TORSTEN BENGTSSON

SIDAN 1

Erik på spökjakt
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

Läsförståelse
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Vem är Eriks bästa kompis?

2. Vad gör Erik i skateparken?

3. Vad vill Erik att han och Lea ska göra?

4. Varför är Lea inte rädd när hon är ensam hemma?

5. Vart går Erik först när han kommer hem?

6. I vilket rum rör sig gardinerna?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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7.

SIDAN 2

Erik på spökjakt

Vad hittar Erik i pappas sovrum?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
8. Varför ropar Erik: – Hallå! Är det någon hemma? fast han vet att ingen är hemma?

9. Hur många rum tittar Erik i?

10. Varför gömmer Erik sig i garderoben?

11. Vad äter och dricker Erik och hans pappa när de fikar? Hur vet du det?

12. Hur hittar Eriks pappa Erik?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
13. Vad tror du menas med att Erik får en klump av oro i magen när han går ensam hem?

14. Erik är rädd för att vara ensam hemma. Vad är du rädd för?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

TORSTEN BENGTSSON

SIDAN 3

Erik på spökjakt

Sammanfatta texten
Du ska sammanfatta texten för en kamrat med hjälp av bilder. Måla en bild i varje ruta. Fundera på de här
frågorna: Vem är huvudpersonen i boken? Var är hon/han? Vilket problem råkar personen ut för? Vad är
lösningen på problemet? När du har målat klart, ska du återberätta handlingen för en kamrat.

Bokens titel: _______________________________________________

Person

Plats

Problem

Lösning

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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SIDAN 4

Erik på spökjakt

Hitta på en spökhistoria
Erik gillar inte att vara ensam hemma. Han är rädd för spöken. Nu ska du komma på en spökhistoria som
du ska berätta för någon.

1.

Vem skulle du berätta spökhistorien för?

2.

Skriv och berätta en spökhistoria som du tror att personen kommer att tycka är läskig.

3.

Hur tror du att personen kommer att reagera på ditt skämt?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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Erik på spökjakt

SIDAN 5

Vilka påstående är sanna?
Vilka av följande meningar är sanna? Sätt ett kryss vid de meningar som är sanna

1.

Eriks pappa är på jobbet när Erik kommer hem.

2.

Eriks mobiltelefon ringer.

3.

Erik och hans pappa äter en god frukost.

4.

Erik åker skateboard.

5.

Lea är Eriks syster.

6.

Lea säger att hon måste gå hem och äta middag.

7.

Erik går först in i pappas rum när han kommer hem.

8.

Erik ser ett spöke.

9.

Eriks pappa har glasögon.

10.

Det är vinter ute.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

