
                            
 

Skolprojekt med LasseMaja och deckarhistorien 2-14 mars 2020 

 

Presentation av utställningen på Solna Konsthall 

Med ett 30-tal böcker har författaren Martin Widmark och illustratören Helena Willis skapat 

LasseMajas detektivbyrå som i dag är de mest populära och lästa barnböckerna i 

Sverige. Deckarduon Lasse och Maja är ständigt aktuell med nya mysterier i böcker, tv, bio 

och scenuppsättningar.  

Utställningen inbjuder till upptäckter i LasseMajas värld, med nya äventyr och mysterier att 

lösa tillsammans med de kända figurerna från böckerna. 

Med vandringsutställningen LasseMaja och deckarhistorien, som vänder sig till barn och 

familj, vill vi lyfta en betydande genre inom barnlitteraturen som har varit en viktig väg under 

lång tid till läsande för barn och unga i Sverige. Sedan 1940-talet har det blivit fler och fler 

barndeckare och i dag är det den del av bokutgivningen som ökar mest. 

 

Andra exempel på klassiska barndeckare som fängslat och fått generationers barn att läsa är 

Mästerdetektiven Blomqvist, Ture Sventon, Agaton Sax, Kitty, Vi fem och 

Tvillingdetektiverna för att nämna några. Tillsammans med huvudpersonerna har läsaren fått 

lösa kluriga gåtor och bringa ordning i en värld av mysterier och brott. 

I utställningen finns även en historisk exposé över några av de mest älskade barndeckarna. 

Här presenteras författarna och illustratörerna som skapade omslagen och bilderna till 

böckerna. 

  



                            

 

Låt LasseMaja vara en del av vårterminens skolarbete! 

Skolarna i Solna är välkomna att under början av vårtermin delta i projektet ”LasseMaja och 

deckarhistorien”. Det är Solna Konsthall i samarbete med Solna Stad och biblioteken i Solna 

som genomför ett projekt för att stimulera läsande och skrivande bland barn. 

Projektet i sin helhet består av tre delar. 

1. Arbete i skolan med böckerna om LasseMajas detektivbyrå som utgångspunkt 

2. Besök på biblioteket 

3. Besök på Solna Konsthall och utställningen LasseMaja och deckarhistorien  

I Solna Konsthall kommer utställningen LasseMaja och deckarhistorien att pågå mellan den 

2-14 mars 2020.   

Vi vänder oss främst till barn i årskurs 2 till årskurs 4 då det är i dessa åldrar som LasseMaja 

är populärast. Inget hindrar att även klasser med äldre elever deltar i projektet. 

Temat deckarhistorier och kluriga gåtor ger en möjlighet till arbete med det centrala innehållet 

i kursplanen för svenska vad gäller elevernas förmåga att läsa och skriva. 

Besöket på utställningen i Solna Konsthall skall vara en extra stimulans och ett roligt avbrott i 

det dagliga skolarbetet. 

Så kan klassen delta i projektet 

Besöket på utställningen LasseMaja och biblioteket sker i anslutning till varandra. Klassen 

besöker först biblioteket där olika deckarböcker presenteras och hur man hittar dem för 

utlåning. Därefter går ni i grupp vidare till Solna Konsthall. Ni bör beräkna minst 2 timmar 

för själva besöket på biblioteket och utställningen. 

För att delta i projektet anmäler ni klassen via länken som fanns i nyhetsbrevet ni fick från 

Solna stadsbibliotek. Har ni inte fått nyhetsbrevet kontaktar ni biblioteket, se kontaktuppgifter 

nedan. 

Att arbeta i skolan 

För att få ut det mesta av biblioteks- och utställningsbesöket måste man aktivt arbeta med 

LasseMaja och andra deckarböcker innan.   

De klasser som vill delta i projektet gör sin egen planering över hur de vill arbeta med temat 

LasseMaja under början av vårterminen 2020 för att få med väsentliga ämnesmål och krav för 

aktuell åldersgrupp.  

Vad gäller svenska språket finns alla möjligheter att använda sig av flera av moment som:  

- läsning på egen hand  

- skriva egna berättelser 

- högläsning i grupp 

- samtala 

- muntliga presentationer 
 

  



                            
 

 

Det breda temat LasseMaja och deckarhistorier går bra att arbeta med i flera former utöver att 

läsa och skriva. Några exempel kan vara att se film, måla bilder eller modellbyggen.  

Beroende på klassens storlek och sammansättning väljer ni själva om vill arbeta gemensamt, i 

par eller självständigt med olika delar under projektet. 

I planeringen av arbetet bör man avsätta tid också till reflektioner efter besöket på 

utställningen.  

Skriv en deckarhistoria och vinn teaterbiljetter! 

Varje klass får lämna in en skriven deckarhistoria till Solna Konsthall senast den 20 februari 

2020. Bidraget kan vara ett gemensamt eller individuellt. 

Inskickat bidrag, maskin- eller handskrivet, måste vara PDF-format i stående A4 och skickas 

med e-post till konsthall@solnafolketshus.se, ange ”Berättelse LasseMaja” i ämnesraden. 

Bland de inlämnade berättelserna sker en utlottning där vinnande klass får biljetter till 

teaterföreställningen LasseMajas Detektivbyrå - Kameleontens hämnd av teatersällskapet 

Tranan på Solna Konsthall den 8 mars. Vi bjuder på något extra i pausen. Se mer nedan. 

Vinnaren kommer att presenteras på utställningens vernissage den 2 mars i Solna Konsthall 

klockan 17.00 - 19.00 som är öppet för alla. 

Dessutom kommer ett urval av de inlämnade berättelserna att tryckas upp i ett särskilt häfte 

för vidare spridning.   

Teaterföreställning – LasseMajas Detektivbyrå och Kameleontens hämnd 

Söndag den 8 mars ger teatersällskapet Tranan förställningen LasseMajas Dektektivbyrå och 

Kameleontens hämnd på Solna Folkets Hus. Förställningen riktar sig till barn och kostar 50 

kronor inklusive saft och bulle i pausen. Det går utmärkt för medföljande vuxna att ta en fika i 

konsthallen under tiden. Biljetter köps via www.solnafolketshus.se. 

 

För ytterligare information om projektet kontakta: 

Solna Konsthall  Solna Stadsbibliotek 

Patrick Nyberg   Isak Kullman 

010 - 601 12 78  072 - 583 16 76 

patrick.nyberg@solnafolketshus.se stadsbiblioteket@solna.se 

Skytteholmsvägen 2  Solna centrum 

 

All information om projektet LasseMaja och deckarhistorien finns att läsa på www.solnafolketshus.se 

under Solna Konsthall. 
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