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INTRODUKTION TIL LÆREREN

DRAGEPASSEREN er en underholdende, kort bog for de yngste elever.  
Bogen er bygget op som e-mails, der sendes mellem Eddie og hans  
onkel Oluf, og de korte kapitler og sjove illustrationer gør den velegnet 
for de elever, der stadig træner læsningen og kan have svært ved at  
overskue større bøger.

Bogen kan læses højt i klassen eller fungere som frilæsning, alt efter 
læseniveau og klassetrin. Opgaverne er tilpasset bestemte sider i bogen, 
så man kan opdele læsningen i flere dele, dvs. først læse en bid, dernæst 
arbejde med de opgaver, der passer til de læste sider osv.

Opgaverne varierer mellem spørgsmål til læsningen, grammatik og mere 
kreative opgaver. Nogle opgaver kan løses individuelt eller i grupper, 
mens andre med fordel kan bruges som klasseundervisning. Løsningerne 
kan findes på Boldens hjemmeside – under ’Lærerværelset’.

Der kan også arbejdes tværfagligt med DRAGEPASSEREN. Da 
der indgår flere kreative opgaver, vil det være oplagt at kombinere 
danskfaget med billedkunst.

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL:

• At læse ord i tekster til klassetrinet sikkert
• At gengive hovedindholdet af  tekster til klassetrinet
• At udarbejde enkle tekster med billeder og skrift
• At stave til almindelige ord
• At lege med sprog, billeder og fortælling
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OM BOGEN

Da onkel Oluf  tager på ferie, lader han sin nevø, Eddie, passe sin drage. 
Og hvor svært kan det egentlig være at passe en drage? Temmelig svært, 
viser det sig. 
   Eddie får rygende travlt med at passe den fuldvoksne drage, der 
åbenbart ikke er så velopdragen. Hele den hæsblæsende historie er 
skrevet som e-mail-korrespondance mellem Eddie og hans onkel.  
Der er foreløbig 6 bøger i serien – og flere er på vej.

OM UDGIVELSEN

Dragepasser-serien er skrevet af  den britiske forfatter Josh Lacey, 
der som barn var opslugt af  bøger, der kunne tage ham med ned i 
kaninhuller, ind i garderobeskabe eller med til fjerne galakser. 
   Serien er først udgivet på engelsk af  Andersen Press. Forlaget Bolden 
har de danske rettigheder til flere af  det britiske forlags bøger, herunder 
bøgerne om Elmer og Den lille prinsesse, samt udgivelsen af  den nye, 
spændende fantasy-serie EVERNIGHT.
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INDLEDENDE SPØRGSMÅL TIL HELE BOGEN

 1. Hvad er bogens titel?

 2. Hvad hedder forfatteren (den der har skrevet historien)?

 
 3. Hvad hedder illustratoren (den der har tegnet billederne)?

 4. Hvilket år er bogen skrevet (se side 5)?

 5. Hvor mange sider er der i bogen?
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INDSÆT DE MANGLENDE ORD

Eddie skal passe sin  drage i  dage.  

Eddie hedder rigtig Edvard   -  .  

Han ved ikke, hvad dragen spiser (altså udover kaniner) og 

prøver blandt andet med kold  og 

 .

Eddies lillesøster Emilie er  år. Emilies  

bliver spist af dragen. Det var en , der hed 

. 

Eddies mor vil sende dragen til   , 

fordi den laver en masse . Den 

sætter ild til , laver pølser på 

 og laver et stort hul i 

.

OLSEN, SYV, FEM, JENSEN, ONKELS, TOVE, KANIN, 

ZOOLOGISK HAVE, GARDINERNE, KØLESKABSDØREN, ÆBLER, 

GULVTÆPPET, SPAGHETTI, KÆLEDYR, BALLADE

Opgaver til side 7-15
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FIND VOKALERNE
Du kan finde alle ordene på side 7-15.

D R __ G __ P __ S S __ R                H __ N D __H V __ L P __

Z __ __ L __ G __ SK  H __ V __           __ N D L __ N G S N __ V __

D R __ G __ - P __ L S __ R               S N __ R K __ L __ D __

D __ S __ B __N N __ R        K __ L __ S K __ B S D __ R __ N

L __ F T H __ V N __ N       B L __ M K __ L S G R __ T __ N

FABELDYR

Drager er fabeldyr. Det vil sige fantasi-væsener, som kommer fra fortællinger 
og eventyr (altså bortset fra onkel Olufs drage, der selvfølgelig er helt rigtig). 
Fabeldyr kan være farlige, sjove, mystiske og fantastiske … Nogle gange er de 
sat sammen af  forskellige dyr som fx ørn og løve. Kender du andre fabeldyr? 

