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Fröken spöke går på cirkus
Lärarmaterial

22
Vad handlar boken om?
Boken handlar om fröken Sparre, Ebba, Ivar och Hassan som går på cirkus. Fröken Sparre älskar att gå
på cirkus. Det första numret är två akrobater som gör olika konster. När de gungar på var sin trapets,
missar den ena akrobaten att fånga den andra. Fröken Sparre flyger in och räddar akrobaten som annars
skulle fallit ner på marken. Problemet är att rektorn på skolan där barnen går och fröken Sparre jobbar,
ser detta. Rektorn gillar inte spöken och de får inte vara lärare. Kommer han att fatta att fröken Sparre
inte är en vanlig människa?

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)

Eleverna tränar följande förmågor
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

•

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

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)

Eleverna tränar följande förmågor
•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
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Boksamtal
Diskutera bokens titel Fröken Spöke går på cirkus. Vad tror eleverna att boken handlar om? Vilken genre
är det? Hur kan vi veta det? Gör en VÖL-tabell tillsammans med eleverna utifrån bokens titel, sedan
baksidestexten och er diskussion i klassen.
Vad vet vi

Vad önskar vi veta

Vad har vi lärt oss

Ordna en cirkus
Ni ska tillsammans i grupper om fyra planera, öva och genomföra ett cirkusuppträdande. Bestäm först
i gruppen om ni vill vara clowner, akrobater, djurtämjare eller någon annan cirkusartist. När ni bestämt
det, planerar ni en grund för hur ert uppträdande ska vara. Tänk på att uppträdandet ska vara cirka 5
minuter långt. Fundera på vilket material ni behöver. Bestäm vilka som ska göra vad och hitta på ett
namn för gruppen.
När ni bestämt er skriver ni följande:
• Gruppnamn.
•

Vad ni ska uppträda med.

•

Vilken cirkusartist ni ska vara.

•

Vilket material ni behöver.
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Sammanfatta texten
Låt eleverna arbeta enskilt eller i grupp. Ge dem var sitt A3-papper där de ritar en blomma. I blombladen
skriver de in samma rubriker som nedan. Sedan diskuterar de svaren i gruppen. Ha sedan en gemensam
diskussion kring deras svar.

När?

Vad?

Vem?
Ämne

Var?

Varför?
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Diskussion om spöke
Skriv upp frågorna nedan på lappar. Vik ihop dem och låt sedan eleverna sitta i par och dra var sin lapp
som de ska diskutera. Sedan får de besvara frågan och diskutera med de andra i klassen.
•

Tror du att det finns spöken på riktigt?

•

Spelar det någon roll om det är natt eller dag?

•

Spelar det någon roll om man är ensam eller tillsammans med andra?

•

Spelar det någon roll på vilken plats man är?

•

Spelar det någon roll vad man nyss har gjort?

•

Vilka platser utspelar sig läskiga berättelser på?

•

När utspelar de sig?

•

Brukar huvudpersonen vara ensam eller tillsamman med någon?

•

Vilka figurer brukar man stöta på?

•

Vad brukar hända?

•

Vilka saker kan rädda huvudpersonen?

•

Hur slutar ofta läskiga berättelser? Kan de sluta på olika sätt?
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FACIT
Läsförståelse
Kapitel 1
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Vad har fröken Sparre för hemlighet?
Fröken Sparres hemlighet är att hon är ett spöke.

2. Varför vet inte rektorn om fröken Sparres hemlighet?

Rektorn får inte veta hemligheten för spöken får inte jobba som lärare.
3. Hur fick Ivar, Ebba och fröken Sparre veta att det var cirkus i stan?

De fick veta att det var cirkus i stan genom att de såg en lastbil som körde runt och gjorde reklam.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Varför är Dennis pappaledig?

Dennis är pappaledig eftersom han har fått barn och då är han hemma och tar hand om barnet.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
5. Tror du att Ebba är rädd för spöken? Motivera ditt svar.

Eget svar.

Kapitel 2
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
6. Varför tror Hassan att kaninen är ledsen?

Hassan tror att kaninen är ledsen för att den sitter i en bur.
7.

Vem gick på cirkus för första gången?

Hassan gick på cirkus för första gången.
8. Vad luktade det på cirkusen?

Det luktade sågspån på cirkusen.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
9. Hur många personer såg de göra saker på cirkusen?

De såg två clowner, en pojke och en flicka, två akrobater och en man i gul kavaj och grön hatt. De såg alltså
sju personer.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
10. Varför tror du att kaninen var ledsen?

Eget svar.
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Kapitel 3
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
11. Vad fick de först se när ridån gick upp?

De fick se två akrobater när ridån gick upp.
12. Varför ville Fröken Sparre inte att rektorn skulle få veta att hon flög?

