
Lärarhandledning åk 1-3

Arbetsbladen tränar läsförståelse och utvecklar förmågan att reflektera och
dra egna slutsatser utifrån läst text. Bladen kan användas enskilt eller i
pararbete. 
I pararbete tränas även den muntliga förmågan att reflektera och framföra
åsikter. Då får också eleven möjlighet att ta del av en annan persons tankar
och ta ställning till dem.

Varje blad innehåller olika typer av frågor där man ibland kan finna svaret
direkt i texten, medan andra frågor kräver att man kan läsa mellan
raderna eller formulera egna reflektioner/åsikter.
Arbetsbladen kan användas som en självständig läs- och skrivaktivitet i
anslutning till  läsning, enskilt eller i par. Det går också att använda
arbetsbladen som en läxuppgift.

Frågorna finns även utformade som frågekort utan skrivlinjer. Dessa kort kan
med fördel kopieras och lamineras för återanvändning.  Eleven skriver då
svaren i ett separat skrivhäfte.
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1. Vad heter staden där Edward och Kasper bor?

Kung Grimms hämnd kap. 1-4  
s. 6-35

_________________________________________
__________________________________________________

2. Varför var Edwards pappa inte på jobbet när Edward vaknade?

___________________________________________________
___________________________________________________

3. Hur skulle du beskriva Edwards kompis Kasper? ________________
___________________________________________________
___________________________________________________

4. Vad skulle du ta med dig om du skulle jaga spöken?  Varför då?

___________________________________________________
___________________________________________________

5. Förklara orden fästning, suck, oreda och räddningstjänst:

__________________________________________
______________________________________________

________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

____________________________________________



1. Vilka var spökena som Edward och Kasper träffade 
 på i källaren?

Kung Grimms hämnd kap. 5-8  
s. 36-65

____________________________
__________________________________________________

2. Vilka var det som flög i festsalen? Beskriv dem. _________________
___________________________________________________
___________________________________________________

3. Varför var spiran så viktig för Kung Grimm? ___________________
___________________________________________________
___________________________________________________

4. Vad menar man med att "ha hjärtat i halsgropen"?

___________________________________________________
___________________________________________________

_____________

5. Förklara orden sabel, skråla, spira och krypta :

__________________________________________
______________________________________________

________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________



1. Vad tänker Kung Grimm göra med staden Grimsrud?

Kung Grimms hämnd kap. 9-15  
s. 66-103

_________________________________________
__________________________________________________

2. Hur lyckas Edward och Kasper få tag i spiran igen?

___________________________________________________
___________________________________________________

3. Vad händer med Kung Grimm när han får reda på att staden heter
Grimsrud? ___________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
________________________________________________

5. Förklara orden dirigera, korkskalle, kvarleva och rykte:

__________________________________________
______________________________________________

________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

______________

4. Varför var graven tom när Edwards pappa fann den hemliga kryptan?

____________________________________________

___________________________________________________



Hitta orden

Kan du hitta orden i ordgömman?
Leta efter Edward, Kasper, Miranda, Grimsrud,
andeslukare, spöke, spira, krypta, skrumlar och fästning.



Lös korsordet

.

Flygande spöken 
Magisk stav
Slottsliknande byggnad
Spöke utan huvud
Annat ord för grav

1.
2.
3.
4.
5.

6. Elak kung
7. Namn på småstad
8. Edwards kompis
9. Annat ord för smart

Använd orden  SKRUMLARE, FÄSTNING, BARONEN, GRIMSRUD,
KRYPTA, GENIAL, GRIMM, KASPER, SPIRA



Vad gömmer Edward i sitt räknehäfte?1.

Mörkrets bok kap. 1-4  
s. 6-36

_________________________________________
_________________________________________________

2. Hur kan rektorn veta att det är Edward som står utanför dörren, tror du?

__________________________________________________
__________________________________________________

4. Hur skulle du beskriva Nadira med tre ord? _______________

________

________________________________________________

3. Vad är det för djur som kommer in under idrottslektionen? Vad tycker 
      du om sådana djur? __________________________________
     _______________________________________________

  ______________________________________________

__________________________________________________

5. Förklara orden taskig, skvallra, ventiler och flimra: 

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________



 Vad är det som pojkarna kastar in i Tentakel-
monstrets mun? Vad händer då?

1.

