
Elevuppgifter till Spöket i trädgården 
 

Frågor 
 
Kap. 1 
 

1. Varför vaknade Maja mitt i natten?  
2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. 

 Varför vaknade du? 

 Vad tänkte du? 

 Vad gjorde du? 
 

Kap 2 
 

1. Varför valde Maja att inte berätta om natten för sin kompis Frida? 
2. Vad gjorde Maja och Frida efter skolan? 
3. Om du hade vaknat mitt i natten och trott att du såg ett spöke. Vad 

hade du gjort då? 
 

Kap. 3 
 

1. Varför blev inte Maja rädd första gången hon såg spöket utan bara 
andra gången? 

2. Rita spöket i trädgården. Du skall rita det just så som det beskrivs i 
boken. 

 
Kap. 4 
 

1. Varför gick Majas mamma med på att Frida skulle sova över? 
2. Varför vill Maja inte att de skall sova i Toves rum? 
3. Tror Frida att Maja ljuger? Hur vet du det? 
4. Berätta hur Frida ser ut. 
5. Hur skall tjejerna kunna vakna mitt i natten? 

 
Kap. 5 
 

1. Varför vaknade inte Maja och Frida förrän på morgonen? 
2. Varför tror du att Maja och Frida tyckte att det som stod i 

uppslagsboken var läskigt? 
3. Vad gjorde Maja och Frida efter skolan? 



4. Hur gjorde tjejerna för att de säkert skulle vakna denna gången? 
5. Hittade Maja och Frida någon ledtråd i trädgården? I så fall vad? 

 
Kap. 6 
 

1. Berätta med fem meningar vad som händer i detta kapitel. 
 
Kap. 7 
 

1. Vad kallar Maja och Frida den gamla damen? 
2. Varför sitter den gamla damen i Majas trädgård? 
3. Var bor Elna nu? 
4. Varför sitter Elna i trädgården på nätterna i stället för på dagarna? 
5. Rita en karta över Majas trädgård. Använd texten som hjälp. 
 

Kap. 8 
 
1. Skriv en liten saga om Elnas liv börja såhär: 
   Det var en gång en flicka som hette Elna. Hon bodde i ett stort rött hus. Runt 
huset fanns en stor trädgård. Elna brukade ... 
Fortsätt sedan själv. 
 
Kap. 9 
 
1. Berätta om Fridas dag. Vad gjorde hon på  
- morgonen?  
- förmiddagen? 
- eftermiddagen? 
- kvällen? 
 
2. Tror Frida att Elna finns? Om inte, varför tror hon inte det? 
 
Kap. 10 
 
1. Har Elna lurat Maja och Frida? Vad tror du? 
2. Vem är Elna tror du? 
3. Var är hon nu? 
4. Rita huset som Elna sa att hon bodde i. Rita människorna i de olika 
lägenheterna och skriv namn på dem. 
 



Kap. 11 
 
1. Vad letar Maja och Frida efter? 
2. Var letar de? 
3. Hur såg vinden ut? 
4. Hittade de något? 
5. Maja och Frida hade behövt en skattkarta över vinden. Rita en sådan 
åt dem. 
 
Kap. 12 
 
1. Hur såg skrinet ut? 
2. Vad fanns i skrinet? 
3. Vad stod det i ringen? 
4. Vem var Anna? 
5. Vad skall Maja och Frida göra med skrinet? 
 
Kap. 13 
 
1. Vart går Maja och Frida? 
2. Vem är K. Berg? 
3. Var är Elna? 
4. Varför är hon där? 
5. Maja och Frida är ganska olika till sättet. Berätta hur Maja är och hur 
Frida är. På vilket sätt är de olika? 
 
Kap. 14 
 
1. Låtsas att Maja och Frida inte kan åka till sjukhuset. De skriver ett brev 
till Elna i stället. Skriv brevet som du tror de skulle ha skrivit det. 
 
Kap. 15 
 
1. Berätta med fem meningar vad som händer i detta kapitlet. 
 
Kap. 16 
 
1. Berätta om Majas och Fridas vecka. Börja såhär: 
   På måndagen var de och hälsade på Elna på sjukhuset. 
Fortsätt sedan och berätta om alla dagarna. 



