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Hej!
Cirkus Ungefär och Cirkus Exakt
Det är första veckan på sommarlovet och Julia ska gå i cirkusskola. 
Julia älskar allt som har med cirkus att göra.
Nu ska hon själv få prova på att jonglera, göra konster och gå på lina. 
Vilken dröm! 

Samtidigt kommer det en riktig cirkus till Sommarängen, alldeles nära där Julia bor. 
Cirkusområdet blir en spännande plats för Julia att utforska. Människorna som 
arbetar där har ju världens bästa jobb!
 
Häng med och läs om allt tokigt och roligt som händer Julia under de där fem 
dagarna i juni – både i cirkusskolan och på den riktiga cirkusen. 

Viktiga personer:
Julia – en cirkustokig åttaåring
pappa – snäll men jobbar ganska mycket
Eva – den bästa cirkusläraren som finns
Angela – en äkta cirkusdirektör.

Viktiga platser:
Cirkus Ungefär – cirkusskolan i idrottshallen 
Cirkus Exakt – den riktiga cirkusen som kommer till stan.
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Cirkus Exakt kommer till stan
Äntligen var den här! Första dagen i 
cirkusskolan.
Julia hade längtat i flera veckor.
Hon älskade allt med cirkus – akrobaterna, 
dräkterna, djuren och trollkarlarna.
Tänk att hon nu skulle bli en riktig cirkusartist!

Hon hade legat vaken länge de senaste 
kvällarna och fantiserat om att gå på lina, 
trolla fram elefanter och cykla enhjuling med 
tallrikar på huvudet. 

Nu var Julia på väg till idrottshallen, där 
cirkusskolan skulle vara. Hon var så ivrig att 
hon sprang den sista biten. 
Ett färgglatt plakat satt på ett träd. 
Julia tvärbromsade. 
Hon läste:

Cirkus Exakt 
Jubileumsföreställningar i tre dagar
14–16 juni klockan 17.00
Sommarängen

Samma vecka som hon själv gick i cirkusskola 
skulle det komma en riktig cirkus till stan. 
Det var nästan för bra för att vara sant!  

Precis när hon läst klart hördes en röst bakom 
hennes rygg.

– Tycker du om cirkus?

Julia hoppade till och vände sig om. 

– Oj, förlåt. Skrämde jag dig? 
 Jag heter Angela och är cirkusdirektör på  
 Cirkus Exakt. 
 Jag är på väg till ängen för att se var vi ska 
 resa vårt tält. Hela karavanen kommer hit 
 ikväll.

Julia bara gapade. 
Var det en äkta cirkusdirektör som stod 
framför henne? 

– Hoppas att du kan komma och titta någon 
 kväll! log Angela.

– Det hoppas jag också, fick Julia ur sig innan 
 Angela försvann, lika ljudlöst som hon 
 kommit.  
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                          jubileum   plakat   enhjuling   karavanen   ivrig

Skriv en egen mening som innehåller ett av orden du strök under.

Förklara två av de andra orden du strök under.

 betyder

 betyder

Varför hade Julia svårt att somna, tror du? 

Hur är en äkta cirkusdirektör, tror du?

I hur många dagar visar Cirkus Exakt sin föreställning?

Vad tycker Julia om cirkus?

Vem är Angela?

Vad ska Angela göra?

Vad var nästan för bra för att vara sant?
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Förslag på arbetsgång 

1. Introduktion – Titta på bilderna, gärna gemensamt. Då får eleverna förförståelse för 
 innehållet i texten och möjlighet att upptäcka detaljer. Du kan lyfta nya ord som 
 eleverna kommer att möta i sin läsning och sätta fokus på det du tycker är viktigt i 
 handlingen.

2. Läsning – Eleverna läser hela texten eller en del i taget, självständigt eller i grupp. 
 Skicka gärna hem texten som läsläxa också. Då får eleverna tillfälle att läsa texten 
 flera gånger och även högt. 

3. Samtal – Fånga upp elevernas funderingar och frågor och förklara ord tillsammans. 
 Sammanfatta handlingen i texten gemensamt. Vad hände? Vad fick vi veta? Fick 
 vi lära känna någon ny person? Känner du igen något från texten, i din egen vardag? 
 Förutspå – vad kan hända härnäst?

4. Läsförståelsefrågor – Eleverna får arbeta med uppgifter och frågor i tre kategorier:
 • Stryk under – eleven arbetar direkt i texten genom att stryka under de ord som 
  efterfrågas, samt arbeta vidare med dem. 
 • Hitta svar – eleven hittar svar på frågorna direkt i texten men utmanas även att 
  läsa mellan raderna.
 • Fundera på – här får eleven tillfälle att fundera vidare kring handlingen utifrån 
  sina egna erfarenheter och tankar. 
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