Mörkrets bok kap. 5-11  
s. 37-75

__________________________________________________

2. Varför försöker Kasper hålla sig undan från Edward, tror du?

__________________________________________________

3. Vad är Rejneryd?

 ____________

_______________

  _______________________________________
4. Vem har öppnat portalen i källaren tror barnen?

   __________________________________

        _____________________________________________
 _______________________________________________

__________________________________________________

5. Förklara orden utpressning, antikvariat, legend och portal:  

__________________________________________________
__________________________________________________

____________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
___________________________________________________

_______

__________________________________________________



Vilka är Ank'an-Zuhls styrkor?1.

Mörkrets bok kap. 12-1 9 
s. 76-120

________________________________________
_________________________________________________

2. Varför vill vaktmästaren förstöra världen?

__________________________________________________
__________________________________________________

4. Hur tror du att Edward känner sig när mysteriet är löst? 
Använd tre ord:

_______________

____________________________________

3. På vilket sätt blir killarna och Herbert räddade från Rejneryd ?

 ________________________________________________
     _______________________________________________

  ______________________________________________

_____________________________________________

5. Förklara orden dvala, spatsera, syndabock och bitter: 

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________

___________________

__________________________________________________



Hitta orden

Kan du hitta orden i ordgömman?
Leta efter Edward, Nadira, Herbert, vaktmästare, portal,
Rejneryd, monsterspya, solkanon, rektor och minister.



Lös korsordet

Där man säljer gamla böcker
Nyinflyttad flicka
Armar
Ank'an- Zuhls styrka
Barnens lärare

1.
2.
3.
4.
5.

6. Magisk öppning
7. Gillar rektorn att äta
8. Flyger in i gympasalen
9. Mannen som älskar gamla
    böcker

Använd orden  ANTIKVARIAT, SKALBAGGAR, TENTAKLER,
PORTAL, LUKTSINNE, HERBERT, NADIRA, VIGDIS, OST



 1. Vad hade Edward för plan att 
klä ut sig till?

Sista halloween kap. 1-3  
s. 6-38

4. Vad hände med Kaspar när barnen cyklade hem från festen?

______________________________________________

2. Varför ställde rektorn in årets Halloweenfirande?

_________________________________________________

  ___________________________________________

5. Förklara orden självbelåten, harkla, utstyrsel och vibrera:

_________________________________________________

 _______________
________________________

Måla ett av förslagen i rutan .

 ______________

3. Vad bjöd rektorn på för välkomstdricka?  _____________

_________________________________________________

______________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________



 1. Hur hittade Edward  det "hemliga rummet" för första gången?

Sista halloween kap. 4-9 
s. 39-71

3. Vem är egentligen spökryttaren som Edward fäktas med?

 _________________________________________________

 _________________________________________________

5. Förklara orden ynklig, strupe, gränd och skälvande:

_________________________________________________

2. När Kasper är med spökryttarna säger han "Det är som en förskola 
utan vuxna". Vad menar han med det?  ______________________

______________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
  _________________________________________________

 _________________________________________________

4. Vad händer när rektorn lämnar festlokalen?

 ______________________________________________
______________



 1. Vad heter spökryttarnas ledare?

Sista halloween kap. 10-16 
s. 72-108

3. Hur kommer Edward ifatt spökryttarna när de rider från Grimsrud?

 ___________________________________________

 _________________________________________________

5. Förklara orden öronbedövande, febrilt, fickur och traska:

_________________________________________________

2. Vad händer när man äter en spökbulle? ____________________

__________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________

 _________________________________________________

4. Vad tror du händer med Patroclus efter att han har lösts upp 
till damm?

 ____________________________________________

______________________________________

 ____________________

______________________________________________
_______________________________________________



Hitta orden

Kan du hitta orden i ordgömman?
Leta efter halloween, Guro, cykelraket, spökbulle,
spökryttare, hästar, såssnipa, bingohall, Patroclus
och fest



Lös korsordet

Tål inte spökryttare
Får personer att tappa minnet
Löser Edward
Lokal för "Hallåvän-fest"
Bjuder rektorn på

1.
2.
3.
4.
5.

6. Edwards gammelfarfar
7. Spökryttarnas ledare
8. Fäktas man med
9. Klädde Kasper ut sig till

Använd orden  SPÖKBULLAR, BINGOHALL, RÖDBETSJUICE,
MYSTERIER, PATROCLUS, SJÖRÖVARE, SILVER, SVÄRD, GURO