 
Kap. 17 
 
1. Vilka var bjudna på kalaset? 
2. Varför hade Elna kalas? 
3. Vad fick Maja? 
4. Vad fick Frida? 
5. Vad fick Elna? 
6. Rita bordet som Elna dukat. Rita gästerna runt bordet. Titta i kapitel 16 
och 17 vad de hade för kläder på sig. 
 
 
 

Svar  
 
 
Kap 1 
 
1. För att hon hörde ljud från trädgården. Alt. Hon behövde gå på 
toaletten. 
 
2. Eget svar. 
 
Kap 2. 
 
1. Hon tänkte att Frida ändå inte skulle tro att hon talade sanning. 
2. De satt hemma hos Maja och arbetad med Värmland. 
3. Eget svar. 
 
Kap. 3. 
 
1. Hon trodde att hon drömde första gången. 
2. En vit gammal dam. Hon sitter på bänken, benen är korta och når inte 
ner till marken. Ansiktet är bortvänt. Alt. En vit gammal dam med 
rynkigt ansikte går över gräsmattan. 
 
Kap. 4 
 
1. Hon trodde att de skulle jobba med Värmland. 



2. Därför att det rummet bara har fönster mot gatan. 
3. Nej + eget svar. 
4. Hon har bruna ögon, rött hår och fräknar. 
5. De satte väckarklockan på ringning. 
 
Kap. 5 
 
1. Klockan ringde kanske inte eller så stängde de byrålådan för mycket. 
2. Eget svar. 
3. De gick till Majas trädgård och kollade. 
4. De ställde både klockan och mobilen på ringning. 
5. Ja, de hittade en liten vit knapp. 
 
Kap. 6 
 
Eget svar. 
 
Kap. 7 
 
1. Vita Frun 
2. Hon älskar den trädgården. Alt. Hon bodde där när hon var liten. 
3. Bredvid affären. Alt. Hon bor nära Maja. 
4. Hon vill minnas. 
 
Kap. 8 
 
Eget svar. 
 
Kap. 9 
 
Morgon: hon åt frukost med Maja. 
Förmiddag: Tjejerna gick hem till Frida för at lämna hennes saker. Sedan 
gick de en sväng i parken. 
Eftermiddag: Frida hade gäster. 
Kväll: Frida gick hem till Maja. 
 
2. Nej, hon tror att Elna är ett spöke för hon går inte utan glider fram på 
marken. 
 
Kap. 10 



 
Eget svar. 
 
Kap. 11 
 
1. En skatt alt. Ett skrin. 
2. På vinden i Majs hus. 
3. Den var stor och kuslig. Det fanns en massa spindlar. Det var 
öppningar i väggen där taket var som lägst. 
 
Kap. 12 
 
1. Det var silverfärgat med mönster på. Det hade mörkrött tyg på 
insidan. 
 
2. 1 armband av glaspärlor, 1 kors av silver med kedja, 1 lyckoklöver 
med kedja, 1 ring av guld med röda stenar. 
 
3. Anna 1858 
 
4. Elnas farmor 
 
5. De skall ge det till Elna. 
 
Kap. 13 
 
1. Till Elnas hus. 
2. En tant som bor i huset. 
3. På sjukhuset. 
4. Hon har fått en hjärtinfarkt. 
5. Eget svar. 
 
Kap. 14 
 
1. Eget svar 
 
Kap. 15 
 
1. Eget svar 
 



Kap. 16 
 
På måndagen var de på sjukhuset. På tisdagen redovisade de Värmland. 
På onsdagen var det avslutning. På torsdagen och fredagen väntade de 
på att Elna skulle ringa. På lördagen åkte de in till stan. På söndagen var 
de bjudna på kalas hos Elna. 
 
Kap. 17 
 
1. Frida, Maja och Emil. 
2. Hon firar att hon fått tillbaka sin skatt och att hon fått två nya vänner. 
3. Maja fick lyckoklövern. 
4. Frida fick silverkorset. 
5. Elna fick sin knapp. 
6. Bordet var dukat med vit duk, röda rosor och tända ljus. Mitt på 
bordet stod en tårta med hallon på. Elna hade blommig klänning, Frida 
blommig kjol och svart topp och Maja vit kjol och lila topp. Vad Emil 
hade på sig framgår inte i texten. 
 
 
 
 

 