LAV DIT EGET BOGMÆRKE

Kan du finde på dit eget fabeldyr? Hvordan ville det se ud? Ville det være 
frygtindgydende eller måske bare nuttet? Og hvad skulle det hedde? Tegn og 
farvelæg dit fantastiske fabeldyr, og klip det bagefter ud. Nu kan du bruge det 
som bogmærke, når du læser videre om Eddie og dragen.
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Opgaver til side 16-27

ORDGÅDE

Svar på spørgsmål til teksten, og find det lodrette kodeord.

1. Hvor har dragen nu lavet pølser? I …

2. Hvordan vil Eddie betale for nye gardiner? Med sine …

3. Hvor ligger dragen, mens Eddie slukker ilden? I …

4. Hvor hurtigt skal onkel Oluf  svare Eddie?

5. Hvad siger Eddies mor om onkel Oluf ? Han er lidt af  en …

KODEORD:
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K
odeord
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SAMMENSATTE ORD

Hvilke ord kan sættes sammen, så de danner et nyt ord?  
Tegn streger mellem boksene. 

MORGEN VÆRELSE TÆPPE

LUFT

HAVN GULV

DRAGE MAD

SKAB PASSER

KØLE

SOVE

TEGN EDDIE I RAMMEN TEGN DRAGEN I RAMMEN
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SKRIV EN E-MAIL

Eddie sender mange e-mails til sin onkel. Han mangler nemlig nogle tips 
til at passe dragen, der laver en masse ballade. Nu er det din tur til at 
skrive en e-mail til onkel Oluf  og fortælle, hvad dragen har lavet. Husk 
at udfylde boksen med Til, Fra, Dato og Emne, så det ligner en rigtig 
e-mail.

Du kan for eksempel starte din e-mail med at skrive:

Kære onkel Oluf

I dag har dragen …

Fra: 
Til: 
Dato: 

Emne: 
Vedhæftet fil: 
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Opgaver til side 28-40

RIGTIGT ELLER FORKERT

HVAD SKAL DER STÅ?

Der står 8 vrøvleord i felterne nedenfor. Flyt rundt på bogstaverne, så der 
kommer 8 rigtige ord frem. PS. Alle ord er noget, som dragen har smagt på.

Læs sætningen og sæt kryds ved rigtigt eller forkert Rigtigt  Forkert

1. Fru Kapelski har to katte.

2. Eddies mor snakker i telefon med onkel Oluf.

3. Den ene af fru Kapelskis katte hedder Grisling.

4. Dragen sætter ild til postbuddets ærme. 

5. De fire brandmænd tjekker alle røgalarmer i huset.

6. Eddie får et postkort.

7. Dragen tygger i al dåsemaden.

1.  LULEM

2.  REÆBL

3.  IRS

4.  VETO

5.  ÆKLM

6.  S INLER

7.  T IHETSPAG

8.  IVENOL
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DRAGE-BINGO

Prøv at spille drage-bingo sammen i klassen. I stedet for tal skal I bruge 
ord, der beskriver noget, dragen har spist, smagt på eller ødelagt hjemme 
hos Eddie (dem er der mange af). Der er ideer i boksen, ligesom I kan 
bruge de 8 rigtige ord, I fandt i den sidste opgave. I kan også finde på 
andre drage-ord til jeres bingo, for eksempel drage-pølser, men husk at 
blive enige i klassen. Alle de valgte ord skrives på tavlen.

Inden I spiller, skal du selvfølgelig først lave din egen bingo-plade. 
Inddel et A5-ark i 6 felter, og vælg 6 af  ordene fra tavlen. Du skal nu 
tegne eller skrive dine 6 ord i felterne. Og så er det forhåbentlig dig, der 
først får krydset dine ord over og kan råbe: ”BINGO!!” 

