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Intro

Tak fordi du downloadede mit materiale. Jeg håber dig og din klasse får nogle gode og 
hyggelige lektioner.  

Detter er et undervisnings materiale lavet til bogen:  
Den lille blå drage - Starter i skole  

af ry Kristensen 
Illustrationer af tegnebjarne 

Bogen er den anden ud af 4, i serien om den blå drage. Bøgerne beskæftiger sig med 
emner som kærlighed, venskab, mobning, selvtillid og sorg 

Bogen kan læses på ereolen.dk eller ereolengo.dk 

Bøgerne og undervisningsmaterialet henvender sig til 1-3 klasse.  
Du som lærer vurderer hvordan dine elever bedst kan læse bogen. I 1. Klasse kan det være 

man skal lave en dialogisk oplæsning før man sætter børnene til at læse i makkerpar. 
Man kan også give afsnittet for som hjemmelæsning, så eleverne får øvet sig en masse. 

Man kan også lave små grupper, hvor gode læsere læser højt for dem som synes det er 
sværere.  

Jeg håber at materialet er med til at sætte rammerne for en hyggelig, sjov og lærerig 

undervisning. Hvor udgangspunktet er læselyst og litteraturarbejde.  
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Læsemiljø 
Brug banneret “dragelæs” til at pynte op i klassen. Print, klip og klister. 

Klip trekanterne ud, bortset fra toppen, den skal du bruge til at bukke rundt om snoren. 
Hæng en snor (fx garn) op i klassen, den kan sagtens hænges op med tape,  

Dragebilleder - Billedkunst 
Spørg billedkunst læreren om de kan male nogle flotte dragebilleder til klassen. Det kan 

være en stor drage eller fx disse fine drage øjne.  
Du kan altid søge på nettet, fx på how to draw a dragon 

Forberedelse

Drage hoved bånd 
Hvis man har lyst at gå all in på drage temaet kan man også lave disse seje drage - 
bånd til hovedet. Så kan hele klassen blive forvandlet til drager mens man læser
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Du skal bruge:  
Den blå drage bog 
Drage-(frem)skridt i a3 
forforståelse papir til alle elever 
Prøve nye ting ark til alle elever 

Lektion  1 + 2

Idag skal i læse: 
Side 5-9 

Fortæl eleverne om forløbet og hvad de skal arbejde med det næste stykke tid. 

Hæng drage-(frem)skridt plakaten op og sæt dragen på ved den første opgave. Forklar 

eleverne at hver gang de har lavet en opgave i forløbet rykker i dragen et hak op. På den 

måde har eleverne et godt overblik over hvor langt i er nået 

Drage - (frem)skridt plakat 

Fororståelse 
Kig på forsiden og bagsiden af bogen sammen. Snak på klassen om hvad i tror bogen 

handler om. Giv herefter eleverne et forforståelse ark og lad alle få 5 min til at udfylde 

første del. I har lige snakket om det fælles, så alle elever har en mulighed for at kunne 

skrive noget. Når eleverne har udfyldt første del skal de læse side 5-9. Herefter skal de 

svare på 2 del af forforståelse arket.  

Tip: Hvis teksten er lidt svær kan læreren starte med at læse teksten højt, herefter kan 

eleverne læse teksten sammen i par. 

At prøve nye ting 
Eleverne skal nu med udgangspunkt i det læste, snakke sammen 2 og 2 om hvorfor de tror 

at blå ikke vil i skole og om hvordan de selv havde det da de startede i skole.  Herefter skal 

de skrive om engang de selv prøvede noget nyt.  

TIP 

Print skrive siderne og læg dem i forskellige bunker i klassen, så kan eleverne selv tage dem 

de skal bruge. Det giver også de gode skrivere mulighed for at tage flere sider og skrive 

mere.

(Husk at rykke dragen) 
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Lektion  3
Du skal bruge:  
bogen - side 10-19 
Drage-læs plakat i a3 

Eleverne skal nu læse side 10-19 med sin læsemakker. Inden i går igang skal i gennemgå 

drage-læs plakaten. Man må meget gerne læse siderne flere gange hvis man kan nå det.

