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Stockholms stadsbibliotek bjuder varje år in 
alla fyror till ett besök som vi kallar Bibblan 
berättar. Från och med hösten 2015 kan alla 
Stockholms fyror läsa en och samma bok, 
nämligen den som Stockholms stadsbibliotek 
har utsett till årets ”Åk 4 högläser-bok”.
I år valdes Den fantastiska historien om kat-
ten som försvann av Michael Morpurgo med 
motiveringen:

I våras påbörjade Stockholms stadsbibliotek 
projektet Litteratur X, vilket innebär att vi 
lyfter fram äldre och samtida skönlitteratur 
och ställer frågor kring rasism och 
rasistiska stereotyper. Ett öppet, tolerant 
och mångkulturellt samhälle bygger på 
grundläggande principer som inte kan tas för 
givna. Med Litteratur X vill vi problematisera 
och belysa drivkrafterna bakom den 
svenska rasismen och dess historia. Genom 
att gemensamt läsa och diskutera en bok 
som tar upp en viktig del av vår historia, 
hoppas vi även kunna belysa och ge er 
möjlighet att tillsammans reflektera över 
den främlingsfientlighet som finns i dagens 
samhälle.

Varför högläsning och 
boksamtal?

…en varm historia som 
utspelar sig i andra 
världskrigets skugga 

och handlar om en modig tjej och 
en kanske ännu modigare katt. 
Föratt vara en bok som är omöjlig 
att lägga ifrån sig är den ovanligt 
lätt att avbryta för alla angeläga 
ämnen som pockar på.

Vi kan möta dåtiden, 
framtiden, vår historia 
och dela livsöden 

med människor i vår närhet eller 
från andra kulturer. /…/ Vi kan 
tänka och känna med dem boken 
handlar om och därmed vidga vår 
förståelse för andra människors 
känslor och handlanden. 
 – Körling, 2012, s.32-33

Lgr 11

Ur det centrala innehållet i 
Svenska för årskurs 4-6: 

Berättande texter och sak
prosatexter 
Berättande texter och poetiska 
texter för barn och unga från 
olika tider, från Sverige, Norden 
och övriga världen. Texter i form 
av skönlitteratur, lyrik, dramatik, 
sagor och myter som belyser 
människors villkor och identitets-
och livsfrågor. 

I undervisningen ska 
eleverna möta samt 
få kunskaper om skön-

litteratur från olika tider och skilda 
delar av världen. 
 (Kursplan i svenska)
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Om författaren
Michael Morpurgo föddes 1943 i England, där han fortfarande bor. Morpurgo är utbildad lärare 
och det var i skolmiljön som han upptäckte sitt intresse för att berätta sagor. 

Michael Morpurgo har skrivit över 
hundra böcker för barn och ung-
domar.  Förutom Den fantastiska 
historien om katten som försvann 
har Morpurgo även skrivit de 
populära böckerna Kesukes rike, 
Fjärilslejonet och Kasper – en 
kunglig katt. Hans böcker har en 
blandad målgrupp, de kan läsas av 
både barn och vuxna.

We had to read 
the children a story 
every day and my 

lot were bored by the book I 
was reading. I decided I had 
to do something and told 
them the kind of story I used 
to tell my kids – it was like a 
soap opera, and they focused 
on it. I could see there was 
magic in it for them, and 
realised there was magic in it 
for me

Ett återkommande tema i både bilderböckerna och kapitelböckerna är krig, framför allt andra 
världskriget. Detta beror enligt Morpurgo på att hans uppväxt präglades av kriget och efterkrigsti-
den.  Morpurgo har i vissa fall fått kritik för att han skriver hemska och sorgliga böcker men själv 
menar han att brutalitet och sorg är delar av livet, vare sig man gillar det eller ej. Han anser att 
man inte ska underskatta barns förmåga att förstå och behandla sorgliga ämnen. 

Det förekommer också ofta djur i berättelserna – dansande björnar, trofasta hundar, övergivna 
rävungar, vilda apor etc. Ett tydligt budskap är att alla varelser är lika mycket värda, man ska be-
handla både djur och människor med respekt. 
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Om boken
Året är 1943 och Lily Tregenza bor på en 
bondgård i en idyllisk by vid havet i södra 
England. Hennes liv påverkas knappast alls 
av kriget, fram till en dag då Lily och hennes 
familj tillsammans med resten av byn beord-
ras att packa ihop alla sina tillhörigheter och 
flytta från sina hem. Byn ska nämligen bli en 
övningsplats för de allierade inför D-dagen 
och invasionen av Frankrike. Snart är hela 
byn avspärrad med taggtråd och det är abso-
lut förbjudet att gå in. Men Lilys älskade katt 
Tips är varken rädd för bomber, vapen eller 
amerikanska soldater, och en natt rymmer hon 
sin väg för att ta sig tillbaka till byn. Lily har 
helt enkelt inget annat val än att ta sig igenom 
taggtrådsstängslet, in i den livsfarliga zonen 
för att leta efter sin katt på egen hand…

Tips på hur man kan arbeta med boken
Nedan följer olika förslag på hur du kan arbeta med boken tillsammans med dina elever. Välj ut och 
plocka ihop det som du tycker passar er.  

