild
 Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka 
känslor, kunskaper och åsikter

 ... kroppsspråk

ÄMNETS SYFTE
Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika 
estetiska uttrycksformer.


