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Kinesiska drakar

Till dig som är pedagog

Vi har satt samman ett pedagogiskt 
material för dig som vill arbeta med 
kinesiska drakar. Det består av 
informationsrutor, bakgrundsmaterial, 
bilder på drakar och förslag på olika 
workshops. Materialet kan både an-
vändas vid en samling eller vid arbete 
med olika  
teman. Detta vet du som pedagog 
bäst själv. 

Vi hoppas att underlaget är använd-
bart och du får gärna återkoppla dina 
synpunkter till oss på: 

pedagog.rohsska@kultur.goteborg.se
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Introduktion

Röhsska museet finns i Göteborg och 
samlar på design och konsthantverk.
En av museets samlingar kommer från 
Kina och består av allt från skulpturer, 
skålar, kläderoch vaser. Många av 
föremålen har motiv av drakar och den 
kinesiska draken känns lätt igen med 
sin ormlika kropp. 

Myten om den kinesiska draken har 
fun n    i t s i tusentals år i Kina. Den skiljer 
sig en del från den västerländska 
draken och är ett vänligt väsen som är 
starkt förknippad med vatten. Det det 
att den kan styra över stormar, regn 
och översvämningar. 

Röhsska museet

Den kinesiska draken har en ormliknande 
kropp med fjäll, ett huvud som en kamel  
och horn som en hjort. Den har inga 
vingar men kan trots det flyga. 

Med sig har den en pärla och det sägs att 
får man tag på pärlan, så kan man tämja 
draken. Den kinesiska draken är starkt 
förknippad med kejsaren i Kina och står 
för makt, klokhet och styrka. 
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Den kinesiska draken: 

• Den har en ormliknande kropp 
med fjäll, huvud som en kamel, 
horn som en hjort, en tigers fot- 
sulor och en örns klor

• Den kan flyga men har inga vingar

• Den sprutar vatten och kan starta 
regn

• Den är magisk och kan förvandla 
sig till en fisk (karp)

• Den har en pärla med sig som bär  
dess makt

• Den är människans beskyddare 
och vän

• Den kejserliga draken känns igen 
på sina 5 klor

Drakflagga. RKM 1627-1915

Drakrock. RKM 1643-1915
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Lektionsupplägg

 

• Börja med att ge en kort intro duktion 
om Röhsska museet och om dag ens 
upplägg. Använd gärna våra info rm a
tions rutor och bilder som stöd.

• Fråga barnen vad de vet om drakar? 
Ge exempel utifrån barnens svar,  
använd gärna bilder och prata om  
olika drakar tex. Bolibompadraken 
eller Draktränaren osv.

• Berätta om den kinesiska draken.  
Använd gärna våra info rm a tions rutor 
och bilder som stöd.

• Gå vidare med en av nedanstående 
workshops.

Förslag på workshops

 
Hitta drakens pärla

Låt barnen rita varsin egen drake, utifrån 
beskrivningen i informationsrutan om 
kinesiska drakar. Om ni väljer att arbeta 
med denna workshop, så plocka bort 
bilderna på de kinesiska drakarna när 
ni visar exempel på olika drakar. Annars 
kanske barnen vill rita av de bilderna 
istället för att fantise ra ihop sina egna 
drakar. Gå sen på skattjakt och leta efter 
pärlor som pedagogen i förväg gömt runt 
om på förskolan. När barnen hittat varsin 
pärla limmas den fast på draken och 
draken får därigenom sin kraft och blir 
magisk.

Drakfjällsjakt

Förbered workshopen genom att vika 
”drakfjäll” i förväg och göm dem runt 
om på förskolan – se bifogade instruk         
tioner. Visa ett exemp el på vad de ska 
leta efter och låt barnen gå på drakfjälls-
jakt. När alla bitar är insamlade samlas 
gruppen och sätter samman drakfjällen 
till en gemen sam kinesisk drake. 

Vik din egen drake

Förbered workshopen genom att klippa 
kvadratiska papper i valfri storlek och 
färg. Gå igenom tillsammans med barnen 
hur drakfjällen viks, se bifogade instruk
tioner. Välj om ni ska göra en gemen sam 
drake eller om alla barn får göra varsin. 
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Det här behöver du: 

Kvadratiska papper i valfri storlek (minst 7 st). 

 1. Lägg pappret med en markerad sida nedåt.

 2-3. Vik pappret på mitten, den markerade sidan är nu uppåt.

 4. Veckla ut pappret och vik ner de båda övre hörnen mot  
  mitten av pappret.

 5. Vänd på pappret så att de markerade sidan är uppåt.   
  Pilen som bildats av de två nedvikta hörnen ska peka   
  uppåt. 

 6. Vik ner pilen mot papperets nedre kant (mot din mage). 

 7. Vänd pappret upp och ned, pilen ska fortfarande peka  
  nedåt (mot din mage), den omarkerade sidan ska vara   
  uppåt. 

 8. Vik upp de två övre hörnen mot papprets kant, de ska   
  bilda en triangel. 

 9. Vänd på pappret och vrid så att pilen pekar nedåt  
  (mot din mage).

 10. Det har nu bildats en flik på den uppåtvända sidan.  
  Ta tag i fliken och lyft upp den och pressa ihop dess 
  båda sidor samtidigt. Avsluta först när flikens båda sidor  
  möts. 

 11. Nu är det första drakfjället klart!

Upprepa punkterna 111 tills du har minst 7 drakfjäll, ju fler desto 
längre drake.

 12. Lägg ner två drakfjäll på ett bord bredvid varandra.  
  Den stora trekanten ska peka åt vänster och de övriga   
  två åt höger.

 13. Fäst drakfjällen i varandra genom att placera det högra  
  papperet mellan de två vingarna på det främre pappret. 

 14. Lås fast dem genom att vika över den översta vingen   
  över den underliggande kanten.

Upprepa punkt 1113 tills du är nöjd med längden på din drake.

Om du vill kan du rita dit ögon eller andra detaljer på din drake.

Instruktioner sid. 2
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Bildmaterial

Drakrock. RKM 1643-1915

Drakflagga. RKM 1627-1915


