LINDA ÅKERSTRÖM

SIDAN 1

Mumien i spökhuset
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

Läsförståelse
Kapitel 1–3
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Vad heter huvudpersonen?

2.

Vem är Nils?

3.

Vad är pappa duktig på?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4.

Vad är ”Galna stupet”?

5.

På vilket sätt är farmor speciell tycker Frodo?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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Varför får man inte ha glasögon på sig när man åker ”Galna stupet”?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
7.

Vilken är din favoritkarusell? Berätta.

Kapitel 4–6
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
8.

Vad får farmor inte ta med sig i karusellen?

9.

Hur högt upp går ”Galna stupet”?

10. Vad får pappa som vinst?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
11. Farmor ser ut som en mumie. Varför?

12. Varför går inte pappa med till spökhuset?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

LINDA ÅKERSTRÖM

Mumien i spökhuset

SIDAN 3

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
13. Skulle du våga åka ”Galna stupet”? Berätta.

14. Är du rädd för spöken? Berätta.

Kapitel 7–9
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
15. Hur ser spökhuset ut?

16. Beskriv hur det luktar i spökhuset.

17. Vad finns i kistan?

18. Farmor ropar ”Hajime!” Vad betyder det?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
19. Varför blir farmor arg?

20. Vad gör farmor med sin mobil?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
21. Varför tror du att barnen vill stoppa farmor?

Kapitel 10–13
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
22. Vem är personen under zombiemasken?

23. Vilken färg har bältet som är svårast att ta i judo?

24. Vad har pappa vunnit när de träffar honom?

25. Vem är Moa?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
26. I vilken karusell börjar pappa träna på att åka?

27. Varför tycker farmor plötsligt att alla i personalen är så snälla på nöjesfältet?

28. Frodo och Ebba tycker till slut att det är bra att ha en farmor som jobbar på nöjesfältet. Varför?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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29. Om du skulle få jobb på nöjesfältet, vad skulle du helst vilja arbeta med då?

30. För Frodo och Ebba väntar nu en drömsommar på nöjesfältet. Hur ser din drömsommar ut?
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Skriv till bilden
Skriv passande meningar till bilderna. Tänk på att använda dig av stor bokstav i början av en mening och
vid namn, att ha mellanrum mellan orden och att använda rätt skiljetecken.
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Sant eller falskt?
Skriv S i rutan om det är sant. Skriv F i rutan om det är falskt.

Frodos syster heter Elsa.
Farmor älskar alla karuseller.
Pappa tycker mest om spökhuset.
Farmor har blått bälte i judo.
Den nya karusellen heter ”Galna backen”.
Pappa är en av Sveriges bästa pil-kastare.
En vampyr fäller farmor.
Pappa åker en karusell med lila hästar.
Farmor får jobb som mumie.
Frodos bästis heter Loa.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

