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I mars uppmärksammar vi flera dagar som har att göra med kamp och orättvisor som Interna-
tionella dagen mot diskriminering, och Internationella kvinnodagen. På Världsberättardagen 
kan vi berätta sagor för varandra och på Källkritikens dag kanske vi kan fundera på sanningshal-
ten i sagor, nyheter och sådant vi själva och våra vänner delar i sociala medier.  

MARSTIPS
1 mars INTERNATIONELLA DAGEN MOT DISKRIMINERING I 
Barnkonventionen i en låda finns övningar för personalgrup-
pen och övningar att göra i barngrupper. https://unicef.se/
skolor/bestall-skolmaterial Gör övningen Diskriminering och 
kränkning i skolan ur lärarhandledningen för appen Reality 
Check http://mkcentrum.se/wp-content/uploads/2018/12/
L%C3%A4rarhandledning_realitycheck.pdf med äldre elever. 

8 mars INTERNATIONELLA KVINNODAGEN På http://kvin-
norsrattigheter.org/ finns ett skolmaterial för gymnasiet om 
kvinnors rättigheter. 

13 mars KÄLLKRITIKENS DAG Gör övningen Gilla, Y-a, dela

14 mars MATEMATIKENS DAG/PI-DAGEN Idag är också sista 
dagen att maila in svar i vår årstidstävling. Hur många årstider 
har ni hittat?  

17 mars KOLLEKTIVAVTALETS DAG Det är bra att veta vad 
kollektivavtal är för de som snart ska ut i arbetslivet. En del 
fackförbund, till exempel LO erbjuder gratis klassrumspre-
sentationer http://www.lo.se/start/det_gor_lo/ung_i_facket/
facket_i_skolan. Medlingsinstitutet har också informationshäf-
tet Lön för mödan http://www.mi.se/publicerat/lonformodan/. 

19 ELDFESTEN Har Sverige världens största eldfest? Läs mer 
och titta på klipp på eldfesten.se?

20 mars VÄRLDSBERÄTTARDAGEN Berätta era favoritsagor för 
varandra. Idag är dessutom dagen då vi berättar om vinnarna 
och de rätta svaren i vår årstidstävling på https://mangkultu-
rellaalmanackan.wordpress.com/  

21 mars INTERNATIONELLA DAGEN FÖR AVSKAFFANDE AV 
RASDISKRIMINERING Spela Reality Check, Sveriges första 
app mot rasism. Ladda ner på App Store /Google Play. Från 
13 år. Lärarhandledning finns. http://mkcentrum.se/reality-
check-app-mot-rasism/ 

21 mars HOLI Gör övningen Färgfest på 
tyg

22 mars INTERNATIONELLA VATTEN-
DAGEN Årets tema är ”Leaving no one 
behind”, vad betyder det? På http://
www.vattendag.org/ finns information 
och tips om filmer, experiment och 
rollspel med vattenkoppling för både 
yngre och äldre deltagare.

30 mars DAGEN FÖR HÖGTIDLIGHÅL-
LANDE AV ÅLANDS DEMILITARISE-
RING OCH NEUTRALISERING När blev 
dagen en officiell flaggdag på Åland? 
Varför? Vad innebär demilitarisering 
och neutralisering? Går det att vara helt 
neutral? 
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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

GILLA, Y-A, DELA
Övningen passar att göra på  Käll-
kritikens dag 13 mars med deltagare 
som använder sig av sociala medier. 
Brukar ni gilla, Y-a och dela bilder 
på sociala medier? Är det lättare att 
sprida en falsk bild än en falsk text? 
Titta på följande checklista och prata 
tillsammans. Vilka punkter brukar du 
tänka på innan du gillar eller sprider 
en bild i sociala medier?

• Är bilden äkta? • Var publicerades 
bilden första gången? • Är bilden 

FÄRGFEST PÅ TYG 
Inspireras av färgernas fest och 
skapa egna färgsprakande kläder. 
Övningen passar att göra i samband 
med Holi 21 mars. 
I Indien markerar Holi vårens an-
komst. Holi-festligheterna är en färg-
explosion där alla kastar färg på var-
andra. Enligt hinduisk tradition tänds 
eldar dagen innan för att bränna det 
onda och släppa fram det goda.  Läs 
gärna Hallandspostens artikel om ett 
Holifirande från 2014 http://www.hal-
landsposten.se/nyheter/halmstad/
holi-en-hinduisk-fest-som-badar-
i-f%C3%A4rg-1.1398754 och titta 
på bilder från olika Holi-firanden för 
inspiration. 
 
Ta fram det material ni behöver. Vi 
använde oss av textilfärg på burk som 
droppas, stryks eller penslas på tyget 

Använd gärna egna gamla vita kläder, kanske ett 
plagg som fått någon fläck som du kan dölja med 
färg. Köp annars plagg att måla second hand. Se 
till att ha några reservplagg att måla på för de 
som glömt eller inte har möjlighet att ta med sig 
ett eget plagg.

retuscherad eller förvanskad? • Vilket 
budskap försöker källan förmedla?  
• Finns något syfte med bilden? 
• Finns dolda budskap? • Går fakta att 
kontrollera? 

Prata tillsammans utifrån följande 
punkter: 
• Vilken sorts bilder gillar du ofta? 
• Vad väljer du aktivt att inte gilla? 
• Vilken sorts bilder delar du ofta? 
• Vad väljer du aktivt att inte dela? 
• Vilka av punkterna i checklistan 

ovan brukar du tänka på? • Vilka av 
punkterna tror du att du ofta missar 
att tänka på? • Är det lättare att sprida 
en falsk bild än en falsk text? • Har du 
någon gång reagerat på att en person 
du känner delat en bild som du tyckte 
var elak, kränkande eller problematisk 
på något sätt? • Uppmärksammade 
du då personen på det? • I så fall hur?

Övningen är en anpassad version av 
Gilla, ❤Y-a, dela från bildersmakt.se.  

och textilfärg på sprayflaska, gamla 
tröjor. Som verktyg för att sprida ut 
färgen använde vi penslar i olika stor-
lekar, svampar, blompinnar och en 
fönsterskrapa. Testa er fram och låt 

inspirationen styra val av färger och 
tekniker. Undvik tjocka lager av färg. 
Följ instruktionen för er färg gällande 
fixering. Våra tyger fick torka innan de 
ströks med strykjärn på avigsidan 3-5 
minuter för att fixera färgen. 


