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Hej!
KLURARBYRÅN  
Vi löser inga fall – vi löser problem!
 
Vanliga detektivbyråer hjälper människor att lösa mystiska fall med stulna 
plånböcker och försvunna husdjur. Men inte Klurarbyrån! Vår specialitet är att 
lösa problem, till exempel åt vuxna, som stressar så mycket hela tiden.

Följ med när Klurarbyrån bildas, och när den får nya medlemmar. Läs om alla 
kluriga problem som Klurarbyrån löser, på det ena finurliga sättet efter det andra. 

Du får också läsa om andra ganska knasiga saker som händer, liksom vid sidan om.

Förresten, vad gör fem gamla pensionärer i den här berättelsen?

Häng med så får du se!

PROVK APITEL – Språksk r inet  läs förs tåe lse K lu ra rby rån åk 3 majema.se



Hanna och Matilda satt i Hannas kök 
och tuggade på varsin snustorr scones. 

– Kan vi inte sluta med vår bakklubb, försökte 
Matilda säga. Men eftersom hon inte hade 
någon saliv i munnen så lät det mer som ”Da i te 
ta e få pakupp”. 

På ”pakupp” började hon fnissa så smulorna 
sprutade ur munnen på henne.

Hon sprang bort till diskhon. Där spottade hon 
ut det sista av den torra klumpen och sköljde 
munnen med vatten. 

– Jag har tröttnat på att ha en bakklubb, sa hon 
när hon hade slutat fnissa och äntligen kunde 
prata ordentligt. Vi kan väl starta en annan 
klubb?

Varje onsdag gick tjejerna hem tillsammans för 
att äta mellanmål innan innebandyn. Det var så 
bakklubben en gång startat. Nu hade snart två 
månader gått utan att de en enda gång lyckats 
med ett bak. I dagens försök hade de ersatt 
bakpulvret i sconesdegen med två krossade 
brustabletter, c-vitamin.  

Problemet var att varken Matildas eller Hannas 
föräldrar hade tid att handla så ofta som tjejerna 
skulle önska. Det var i stort sett alltid någon 

ingrediens som saknades. I och för sig var det 
ganska roligt att experimentera med vad man 
kunde använda istället. Men resultatet blev 
aldrig riktigt bra.

Hanna suckade.

– Ok, vad ska vi ha då? Inte en hästklubb som 
Jonna och Tea i alla fall, sa hon trött.

– Nej, jag tänkte mer som en deckarklubb. Lösa 
mystiska, läskiga fall och röka pipa, svarade 
Matilda glatt.

Hon gjorde en dramatisk rörelse med en 
låtsaspipa, och slöt ögonen.

– Nä, fy vad tråkigt. Det enda deckarklubbar får 
göra i verkligheten är att leta efter bortsprungna 
katter. Vet du inte det? sa Hanna.

Matilda blängde surt på henne.

– Men värst vad du är negativ! Vi kan väl bara 
säga alla idéer vi kan komma på, utan att klaga 
på varandra, försökte Matilda. Allting är visst 
problem för dig nu.

Bakklubben Bakom
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Hanna såg plötsligt klurig ut. Hon log.

– Problem ja, sa hon långsamt. Det var så sant 
som det var sagt.

– Vad menar du? Matilda förstod inte alls.

– Jo, vi kan vara deckarklubben som löser 
problem istället för fall! utbrast Hanna. 
Vi hittar problem som folk har och så löser vi 
dem utan att de ens har bett oss, fortsatte hon. 
Vad sa du nu då?

– Okeeeej, sa Matilda eftertänksamt. Var ska vi 
hitta problemen tänkte du?

– Jag råkar faktiskt känna till ett problem redan 
nu. Det är att våra föräldrar stressar så mycket 
att de aldrig hinner med det som är viktigt. Som 
att köpa bakpulver till exempel! sa Hanna ivrigt.

– Ja faktiskt! Matilda var plötsligt helt med på 
noterna. Som min mamma! Hon är så stressad 
över att hon ska fylla 40, och över att hon inte 
kommer att hinna ordna någon fest. 

