
Septembertips

8 september Internationella 
läskunnighetsdagen Läs högt 
för varandra och gör en lista 
med anledningar till varför det 
är bra att kunna läsa. Försök att 
komma på så många anledning-
ar som möjligt. 

9 september Valdagen Gör öv-
ningen Mer makt 

10 september Världstecken-
språksdagen Lär er att bok-
stavera era namn med Svenska 
handalfabetet. Ladda ner 
alfabetsblad gratis från Special-
pedagogiska skolmyndigheten 
https://webbshop.spsm.se/
svenska-teckensprakets-hand-
alfabet/

16 september Ozonskiktets dag 
Vad är ozonskiktet? På SO-
rummet hittar du pedagogiskt 
material om ozonskiktet https://
www.so-rummet.se/kategorier/
ozonskiktet 

22 september Bilfria dagen Gör 
övningen fantastiska fordon 

29 september Mickelsmäss var 
i det svenska bondesamhället 
en stor helg för skördefest och 
marknad. Har ni odlat något och 
är det i så fall dags för skörd och 
skördefest?

SEPTEMBER 2018
Diskutera makt och demokrati, läs för var-
andra och tillverka egna fantastiska fordon. 

Här är septemberexemplaret av Mångkultu-
rella almanackans Pedagogiska pärlor, ett 
pedagogiskt komplement till den Mångkul-
turella almanackan. 

Snart kan du beställa Mångkulturella alma-
nackan för 2019. Den utkommer 26 oktober.

i luften, på eller under vatten, i 
skogen, i öknen)?

▶ Hur får ert fordon energi (t.ex. 
vind, uppladdningsbara batte-
rier, eller någon av er nyupptäckt 
energikälla)?

▶ Vad är fantastiskt och speciellt 
med ert nya fordon?

Spela gärna in en reklamfilm med 
en mobiltelefon som beskriver 
varför ert nya fordon är fantas-
tiskt.

Diskutera:
▶ Varför finns det en bilfri dag? 
▶ Vilka kan behöva köra eller åka 

bil fast det är en bilfri dag? 
▶ Vilka andra sätt finns det att ta 

sig till olika platser? 
▶ Vad kan vara bra och dåligt med 

de olika tranportsätten?

Skapa: 
Uppfinn och tillverka en modell av 
ett nytt fantastiskt fordon. Använd 
det material ni har tillgång till, till 
exempel toapappersrullar, träbi-
tar, piprensare och gamla förpack-
ningar. Arbeta gärna i grupp.

Fundera gärna på:
▶ Var ska ert fordon kunna ta sig 

fram (t.ex. på vägar, genom eld, 

Fantastiska  
fordon
Övningen passar att göra på, innan eller efter Bilfria dagen 22 september.
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All tradition är förändring

▶  Jag gillar att bestämma
▶  Barn borde få bestämma mer i 

förskolan och skolan
▶ Barn borde få bestämma mer 

hemma
▶ Rösträttsåldern borde sänkas till 

15 år
▶ Rösträttsåldern borde höjas till 

20 år
▶ Alla barn borde få rösta
▶ Alla vuxna som bor i Sverige 

borde få rösta (inte bara de med 
svenskt medborgarskap)

▶ Svenskar som bor utomlands 
borde inte få rösta

▶ En del vuxna personer borde 
inte få rösta

▶ Det är jag som bestämmer över 
mitt liv

▶ Unga människor ska lyssna till 
de äldre

▶ Äldre människor ska lyssna på 
de unga

▶ Politiker borde prata mer med 
barn och unga.

▶ Alla har ett ansvar för att hålla 
demokratin levande

▶ 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! Facebook: https://www.facebook.com/almanackan/ 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.

Mer makt

Den 9 september i år är det val. På 
valdagen får alla över 18 år med 
svenskt medborgarskap rösta i 
Sveriges riksdagsval. Prata mer 
om makt och demokrati genom en 
heta-stolen-övning. Välj ut påstå-
enden som passar gruppens ålder 
och förkunskaper. Hitta gärna på 
fler egna påståenden. 

Instruktion:
Ställ stolar i en ring. Se till att det 
finns en stol mer än antalet delta-
gare. 

Läs upp påståendena härintill 
för eleverna. Eleverna ska byta 
plats om de håller med om påstå-
endet och sitta kvar om de inte 
håller med. 

Säg att det inte finns några rätt 
eller fel och att alla när som helst 
har rätt att byta åsikt. 

Fråga efter varje påstående 
varför deltagarna bytt eller inte 
bytt plats och be 
dem förklara sina 
tankar.

▶ Demokrati är bra

Övningen passar att göra på, innan eller efter Valdagen, 9 september eller i samband med Internationella dagen för demo-
krati, 15 september. 


