
Trækfuglen
Opgaveark#11
Billedkunst, 1.-2. klasse og 3.-5. klasse
Omfang: 2-4 lektioner

Rickshaw-julepynt
Bangladesh er fuld af rickshaws – cykeltaxier. I hovedstaden Dhaka 
er de overalt i den larmende trafik. Så mange, at landet ofte kaldes 
rickshaw-landet. De fleste er malet i vilde farver, mønstre, blomster, 
fugle og stjerner. Der kan også være kendte skuespillere eller moskéer 
bag på en rickshaw.

 Med disse opgaver skal eleverne arbejde med typiske figurer på 
rickshaws. De skal arbejde i forskellige materialer som papir, metal og 
gummi – og med forskellige metoder. Produkterne kan de tage med 
hjem og bruge som julepynt.

 I slutningen af opgavearket finder I store billeder af rickshaws, I 
kan hente inspiration i.

Inspiration til læringsmål

•	 Eleverne skal kende til Bangladeshs rickshawkunst og lade sig inspirere af den til at 
lave egne produkter.

Inspiration til tegn på læring

•	 Eleverne kan arbejde med forskellige materialer og fremstille julepynt med motiver 
hentet fra Bangladeshs rickshawkunst.

Kompetencer og målpar

Kompetenceområder Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål

Billedkunst efter 2. klasse

Billedfremstilling Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og 
digitale billeder

Skulptur og arkitektur 1: 
Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner / 
Eleven har viden om sammenføjningsteknikker

Billedkunst efter 5. klasse

Billedfremstilling Eleven kan eksperimentere med og udtrykke 
sig i billeder med vægt på tematisering. 

Skulptur og arkitektur 3:
Eleven kan inddrage omgivelserne i billedfrem-
stilling / Eleven har viden om installationskunst



Side 2#11
Opgave: 
Flyvende, farvede fugle 
1. - 2. klasse

Det skal I bruge:

•	 Farvet karton, kraftigt papir

•	 Sakse, blyanter

•	 Limstifter

•	 Flot pynt og farver: Glimmerlim, pailletter, farveblyanter, maling m.m.

Sådan gør I:
1. Eleverne kan vælge mellem skabelonmodeller. Brug skabelonerne i dette opgaveark 

eller lav jeres egne enkle fugleskabeloner.

2. Eleverne vælger selv, hvilken farve karton/papir de ønsker til deres egen fugl. 

3. Skabelonfuglene tegnes over på kartonen eller det farvede papir og klippes ud.

4. Eleverne dekorerer selv deres fugl på begge sider med farver, glimmerlim, pailletter 
eller maling.

5. Fuglen foldes på midten langs kroppen og får derved en 3D-effekt. 

6. Fuglene kan hænges op, så de ”flyver”.



Side 3#11
Opgave: Fugle og stjerner i metal 
3.- 5. klasse

OBS!
Her skal I arbejde med at klippe dåser op og lave julepynt ud af dem. Metallet kan 
skære i fingrene, så det kræver opmærksomhed. Du kan hjælpe med at klippe enderne 
af dåserne og klippe flossede kanter til. Selve metallet er nemt at klippe i.



Side 4#11
Det skal I bruge:

•	 Tomme dåser

•	 Sakse, sprittusch

•	 Maling

•	 Tråd eller snor

Sådan gør I:
1. Eleverne laver selv skabeloner af karton. Der kan være frit spil på figurer alt efter, hvad 

de har set på fotos af rickshaws: Påfugle, stjerner, hjerter eller andet. Print evt. nogle 
eksemplarer af billederne bagerst i dette opgaveark, og læg dem frem som inspiration.

2. Tegn figurerne på kraftigt papir eller karton og klip ud. Snak om størrelse.

3. Sodavands- eller øldåser klippes/skæres op. Klip først bund og top af og derefter et klip 
langs dåsens side, så man får et regulært metalstykke. Det kan være en god ide, at man 
som lærer klipper dåserne til eleverne, da det kan være lidt vanskeligt.

4. Eleverne tegner deres skabeloner over på metallet med en sprittusch eller en meget 
spids blyant.

5. Figurerne kan klippes ud med en saks.

6. Der kan males eller tegnes på metallet, så det får farve på begge sider.

7. Lav et lille hul i figuren med spidsen af en saks. Der trækkes tråde/snor igennem, og 
den er klar til ophængning. Kan tages med hjem som julepynt.
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Trækfuglen
Elevark#11
Opgave: Figurer i gummi
1.-5.klasse

Det skal I bruge:

•	 Skabeloner. Eleverne kan selv tegne på karton eller hente figurerne fra nettet. Print 
evt. nogle eksemplarer af billederne bagerst i dette opgaveark, og læg dem frem i 
klassen som inspiration.

•	 Slange fra bil- eller traktordæk (skal vaskes grundigt med sulfo inden brug)

•	 Blød blyant, sakse

•	 Farvet snor

•	 Perler

Sådan gør I:
1. Eleverne laver selv skabeloner af karton. Der kan være frit spil på figurer, som de har set 

på billeder af rickshaws: Fugle, stjerner, hjerter eller andet. Tegn figurerne på kraftigt 
papir eller karton og klip ud. Snak om størrelse.

2. Skabelonerne tegnes over på et stykke gummi. Der kan tegnes med en blød blyant.

3. Figurerne klippes ud, og der laves et hul til snor med en hultang.

4. Eleverne kan selv sætte snor i figuren og evt. pynte med perler. 

5. Figurerne kan tages med hjem og bruges til julepynt.
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