Hon hämtade andan innan hon fortsatte:

– Det ska väl ändå vara kul att fylla år! Vem kan 
stressa upp sig över en sådan sak?!

– Men du … Hanna såg sådär klurig ut igen, 
… då tror jag att jag vet vad vår nya klubbs 
första uppdrag ska vara.

– Du är ett geni! sa Matilda imponerat. Vi 
hjälper såklart min mamma att ordna en fest!

Hela eftermiddagen satt tjejerna och klurade på 
sitt första uppdrag. När klockan var fem hade de 
ett helt papper fullt med planer för festen. 

När de hörde en nyckel i låset kom de ihåg …

– Innebandyn! sa de med en mun. Vi måste 
skynda oss till innebandyn!
 

Efter träningen promenerade de långsamt 
hemåt.

– Vi har alltså en plan för hur vi ska lösa vårt 
första problem. Men vi har ju inte något namn 
på vår nya klubb, sa Matilda.

– Just det, det har du rätt i. Vad ska vi heta? En 
detektivbyrå är vi inte, sa Hanna.

– … och klubb låter barnsligt, fyllde Matilda i.

– Problembyrån låter negativt va?

– Jaa … och lösarbyrån låter som något med 
avlopp och bajs. 

De var tvungna att stanna upp och skratta en 
stund åt lösarbyrån.

– Nu har jag det! Vad tror du om 
Klurarbyrån? sa Hanna när de skrattat 
färdigt. 

Matilda tyckte det lät riktigt bra. 
Klurarbyrån. Elegant liksom.

– Härmed förklarar jag 
Bakklubben Bakom begraven. 
Den nya klubbens namn ska 
vara Klurarbyrån, sa hon 
högtidligt. 

• • •
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Vad använder tjejerna istället för bakpulver i sconesdegen?

 mjöl  salt  krossade sockerbitar

 huvudvärkstabletter  brustabletter c-vitamin   jäst

Vilken sport går Hanna och Matilda på, på onsdagar?

Vad blir Klurarbyråns första uppdrag?

Ringa in ordet i texten och skriv en förklaring.

läskiga

problem

stressar

Ringa in uttrycken i texten:

”Matilda var plötsligt helt med på noterna.”

Vad menas med det?

”Innebandyn! sa de med en mun,”

Hur gör man när man säger något med en mun?
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Varför tröttnade Hanna och Matilda på sin bakklubb? 

Skriv av meningen i texten som visar att:

Matilda tittade irriterat på Hanna.

Hanna och Matilda tog det lugnt när de gick hem efter innebandyn.

Hur såg tjejernas papper ut, med planerna för födelsedagsfesten, tror du?

Rita och skriv.
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Introduktion
Titta på bilderna, gärna gemensamt. 
Passa på att utifrån bilderna lyfta nya 
ord som eleverna kommer att möta 
i sin läsning. Fundera också kring 
kapitelrubriken, vad kommer kapitlet att 
handla om, tror ni?

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

Samtal
Gör en sammanfattning efter varje kapitel, 
gärna 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? 

I texten finns många uttryck som passar 
att lyfta och prata lite extra kring t.ex. 
”En detektivbyrå som verkligen gick på 
knäna var pojkarnas detektivbyrå.” Vissa 
av uttrycken får eleverna arbeta med i 
läsförståelsefrågorna.

Läsförståelsefrågor
Eleverna får arbeta med frågor i fyra 
kategorier:

Hitta svar i texten – här övas sökläsning 
och att förstå vad som efterfrågas.

Förstå och förklara ord och uttryck som 
finns i texten – eleverna får fylla på sitt 
ordförråd, berika sitt språk.

Lista ut svar med hjälp av texten – här 
övas att läsa mellan raderna och dra 
slutsatser.

Fundera vidare – eleverna får öva att 
tolka, tänka vidare och resonera utifrån 
handlingen, samt att koppla till sina egna 
erfarenheter. 

Ibland får eleverna även arbeta direkt 
i texten, ringa in/stryka under ord, 
meningar och uttryck.

Förslag på arbetsgång
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