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Fräs den lilla panterkatten 
Text Isabelle Halvarson 

Bild Margareta Nordqvist 
 

En liten kattunge sitter övergiven i ett stenbrott. Han väntar på sin mamma men 

hon är försvunnen. Plötsligt hör han en rovfågel skria och ser hur den flyger mot 

honom. Han gömmer sig i stenbrottet men förstår att han inte kan vara kvar där. 

Han börjar sin vandring och får syn på en gammal bondgård. Han kryper in på 

gården och där hittas han av gårdens folk. Plötsligt står där ett fat med mjölk och 

sillbitar - får han stanna? 

 

 

 

Vi som har gjort den här lärarhandledningen, i maj 2017, heter Susanne 

Almbecker, Maria Bolmehag, Ninni Malmstedt, Sara Mattsson, Lena Nilsson Berg, 

Emelie Olofsson, och Christina Strömwall. Vi arbetar alla som skolbibliotekarier i 

Kävlinge kommun. Vår tanke är att du väljer ut de uppgifter som passar dig och 

din klass bäst att arbeta med.  

Trevlig läsning och lycka till! 
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Innan läsning:  
Framsida 

Pantrar – hur ser de ut? Ser detta ut som en riktig panter? 

Hur känner sig katten på framsidan? 

Vad är det för årstid, tror du? 

 

Boken är skriven av Isabelle Halvarsson – har du läst något av henne tidigare? 

Vad då? 

Bilderna är ritade av Margareta Nordqvist – har du sett hennes bilder i andra 

böcker? Vilka? 

 

Har du något husdjur? Rita och berätta. 

 

Sitt med en kompis som har sett bilden på första uppslaget, du får själv inte ha 

tittat på den innan. Kompisen beskriver bilden så noga hen kan, och du ritar hur 

du tror att det ser ut. 

Har du sett den typen av hus tidigare, med en kringbyggd gård? Tror du det bor 

människor i alla husen, eller vad kan det vara för byggnader? 

Vem tror du bor i huset? 

 

 

Kapitel 1 Oväder  
Vad är ett stenbrott? 

 

”Smal som en speta” – vad betyder det? Kan ni andra liknande uttryck som 

beskriver hur någon är eller ser ut. 

Hur beskrivs kattungen mer i texten?  

 

Hur luktar det när det ska börja snöa? Kan du beskriva det? Finns det andra 

tecken på att det snart kommer börja snöa? 

Fräs kryper ihop och försöker gömma sig när det börjar snöa. Kan du ge tips till 

någon som hamnat i ett snöoväder. 

 

Vad tror du har hänt med kattungens mamma? Rita eller skriv och berätta. 

 

Vad är det för fågel som försöker fånga kattungen?  

Använd NE.se och Wikipedia, ev. Sveriges ornitologiska förening för att se om du 

kan hitta den. Vad äter fågeln? 



4 

 

Finns det fler fåglar som gillar stora byten? Kan du komma på någon mer 

sort?  Vad heter dessa fåglar som samlingsnamn? 

 

Hur ser en näbbmus ut? 

 

Vad betyder: rotborste, håglös, hällar och uttjänt pump? 

 

Kapitel 2 Odjuret 
Efter ”Odjuret som igen sina käftar runt den lilla kroppen.” – vad tror du odjuret 

är för ett djur? 

 

Katten vet inte vad en ficklampa är utan ser det som ett ”stort gult öga”. Tänk dig 

att du är en katt och beskriv en vardaglig situation ur kattens synvinkel. Det kan 

till exempel vara en stressig morgon när alla ska iväg till jobb/skola eller vid 

middagsbordet när katten bara får sitta på golvet och känna doften av maten, 

eller hur det känns och låter för katten när den ska in i en bur och åka bil. 

 

Vad ska en göra om en råkar ut för en ilsken hund?  

 

Hur känns det i kroppen när någonting är “fruktansvärt fel”? 

 

Den stackars katten är alldeles slut efter att ha dinglat runt i hundens gap. Hur 

tror ni det känns när familjen går in och låter honom vara kvar ensam ute på 

gården i snöfallet? 