Boksamtal
Vi har delat upp detta stycke i två delar: före 
läsning och att fundera på. Under varje rubrik 
finns det förslag på diskussionsfrågor samt en 
del aktivitetsrutor. Glöm inte att det viktigaste 
inte är att svara ”rätt” utan att det är elevernas 
tankar som är det centrala.

Före läsningen
Titta på och diskutera omslaget:
Vad tror du att boken handlar om?
Fundera över bokens titel och vad den kan be-
tyda?
Är det en bok du blir sugen på att läsa? Varför, 
varför inte?   

Skriv en inledning på boken 
utifrån titel och omslag.

Gör en ”picturewalk” utifrån 
färdigbestämda meningar, ca 
10-12 st. Varje mening illuste-
raras (rita, klipp ut bilder eller 
annat) i små grupper eller en-
skilt. Sedan sätts bilderna upp 
i kronologisk ordning och ger 
en föraning om berättelsen.  
Material till övningen finns 
längst bak i häftet.
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Att fundera på 
Vad händer egentligen och 
varför?

• Hur tror du att boken kommer att sluta?

• Varför tycker inte Lily om Bloomers, mrs 
Blumfeld, i början och vad är det som får 
henne att ändra uppfattning?

• Hur lyckas mrs Blumfeld övertyga Lilys 
farfar att flytta?

• Det verkar som om det lätt blir bråk mellan 
de s.k. stadsbarnen och de barn som redan 
bor i byn, varför tror du det är så? 

• Hur skulle du känna om du var Barry eller 
ett av de andra stadsbarnen som fick flytta 
från familjen i storstaden till främlingar på 
landet?

• Tycker du att det är modigt eller dumt av 
Lily att ta sig igenom taggtrådsstängslet 
flera gånger för att leta efter Tips? Varför?

• Vad skulle du ta med dig hemifrån om du 
som Lily fick veta att du var tvungen att 
flytta?

Huvudpersonen och andra 
karaktärer

• Vem är huvudperson (HP) i boken?

• Hur ser HP ut och vilka egenskaper har 
HP?

• Skulle du vilja vara som HP eller ha HP 
som kompis?

• Vilka andra karaktärer finns i boken? 
Är några viktigare än andra? Skulle 
författaren ha kunnat plocka bort någon?

Om du fick möjlighet att 
träffa författaren, Michael 
Morpurgo, vad skulle du 
vilja fråga honom? 

Miljöbeskrivning
• På vilka olika platser utspelar sig boken? 

• Kunde du se platserna framför dig i 
fantasin? (Jämför inre bilder med varandra, 
måla eller diskutera)

• Skulle boken kunna utspela sig någon 
annanstans? 

• Är miljöbeskrivningen viktig för 
handlingen? 

Skriv ett brev till en äldre 
släktning/person som står 
dig nära. Vad skulle du 
vilja berätta om ditt liv?

Skriv egna Fantastiska 
berättelser om katten 
(eller någon annan) 
som försvann.

Välj en av illustrationerna 
ur boken och skriva en 
berättelse kring den innan 
ni läst kapitlet.

Det finns många fina 
illustrationer i boken. 
Låt eleverna göra sina 
egna till ett kapitel.
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Skriv en text utifrån kattens 
Tips perspektiv. Vad gör Tips 
när han är kvar ensam på 
gården? Är han rädd eller 
tycker han det är ett stort 
spännande äventyr?• Varför tror du Adie säger så här och hur 

känner han sig?

På s.152-153  säger Adie: 

Harry och jag pratade mycket. 
En gång pratade vi om vad 

vi gjorde här, i det här kriget mellan vita 
män. Vet ni vad han sa? Jag vet då varför 
jag är här. Jag är här för att vi ska slippa 
bli någons slavar igen. Det är anledningen. 
Vi har fått vår frihet och den ska ingen ta 
ifrån oss. Den ska vi behålla.

