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KERSTIN LUNDBERG HAHN

Fröken Spöke på sommarlov
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Boken handlar om Ebba och Ivar, som är tvillingar. Det är skolavslutning och ett långt sommarlov börjar. När
Ebba och Ivar ska gå hem ser de att Fröken Sparre, deras vikarie som är ett spöke, är ledsen för att hon
kommer att sakna barnen. De bjuder med henne på sin campingsemester så att hon inte ska behöva vara
ensam. Problemet är bara hur de ska få in henne i husvagnen utan att mamma och pappa ser henne.

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•
•
•

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både
de uttalade och sådant som står mellan raderna. (SV åk 4–6)
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. (SV åk 4–6)
Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete. (BD åk 4–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•
•
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•
•
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 1–6)
Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden. (SV åk 1–6)
Teckning, måleri, modellering och konstruktion. (BD åk 1–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•
•
•
•

Tala och samtala i olika sammanhang.
Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
Skriva texter för olika syften och mottagare.
Skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material.
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BOKSAMTAL
Återberätta boken
Träna på att återberätta boken med hjälp av stödord. Som stöttning under arbetet med att återberätta är det
bra att ha en expertordbank där det finns många intressanta och användbara ord från boken. Här kommer
exempel på ord som kan vara bra att ha:

camping

husvagn

mulet

åska

kiosk

ungdomar

stryk

picknick

dyka

badkläder

minigolf

garderob

spökhus

skog

pappaledig

Skriv upp några tidsord på lappar och sätt upp på whiteboarden. Lär eleverna att det är viktigt att variera
sina tidsord när man berättar.

En dag …

Efter en
stund ...

När ...

Nästa dag ...

Sedan ...

Plötsligt ...

Till sist ...

Till sist …
Låt sedan eleverna återberätta Fröken Spöke på sommarlov med hjälp av tidsorden. De kan även ta hjälp
av expertorden. Eleverna kan återberätta i par eller i smågrupper. Vill man därefter gå vidare kan de även
återberätta boken skriftligt.
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TIPS
Om man vill läsa vidare om spöken, finns det mycket fakta här och här.
Du kan även skriva in länkarna manuellt i din webbläsare.
http://www.ungafakta.se/vampyrer/
http://www.ungafakta.se/mysterier/spoken/spoken.asp
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FACIT – LÄSFÖRSTÅELSE
1. Sommarlov
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Vad har Fröken Sparre för hemlighet?
Hennes hemlighet är att hon är ett spöke.
2. Var bor Fröken Sparre?
Fröken Sparre bor i skolans källare.
3. Kommer Fröken Sparre att vara med klassen nästa termin också?
Fröken Sparre vet inte än om hon kommer att vara med klassen nästa termin.
4. Varför ska Ebba och Ivar skynda sig hem?
De ska skynda sig hem för att de ska packa.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
5. Vad hade klassen för fika?
Klassen hade saft och bullar.
6. Vilken årstid är det och hur kan du veta det?
Det är sommar. Det vet man för i boken står det att det är sista dagen före sommarlovet.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
7. Varför tror du att Fröken Sparre är ledsen?
Eget svar.

2. Husvagnen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
8. Varför var Fröken Sparre ledsen?
Fröken Sparre var ledsen för att hon kommer att sakna eleverna. Skolan blir så tyst och tom på
loven.
9. Hur länge ska Ivar och Ebba campa?
Ivar och Ebba ska campa i en vecka.
10. Hur förklarar Ivar vad en husvagn är för Fröken Sparre?
Han säger att en husvagn är som ett litet hus på hjul som man hakar fast bakom bilen.
11. Vad tål inte Fröken Sparre?
Fröken Sparre tål inte solen.
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Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
12. Varför var både Ivar och Ebba tysta på vägen hem?
De var tysta för de tänkte på vad de skulle säga till sin mamma och pappa om att Fröken Sparre ska
följa med dem på semester.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
13. Vad tror du att Ebba och Ivar säger till sin mamma och pappa när de vill ta med sin fröken på
semestern?
Eget svar.

