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Handling: Bellas mamma är trött. För trött för 
att sova. Hon orkar bara jobba, ända tills Bella 
en kväll viskar orden “Dröm om drakar” och 
mamma börjar drömma.   

Tema: föräldrar och barn, trötthet, drömmar, 
fantasi, lek 

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Titta på bilderna i boken och leta efter djur. Vilka djur 
hittar du? Vilket är ditt favoritdjur?   

LITEN 

1. Se på omslagsbilden. Vad tror du att boken handlar 
om?  

2. Bellas mamma drömmer om drakar. Vad skulle du 
vilja drömma om?   

3. Hur många olika djur finns i boken?  Vilket djur 
skulle du vilja träffa?   

4. Hur tror du att Bella har det?  

5. Titta på Bellas rum. Vad tror du hon tycker om?   

6. Vad tror du Bella skulle vilja göra tillsammans med 
sin mamma?  

MELLAN 

1. Mamman räknar saker som börjar på B. Kom på 
helt andra saker på B som man också kan räkna.   

2. Fantisera ihop en egen drake. Rita en bild av dra-
ken och ge den ett namn. Skriv också ner hur gammal 
din drake blir, vad den tycker om att äta och vad den 
är rädd för.   

3. På vilket sätt tror du att Bellas och mammans liv 
blir annorlunda efter mammans drakdröm?   

4. Kan vi lära oss något av våra drömmar?  

5. Hurdan är stämningen i drömmen?  

6. Hurdant upplever du att förhållandet mellan Bella 
och hennes mamma är?

STOR 

1. Vad tyckte du om i boken? Vad tyckte du inte om? 
Kändes något svårt? Ser du mönster och kopplingar 
till andra berättelser?  

2. Varför tror du att Bellas mamma är så trött?   

3. Dröm om drakar är ett exempel på allitteration. 
Hitta på fem andra uppmaningar med allitteration 
där det också finns ett djur med.   

4. Gör en “tipslista till trötta”.  Samla råd och 
tips med inspiration från boken men också från aktu-
ell forskning kring sömn och avslappning. Välj sedan 
ut ett eller flera tips som du tror kan hjälpa dig, eller 
som du blir nyfiken att prova.  

5. Om du precis som Bellas mamma skulle hitta 
en vit “sten”, som plötsligt rullar iväg och sprick-
er. Vem skulle finnas i “stenen”? Vad skulle ni göra 
tillsammans?  Fantisera, skriv, rita.  

6. Ställ frågor kring illustrationerna.



LÄS ÄVEN: 

Vi är Lajon! av Jens Mattsson och Jenny Lucander

S P R Å K B I T E N 

”Drake”

Draka Dreki Lohikäärme

Drage Dreki Guovdim

Drage Uumasorujuk

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