Læs 

At være anderledes 
Vi skal nu arbejdet med emnet at være anderledes. Blå føler sig anderledes fordi han ikke ser 

ud som alle de andre drager. Tag en snak på klassen om det at være anderledes. Har de 

nogensinde følt sig anderledes? Er det godt eller skidt at være anderledes?   

Vi er alle forskellige udenpå og indeni. Men vi kan sagtens have ting tilfældes alligevel. 

I skal nu lave en lille øvelse for at at fokus på alle de ting vi har tilfælles.  

Stil alle eleverne i den ene side af klassen.  

Leg nu “skift side” 

Man siger fx skift side hvis du elsker risengrød.  

Alle de elever der elsker risengrød skifter side 

Bliv ved sådan. 

Du kan fx sige. Alle dem der går til fritidsaktiviteter, dem der har et kæledyr, dem der kan lide 

katte, dem der elsker at danse osv. 

EFTER ØVELSEN 

Snak om de har lært noget nyt om hinanden. Stod man nogensinde alene? Eller var der altid 

nogen der mente det samme som en?

Idag skal i læse: 
Side 10-19 

Mia Lyhne 
Teach-n-fun

Illustrationer 
Tegnebjarne

(Husk at rykke dragen) 



Lektion 4
Du skal bruge:  
Bogen 
Kan du huske til alle elever 
Teksten til læreren

Eleverne skal nu læse side 20-23 med sin læsemakker. Læs gerne drage-læs plakaten op igen 

inden i går igang. Man må meget gerne læse siderne flere gange hvis man kan nå det.

Læs 

Idag skal i læse: 
Side 20-23 

Kan du huske?
Blå synes der er rigtig mange informationer i skolen og han kan ikke huske dem alle. Nu 

skal vi se hvor meget du kan huske.  

Læs uddraget højt for børnene 

Børnene skal nu farvelægge dragerne i de rigtige farver. Kan de huske dem? 

Var det svært at huske? 

Lad eleverne vise deres tegninger for hinanden.
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Lektion  5
Du skal bruge:  
Bogen 
Dukketeater dukker 
Evt. Konflikt billeder

Start med at læse dagens afsnit højt. Lad herefter eleverne læse sammen 2 og 2.
Læs 

Mobning - dukketeater

Idag skal i læse: 
Side 24-39 

Blå er bange for at de andre drager driller ham for at være anderledes. Men da Flamme 

kommer, driller han istedet Rosa. Tag en snak på klassen om hvad man kan gøre hvis man ser 

andre blive drillet eller hvis der er nogen der driller en selv. 

Eleverne skal nu lave et lille dukketeater hvor de spiller en konflikt situation igennem. 

Du kan lade dem finde på en konflikt selv, eller du kan giver dem en af billederne fra bogen 

som de kan lave dukketeateret ud fra 

Formålet med opgaven er at gøre eleverne opmærksomme på gode handlemuligheder i 

forskellige konfliktsituationer. 

Eleverne viser deres stykker for klassen. 
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Evaluering 
Du skal bruge: 
Den blå drage Quiz 
Diplom 
Boganmeldelse

Den blå drage quiz 

Quizzen består af 5 enkle læseforståelses spørgsmål. Giv hver enkelt elev et ark og lad 

dem svare på spørgsmålene.  

Du kan også dele eleverne i mindre grupper og lave det til en klasse quiz. Hvilket hold kan 

hurtigst blive enige og få skrevet svaret ned. Hør alle gruppers svar, hvem for flest rigtige 

eller er mest detaljerede.

Diplom 
Når i er færdige med bogen og alle opgaverne kan du printe et diplom til alle eleverne. Så 

kan eleverne stolt tage diplomet med hjem og fortælle hvad de har lavet for at få det.

Boganmeldelse 

Du kan også få dine børn til at skrive en boganmeldelse af bogen. Hæng dem gerne op 

i klassen så man kan læse hinandens. Tag en snak om hvilke steder man synes var det 

bedste i bogen? Osv. 
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