Av: Annika Löthagen Holm

Sluka svenska!
Arbetshäfte
Fröken Spöke
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SLUKA SVENSKA!
Arbetshäfte
till ljudboken ”Fröken Spöke” av författaren Kerstin Lundberg Hahn
Förutom svenska finns boken också på språken engelska, arabiska, pashto, somaliska och tigrinska. Om du har något av dessa språk som modersmål kan du läsa
boken på det egna språket först, innan du lyssnar på den svenska versionen.

Viktiga ord

Här är några ord som är bra att ha koll på innan du lyssnar. Översätt gärna orden
till ditt modersmål.
SVENSKA			MODERSMÅL
1. Ett spöke		

………………………………………

2. En vampyr		

………………………………………

3. Ett bevis			

………………………………………

4. Ett skelett		

………………………………………

5. En källare		

………………………………………

6. En låda			

………………………………………

Förslag att prata om
1. Du ska snart få lyssna på en berättelse som heter Fröken Spöke. Vad tror du

berättelsen kommer att handla om? Gissa och berätta för varandra.

2. Vad är ett spöke? Hur ser ett sådant ut? Vilka egenskaper har ett spöke (till

exempel kan flyga, är kalla, kan gå genom väggar, är ofta framme när det är
mörkt mm)? Finns spöken på riktigt?
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Titta på bilden
1. Vilka personer ser du

på bilden? Hur ser
barnen ut? Hur ser
kvinnan ut?

2. Vilka andra detaljer

ser du på bilden? Vad
tror du de vill säga
om berättelsen?

3. Vad tror du att

berättelsen kommer
att handla om när du
tittat på bilden?
Gissa och berätta
för varandra.

Fröken Spöke
En dag kommer det en ny vikarie till Ebbas och Ivars klass. Eleverna märker direkt att den nya
vikarien fröken Sparre inte är som andra lärare. Hon är mycket lång och mycket smal och har
iskalla händer. Hennes ansikte är så blekt att det är alldeles vitt. Hon tål inte solen och verkar
kunna läsa tankar.

1. Vad heter de två barnen? Vad heter den långa kvinnan?
2. Fröken Sparre är inte som en vanlig lärare. Hur är hon annorlunda när det

gäller kroppsformen, händerna och ansiktet?
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Pyssel med ord
A. DRA STRECK MELLAN ORD OCH RÄT T FÖRKLARING:
1. fnissa			

prata tyst så att alla inte hör

2. viska			skratta
3. le				titta intensivt
4. stirra			

visa med munnen att man är glad

5. blek			

något som visar att man har rätt

6. ett bevis			

vara vit i ansiktet

B. SÄT T IN RÄT T ORD I MENINGARNA. VÄLJ MELLAN FNISSADE, VISKADE, LOG,
STIRRADE, BLEK OCH BEVIS
1. Fröken Sparre var väldigt …………………………………….
2. Alla eleverna ……………………………… på henne när hon kom in i klassrummet.
3. Fröken Sparre ………………………………………….. mot eleverna.
4. -Jag tror hon är ett spöke, ………………………………… Ebba till Ivar.
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När du har lyssnat på del 1 av Fröken Spöke
1. Berätta om huvudpersonerna Ebba och Ivar. Var de rädda för spöken? Hur vet

man det?

2. Varför behöver klassen en vikarie?
3. Fröken Sparre skrek högt när några solstrålar trängde in i klassrummet.

Varför gjorde hon det?

4. Finns det några ord du undrar över när du lyssnat på del 1 av Fröken Spöke?
5. Ebba började tro att fröken Sparre är en vampyr. Läs om vampyrer i faktaru-

tan. Verkar det stämma in på fröken Sparre? Vad är det som stämmer? Vad
stämmer inte?

Fakta om vampyrer
Förr i tiden trodde många att det fanns vampyrer. En vampyr var egentligen en människa som
hade dött men som efter döden började leva som vampyr.
Vampyren ser ut som en vanlig men mycket blek människa som inte tål solen. Solens strålar
kan bränna en vampyr till aska. Vampyrer brukar oftast sova hela dagarna i en kista för att
slippa dagsljuset. På nätterna är de vakna och på jakt efter att suga blod från människor. De är
oftast iskalla eftersom de aldrig är ute i solen.
En vampyr syns inte i speglar och har ingen skugga. De kan röra sig så snabbt att man inte
hinner se det och de syns inte om de står mot mörk bakgrund. Vampyrer kan läsa andras tankar.
Förr i tiden trodde man att vitlök skrämde bort vampyrer.

