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Om lärarhandledningen 

Det här materialet hör till boken Trollkarlens ask, skriven av Patrick Persson. 

Handledningen kan med fördel användas som stöd i undervisningen. I 

handledningen ges en kort presentation av bokens handling. I materialet ges också 

exempel på förmågor som tränas utifrån det centrala innehållet för ämnet svenska 

(Skolverket, år 1-3). Vidare presenteras frågor som läraren kan ställa före och efter 

läsningen. 

 
I elevmaterialet finns bl.a. en ordlista, skrivövningar, diskussionsfrågor, läsförståelse 

och analysfrågor, samt bildmaterial.  

Bokens handling 

Trollkarlens ask handlar om en pojke som heter Ali. Han är en godhjärtad pojke som 

älskar att fiska och äta varma majsbröd. En morgon vaknar han upp med en konstig 

känsla i kroppen. Han minns sin dröm om en förtrollad fisk med regnbågens alla 

färger. Han måste ta reda på om fisken verkligen finns. Eller om det bara var en dröm? 

Märkliga saker händer Ali, som bara den gamla kloka mannen i byn, verkar ha svar på. 

Men vem är egentligen den gamla mannen och hur kommer deras öde att 

sammanflätas? 

Trollkarlens ask är den första delen i en spännande trilogi om gömda skatter, vänskap 

och familjeband. Några mystiska varelser också, förstås!  



 
LGR 11 Centralt innehåll som tränas 

Läsa och skriva

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 

textens form och innehåll. 

Tala, lyssna och samtala 

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

Berättande texter

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text 

kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 

personbeskrivningar.  

Eleverna tränar följande förmågor 

• Eleven kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna 

och relatera detta till egna erfarenheter. 

• Eleven kan skriva texter med läslig handstil och på dator. 

• Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge 

kommentarer och framföra egna åsikter. 



Före läsningen 

Visa bokens omslag och diskutera i klassen: 

• Vad lägger ni märke till först?  

• Vilken känsla får ni av omslaget? 

• Vad tror ni boken handlar om? 

• Läs baksidestexten. Vad avslöjar den om bokens handling? 

Efter läsningen 

Diskutera i helklass eller i mindre grupper: 

• Vad gillade du bäst med boken? 

• Blev du överraskad över något i boken? 

• Finns det något som du inte tyckte om? 

• Var boken bättre eller sämre än du trodde? 

• Vad tyckte du om slutet på boken? 
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