3. Två små problem
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
14. Vad älskar Fröken Sparre?
Fröken Sparre älskar sommarlov.
15. Vem låste dörren till husvagnen?
Pappa låste dörren till husvagnen.
16. Var gömde sig Fröken Sparre när de kom hem till Ebba och Ivar?
Fröken Sparre gömde sig bakom garaget.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
17. Kapitlet heter Två små problem. Varför heter det så?
Det heter så för att Ivar och Ebba berättar för Fröken Sparre att det finns två små problem. Det ena
problemet är att det bara finns fyra sängar i husvagnen. Det andra problemet är att de inte berättat
för mamma och pappa att Fröken Sparre ska följa med.
18. Hur löser sig Ebba och Ivars två små problem?
Problemen löser sig genom att Fröken Sparre inte sover så hon behöver ingen säng och så är hon
bra på att gömma sig så att ingen ser henne.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
19. Hur tror du att Fröken Sparre kommer in i husvagnen?
Eget svar
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4. Är alla med?
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
20. Vad svarar Ebba när mamma frågar vem hon vinkar till?
Ebba svarar att hon inte vinkar åt någon utan hon viftade bort en fluga.
21. Vilka färger har Ebba och Ivars husvagn?
Ebba och Ivars husvagn är röd och vit.
22. Var har Ebba sin mobiltelefon?
Ebba har sin mobiltelefon i fickan.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
23. Vad gjorde Ivar och Ebba för att Fröken Sparre skulle kunna komma in i husvagnen utan att mamma
och pappa såg henne?
Ivar sa att han ville ha en macka och Ebba sa att hon behövde hjälpa med att hitta sin mobiltelefon.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
24. Hade du rätt på fråga 19 när du skulle gissa hur Fröken Sparre kom in i husvagnen?
Eget svar.

5. Glass
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
25. Varför får inte mamma gå in i husvagnen?
Mamma får inte gå in i husvagnen för då upptäcker hon kanske Fröken Sparre.
26. Hur är vädret när de kommer fram till campingen?
Vädret är mulet och blåsigt när de kommer fram till campingen.
27. Var gömde sig Fröken Sparre när hon glidit ut från husvagnen?
Fröken Sparre gömde sig bakom ett träd i skogen.
28. Vad skulle Ebba, Ivar och deras föräldrar göra vid kiosken?
De skulle köpa glass.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
29. Hur många minuter körde de innan de kom fram till campingen?
De körde i 120 minuter innan de kom fram till campingen.
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30. Varför tror du att detta kapitel heter Glass?
Eget svar.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
31. Vilken är din favoritglass om du får välja vilken du vill?
Eget svar.

6. Spökhuset
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
32. Vad hade Fröken Sparre med sig ut i skogen?
Fröken Sparre hade med sig en väska ut i skogen.
33. Vad tycker Fröken Sparre är kul?
Fröken Sparre tycker att det är kul att det finns ett spökhus i skogen.
34. Hur kom de till spökhuset?
De gick på en smal stig genom skogen för att komma till spökhuset.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
35. Vad tror du att Fröken Sparre menar när hon säger att det blir ett riktigt spökhus om hon flyttar in?
Eget svar.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
36. Tror du på spöken? Varför? Varför inte?
Eget svar.

7. Inne i spökhuset
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
37. Hur vet Fröken Spöke att det varit möss i huset?
Fröken Spöke vet det för att hon ser musbajs i huset.
38. Var ska Fröken Spöke gömma sig om det är sol ute?
Fröken Sparre ska gömma sig i en garderob i spökhuset om det blir sol.
39. Vad gjorde Fröken Sparre när Ivar och Ebba gick?
Fröken Sparre vinkade när Ebba och Ivar gick.
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
40. Vad ser de för möbel i huset?
De ser en soffa i huset.
41. När tycker Fröken Sparre att Ivar och Ebba ska komma och hälsa på?
Hon tycker att de ska komma och hälsa på när det regnar.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
42. Ivar, Ebba och Fröken Sparre hittar musbajs i spökhuset. Vilket djurbajs har du sett i verkligheten?
Eget svar.

8. Sol och moln
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
43. Vilket väder var det när Ivar och Ebba gick till Fröken Sparre?
Det var mulet när Ivar och Ebba gick till Fröken Sparre.
44. Vad tycker Fröken Sparre att de ska göra?
Fröken Sparre tycker att de ska gå och bada.
45. Hur många dagar var det sol?
Det var sol i tre dagar.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
46. Varför sprang tre barn ut skrikande ur spökhuset?
De sprang ut skrikande för att Fröken Sparre skrämde dem.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
47. Ivar och Ebba spelade minigolf, badade, köpte glass och spelade kort. Vad gör du helst när du har
sommarlov och det är fint väder?
Eget svar.

– en möjlighet för alla

KERSTIN LUNDBERG HAHN

Fröken Spöke på sommarlov

Sidan 9

9. Havet
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
48. Hur såg Fröken Sparres baddräkt ut?
Fröken Sparres baddräkt var randig i vitt och rött. Benen på baddräkten gick ända ner till knäna.
49. Varför var det inte så bra att Ivar och Ebba gick barfota?
Det var inte så bra för det låg barr på stigen och det gjorde ont att få dem i fötterna.
50. Varför stack inte Fröken Sparre sig på barren?
Fröken Sparre stack inte sig på barren för hon svävade en bit ovanför marken.
51. Hur länge sedan var det Fröken Sparre badade i havet?
Det var hundra år sedan Fröken Sparre badade i havet.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
52. Hur var vädret när Fröken Sparre, Ivar och Ebba kom ner till havet?
Vädret var grått och stilla när de kom ner till havet.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
53. Vad tror du händer i nästa kapitel?
Eget svar.

