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MÅNGKULTURELLA ALMANACKAN FEBRUARI 2019
I årets almanacka får Sveriges nationella minoriteter stort utrymme. Det märks också här i de 
pedagogiska pärlorna. I februari uppmärksammar vi till exempel Samernas nationaldag, Jokk-
mokks marknad, Sverigefinnarnas dag och Meänkielidagen.

FEBRUARITIPS
4 februari VÄRLDSCANCERDAGEN Gör övningen Döda små 
djur och saknade systrar (nästa sida) 

5 februari KINESISKA, KOREANSKA, MONGOLISKA, TIBETAN-
SKA & VIETNAMESISKA NYÅRET  Läs texten Kinesiskt  nyår 
i Mångkulturella almanackans februariuppslag. Vad tänker 
ni om berättelsen om den lata katten? Kan ni några liknande 
berättelser om djur? Vad kallas sådana berättelser? 

6 februari SAMERNAS NATIONALDAG Gör övningen Flagga för 
Sápmi 

7–9 februari JOKKMOKKS MARKNAD Gör övningen Marknad 
– för makten och människan i Pedagogiska pärlor från februari 
2017. 

11 februari INTERNATIONELLA DAGEN FÖR KVINNOR OCH 
FLICKOR INOM VETENSKAP Undersök och jämför 2–4 olika 
universitetsämnen, gärna något som ses som typiskt ”manligt” 
respektive typiskt ”kvinnligt”. Hur många män respektive kvin-
nor studerar ämnet på grundnivå? På masternivå? Doktorerar? 
Hur många av professorerna är män respektive kvinnor?

14 februari ALLA HJÄRTANS DAG Låt alla, både elever och per-
sonal göra ett vänskapligt Alla hjärtans dag-kort. Korten läggs 
i en korg och alla får dra ett kort var. Se Friends lista för fler tips 
för en inkluderande dag. https://friends.se/2012/02/13/sa-
kan-skolan-fira-en-alla-hjartans-dag-for-alla/

24 februari SVERIGEFINNARNAS DAG Vilka Sverigefinska ar-
tister finns? Lyssna på musik från några sverigefinska artister. 

27 februari MEÄNKIELIDAGEN Lär er orden på Meänkieli i 
Mångkulturella almanackans juliuppslag. 

FLAGGA FÖR SÁPMI
Övningen passar att göra på Samer-
nas nationaldag 6 februari. 
Samernas nationaldag firas till minne 
av det första samiska landsmötet i 
Trondheim 1917. Mötet samlade över 
100 samer från norr till söder och över 
nationsgränserna för att diskutera 
gemensamma frågor. Dagen firas över 
hela Sápmi. Den samiska flaggan är 
gemensam för alla samer. 

Använd ett mörkblått A4 som bas. 
Titta på bilder av Sápmis flagga och 
klipp och klistra sedan ihop din egen 
Sámi leavga/Saemien saevege. Ni kan 
använda verktyg som linjal och pas-
sare, vi skissade och klippte på fri hand 
för att öva på bland annat ögonmått 
och formuppfattning. 

Material: blått, rött, grönt och gult 
papper, sax och lim. 

Läs om nationaldagen och flaggan 
på http://www.samer.se/nationalda-
gen . 
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All tradition är förändring
Beställ på  https://mkc.nordicshops.com/  Pris 135 kr. Mängdrabatt finns. 

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 kommer 
bland annat att användas i samtliga 
förskolor och skolor på Åland.

Hämta Pedagogiska pärlor på http://mkalmanackan.se

ÅRSTIDSTÄVLING

På varje kalenderuppslag i Mångkul-
turella almanackan 2019 finns ord för 
årstidernas namn. Men på hur många 
språk? Och vilka? Det finns fler rätta 
svar än ett.
Skicka ert svar till oss senast 14 mars 
(Matematikens dag/Pi-dagen). I 
samband med vårdagjämningen och 
Nouroz 20 mars publicerar vi de rätta 
svaren och vinnarna.
Vinster i tävlingen är fina drakar från 
Drakjohan i Tofta. Drakar finns också 
med här och var i Mångkulturella 
almanackan 2019. I Pedagogiska pär-
lorna i augusti kommer vi att lära ut 
hur det går till att bygga sina egna.

Skicka in tävlingssvar till 
info@mkcentrum.se senast den 14 
mars. Skriv Årstidstävling i ämnesra-
den. Skriv vilka ni är som tävlar (års-
kurs om det är en skolklass). Det kan 
vara bra att veta om ni är barn eller 
vuxna, för vi har kanske också några 
tröstpriser.

DÖDA SMÅ DJUR  
OCH SAKNADE SYSTRAR 
Övningen passar att göra i samband med Världscancerdagen 4 februari. 
Cancerforskningen går framåt men många är någon gång i livet med om att 
en familjemedlem eller vän dör i cancer.  Läs tillsammans, eller var för sig, 
en text om sjukdom eller död och samtala tillsammans eller skriv individuella 
reflektioner efteråt. Här finns lästips med reflektionsfrågor för olika ålders-
grupper. 

Förskola-lågstadieålder
Alla döda små djur av Ulf Nilsson och 
Eva Eriksson
Varför har djuren i boken dött?
Ett av barnen gör dikter till de döda 
djuren. Om du begravde ett djur, 
skulle du vilja säga något då?
Är något i boken sorgligt eller job-
bigt?
Är något i boken fint?
Utgå från boken men var beredd på 
andra frågor och reflektioner. Tänk på 
att vara konkret i samtal om sjukdom 
och död med små barn, använd inte 
uttryck som ”gått bort eller ”somnat 
in” som kan förvirra. 

Mellanstadie-högstadieålder
Då ska jag vinka tillbaka av Peter Pohl 
https://www.nada.kth.se/~pohl/tex-
ter/Vinka.html
Hur förstår vi att Katrin är sjuk?
Vem är berättaren?
Varför får berättaren inte vara i rum-
met där Katrin är? 
Är något i texten extra sorgligt eller 
jobbigt?
Är något i texten vackert? 

Gymnasieålder & vuxengrupper
Om vi sågs igen av Ida Ömalm Ronvall 
https://tidningenskriva.se/tavlingar-
gammal/vinnare/2a-plats-om-vi-
sags-igen-av-ida-omalm-ronvall/ 
Känner du igen något i texten?
Är något i texten extra sorgligt?
Är något i texten humoristiskt? 
Om du skulle kunna prata med någon 
vän eller släkting som dött, vad skulle 
du vilja prata med hen om? 

Tänk på att det i gruppen kan väckas 
känslor kopplade till erfarenheter av 
att vänner eller familjemedlemmar är/
varit sjuka eller dött. 

Lär er mer om cancer, cancer-
forskning och behandlingar på 
https://www.cancerfonden.se/. 