Odjuret hette Muskot och är en hund. Kan du se på bilden vad det är för slags 

hund? 

Titta i en bok om hundar och se om du hittar någon som liknar bilden på Muskot. 

Varför tror du Muskot fångade Fräs? 

Vad betyder muskot?  

 

Kapitel 3 Hönsen 
Katten fick lite sill och grädde som han slukade, men fick inte komma in i huset. 

Varför inte det, tror du? 

 

Katten är i hönsgården bland hönor och ägg. Hur blir ett ägg till egentligen? Är 

det kycklingar i alla ägg? Varför ruvar hönorna äggen? 

Rita ett ägg som kläcks. Vad är det för djur som kommer ur ditt ägg? 

Äter du ägg? Hur ska ditt ägg vara tillagat? 

Varför blir ägg hårda eller fasta när de kokas? Vilken temperatur behövs för att 

koaguleringen ska starta? 
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Hur många ägg kan en höna värpa på ett dygn? Hur gammal kan en höna bli? 

Tänk om katten och hönsen kunde prata med varandra, vad skulle de då säga till 

varandra? Pröva tillsammans med en kompis. 

 

Fräs gillade skålen med sill och grädde. Vilken är din favoriträtt? Beskriv hur du 

minns smakerna. Är det sött, salt, surt, starkt, beskt, mjukt, mumsigt, hårt, 

knaprigt, segt, varmt, kallt, frasigt... Testa olika ord som passar in på din rätt. Hur 

känns första tuggan? Hur mår du efter du ätit? Hur smakar maten dagen efter? 

Skriv ned ett recept på din favoriträtt. Ta Internet eller en kokbok till hjälp, eller 

fråga om hjälp hemma. Rita en bild till din maträtt. När alla i klassen hittat ett 

recept var, sätter klassen ihop sina recept till en receptbok. Döp boken/häftet till 

något ni gillar. Läs något recept om dagen och prata om maten. 

 

Varför spinner katter? 

 

Fantisera att du är katten: Vad skulle du då drömma om efter den strapatsrika 

dagen? 

 

Kapitel 4 Äggen 
Vad tror ni katten skulle ha sagt till kvinnan när hon klappade honom i 

hönshuset, om han kunnat prata? 

 

Vad kan hända om en matar herrelösa katter? 

 

Vem är Den Gamle Grå? 

 

Felix har en Real Madrid tröja. Känner du till det fotbollslaget? Känner du till 

några spelare som spelat i Real Madrid? 

 

Hur många timmar per dygn tror du att en katt sover? Ta reda på om det är 

någon skillnad på källingar och vuxna katters sömnbehov. 

Hur många timmars sömn behöver du? 

 

Titta på bilden på sidan 40, vilka är människorna och vad tror du att de tänker 

när de tittar på kattungen? 

 

Ta reda på vad ordet instinkt betyder. 

 

Kattungen har saffransgula ögon, vad betyder det? Ta reda på vilka andra färger 

katter kan ha på ögonen, och rita en katt med fina ögon. 
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Kapitel 5 Den Gamle Grå 
Katter och hundar går ofta inte ihop eftersom de tolkar saker olika. Hundar viftar 

på svansen när de är glada – katter när de är arga. Ta reda på fler skillnader, och 

gärna några likheter. 

Hur gör ni när ni är arga eller glada eller ledsna? Hur visar ni det? 

 

Muskot tänker att Fräs är en del av flocken nu. Vad betyder flock? Ta reda på hur 

hunden ser på flockar. 

Tillhör du en flock? 

 

Titta på bilden på sidorna 42-43 och beskriv vad som händer. 

 

Kapitel 6 Inomhus 
Kattdamen tar hand om ungen och han känner sig för första gången på länge 

trygg. När känner du dig trygg? Var och/eller med vem? 

 

Fräs får katten heta – är det ett bra namn på en katt? 

 

Är det någon i klassen som har en katt, hur fick den sitt namn? 

 

Låtsas att ni ska ni namngivningsceremoni, vem bjuder ni och vad bjuder ni på? 

 

Fräs använder sitt luktsinne, till exempel för att upptäcka den gamla kattdamen. 

