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SLUKA SVENSKA!
Arbetshäfte

ljudboken Fröken Spöke på sommarlov av författaren Kerstin Lundberg Hahn
Fröken Spöke på sommarlov är en spännande berättelse om en lärare som är ett spöke. 

Lyssna på boken själv eller tillsammans med dina klasskamrater. 
Det finns ytterligare en bok i serien. Den heter Fröken Spöke och finns också inläst på serien 

Sluka svenska. 

FÖRE LYSSNANDET 

A.  Ordkunskap
Du behöver veta vad några ord betyder innan du börjar lyssna.
Översätt gärna orden till ditt modersmål. 

 svenska modersmål

1. ett spöke ____________________________________________

2. en vikarie ____________________________________________

3. en semester ____________________________________________

4. en husvagn ____________________________________________

5. en picknick ____________________________________________

6. campa ____________________________________________

7. sola ____________________________________________

B. Använd orden i egna meningar. Arbeta muntligt eller skriftligt. 

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________

6. _____________________________________________________________________

7. _____________________________________________________________________
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C. Bokens framsida
1. Vad ser du på bilden? Vad ser du på bilden som har med sommarlov att göra? 
2. Vilka sitter i baksätet på bilen? Hur syns det att de är i baksätet? 
3. Vem ser du i fönstret bakom barnen? Vad gör hon? 
4. Ebba och Ivar ser förskräckta ut när de ser Fröken Sparre i fönstret till husvagnen. Hur är en 

förskräckt person? Varför ser barnen förskräckta ut?
5. Varför ser Fröken Sparre så glad ut?

D. Bokens handling

Ebba och Ivar har en lärarvikarie som är världens snällaste. Hon kallas Fröken Sparre och 
är egentligen ett spöke. 

Men nu är det sommarlov. Ebba och Ivar ska campa med familjen en vecka. De vill att 
Fröken Sparre följer med. Men det finns bara fyra sängar i husvagnen, och mamma och 
pappa får absolut inte veta att hon är med. När pappa kör bilen gömmer Fröken Sparre sig  
i husvagnen.

1. Vad tror du att berättelsen kommer att handla om? Gissa! Berätta för varandra!
2. Vad gör ett spöke på sitt sommarlov, tror du? Finns det saker ett spöke inte kan göra? 
3. Hur ska hon kunna hålla sig gömd för föräldrarna på dagarna? Var ska hon sova på nätterna? 

Har du några tips?
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DEL 1
A. Ordkunskap
Vad betyder orden? Dra streck mellan ordet och förklaringen.
1. pappaledig  lägga ner kläder och saker i en väska
2. en källare  vara ledig från jobbet och passa sitt barn
3. packa  en våning längst ner i ett hus
4. ha semester  en plats där man kan bo i tält eller husvagn
5. en husvagn  en stor vagn på hjul som man kan bo i
6. en camping  vara ledig från arbetet

B. Skriv orden på rätt plats i texten.
 semester – packat – en camping – källaren – pappaledig – husvagnen 

Fröken Sparre var vikarie för Dennis, som var________________________________. Hon bodde i 

__________________________________________ under skolan. Ebba och Ivar ville att hon skulle

följa med på deras_______________________________________. Ebba och Ivars familj skulle åka 

till________________________på semestern. Där skulle de bo i_____________________________. 

Fröken Spöke hade__________________________________________________________ en väska.

C. Vad händer i boken?
1. Fröken Sparre var ledsen vid skolavslutningen. Varför?
2. Ebba och Ivar gjorde Fröken Sparre glad igen. Hur gjorde de då?
3. Ebba och Ivar ville inte att föräldrarna skulle se att Fröken Sparre tog sig in i husvagnen.  

Hur kom hon in i den? 
4. Hur kunde Fröken Sparre ta sig in och ut ur husvagnen när den var låst?
5. Rita hur du tror att en husvagn ser ut.

D. Läs texten 
Vad stämmer in på Ebbas och Ivars familj? Vad stämmer inte?

Fakta om semester i Sverige
Många vuxna tar semester under sommaren. Då är barnen lediga från skolan och hela famil-
jen kan vara tillsammans. På semestern vill de sola, bada och vara lediga. Många familjer åker 
bort, till exempel till havet eller till en sjö eller till en stad. En del familjer har sommarstuga, 
andra hyr en stuga eller bor på hotell, eller hälsar på släktingar. Många familjer åker också till 
campingplatser där de övernattar i tält, husvagn eller husbil. Men många familjer gör inte 
heller något särskilt på semestern. De är hemma och vilar, och tar det lugnt.
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E. Ordkunskap
Vad betyder orden? Översätt gärna orden till ditt modersmål. 