Harry hade ingen familj i USA. När vi 
hade varit hemma hos er förra gången sa 
han att ni var de enda vita personer som 
hade behandlat honom som om han ingick 
i familjen. Ungefär så känner jag också 
just nu.

Förr och nu
• I boken är radion viktig för att få veta vad 

som händer i världen. Hur är det idag? Hur 
får vi veta vad som händer i världen?

Vad tyckte du om boken?
• Vad gillar du med boken? 

• Vad gillar du inte med boken?

• Var det något det skulle ha funnits mer av i 
berättelsen?

• Var det några ställen i boken som var 
tråkiga? Hade författaren kunnat plocka 
bort dem utan att det hade gjort något?

• Var det något du inte förstår/som var 
konstigt?

• Var boken som du hade tänkt dig?

• Tror du att du hade tyckt annorlunda om 
boken om du hade läst den själv på egen 
hand istället för i grupp? Bättre eller 
sämre?

• Hur kan man kort bokprata om boken för 
en kompis, så han/hon blir sugen på att 
läsa den?

Titta på kartan som finns i 
början av boken
– leta upp de olika platserna 
där historien utspelar sig. 

Gör en utställning 
på biblioteket!
Har ni skrivit något 
eller skapat något 
ni vill visa upp för 
andra? Biblioteken 
är ofta bra 
utställningslokaler 
öppna för alla. Kolla 
med ditt närmsta 
bibliotek!

Måla ett eget 
omslag till boken.

Bibblan berättar • Åk 4 högläser
Sida 5 av 7



Läs mer
Chambers, A. (2014). Böcker inom och omkring oss. Gilla böcker (Utk. även på Rabén & 
Sjögren och X Publishing)

Franklin, Anna & Landh, Elisabet (2014) Boksamtal som pedagogiskt verktyg. En studie 
om hur barn bearbetar skönlitteratur. Skolporten artikel 8/2014
http://www.skolporten.se/app/uploads/2014/05/Undervisning_Larande_8_2014.pdf

Körling, A-M. (2012). Den meningsfulla högläsningen. Stockholm: Natur och Kultur

Michael Morpurgo egen hemsida
http://www.michaelmorpurgo.com/ 

Rasismens historia för åk 4-6
http://www.ur.se/Produkter?q=rasismens+historia 
http://www.ur.se/mb/pdf/handledningar/Rasismens_historia.pdf 

Skolverket, (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmen 2011. 
Stockholm: Fritzes 

Webbmaterial kring främlingsfientlighet och rasism från skolverket
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/framlingsfientlighet-och-rasism 

Vill du ha fler tips om skönlitterära 
böcker kring temat fråga gärna på 
ditt bibliotek.
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Ett tungt brev (s. 18)
10 september 1943 (s 23)
Den bästa och största katten i hela världen (s 25)
En gård med egna grönsaker, egna kor och egna kycklingar (s 29)
Taggtråd längs stranden (s 33)
Ett bombplan (s 37)
Flugor på koskit (s 49)
En kyrka fullpackad med folk (s 54)
En vagnslast med sängar och stolar, skåp, telådor och allt möjligt (s 61)
Med örat som klistrat vid radion (s 82)
Jag har aldrig sett någon le som han (s 85)
Himlen lystes upp av orange och gula blixtar (s 122)
En kattfamilj på ett gammalt hotell (s 130)
Tårar/torpedfartyg (s 152)
En påsklilja (s 154)
Krigsfartyg – hur många som helst (s 164)
Två mintkarameller och läsk (s 168)
En smal katt med ett rivsår i ansiktet (s 175)
Två män vid vattenbrynet, tittande ut över havet (s 180)
Konfetti (s 184)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Picturewalking med 
Den fantastiska historien om katten som försvann

Picturewalking är ett sätt att jobba med förförståelse av boken. 

Varje elev får en lapp med en instruktion till något som hen ska rita. Det kan vara ett ord, en fras, 
en mening. Varje lapp är dessutom numrerad. Efter att eleverna är färdiga med sina teckningar 
limmar de lappen på teckningen och hänger upp lapparna i nummerordning. Sedan får alla elever 
gå och läsa historien längs med väggen. 

Som ett alternativ till att teckna går det bra att klippa ut bilder från tidningar. Det går förstås också 
bra att göra både och. 

Förslag på ord och meningar att jobba utifrån finns nedan. Vissa är direkta citat ur boken, andra är 
ändrade för att bli lättare att förstå. Det går naturligtvis bra att göra ändringar, att använda andra 
citat/ord och att använda färre eller flera bilder. 
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