Vilka sinnen använder du för att upptäcka saker? 

 

Kapitel 7 Kisspölen 
Fräs jamar mot stjärnorna, kan du några stjärntecken? Om inte ta reda på tre 

stycken och rita dem på svart papper. 

 

Fräs känner sig ensam när han ska sova i köket, tycker du om att sova ensam? 

Vad gör du om du vaknar mitt i natten? 

Rita en bild på sängen med mamman, pappan, hunden, kattdamen och Fräs i. 

 

Kapitel 8 Panterkatten 
Fräs är en väldigt vild kattunge – hitta på fler tokiga saker som han skulle kunna 

göra och beskriv dem så noga du kan. 

Berätta om ett bus du har gjort. 

 

Hur ser en pilfink ut? Ta reda på tre fakta om pilfinken och rita en bild. 
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Hur gammalt kan ett äppelträd bli? 

 

Vad betyder det att katter är rovdjur? 

 

Hur kommer det gå när Kasino anfaller? 

 

Kapitel 9 Jakten 
Hur känner sig Fräs när han sitter i trädet? 

 

Vad är det att vara höjdrädd? Är du höjdrädd? Hur känns det? 

Vad kan en göra om en är riktigt rädd för något? Vem kan en prata med och be 

om hjälp? 

(bris.se) 

 

Hur gör katter när de klättrar ner för träd? 

 

Hur ser en koltrast ut? Leta upp en ljudfil och lyssna på hur den låter. 

 

Kapitel 10 Räddningen 
Vik ett ritpapper i fyra rutor och rita en serie om räddningen av Fräs. Tänk först 

ut vad du ska rita i var och en av de fyra rutorna innan du börjar. 

 

Fräs kommer inte hem på kvällen, hur hade en gått till väga om det var en 

människa som var försvunnen? När kopplas räddningstjänsten in? 

 

Kapitel 11 Råttan 
Har du sett en råtta någon gång? Hur stor kan den bli? Leta upp en bild på en 

råtta på internet. 

 

Fräs tränade på att klättra för att bli bättre på det. Vad tränar du på? 

 

Muskot väntar länge på att råttan ska komma fram ur sitt hål, vilka egenskaper 

behövs för att han ska kunna göra det? 

Om du hade fått välja någon egenskap som katter har; smidighet, luktsinne, 

mörkersyn, balans, snabbhet, hörsel eller något annat du kommer på, vilken 

skulle du vilja ha? Motivera.  
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Kapitel 12 Plingeling 
Varför får Fräs ett halsband med pinglor? 

Är det viktigt att själv få bestämma vad en ska ha på sig? 

 

Titta på bilderna av Fräs på s. 94, hur känner han sig? 

 

Kapitel 13 Sjukdom 
Vad känner du när du ser bilden på den stackars Fräs på s. 103? 

Vad tror du han har råkat ut för? 

 

Vad gör en när ett djur bli sjukt? 

Har du varit med om att ett husdjur blivit sjukt och behövt gå till veterinären? 

Hur kändes det? Vad tyckte ditt djur om det? 

Har du varit väldigt sjuk och behövt åka till sjukhuset någon gång? Vad var det för 

fel på dig då? 

 

Fräs kan inte andas och är riktigt dålig. Hur kommer det gå? 

 

Kapitel 14 Medicin 
De säger att Fräs har en rundmask i lungan och behöver avmaskas. Vad är en 

rundmask för något? Läs den enkla faktatexten på ne.se om rundmask 

 

Har du försökt ge en katt medicin någon gång? Hur gjorde du då? 

 

I slutet av boken står det att Fräs känner sig hemma, vad är viktigt för att en ska 

känna sig hemma?  

Idag måste många människor flytta eller fly på grund av krig och 

naturkatastrofer, tror du att de kan känna sig ungefär som Fräs när han kom till 

bondgården? 

 

Rita en bild av Fräs och hans familj. 

 

Efter läsningen: 
 

Har du läst något som liknar den här boken. 

Om du gillar den här boken finns det tre böcker till om Fräs. 

Isabelle Halvarsson har även skrivit en serie böcker om en hund som heter 

Puzzel, läs gärna dem också! 

 


