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Ordlista 

Förslag till arbetssätt med ordlistan: 

• Gå igenom orden innan ni läser boken. 

• Kolla om eleverna kan komma på egna synonymer 

• Se om eleverna kan motsatsord till utvalda ord i listan. 

• Låt eleverna skriva egna meningar där ord från listan ingår. 

Ljuvlig – Underbar eller skön 

Beundra – Se upp till, uppskatta 

Kamp – Strid, match 

Fångst – Byte 

Tillaga – Göra iordning, laga 

Skimra – Skina, lysa, glimma 

Lirka – Vicka hit och dit 

Skymta – Synas svagt, visa sig 

Finurlig – Listig 

Övertygad – Säker, fast i tron 

Mödosam – Svår, besvärlig, jobbig 

Reflektera – Spegla, återge 

Bländande – Lysande, skinande, förtjusande 

Girig – Hagalen, sniken, snål 

Förtöjd – Förankrad, låg fast 



 

Läsförståelse  

Svara med hela meningar. Glöm inte stor bokstav och punkt. 

 Kapitel 1 – Möt Ali 

(Lätt) Hur gammal är Ali? 

(Medel) Vad gillade han att göra om dagarna? 

(Svår) Varför kände Ali alla människorna som bodde i byn? 

Kapitel 2 – Alis dröm 

(Lätt) Vilken veckodag var det? 

(Medel) Varför skrev Ali en lapp? 

(Svår) Vad var det som gjorde att Ali kände ett pirr i magen? 

Kapitel 3 – Den hemliga sjön 

(Lätt) Vilka blev skrämda av aporna? 

(Medel) Vad tyckte Ali om platsen han kommit till? Beskriv varför han tyckte så. 

(Svår) Varför tror du det var så svårt för Ali att få upp fisken? 

Kapitel 4 – Den konstiga fisken 

(Lätt) Vilken färg hade fisken? 

(Medel) Varför var Alis föräldrar oroliga? 

(Svår) Varför, tror du, öppnades inte asken? 



Kapitel 5 – Den kloka gamla mannen 

(Lätt) Hur gammal var mannen? 

(Medel) Varför bakade Alis mamma majsbröd? 

(Svår) Var fick den gamla mannen sin mat ifrån om han aldrig gick och handlade? 

Kapitel 6 – Askens innehåll 

(Lätt) Vad fanns i asken? 

(Medel) Hur förstod Ali att den gamla mannen hade mer att berätta? 

(Svår) På vilket sätt får man veta att fisken är förtrollad? 

Kapitel 7 – Ali visar vägen till sjön 

(Lätt) Vad packade de ner i korgen? 

(Medel) Varför blev folket förvånade över att se den gamla mannen? 

(Svår) Vad menas med att göra goda saker och att följa sitt hjärta? 

Kapitel 8 – På väg mot skatten 

(Lätt) Vem gick sist i ledet? 

(Medel) Vad var det som gjorde att Ali såg det blänkande i vattnet? 

(Svår) Hur förstod Ali att berget var förtrollat? 

Kapitel 9 – Skatten 

(Lätt) Vad såg Ali när han öppnade ögonen? 

(Medel) Varför tog inte Ali mer av skatten? 

(Svår) Faisal log nöjt, när han hörde Alis förklaring. Varför gjorde han det tror du? 



Kapitel 10 – Hemligheten 

(Lätt) Vem var egentligen Faisal? 

(Medel) Varför valde trollkarlen att bo uppe på kullen? 

(Svår) Varför hade trollkarlen valt ut Ali till den som skulle få skatten? 

Kapitel 11 – Fiskebåten 

(Lätt) Hur mycket betalade juvelhandlaren för diamanten? 

(Medel) Vad gjorde Ali med pengarna? 

(Svår) Varför grät några av människorna tror du? 



Muntliga uppgifter 

Berätta: 

• Hur skulle du förklara boken för en person som inte har läst den? 

• Finns det någon annan titel än Trollkarlens ask som du tycker passar bättre? Ge förslag 

på andra titlar och berätta varför. 

• Om du fick ställa en fråga till Ali eller Faisal, vad skulle du fråga i så fall? 

Diskutera: 

• Fanns det något ni inte fick svar på i boken? Vad för något i så fall? 

• Tyckte ni att boken var bra eller dålig? Beskriv varför ni tycker så. 

• Kunde författaren skrivit på ett annorlunda sätt? Fanns det något som var extra bra eller 

dåligt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skrivuppgifter 

• Skriv en recension av boken där du beskriver bokens handling. Skriv också om 

 vilka karaktärer som var viktiga i boken. Berätta vad du tycker om hela boken och 

förklara varför. Välj gärna ut ett särskilt kapitel som du gillade extra mycket. Beskriv 

varför du valde just det kapitlet.  

• Skriv en fråga eller något som du funderat på till författaren. Maila till 

Patrick.persson@hotmail.com 

• Skriv en eller flera saker som är exempel på goda handlingar.  

 

 

 

 



Bilduppgift 

Färglägg hjärtat. Ge ett exempel på när det är bra att ” följa sitt hjärta”. Skriv under.  
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Skriv en egen berättelse till bilden. 
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Fördjupningsuppgift 

Skriv ett eget slut till berättelsen.  

Exempelvis:  

* Vad hände efter att Ali hade hittat skatten? 

* Vad gjorde Faisal efter han lämnade Ali? 

* Berätta hur det gick till när Faisal blev trollkarl. 
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