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Lärarhandledning

Cirkus-
mysteriet

Av Martin Widmark

Läsfixaruppdrag



Spågumman

Koppla ihop rätt rubrik med rätt textstycke. Till detta uppdrag behöver du plasta in 
rubrikerna och textstyckena så att man kan flytta runt på dem.

En arg fru

”Jag skulle ha gift mig med Bobo istället för dig, din misslyckade direktörsfjant!” 

”Bobo ger mig blommor och säger att han älskar mig”

Ettöringar och näsknäckare

”Nu ska Ali Pascha göra ettöringar av dem busiga barnen, 
fortsätter han och tar tag i var sitt öra på Lasse och Maja”

En mygga som sticks och en flygande ballong

”För en sekund glömmer hon ballongen hon håller i handen och slår efter myggan.”

En fälla gillras och en telefon ringer

”Lasse slår numret och snart hör de en ilsket pipande telefonsignal från …”



”Ja just det- från den lilla apans ryggsäck.”

En tacksam tjuv åker fast

”Jag stal för att kunna komma bort från den förskräckliga cirkusen. Om ni bara visste 
hur det är att åka land och rike runt i ur och skur.”



Detektiven

Utred ord och uttryck. Vilka hör ihop? Till detta uppdrag behöver orden vara utskrivna 
och plastade så att man kan flytta runt på dem, ett annat alternativt är att skriva orden 
på en whiteboard och dra streck.

Manegen Cirkusscenen

Stöldgods Stulna föremål

Visitation Kontroll

Erkänna Berätta sanningen

Bestulen Rånad

Turnera Resa runt

Se mellan fingrarna Inte låtsas om någonting



Konstnären

Rita dina inre bilder – vad du upplever när du läser texten. Till detta uppdrag behövs 
pennor och papper samt färgpennor eller kritor.

Det är sommar i den 
lilla staden Valleby. 
Solen har lyst hela 
dagen och luften 

dallrar av hetta över 
gatstenen.

Magen tillhör 

en jättelik man i 

svart och vitrandig 

gymnastikdräkt. 

Nu har cirkus  området 
börjat fyllas med 

människor som ska se 
kvällens första före-
ställning. De strosar 
runt och tittar på 

djur en, äter socker-
vadd och har det 

trevligt. 

Alla tittar häpet på 
apan. Ringsignalen 

kommer inifrån 
hans ryggsäck!



Reportern

Frågesport/tipspromenad efter att ni har läst hela boken.

• Vad äter Polismästaren i första kapitlet? (Glass)

• Vad uppger sig Lasse och Maja att vara när de skall göra lite efterforskningar på 
cirkusen? (Journalister)

• Vad heter ballongflickans cirkusapa? (Sylvester)

• Vad skulle du vilja vara om du arbetade på en cirkus? 

• Varför sätter sig polismästaren, Lasse och Maja på den första bänken? (För att kun-
na se bra och spana på eventuella ficktjuvar)

• Vad är det för fälla polismästaren, Lasse och Maja gillrar? (Polismästaren lämnar 
sin telefon i kavajen så att den kan bli stulen medan han brottas med Ali Pascha. De 
tänker att de kan avslöja tjuven genom att ringa på telefonen.)

• Vart tar stöldgodset vägen? (Stöldgodset bands fast i en eller flera ballonger och så 
svävade de upp genom tältöppningen i taket.)

• Vem är ficktjuven i Cirkusmysteriet? (Ballongflickan)

• Varför är ballongflickan tacksam för att de kom på att det var hon som var tjuven? 
(För att hon inte ville åka land och rike runt längre. Att aldrig få gå i en riktig skola 
och inte ha några kompisar.)

• Vad fick cirkusapan för arbete i den lilla staden Valleby? (Han blev fönsterputsare.)

• Hur tror du det skulle vara att arbeta som cirkusartist, att åka land och rike runt i 

ur och skur?



Cowboyen

Skriv ut de uppförstorade bilderna hämtade ur boken och placera dem i rätt ordning. 
Tillsammans återberättar ni händelseförloppet utifrån bilderna.














