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Pojken och trollkarlen är en saga med parallelltext på arabiska och svenska. Pojken har
rymt från den elake trollkarlen där han lärt sig trolla. Har han blivit tillräckligt duktig för
att kunna trolla fram pengar till mat till sig och sin mor? Magi är inte lätt…
Fjärde fristående boken i al-Hakawatis folksago-serie.

Innan du läser
Varför berättar man sagor? Vad brukar sagor handla om?
Kan någon berätta en saga från sitt hemland för klassen? Vem var det som brukade berätta
de sagor du har hört?
Titta på bokens omslag och läs texten på baksidan. Vad ser du på bilden? Hur tror du det
går för pojken?
Har du känt dig ensam någon gång och velat ha någon annan hos dig? Tänkte du då på en
speciell person eller hade det gått bra med vem som helst?

Medan du läser
Arbeta tillsammans i grupp. En av er läser boken högt för de andra. Sedan kan ni
tillsammans i er grupp diskutera följande:
1- Vad skulle boken kunna heta istället? Hitta på en ny titel!
2- Beskriv huvudpersonerna. Använd många adjektiv.
3- Hitta på fler saker som händer i berättelsen, särskilt när pojken var instängd i rummet.
Tänk dig att han fick stanna därinne i flera veckor eller månader – vad kunde han göra för
att försöka fly från trollkarlen?
4- Försök att komma på något annat sätt för pojken att bli en människa igen efter att
trollkarlen har förvandlat honom till en åsna.
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5- Varför tog mamman med sin son till trollkarlen? Var det verkligen det enda stället där
man kunde få ett jobb? Eller hade de kunnat gå till något säkrare ställe?
6- Varför tror du att trollkarlen låste in pojken i rummet? Vad tror du att trollkarlen ville?
7- Varför tror du att pojken inte ville berätta för trollkarlen att han läste alla böckerna i
rummet?

Efter läsningen
Vad tyckte du bäst om i sagan? Var där något du undrade över eller skulle vilja ändra på,
kanske för att göra berättelsen mer spännande?
Ta reda på mer om sagor: Hur länge har det funnits sagor? Vad är skillnaden på en saga och
en berättelse? Vem berättade sagor?
Tror du att man kan hjälpa människor som har hamnat i svårigheter om man bara läser böcker om
magi eller kan man lära sig något nytt ur vilken bok som helst?
Tror du att man får mer makt om man läser böcker? Varför? Kan du ge något exempel?

Hegas arbetsmaterial kallar vi Läsnycklar – med fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att
böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras på olika sätt och på olika plan.
Ibland fokuserar Läsnyckeln mest på innehållet, ibland mer på genren, språket eller
formen, det beror på vilken titel det gäller.
Välj ut frågor och uppgifter utefter vad som passar din klass/barngrupp. Jobbar du med
yngre barn får förstås skriv-uppgifter förvandlas till något annat. Uppgifterna kan
användas individuellt eller gemensamt i t ex boksamtal. Antingen jobbar ni med dem under
läsningens gång, eller efteråt. Svaren på de flesta frågorna finns i texten – det finns inget
facit i den här Läsnyckeln.

Mycket läsnöje!
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