SPEGELN AVSLÖJAR EN VAMPYR!
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När du har lyssnat på del 2 av Fröken Spöke
1. Varför tror du att Ebba och Ivar inte fick gå längst in i källaren? Rita vad du

tror finns där.

2. Varför heter berättelsen Fröken Spöke trots att det handlar om fröken Sparre?
3. Vad ska Ebba och Ivar göra för att verkligen få veta om fröken Sparre är ett

spöke eller en vampyr?

4. Var det några ljud när du lyssnade som du tyckte var ruskiga? Vilka ljud var det?
5. Försök att härma olika spöklika ljud. Hur låter det när

vinden viner?
trappan knarrar?
stegen ekar?
spökena stönar?

6. Vad tror du kommer att hända härnäst?

Pyssel med ord
A. VAD KAN MAN VARA RÄDD FÖR? RINGA IN DET DU ÄR MEST RÄDD FÖR.

spindlar

ormar

spöken

vampyrer

tjuvar

hundar

vargar

björnar

mörker

svart färg

röd färg

ljus

fullmåne

tystnad

B. STRYK UNDER NÄR DU TROR MAN ÄR RÄDDAST.
Man är räddast när man:
1. hör skrik

eller

hör skratt

2. hör prat

eller

hör viskningar

3. är i skogen

eller

är hemma med familjen

4. är ensam

eller

är med kompisar
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När du lyssnat på del 3 av Fröken Spöke
1. Varför fick Ebba dåligt samvete för att hon hade lagt en vitlök i fröken Sparres

väska?

2. Tycker du att ”Fröken Spöke” var spännande att lyssna på? På vilket vis var

den spännande?

3. Kändes det riktigt ruskigt någon gång när du lyssnade? När var det som ruskigast?
4. Vad tycker du om slutet på berättelsen? Är det ett bra slut?
5. Vem är egentligen Fröken Spöke? Är hon en alldeles vanlig människa eller är

hon något annat? Vad tror ni i klassen? Samla argument för och emot att hon
är en vanlig människa. Använd mallen här.
Argument för att hon är en vanlig människa:

Argument mot att hon är en vanlig människa:

Förslag på övningar att göra när du har lyssnat på hela boken
TRÄNA DIT T ÖRA
1. Vilka skrämmande ljud kunde du höra i uppläsningen? Samla ”skräck-ljud”

från uppläsningen och försök hitta fler på nätet.

2. Hur ska man berätta en skräckhistoria så att den blir riktigt ruskig? Kan man

göra något med rösten?

4. Sitt i par och hitta på egna skräckhistorier, där ni använder några av ”skräck-

ljuden” Berätta era spökhistorier för varandra.

5. Berätta för varandra hur ni tror att det går för Fröken Spöke och eleverna i

fortsättningen.
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Pyssel med ord
A. VILKA ORD OCH UT TRYCK HAR MED SKRÄCK OCH RÄDSLA AT T GÖRA?
RINGA IN DEM.
rädd		glad		skräckslagen 		rolig		ruskig
lycklig		spöklik		förvånad		hemsk		ledsen

B. HUR REAGERAR MAN NÄR MAN BLIR RÄDD? PARA IHOP SÅ AT T DET 		
BLIR MENINGAR.
Hjärtat			skakar
Händerna			bultar
Kroppen			

ryser i hela kroppen

Håret			reser sig
Man 			darrar			

C. VEM SÄGER FÖLJANDE REPLIKER? VÄLJ MELLAN REKTORN, FRÖKEN SPARRE,
EBBA ELLER IVAR.

○○
○○
○○
○○
○○
○○
○○
○○

Här är fröken Sparre som ska vara er vikarie.
Aj, oj! Dra för gardinerna!
Jag tror att fröken Sparre är en vampyr.
Jag har lagt en vitlök i fröken Sparres väska.
Fröken Sparre är tyvärr sjuk.
Gå och hämta ett skelett i källaren.
Jag bryr mig inte om ifall fröken Sparre är ett spöke. Jag gillar henne i alla fall.
Titta ett foto på fröken Sparre. Och titta vad det står under fotot: Lärare år 1900.

TIPS: Det finns fler böcker om Fröken Spöke. Låna gärna på ditt bibliotek.

Arbetshäftet är skrivet av Annika Löthagen Holm, lärare i svenska som andraspråk
sedan mer än 20 år tillbaka. Annika har också varit ansvarig för den sk läskampanjen i
Botkyrka och mottog 2004 Svenska Akademiens svensklärarpris. För närvarande arbetar
Annika på Vågbroskolan i Söderhamn där hon undervisar nyanlända på grundskolans
alla stadier.
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