 svenska modersmål

1. en vuxen ____________________________________________

2. ett hav ____________________________________________

3. ljuga ____________________________________________

4. glida ____________________________________________

5. gömma sig ____________________________________________

6. en åker ____________________________________________

7. en skog ____________________________________________

F. Skriv orden på rätt plats i texten.
gömde – gled – ljög – vuxna – skog – havet – åkrar

Barn har lov från skolan och _____________________________ har semester. Fröken Sparre följde 

med familjen på deras semester. Hon __________________________ sig i deras husvagn. De körde 

förbi många __________________________________. Till slut parkerade de på en camping nära 

en _____________________________ Campingen låg nära ______________________________ för 

att familjen ville kunna bada. Barnen _____________________________ om att de måste ha glass 

för att Fröken Sparre skulle kunna smita ut. Hon  ________________________________ ut genom 

väggen när föräldrarna inte såg. 

G. Vad händer i boken? Stryk under det som stämmer.
Ebba och Ivar …
1. … åkte på semesterresa för att de (ville ha roligt / ville hälsa på släktingar).
2. … åkte (till ett annat land / till havet).
3. … åkte (med tåg / med bil).

Fröken Sparre …
1. … åkte på semesterresa för att hon (hade påsklov / kände sig ensam).
2. … åkte (till skogen / till en stor stad).
3. … åkte (i husvagn / med båt).
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DEL 2
FÖRE LYSSNANDET

A. Ordkunskap
Du behöver veta vad några ord betyder innan du börjar lyssna.
Översätt gärna orden till ditt modersmål. 

svenska   modersmål

1. ett tält  ____________________________________________

2. en idé  ____________________________________________

3. ett spökhus  ____________________________________________

4. en stig  ____________________________________________

5. en garderob  ____________________________________________

6. ett barr  ____________________________________________

7. ett muller  ____________________________________________

8. en blixt  ____________________________________________

B. Använd orden i egna meningar. Arbeta muntligt eller skriftligt. 

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________

8. ________________________________________________________________________

C. Efter lyssnandet
Vad händer i boken?
1. Var kunde Fröken Sparre bo under semestern?
2. Varför tyckte hon att det var så bra i spökhuset?
3. Hur gjorde Fröken Sparre för att skrämma barnen?
4. Varför ville hon bada när det var mulet och regnade? 
5. Varför hade fröken Sparre en så konstig baddräkt?
6. Varför stack inte barren henne på fötterna när hon gick ner till badet?
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D. Ordkunskap
Vilka ord och uttryck har med väder att göra? Ringa in dem.
ett spökhus
solig
blixt
mulet

bok
dimma
positiv
regn

ett moln
plåster
snö
åskmuller

blåsigt
vindstilla
en penna

E. Vilket väder är det idag? 
Berätta för varandra om dagens väder. Ta hjälp av ord från övning D. 

F. Ordkunskap
Hitta synonymerna! Dra streck mellan de två ord som betyder samma sak.
kul
läskig
snygg
sliten
kika
klar
sur
positiv
vass
nervös

stickig
glad, nöjd
på dåligt humör
färdig
rolig
hemsk, ruskig
vacker
gammal, nött
titta
orolig

G. Skriv orden på rätt plats i texten.
läskigt – slitet – snygg – vassa – nervös – sur – positiv 

Eftersom Fröken Sparre var ett spöke tålde hon inte solen. Hon blev där-
för___________________ för att det skulle bli sol. Ivar visste att det fanns 
ett________________________ hus i skogen, där hon kunde bo. Spökhuset var gammalt och_____
___________________________. Men Fröken Sparre var ___________________________________
__________ och tyckte att det var ett bra hus. 

Mamma blev ____________________________ när det var mulet, men Fröken Sparre älskade 
att bada när solen var borta.  Hon tyckte att hon hade en _________________________ baddräkt. 
Hon svävade ner till badet och stack inte fötterna på de ____________________________ barren. 

