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Handling: Bellas mamma er trøtt. For trøtt 
til å sove. Hun orker bare å jobbe, helt til Bella 
en kveld hvisker ordene “Drøm om draker”, og 
mamma begynner å drømme. 

Tema: foreldre og barn, trøtthet, drømmer, 
fantasi, lek 

Samtale og aktiviteter:
TITTE-LESE med de aller yngste 

Se på bildene i boka og let etter dyr. Hvilke dyr finner 
du? Hvilket dyr er ditt favorittdyr?   

LITEN 

1. Se på omslagsbildet. Hva tror du boka handler om?  

2. Bellas mamma drømmer om draker. Hva har du 
lyst til å drømme om?   

3. Hvor mange forskjellige dyr finnes det i boka?  Hvil-
ket dyr har du lyst til å treffe?   

4. Hvordan tror du Bella har det?  

5. Se på rommet til Bella. Hva tror du hun liker?   

6. Hva tror du Bella kunne ha lyst til å gjøre sammen 
med mamma?  

MELLOM 

1. Mamma teller ting som begynner på B. Finn fram 
til flere ting på B som også kan telles.   

2. Fantaser opp en egen drake. Tegn gjerne et bilde 
av draken og gi den et navn. Skriv også opp hvor 
gammel draken din blir, hva den liker å spise, og hva 
den er redd for.   

3. På hvilken måte tror du livet til Bella og mamma 
blir annerledes etter mammas drakedrøm?   

4. Kan vi lære oss noe av drømmene våre?  

5. Hvordan er stemningen i drømmen?  

6. Hvordan opplever du at forholdet mellom Bella og 
mamma er?  

STOR 

1. Hva likte du i boka? Hva likte du ikke? Var det noe 
som virket vanskelig? Ser du mønstre og koblinger til 
andre fortellinger?  

2. Hvorfor tror du mammaen til Bella er så trøtt?   

3. Drøm om draker er et eksempel på alliterasjon. Fin 
på fem andre oppfordringer med alliterasjon der det 
også er med et dyr.   

4. Lag en “liste med tips til trøtte”.  Skriv ned råd og 
tips med inspirasjon fra boka, men også fra aktuell 
forskning om søvn og avslapping. Velg så ut ett eller 
flere tips som du tror kan hjelpe deg, eller som du blir 
nysgjerrig på å prøve.  

5. Hvis du i likhet med mammaen til Bella hadde 
funnet en hvit “stein” som plutselig ruller av gårde og 
sprekker: Hvem skulle vært i “steinen”? Hva ville dere 
gjort sammen?  Fantaser, skriv, tegn.  

6. Spør om illustrasjonene. 



LES OGSÅ: 

Vi är Lajon! av Jens Mattsson og Jenny Lucander

S P R Å K H J Ø R N E T 

”Drage”

Draka Dreki Lohikäärme

Drage Dreki Guovdim

Drage Uumasorujuk
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