
De pedagogiska pärlorna är ett pedagogiskt komplement till den Mångkulturella almanackan. 
I april uppmanar vi till skolgårdsdans, boktipsande, diskussioner om skärmanvändande och att 
testa på att göra era egna geometriska konsthantverk.

APRILTIPS
1–30 april ANMÄL ER TILL SKOLVAL An-
mäl er skola till skolvalet inför komman-
de Europaparlamentsval i maj. https://
skolval2019.se/ (år 7–9 + gymnasiet)

1 april FÖRSTA APRIL Gör övningen Fake 
news eller bara på skoj? från de Pedago-
giska pärlorna i april 2018 

7 april VÄRLDSHÄLSODAGEN Rita eller 
måla en bild som berättar om något som 
får dig att må bra. 

15 april VÄRLDENS KONSTDAG Gör öv-
ningen Sugrörs-himmeli (nästa sida). 

18 april DEN MEÄNKIELISPRÅKIGA LIT-
TERATURENS DAG Gå till ert närmsta 
bibliotek. Har de litteratur på meänkieli? 
Vilka språk kan ni er grupp? Har biblio-
teket böcker på de språken?  
 
21 april VÅRBLOT VID UPPSALA HÖGAR 
Vad är ett blot? Hur kan ett blot gå till 
idag? 

23 april VÄRLDSBOKDAGEN Tipsa var-
andra om era favoritböcker.  

29 april SKÄRMFRIA VECKAN INLEDS 
Gör övningen Skärmtidsundersökning. 

29 april DANSENS DAG Dansa tillsam-
mans, gärna ute om vädret tillåter. 
Dansa som ni vill eller gör en koreografi.  
Kanske drakdansen för de yngsta eller 
någon mellokoreografi för de lite äldre. 
Finns det någon i gruppen som kan lära 
er andra grundstegen i någon dans? 

SKÄRMTIDSUNDERSÖKNING
Övningen passar att göra under Skärmfria veckan som 
inleds 29 april. 
Den skärmfria veckan startade i USA på 90-talet som en TV-fri 
vecka. Veckan används av en del som ett tillfälle för lek och 
äventyr utomhus och för att reflektera över hur de använder 
skärmbaserad underhållning. Vissa menar att för mycket 
skärmtid har negativa effekter som att det gör oss passiva, 
osociala och hindrar vår motoriska utveckling. Samtidigt kan 
mobiler, paddor, datorer och andra skärmförsedda apparater 
förenkla och berika våra liv. 
Ge deltagarna i uppgift att undersöka hur och var de stöter på 
skärmar under en dag: 

• Vilka skärmar använder du själv aktivt under en dag? 
• Vad gör du under din skärmtid? 
• Vilka skärmar möts du av under en dag utan att du själv 

valt det? 
Återkoppla till uppgiften genom att samtala vidare tillsam-
mans:

• Brukar du diskutera eller bråka med någon om skärmtid 
eller vad du ska göra vid skärmen? 
• Vilka skärmaktiviteter skulle du vilja dra ner på?
• Vilka skärmaktiviteter skulle du vilja öka? 
• Vilka skärmaktiviteter skulle du kunna byta ut mot andra 
aktiviteter?
• Vad är värdefull skärmtid? 

Gör gärna en gemensam lista med olika idéer på regler eller 
tips om skärmanvändande. Till exempel: 

• Inför skärmfria tider som gäller varje dag i familjen/skolan.
• Skapa skärmfria zoner.  
• Samma skärmregler ska gälla alla som bor tillsammans. 
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All tradition är förändring
Beställ på  https://mkc.nordicshops.com/  Nu halva priset! 67,50 kr. 

2019 är av FN utsett till Internationella 
året för ursprungsfolkens språk. Vi 
uppmärksammar samiska men också 
de övriga fyra nationella minoritets-
språken i Sverige får stort utrymme. 

Mångkulturella almanackan ges 
2019 ut i samarbete med Ålands 
landskapsregering. Den används 
i samtliga förskolor och skolor på 
Åland.

Hämta Pedagogiska pärlor på http://mkalmanackan.se

GÖR EN SUGRÖRS-HIMMELI 

3. Trä en tråd genom tre av rörbitarna 
4. Knyt ihop till en trekant
5. Trä tråden genom två rörbitar 
till och knyt fast tråden i den första 
trekanten
6. Upprepa tre gånger till (trä tråden 
genom två rörbitar och knyt fast)
7. Trä tråden genom den sista rörbi-
ten
8. Knyt ihop de vid de två knytpunk-
terna
9. Knyt fast en tråd eller ett dekora-
tivt snöre i toppen att hänga upp din 
himmeli med
En grundform i sig är fin, har ni tid 
och tålamod kan ni göra flera grund-
former i olika storlekar och fästa i 
varandra. 

Övningen passar att göra i samband 
med Världens konstdag 15 mars. 
Att skapa geometriska figurer 
av råghalm är ett gammalt finskt 
konsthantverk, himmeli, som börjar 
återupptäckas. Vi gjorde vår himmeli 
med papperssugrör som inte går 
sönder lika lätt som halm. På svenska 
brukar konstverken kallas halmkronor 
eller oro eftersom minsta vinddrag 
sätter dem i rörelse. De avancerade 
kronorna kräver erfarenhet, tid och 
tålamod. Här är instruktionen till en 
enkel grundform, en oktaed. 
1. Klipp till 12 lika långa bitar av sugrör 
(eller annat rörformat material)
2. Mät ut en tråd som är lite längre 
än den sammanlagda längden av rör-
bitarna

Titta gärna på konstnären Eija Koskis 
instagramkonto @eijakoskihimmelist 
eller hashtagen #himmeli för att inspi-
reras eller imponeras.   


