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Handling: Bellas mor er træt. For træt til at 
sove. Hun orker kun at arbejde, lige indtil Bella 
en aften hvisker ordene ”drøm om drager”, og 
mor begynder at drømme.   

Tema: forældre og børn, træthed, drømme, 
fantasi, leg

Samtale og aktiviteter:
KIGGELÆS med de alleryngste 

Se på billederne i bogen, og led efter dyr. Hvilke dyr 
kan du finde? Hvilket er dit yndlingsdyr?   

LILLE 

1. Kig på omslagsbilledet. Hvad tror du, at bogen 
handler om?  

2. Bellas mor drømmer om drager. Hvad kunne du 
tænke dig at drømme om?   

3. Hvor mange forskellige dyr er der i bogen?  Hvilket 
dyr kunne du godt tænke dig at møde?   

4. Hvordan tror du, at Bella har det?  

5. Kig på Bellas værelse. Hvad tror du, at hun godt 
kan lide?   

6. Hvad tror du, at Bella kunne tænke sig at lave med 
sin mor?  

MELLEM 

1. Moren tæller ting, der starter med B. Find på flere 
ting, der starter med B, som man også kan tælle.   

2. Find på din helt egen drage. Lav en tegning af dra-
gen, og giv den et navn. Skriv også ned, hvor gammel 
din drage kan blive, hvad den kan lide at spise, og 
hvad den er bange for.   

3. Hvordan tror du, at Bella og hendes mors liv vil 
ændre sig efter morens dragedrøm?   

4. Kan vi lære noget af vores drømme?  

5. Hvordan er stemningen i drømmen?  

6. Hvordan oplever du, at forholdet mellem Bella og 
hendes mor er?

STOR 

1. Hvad syntes du om bogen? Hvad brød du dig ikke 
om? Var der noget, der var svært at forstå? Kan du se 
mønstre og ligheder med andre historier?  

2. Hvorfor tror du, at Bellas mor er så træt?   

3. Drøm om drager er et eksempel på et bogstavrim. 
Find på fem andre opfordringer med bogstavrim, 
som også indeholder et dyr.   

4. Lav en liste med ”Tips mod træthed”.  Saml råd og 
tips fra bogen, men også fra aktuel forskning i søvn 
og afslapning. Vælg derefter et eller flere tips, som 
du tror kan hjælpe dig, eller som du er nysgerrig efter 
at afprøve.  

5. Hvis du ligesom Bellas mor finder en hvid ”sten”, 
som pludselig ruller af sted og revner, hvem ville så 
være i ”stenen”? Hvad ville I lave sammen?  Fantasér, 
skriv og tegn.  

6. Stil spørgsmål om illustrationerne. 



LÆS OGSÅ: 

Vi är Lajon! af Jens Mattsson og Jenny Lucander

S P R O G D E L E N 

”Drage”

Draka Dreki Lohikäärme

Drage Dreki Guovdim

Drage Uumasorujuk

svensk dansk norsk islandsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


