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Här är oktoberexemplaret av Pedagogiska 
pärlor, ett pedagogiskt komplement till 
Mångkulturella almanackan. 

Byt vegetariska recept, träna på civilku-
rage och rita era matsäcksminnen. Oktobertips

1 oktober Vegetariska världsda-
gen Dela med er av era bästa 
vegetariska recept till varandra. 

8 oktober Älgjakten börjar i 
södra Sverige Gör övningen 
Varm apelsinsaft 

9 oktober Minnesdag för den 
svenska slavhandelns offer 
Vad vet ni om Sveriges del i 
slaveriets historia? Ta reda på 
mer. Se till exempel på avsnittet 
Svensk slavhandel i UR:s serie 
Nationen. https://urskola.se/
Produkter/199002-Nationen-
Svensk-slavhandel 

10 oktober Internationella dagen 
för begränsning av naturka-
tastrofer I somras var det flera 
stora skogsbränder i Sverige. 
Vad kan vi människor göra för 
att hindra skogsbränder att 
starta? Vad kan vi göra när det 
har börjat brinna i skogen?  

12 oktober Civilkuragets dag Gör 
övningen Civilkuragescener 

24 oktober FN-dagen Hitta FNs 
eget skolmaterial för FN-dagen 
på www.fn.se 

31 Halloween Spana in övningen 
Utklädnader och maskerader i 
Pedagogiska Pärlorna från april 
2017 

Övningen passar att göra 8 oktober 
när älgjakten i södra Sverige inleds. 
Läs texten Varm apelsinsaft på älg-
jakten i Mångkulturella almanack-
ans oktoberuppslag tillsammans. 
▶ Känner ni igen något i berät-

telsen?
▶ Har du någon mat eller dryck du 

kopplar ihop med någon aktivi-
tet?

▶ Brukar du göra matsäck någon 
gång? Vad ska du göra då? 

▶ Finns det något du brukar/bru-
kade göra bara du och en vuxen 
tillsammans? 
Inspireras av älgjaktsberättelsen 
och skriv eller rita ett eget minne. 
Kanske handlar det om en mat-
säck eller en mysig pratstund till-
sammans med en vuxen. 

Varm apelsinsaft
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All tradition är förändring
▶ Hämta Pedagogiska pärlor på https://mangkulturellaalmanackan.wordpress.com/pedagogiska-parlor/
▶ Följ almanackan på Facebook: https://www.facebook.com/almanackan/ 
▶ Följ almanackan på Instagram: mangkulturellaalmanackan

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.

Övningen passar att göra på Civilku-
ragets dag 12 oktober. 
Gör ett par korta manus som rör 
situationer som skulle kunna upp-
stå i er verksamhet. I manuset ska 
en person bli kränkt eller dåligt 
behandlad. Manuset ska inte inne-
hålla lösningar och det ska sluta 
dåligt. Rollfigurerna ska ha andra 
namn än personerna i gruppen. 
Manuset ska vara kort. Inkludera 
gärna någon mer eller mindre pas-
siv roll. Du kan låta gruppen vara 
med och skriva manus. Färdiga 
manus går också att hitta på till 
exempel lektion.se, sök på ”fo-
rumspel”.  

Låt grupperna repetera in sitt 
manus.

Fokusera sedan på ett manus 
i taget. Låt gruppen spela upp sin 
situation utan att publiken ingri-
per. Situationen spelas sedan upp 
en gång till och denna gång kan 
publiken ropa stopp, hoppa in och 
ersätta olika roller och ändra hän-
delseförloppet till det bättre. Hela 
gruppen utforskar nu tillsammans 
hur det går att förhindra kränk-
ningar. Din roll som övningsledare 
är att underlätta samarbetet mel-
lan spelgruppen och publiken.

Tänk på: 
▶ Det får endast vara en inhoppare 

i taget.
▶ Finns det många idéer kan situa-

tionen spelas upp flera gånger. 
▶ Om ingen hoppar in kan ledaren 

ropa stopp och fråga publiken: 
Är det bra det som händer nu? 
Vem skulle kunna göra något för 
att det ska bli bättre?

▶ Byt inte ut förtryckaren/den som 
kränker. 

▶ Grupper som inte vill spela upp 

sin situation kan berätta om den 
så att hela gruppen kan samtala 
om den. 

Prata efteråt tillsammans om:
▶ Kan det gå till så i verkligheten? 
▶ Var det svårt att komma på saker 

att göra för att förändra situa-
tionen? 

▶ Skulle ni våga göra det ni gjorde 
på scenen i verkligheten?

▶ Vilken roll var svårast att spela? 
▶ Var det någon situation som var 

extra svår att förändra?

Beställ Mångkulturella almanackan 2019!
2019 är av FN utsett till Internationella året för ursprungsfolkens språk. Vi uppmärksam-
mar samiska men också de övriga fyra nationella minoritetsspråken i Sverige får stort 
utrymme. 

I kalendern hittar du ord för årstiderna på många språk. Hur många? Vilka?  
Titta på vår hemsida när året börjat! 

Mångkulturella almanackan ges 2019 ut i samarbete med Ålands landskapsregering. 
Den kommer bland annat att användas i samtliga förskolor och skolor på Åland. 

Från 12 oktober kan du beställa den i vår webbshop https://mkc.nordicshops.com/ 
Pris 135 kr styck. Mängdrabatter finns. 

Civilkuragescener


