Namn:

Fröken spöke
Elevmaterial

kommer tillbaka
Elevmaterial

Kerstin Lundberg Hahn

SIDAN 1

Läsförståelse
Kapitel 1
En dag i december
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

1. Hur gammalt var fotot, som Ebba och Ivar hittade i källaren?

2. Varför kan inte rektorn ringa till Fröken Sparre?

3. Varför tror Ebba, och Ivar, att Fröken Sparre är ett spöke?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)

4. Hur många lärare som Ivar och Ebba har haft kommer de ihåg namnen på?

5. Vem tycker att Fröken Sparre är en konstig människa?
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Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)

6. Hur många lärare har du haft?

Kapitel 2
Hur hittar man ett spöke?
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

7. Vilken frukt äter Ebba?

8. Vad tar Ivar från Dennis låda?

9. Vad gör alla i klassen, utom Hassan, när Ebba och Ivar går ut ur klassrummet?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)

10. Vilken årstid är det?
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Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)

11. Vad tror du att Ivar ska göra med nyckeln?

Kapitel 3
En konstig idé
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

12. Varför går Ivar och Ebba ner i källaren?

13. I vilken klass går Bill?

14. Varför tror inte Ebba att Fröken Sparre kan bo i källaren?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)

15. Vad vill Ivar ska hända, när de ropar på Fröken Sparre?
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Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)

16. Tror du att de kommer att hitta Fröken Sparre?

Kapitel 4
Ett elakt skratt
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

17. Vad vill Fröken Sparre att Bill ska komma ihåg?

18. Vad älskar Fröken Sparre?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)

19. Varför kommer Fröken Sparre?
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Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)

20. Om din lärare är sjuk, vem brukar vara i er klass då?

Kapitel 5
En lögn
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

21. Vad ljuger Ebba om?

22. Vem är Peter?

23. Varför blir Ebba röd i ansiktet?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)

24. Varför kastar Rut ett sudd på Hassan?
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Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)

25. Hur är din klass när ni har vikarie?

Kapitel 6
Sanningen
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

26. Varför har Hassan en röd fläck i pannan?

27. Hur visar Fröken Sparre för klassen att hon är ett spöke?

28. Varför vill Fröken Sparre inte att rektorn får reda på att hon är ett spöke?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)

29. Hur många gånger bevisar Fröken Sparre att hon är ett spöke?

W W W. N Y PON F O RL A G .S E

Namn:

Fröken spöke
Elevmaterial

kommer tillbaka
Elevmaterial

SIDAN 7

Kerstin Lundberg Hahn

Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)

30. Tror du på spöken?

Kapitel 7
Ingen kappa, ingen mobil
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

31. Hur ofta sover Fröken Sparre?

32. Vem kommer gående i korridoren när Ebba, Ivar och Fröken Sparre står och pratar?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)

33. Varför tycker rektorn att Fröken Sparre är konstig?
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Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)

34. Varför ler Bill elakt mot Ivar och Ebba tror du?

Kapitel 8
Ebbas mobil
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

35. Varför håller Fröken Sparre en hand över sitt hjärta?

36. Vem är det som ringer till Ebba?

37. Hur kommer Fröken Sparre in i skolan?
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)

38. Hur märker man på Fröken Sparres kroppsspråk att hon blir förvånad och förskräckt, när det
ringer i Ebbas mobil?

Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)
39. Vad är klockan i detta kapitel? Varför tror du det?

Kapitel 9
Datorer
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

40. Varför behöver Fröken Sparre ingen kappa?

41. På vilken sida på nätet går Ebba in, och visar en dansande artist?

42. Vad tycker rektorn att Fröken Sparre måste skaffa?
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)

43. Varför fnissar Rut?

Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)

44. Får ni vara inne på Youtube på din skola?

Kapitel 10
Tårar av is
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

45. Hur ser Ebbas mammas gamla mobil ut? Skriv med ord, och rita en bild.

46. Varför gråter Fröken Sparre?

47. Varför är Fröken Sparre ute på elevernas rast?
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)

48. Vem tänker Ebba ge sin mammas gamla mobil till?

Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)

49. Vad brukar dina lärare göra, när de är rastvakter?

Kapitel 11
Mössa
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

50. Hur märks det att Fröken Sparre inte tål mobiler?

51. Var är Fröken Sparre när Ebba och Ivar kommer till skolan?

52. Vilket ord säger Fröken Sparre istället för messa?
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53. Varför ska Dennis vara ledig efter jul?

54. Vem står utanför fönstret?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)

55. Vilken årstid är det när Fröken Sparre ska vikariera för Dennis, nästa gång?

Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)

56. Kan du skriva ett annat ord för messa?
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Vad passar in?
Kryssa över de rutor där texten stämmer överens med boken.
Ebba är syster
till Hassan.

Ivar och Ebba
går i samma
klass.

Fröken Sparre
tål inte mobiler.

Rektorn tycker
att Fröken
Sparre är
konstig.

Fröken Sparre
har långt rött
hår.

Bill är en elev i
Ebbas och Ivars
klass.

Ebbas och
Ivars mamma,
har fått en ny
mobil, av deras
pappa.

Det är höst, i
boken.

Ebba visar
Fröken Sparre
en sida på
internet, som
heter Google.

Fröken Sparre
bor i källaren.

Finn tre fel
Titta på bilderna. Det finns tre bilder som inte passar till boken. Sätt ett kryss över de bilder som inte
passar.
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