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Det finns biologisk mångfald överallt; uppmärksamma växterna i 
ert närområde och ge dem den respekt de förtjänar. Pynta dina 
nycklar med regnbågsfärger trots att sommarens festivaler är 
inställda. Här är tips för både juni och juli.

Junitips
1–15 juni Läs texten Middagsdejt på 
första juniuppslaget i Mångkulturella 
almanackan. Har du någon gång lärt 
känna nya vänner under en middag 
eller annan måltid? 

5 juni Världsmiljödagen Gör övning-
en Inte bara ogräs 

6 juni Sveriges nationaldag Gör 
övningen Vajande vimplar från som-
marpärlorna 2019 och fixa feststäm-
ning där du firar nationaldagen. 

27 juni Global Pride Många Pridefes-
tivaler behöver i år ställas in pga. Covid 
19, men online kommer många saker 
hända den här dagen. Titta på www.
interpride.org/ och gör övningen Stolta 
nycklar.  

8 Världshavens dag Lär er mer om 
havet på www.havet.nu

Inte bara ogräs
Övningen passar att göra på Världsmiljödagen 5 juni. I år har 
dagen biologisk mångfald som tema.
Alla växter är viktiga, bland annat för pollinerarna. När vi lär 
oss namnen på växterna ser vi dem tydligare och får en rela-
tion till dem. Lite som när vi får veta namnet på en person vi 
lär känna. Kan vi inte växtens namn är den bara ett anonymt 
ogräs. Då kan man tala om  växtblindhet.

Att skriva ut växters namn på trottoarer och gångvägar 
med gatukritor har blivit en trend i städer i Europa. 

Ge er ut i ert närområde! Vilka växter finns? Vilka kan ni 
namnen på? Kan ni lära er namnet på några fler växter? Skriv 
namnet på blommor, örter, buskar och träd där växten växer. 
Skriv gärna på fler språk om ni kan växtens namn på fler 
språk i gruppen. Ge er inte ut på trafikerade gator. 

 Om ni tar 
bilder och läg-
ger upp i sociala 
medier kan ni 
använda hash-
taggarna #mo-
rethanweeds & 
#intebaraogräs

Här kan ni 
läsa mer om 
More than 
weeds-rörel-
sen på engelska. 

Här kan ni 
läsa om Växt-
blindhet på 
svenska.

M
as

k
ro

s 
p

å 
sv

en
sk

a,
 la

ti
n

, fi
n

sk
a,

 k
u

rd
is

k
a 

(s
or

an
i)

 
oc

h
 a

ra
b

is
k

a.

https://mangkulturellaalmanackan.files.wordpress.com/2019/05/pedagogiska-pc3a4rlor-juni-juli-2019b.pdf
https://mangkulturellaalmanackan.files.wordpress.com/2019/05/pedagogiska-pc3a4rlor-juni-juli-2019b.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/01/not-just-weeds-how-rebel-botanists-are-using-graffiti-to-name-forgotten-flora-aoe?fbclid=IwAR0N_L_0ULSS-N5M-6Ys6nPC4l3iPqSJ1URkJ6Wyzqj_OrtpKHAezEGYbqk
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/01/not-just-weeds-how-rebel-botanists-are-using-graffiti-to-name-forgotten-flora-aoe?fbclid=IwAR0N_L_0ULSS-N5M-6Ys6nPC4l3iPqSJ1URkJ6Wyzqj_OrtpKHAezEGYbqk
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/01/not-just-weeds-how-rebel-botanists-are-using-graffiti-to-name-forgotten-flora-aoe?fbclid=IwAR0N_L_0ULSS-N5M-6Ys6nPC4l3iPqSJ1URkJ6Wyzqj_OrtpKHAezEGYbqk
https://spraktidningen.se/blogg/veckans-nyord-vaxtblindhet
https://spraktidningen.se/blogg/veckans-nyord-vaxtblindhet
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Nu kostar almanackan 25 kronor
Nu kan du ha många mångkulturella almanackor.  
Har du den redan i klassrummet? Beställ en till för biblioteket!  
Har du en hemma? Köp en till och ge bort i present!  För bara 25 kronor (+ porto) kan du köpa almanackan. 

Beställ på  https://mkc.nordicshops.com/  
Hämta alla Pedagogiska pärlor på http://mkalmanackan.se

Julitips
1–15 juli Läs texten Dopp i kopp på 
första juliuppslaget i Mångkulturella 
almanackan. Har du någon trasig sak  
som ändå går att använda, kanske till 
något annat än när den var hel? 

12 juli  Malaladagen Redan som 12 
åring började Malala Yousafzai käm-
pa för flickors rätt till utbildning. Det 
finns många böcker om Malala, bland 
annat Malala Yousafzai : ett fantas-
tiskt liv av Hiba Noor Khan, som 
passar för barn och unga. Känner ni 
till andra unga personer som kämpar 
för något de tycker är viktigt? 

27 juli Stockholm Pride Gör övning-
en Stolta nycklar

30 juli Internationella dagen för 
vänskap Vad gör någon till en bra 
vän? Hur kan man uppmärksamma 
att någon är en bra kompis?

Stolta nycklar
Övningen passar att göra på Global Pride 27 juni eller Stockholm Pride 27 juli eller ett 
datum för något lokalt Pride-arrangemang nära er. Pride betyder stolthet. 

Regnbågsflaggan, ibland kallad pri-
deflaggan, visar på mångfalden inom 
HBTQ-rörelsen och används ofta som 
en symbol för stolthet och rättigheter 
för HBTQ-personer, också av de som 
vill visa att de stöttar allas rätt att 
leva som de vill och vara kär i vem 
de vill. I den vanligaste användingen 
av regnbågsflaggan idag används sex 
färger: Rött, orange, gult, grönt, blått 
och violett. Ni kan använda vilka fär-
ger ni vill för att göra era regnbågs-
nyckelringar. 

Material: 
Garn i olika färger
Nyckelring 
Sax 
Gaffel, gärna med fyra fingrar/klor 

Gör så här: 
• Linda garn runt gaffelns fingrar/
klor 
• Klipp av en garnbit och knyt ihop 
garnsnurret i mitten av gaffeln hårt
dra av garnet från gaffeln
• Klipp upp öglorna på båda si-
dorna om knuten
• Använd sax för att jämna till 
tofsen, spara en lång garnända för 
att kunna knyta fast tofsen i nyckel-
ringen
• Upprepa för att få fler tofsar och 
knyt avslutningsvis fast alla dina 
tofsar i nyckelringen. 


