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MARS 2018
Mars innehåller både vår och nyår. Här är
marsexemplaret av Mångkulturella almanackans Pedagogiska pärlor, ett pedagogiskt komplement till den Mångkulturella
almanackan. Varje månad vill vi inspirera till
att använda almanackan i din pedagogiska Marstips
1 mars Baba Marta Gör övningen
verksamhet på olika sätt. Materialet kan
Baba Marta-tofsen i förra årets
marspärlor.
användas från förskolan till vuxenverksam2 mars Holi Logga in på UR
heter, välj ut, anpassa och utveckla efter vad skola och se Världens fest – i
Sverige. https://urskola.se/
som passar dig och din grupp.

Produkter/100543-Varldens-festi-Sverige-Holi-fargfestival

Formkritiska djurkroppar
Övningen passar att göra den 3 mars
på World wildlife day, Världsnaturdagen.
Får en zebra se ut hur som helst?
För oss som bor i den norra delen
av världen kan det kännas exotiskt
med vilda djur som lejon, tigrar,
elefanter och apor. Bor man på
en annan del av jordklotet kan till
exempel älgar, lämlar och fjällrävar
verka exotiska. I den här övningen
gör vi nya formkritiska djur som är
exotiska och spännande för alla.
Vi använder vi oss av leksaksplastdjur och saltdeg. Använd
gärna gamla leksaker ni inte använder längre eller köp på loppis
och andrahandsaffärer. Välj ett
lämpligt sätt att skilja huvud och
kropp. Lättast är nog att använda
en såg med korta tänder. Nästa
steg är att själv skapa en ny kropp
eller ett nytt huvud i saltdeg.

Saltdeg:
4 dl vetemjöl
2 dl salt
2 dl vatten
2 msk rapsolja
ev hushållsfärg/hobbyfärg

3 mars World wildlife day Gör
övningen Formkritiska djurkroppar
8 mars Internationella kvinnodagen Gör övningen Pocahontas
protesterar. Äldre elever? Ladda
ner appen GenderTimer och
granska taltiden mellan kön
exempelvis i en film, ett klassråd
eller ett elevrådsmöte.
13 mars Eldfesten Har Sverige
världens största eldfest? Läs mer
och titta på klipp på eldfesten.se
15 mars Internationella dagen för
konsumenträttigheter Välj ett
avsnitt av SVTs konsumentprogram REA som du tror passar
din grupp. https://www.svtplay.
se/rea
22 mars Internationella vattendagen På www.vattendag.org
finns material (för både yngre
och äldre) för att belysa vattenfrågor på olika sätt.
25 mars Sommartid börjar Ska vi
ställa om klockan för sommartid
eller alltid ha normaltid? Frågan
diskuteras av regeringen och EU.
Vad tycker ni? Varför?
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Pocahontas demonstrerar
Övningen passar att göra på Internationella kvinnodagen, 8 mars.
Berättelser och bilder påverkar,
inspirerar och ger förebilder. Här
får barnen granska favoritfigurers
repertoarer och skapa nya bilder
och förebilder. Kanske får ni se
Muminmamman hoppa fallskärm,
Byggare Bob koka soppa eller något helt annat som ni aldrig hade
väntat er.
STEG 1: Välj ut några av bilderna i
LimpAns ritblock Super Strong Princess och Super-Mjuka hjältar och låt
barnen färglägga dem. Du hittar
dem längst ned på sidan: http://
www.normkritiskpedagogik.
se/412475966

STEG 2: Välj tillsammans med barnen ut några sagofigurer/ superhjältinnor/ superhjältar/ prinsessor/ andra karaktärer att samtala
om. Titta i böcker, på videoklipp
och bilder.
▶ Vad brukar vi få se X göra?
▶ Vad tror du att X gör ibland utan
att vi får se det?
▶ Vad tror du X skulle tycka är
roligt att få prova att göra?
STEG 3: Alla ritar en bild där X
gör något som vi inte brukar få se
X göra. Ni kan också måla, klippa
och klistra, arbeta med lera etc.
Här kan barnen om de vill välja andra karaktärer än de ni pratat om.

Prata kring bilderna barnen
gör men försök att inte korrigera
dem. En bild där Spindelmannen
spelar fotboll utmanar visserligen
inte genusnormer men kan ändå
vara något som barnet inte sett
Spindelmannen göra. Karaktären
ges en bredare repertoar av aktiviteter.
Fortsätt diskutera:
▶ Finns det något du aldrig gjort
men skulle vilja prova på att
göra?
▶ Finns det någon ny aktivitet vi
kan prova på tillsammans?
▶ Vem ska vi visa de här bilderna
för? Våra familjer, en annan avdelning eller kanske för de som
bestämmer på kommunen?
Övningen är en anpassad version av Batman bakar bullar från
lasupp.

All tradition är förändring
▶ Hämta Pedagogiska pärlor på https://mangkulturellaalmanackan.wordpress.com/pedagogiska-parlor/
▶ Skaffa den tryckta almanackan 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 befinner 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 konstnärliga uttryck ger vi mångfalden en
mötesplats och en röst.
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