H. Ord från naturen. 
Sätt ihop delarna med ett streck, så att det blir meningar.
1. Det växer många granar    på åkern.
2. Det växer blommor    på ängen.
3. Granbarren ligger    i havet.
4. Det växer vete och råg    i skogen.
5. Man kan bada    på marken.
6. Man kan klättra upp    på berget.
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DEL 3
FÖRE LYSSNANDET

A. Ordkunskap
Du behöver veta vad några ord betyder innan du börjar lyssna.
Översätt gärna orden till ditt modersmål. 

svenska modersmål

1. grilla ____________________________________________

2. brinna ____________________________________________

3. hotfull ____________________________________________

4. en suck ____________________________________________

5. släcka ____________________________________________

6. ryka ____________________________________________

7. smita ____________________________________________

8. blek ____________________________________________

B. Använd orden i egna meningar. 
Arbeta muntligt eller skriftligt. 

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________

8. ________________________________________________________________________
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EFTER LYSSNANDET

A. Sammanfatta del 3. 
1. Sammanfatta del 3 tillsammans, muntligen eller skriftligen. 

Använd de här orden: 
spökhuset – farlig grill – svarta madam – picknick – vid kiosken – hemma igen

2. Varför var ungdomarna så tuffa mot Ebba och Ivar i spökhuset, men så snälla vid glasskiosken?
3. Rita spökhuset som Fröken Sparre bodde i.

Utvärdera boken och ditt lyssnande.
1. Hur tyckte du att det var att lyssna på Fröken Spöke på sommarlov? 
2. På vilket sätt var den spännande?
3. Kändes det skrämmande? När var det som ruskigast?
4. Vad tycker du om slutet på berättelsen? Är det ett bra slut? Motivera ditt svar.  

A. Träna ditt öra!
1. Vilka andra ljud än uppläsarens röst hörde du när du lyssnade på ljudboken?
2. Det finns ljud man kan bli rädd för. Vilka av dessa ljud tycker du låter hemska:  

sång – skratt – fågelkvitter – suck – viskning – skrik – åskmuller – regnsmatter – vattenplask 
Vilka fler ljud tycker du är hemska?

3. Hur tror du Fröken Spöke lät när hon skrämde barnen och tonåringarna i spökhuset?
4. Hur vet man att berättelsen handlar om sommaren? 
5. Var skulle du vilja åka på semester en vecka? Varför vill du åka dit? Hur vill du åka? Var vill du 

bo? Vad ska du göra där? Berätta för varandra!
6. Skulle du vilja ha Fröken Spöke som lärare? Motivera.

B. Beskriv Fröken Sparre!
Ringa in allt som stämmer med hur hon är.
Hon … 
… är pappaledig. … är vikarie.   … har aldrig badat.
… älskar att bada. … tål inte solen.   … älskar att sola.
… sover varje natt. … sover aldrig.   … kan glida genom väggar.
… har en omodern baddräkt. … har senaste modet i kläder. … svävar ovanför marken. 
… fryser när det regnar. … fryser aldrig.   … skrämmer barnen.
… är solbränd. … är blek.   … är världens snällaste.
… är expert på att skrämmas. … tycker om semester.  … gillar inte spökhus.
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C. Läs dialogen (om hur Fröken Sparre skrämde de tuffa ungdomarna i spökhuset). 

Läs i grupp. Försök prata som du tror att personerna låter.  
Ebba och Ivar:  Det kommer någon. Vi gömmer oss!
De tuffa ungdomarna:  Vi kan väl grilla här inne!
Ebba och Ivar:  Sluta! Det kan börja brinna!
De tuffa ungdomarna:  Småungar. Vem bryr sig? Stick, annars får ni stryk!
Ebba och Ivar:  Ni stör spöket i huset!
De tuffa ungdomarna:  Spöket? Haha. Tror ni på spöken?
Fröken Sparre:  JAG ÄR SVARTA MADAM: JAG SKA TA ER!
De tuffa ungdomarna:  Hjälp! 
Fröken Sparre:  Haha, de blev så rädda att de sprang iväg.
Ebba och Ivar:  Har du blod i ansiktet?
Fröken Sparre:  Nej det är bara ketchup.

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något 
annat särskilt anges. Lärarhandledningen får fritt kopieras, distribueras digitalt och visas i 
undervisningssammanhang. När lärarhandledningen eller delar av innehållet används på 
olika sätt ska den ideella upphovsrätten iakttas.

Det här betyder att du som lärare i din undervisning bland annat får kopiera upp så 
många kopior du behöver av hela eller delar av lärarhandledningen och dela ut till elever, 
tillhandahålla den digitalt till eleverna i en elevportal eller liknande, eller visa i en Power-
pointpresentation. Viktigt att tänka på när du använder lärarhandledningen, på olika sätt, 
är att det alltid ska gå att se vem eller vilka som har upphovsrätten. Om lärarhandledningen 
kopieras upp i sin helhet så framgår det redan, men om det är så att du väljer att bara 
använda någon del behöver du skriva i anslutning till det du använder vem eller vilka det är 
(UR och/eller annat namn, som framgår i lärarhandledningen).