10. Bada i regn
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
54. Varför frös inte Fröken Sparre när hon badade?
Fröken Sparre frös inte för spöken fryser inte.
55. Varför är det farligt att bada när det blixtrar?
Det är farligt att bada när det blixtrar för man kan bli träffad av blixten och dö.
56. Varför gör det inget om Fröken Sparre blir träffad av blixten?
Det gör inget om hon blir träffad för hon är redan död.
57. Var gömde sig Ebba och Ivar när de hörde att någon kom?
De gömde sig bakom soffan.
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Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
58. Varför heter detta kapitel Bada i regn?
Kapitlet heter så för att Ivar, Ebba och Fröken Sparre badar när det regnar.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
59. Vem tror du det är som kommer?
Eget svar.

11. Farlig grill
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
60. Varför började de två killarna och de två tjejerna grilla inomhus?
De började grilla inomhus för att det regnade ute.
61. Varför avslöjade Ivar och Ebba sig?
De avslöjade sig för att de ville berätta för killarna och tjejerna att det kunde börja brinna om de
grillade inomhus.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
62. Hur gammal tror du att Ivar och Ebba är?
Eget svar.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
63. En av tjejerna säger: – Vem bryr sig, när Ivar säger att det kan börja brinna. Vad tycker du man kan
säga istället ”för vem bryr sig”?
Eget svar.

12. Svarta Madam
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
64. Vem är Svarta Madam?
Svarta Madam är Fröken Sparre.
65. Varför sprang ungdomarna ut från huset?
De sprang ut från huset för att de blev rädda när Fröken Sparre spökade för dem.
66. Hur kunde Ebba, Ivar och Fröken Sparre släcka grillen?
Fröken Sparre tog sin våta baddräkt och vred ur den.

– en möjlighet för alla

KERSTIN LUNDBERG HAHN

Fröken Spöke på sommarlov

Sidan 11

67. Vad hade Fröken Sparre i ansiktet?
Fröken Sparre hade ketchup i ansiktet.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
68. Varför var Fröken Sparres baddräkt blöt?
Den var blöt för att de nyss hade badat.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
69. Vad kunde Ivar, Ebba och Fröken Sparre ha gjort för att släcka elden om de inte hade haft en blöt
baddräkt?
Eget svar.

13. Picknick
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
70. Var fick Ivar, Ebba och Fröken Sparre all mat ifrån?
Ungdomarna hade lämnat kvar all sin mat.
71. Vad hade Ivar, Ebba och Fröken Sparre för fika?
De hade bullar och saft.
72. Vad älskar Fröken Sparre?
Fröken Sparre älskar månen.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
73. Ungefär vilken tid på dygnet är det i slutet av detta kapitel, tror du?
Eget svar.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
74. Vad kallas det när månen är som en rund boll?
Det kallas fullmåne.
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14. Vid kiosken
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
75. När gick Fröken Sparre in i husvagnen?
Fröken Sparre gick in i husvagnen när Ivar och Ebba gick till glasskiosken med sina föräldrar.
76. Vem träffade Ivar och Ebba vid kiosken?
De träffade ungdomarna som var i spökhuset.
77. Vad gjorde familjen när de hade köpt glass?
De satte sig i bilen och lämnade campingen.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
78. Hur är vädret när det är mulet?
När det är mulet är himlen täckt av moln.
79. Varför skrattar Ivar och Ebbas mamma?
Hon skrattar för att Ivar säger att ungdomarna tror på spöken fast de är så gamla.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
80. Tror du att ungdomarna tror på spöken? Motivera ditt svar.
Eget svar.

15. Hemma igen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
81. Vilken tid på dygnet var det när Ivar och Ebba kom hem?
Det var kväll när de kom hem.
82. Vad sa Ivar till pappa att han och Ebba skulle göra vid skolan?
Ivar sa att de skulle gunga lite.
83. Vem kallade på Fröken Sparre?
Rektorn kallade på Fröken Sparre.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
84. Vem ska vara Ebba och Ivars lärare till hösten?
Fröken Sparre ska vara Ebba och Ivars lärare till hösten.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
85. Vad tror du att Fröken Sparre gjorde resten av sommarlovet?
Eget svar.
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