DÅSEMAD GARDINER

GARDINER, KØLESKABSDØR, GULVTÆPPE, PETUNIAER, 

POSTBUDDETS ÆRME, POSTKORT, KØKKENSKABE, DÅSEMAD, 

SARDINER, BLOMKÅLSGRATIN, BREVE, BØNNER
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Opgaver til side 41-51

SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL TEKSTEN

1. Hvor mange e-mails sender Eddie til sin onkel, inden han får svar? 

2. Før lavede dragen pølser på gulvtæppet. Hvor gør den det nu? 

3. Det er godt at have en drage i huset, når der er grillaften. 
 Hvad bruger de dragen til? 

4. Hvor mange poser Malteser-kugler spiser dragen om lørdagen? 

5. De ved stadig ikke, hvad dragen hedder. Hvad kalder Emilie den? 

ALFABETKODE

Eddie har brug for et godt tip som dragepasser. Kan du hjælpe ham?  
Løs alfabetkoden ved at udfylde de tomme felter. Under hvert bogstav 
skal du skrive det bogstav, der kommer lige før i alfabetet – så finder du 
frem til det vigtige tip. 

E S B H F O F M T L F S

D I P L P M B E F
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LÆS OG TEGN

Det havde været rart for Eddie, hvis dragen kunne snakke. Så kunne den 
have fortalt, hvad den hedder, og hvad den kan lide at spise. 
Det fabeldyr, du nu skal tegne i rammen, kan heldigvis godt snakke. Læs 
de 7 udsagn, den siger om sig selv, så du kan tegne den helt rigtigt.

 1. Jeg ligner en lang og tyk regnorm.

 2. Jeg er gul med sorte striber.

 3. Jeg har 20 fødder og går altid i røde sko.

 4. Jeg har to små, grønne vinger.

 5. Jeg har en lang, blå tunge.

 6. Jeg ser ikke så godt længere, så jeg bruger briller.

 7. Jeg skal til fødselsdag i dag, så jeg har en lilla hat på hovedet.
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Opgaver til side 52-60

SKRIV SÆTNINGER OM FRA NUTID TIL DATID

1. Onkel Oluf bor på en ø, der ligner en drage.

2. Dragen hedder Ziggy og elsker chokolade.

3. Onkel Oluf køber en kæmpe ost til sin søster.

4. Emilie får en abe-bamse.

5.  Eddies mor jager kattene med haveslangen.
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FIND ORDENE

Der er gemt 10 vigtige ord i kassen herunder – og de handler selvfølgelig 
alle sammen om dragen og den modige dragepasser. Ordene kan både 
stå vandret og lodret, men ikke på skrå. Find de 10 ord, og skriv dem på 
stregerne nedenfor.

1.             2. 

3.             4.

5.             6. 

7.             8.

9.             10.

Z A K L E B K O D Å Æ H

I G A E M A I L K R W X

G C E G I U I O A Ø R T

G S D T L F K I P X Æ P

Y N D L I N G S N E V Ø

Q R I T E Y V J L D Å L

O W E C Y W K P N K N S

L N B C H O K O L A D E

U Z G H U I O Å L N N R

F A B E L D Y R Y I Z V

K H D O Å T Å C Ø N B H
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TIPS TIL PASNING AF FABELDYR 

Onkel Oluf  tror, han har givet Eddie en liste med tips til pasning af  
Ziggy. Men Eddies mor finder listen bag sofaen – lidt for sent.  
Heldigvis vil Eddie gerne være dragepasser en anden gang.

Hvem skal passe dit fabeldyr? Det kan være det fabeldyr, du tegnede på 
bogmærket, eller du kan finde på et nyt. 

Du skal nu lave en liste med tips til pasning af  dit fabeldyr. Det kan være 
vigtig information som: 

 Mit fabeldyr hedder ...
 Han/hun elsker at ...
 Du må kun fodre ham/hende med ...
 Ved sovetid skal du huske at ...

Vigtige tips til pasning af fabeldyr
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Efter læsning
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AFSLUTTENDE SPØRGSMÅL TIL HELE BOGEN

1. Hvad kunne du godt lide ved bogen?

2. Hvad var det sjoveste, dragen gjorde?

3. Blev du ligesom Eddie irriteret på onkel Oluf? Hvis ja, hvorfor?

4. Vil du gerne selv være dragepasser efter at have læst bogen?

5. Hvad tror du, der sker med Eddie og Ziggy i næste bog i serien, 
”Dragepasseren tager på tur”?  
Du kan læse en e-mail fra den på side 63.


