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APRIL 2018

I april finns det världsdagar för såväl hälsa, 
konst, böcker som arbetsmiljö. Flera dagar 
i tipslistan infaller under lediga dagar men 
går såklart bra att uppmärksamma såväl 
före som efter helgen. Varje månad kom-
mer nya Pedagogiska pärlor. Materialet kan 
användas från förskolan till vuxenverksam-
heter, välj ut, anpassa och utveckla efter vad 
som passar dig och din grupp.

Apriltips
1 april Första april Gör övningen 

Fake news eller bara på skoj? när ni 
är tillbaka efter påskledigheten. 

7 april Världshälsodagen Vad 
innebär begreppet hälsa? Vad 
behöver du för att må bra? 

15 april Världskonstdagen Gör 
övningen Gör ramen – hitta kon-
sten eller testa att ladda ner en 
app som Deep Art Effects där ni 
kan stajla era egna foton i olika 
konststilar som impressionism 
eller surrealism. 

23 april Världsbokdagen Tipsa 
varandra om era favoritböcker.

24 april Försöksdjurens dag 
På www.rede.se (Djurskyddet 
Sveriges värdegrundsmaterial) 
finns övningar som passar för 
förskole- och skolbarn upp till 
ca 12 år. 

28 april Världsdagen för arbets-
miljö Granska er egen arbets-
miljö. Finns det ni behöver ofta 
i en bra höjd? Finns det små-
rum när ni behöver ha det lite 
tystare? Är stolarna bekväma? 
Skriv ner eller rita de förbätt-
ringar som behövs och lämna till 
ansvarig person.

30 april Skärmfria veckan bör-
jar Kan du tänka dig att vara 
utan mobil, padda, dator och tv 
under en vecka? Vad behöver du 
en skärmförsedd pryl till under 
veckan? Vilka skärmaktiviteter 
skulle du kunna byta ut mot 
andra aktiviteter?

Idag pratas mycket om fake news, 
fejknyheter. De sprids för att med-
vetet vilseleda mottagaren, ofta 
med politiska syften. 

▶ Hur kan vi veta om en nyhet är 
sann eller falsk?

▶ Vad är skillnaden mellan fejkny-
heter och skämtnyheter?

Fake news eller bara på skoj?
Övningen passar att göra på eller efter 
Första april. 
Första april är en dag för skämt. I 
många tidningar och på TV går det 
denna dag att upptäcka en skämt-
nyhet, alltså en nyhet som inte är 
sann. 

▶ Vilka skämt från 2018 kan ni 
hitta i tidningar, tv eller andra 
mediekanaler?

▶ Hitta exempel på aprilskämt i 
media från 10, 30 eller kanske 50 
år sedan.

▶ Jämför gamla aprilskämt med 
nya. Vilka skillnader och likheter 
finns?

▶ Vad är okej att skämta om? 
▶ Vilken slags skämt kan vara 

kränkande och göra någon 
ledsen?
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All tradition är förändring

Övningen passar att göra inför, efter 
eller på Världskonstdagen den 15 april.
Prova att vara lite ”bakvänd” den 
här dagen. Konst är ju så konstigt 
och det några tycker är fint tycker 
andra är gräsligt. Konst brukar 
beskrivas som en subjektiv upple-
velse. Gör egna ramar och använd 
dem att ”konsta” omgivningarna 
med!

Samla lämpligt material. På bil-
den finns bland annat vanlig kar-
tong som blir bra och stabilt ram-
material. För unga rammakare kan 
det bli en bra grund att klistra till 
exempel paljetter, färgade kottar 
eller något allvarligare på. 

Ett vanligt lådlock kan använ-
das som underlag när ni ritar vad 
som ska klippas bort. Guldrullen 
på bilden är vågig på ena sidan 

och den idén kan även användas 
på färgat papper, kanske har ni 
tillgång till vågtandade saxar. I an-
nat fall så rita vågade kanter, både 
bildligt och bokstavligt. 

Uppslag från tidskrifter kan bli ut-
märkta ramar. Markera med linjal 
på baksidan och klipp. Vi klistrade 
på utklippta pappersblommor.

Bege er ut i er omgivning och 
prova att sätta era ramar fram-
för potentiella ”konstverk”. Som 
ni ser hittade vi vackra fiskar på 
glaset till en av våra dörrar. På 
dörrhandtagsbilden tog vi hjälp av 
en färdig träram. Det går ju också 
väldigt bra.

▶ Hämta Pedagogiska pärlor på https://mangkulturellaalmanackan.wordpress.com/pedagogiska-parlor/
▶ Skaffa den tryckta almanackan (nu till halva priset) för 2018 på  https://mkc.nordicshops.com/ 
▶ Följ almanackan på Facebook: https://www.facebook.com/almanackan/

Mångkulturellt centrum har sedan början 
av 90-talet varje år givit ut Mångkulturella 
almanackan. Traditioner är ett levande 
kulturarv. De flesta av våra firanden be-
finner sig på global turné, många sedan 
tusentals år. De har i alla tider färgats och 
formats av nya sammanhang. 

Vad händer i Sverige idag? Det vill vi fånga 
i Mångkulturella almanackan.

Mångkulturellt centrum finns i Fittja. 
Genom forskning, utbildning och konst-
närliga uttryck ger vi mångfalden en 
mötesplats och en röst.

Illustrationer av Malin Skinnar  
ur Mångkulturella almanackan 2018.

Gör ramen – hitta konsten