Fröken Sparre ville inte att rektorn skulle få veta det. Om han misstänkte att hon var ett spöke så skulle
hon inte få jobba som lärare.
13. Vem tackade fröken Sparre för att hon räddade akrobaten?

Det gjorde mannen med den gula kavajen.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
14. Vad kan en akrobat göra, tror du?

Eget svar.
15. Varför tror du att alla applåderade för fröken Sparre?

Eget svar.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
16. Vad tror du att rektorn gör om han får reda på att fröken Sparre är ett spöke?

Eget svar.

Kapitel 4
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
17. Vad gjorde mannen med den gula kavajen på cirkusen?

Mannen med den gula kavajen var trollkarl och han trollade.
18. Varför skrek någon att mannen i den gula kavajen fuskade?

Någon skrek att han fuskade för att det trillade ut ett ess ur hans kavajärm.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
19. Varför tror du att detta kapitel heter Hokus Pokus?

Eget svar.
20. Varför tror du att mannen i den gula kavajen såg nervös ut?

Eget svar.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
21. Vad tror du att mannen med den gula kavajen kommer att göra med fröken Sparre?

Eget svar.
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Kapitel 5
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
22. Vad ska trollkarlen göra med fröken Sparre?

Trollkarlen ska såga fröken Sparre i två delar.
23. Varför gled fröken Sparre ut genom lådan?

Fröken Sparre gled ut genom lådan för att hon var rädd.
24. Varför gapade trollkarlen?

Trollkarlen gapade för att fröken Sparre kunde glida ut genom lådans väggar.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
25. Varför tror du att rektorn inte tycker att fröken Sparre är en vanlig människa?

Eget svar.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
26. Fröken Sparre gillar att gå på cirkus. Vad skulle du vilja göra om du fick välja att gå och titta på
något?

Eget svar.

Kapitel 6
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
27. Vem bjuder dem på te?

Trollkarlen bjuder dem på te.
28. Vem tyckte några i publiken var bäst på cirkusen?

Några i publiken tyckte att fröken Sparre var bäst.
29. Varför lät de rektorn och hans fru gå ut först ur tältet?

De lät rektorn och hans fru gå ut först för att de inte ville prata med dem.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
30. Vad är det som gör att Ebba tycker att trollkarlen ser ut att vara kär?

Ebba tycker att han ser ut att vara kär för att han tog fröken Sparre i handen. Sedan suckade han och lade
huvudet på sned.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
31. Vad tror du att trollkarlen kommer att fråga Ebba?

Eget svar.
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Kapitel 7
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
32. Vad tänkte trollkarlen först fråga fröken Sparre?

Först tänkte han fråga henne om hon ville gifta sig med honom.
33. Varför tyckte Ebba och de andra att trollkarlen skulle släppa ut kaninen?

De tyckte att trollkarlen skulle släppa ut kaninen för att han skulle göra nya trick istället.
34. Varför vill inte fröken Sparre jobba på cirkusen?

Fröken Sparre vill inte jobba på cirkusen för att hon redan har ett jobb som hon älskar. Hon är lärare.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
35. Varför tror du att trollkarlen blev röd i ansikte när fröken Sparre klappade händerna?

Eget svar.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
36. Har du varit på cirkus någon gång? Berätta om det bästa på cirkusen. Om du inte har varit på en
cirkus, berätta om vad du skulle vilja se på en cirkus.

Eget svar.

Kapitel 8
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
37. Hur kände trollkarlen fröken Sparre enligt Ivar?

Ivar sa att trollkarlen var fröken Sparres bror.
38. Beskriv hur rektorn ser ut.

Egen beskrivning.
39. Hur kom rektorn hem?

Rektorn cyklade hem.
40. Hur kom fröken Sparre hem?

Fröken Sparre flög hem.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
41. Vad tror du klockan är när de går ut från cirkusen? Förklara varför du tror det.

Eget svar, men eftersom månen syns så borde det vara kväll.
42. Varför ljög Ebba för rektorn?

Ebba ljög för att rektorn inte skulle fatta att fröken Sparre var ett spöke. Om rektorn förstår att hon är ett
spöke måste hon ju sluta på skolan.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
43. Skriv tre meningar om boken.

Eget svar.
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Vad passar in?

Ebba är syster
till Hassan.

Akrobater
är en sorts
clowner.

Ivar och Ebba
går i samma
klass.

Fröken Sparre
är en trollkarl.

Rektorn
tycker att
Fröken
Sparre inte
är en vanlig
människa.

Ebba och Ivar
är 5 år.

Det är kväll i
boken.

Fröken Sparre
Ebba är bra på flög hem när
att hitta på.
många såg
det.

Fröken Sparre
har långt rött
hår.
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