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Två månader kvar av 2020, och två månader kvar av temat MAT  
i den Mångkulturella almanackan. Vi passar på att tipsa om 
att plantera vitlök, diskutera favoriträtters ursprung och 
låta naturen inspirera till en bordsdekoration för mysiga 
höst- och vintermåltider.

Novembertips

Någon gång i november Höstsådd/Vintersådd Om det ännu 
inte är tjäle i marken – plantera till exempel vitlök som kom-
mer upp till våren. 

1-2 november Allhelgonadagen/Dia de los Muertos/ Alla 
själars dag Gör övningen Läskigt och otäckt.

3 november Mawlid al-Nabi Läs texten Dadlar i Mångkul-
turella almanackans första novemberuppslag. Brukar du äta 
dadlar? Hur? När?

8 november Fars dag Diskutera i kollegiet om och hur olika 
dagar kan uppmärksammas utifrån högstadieläraren Karin 
Bobergs blogginlägg ”Mors dag och kanelbullar – är de en 
del av vårt uppdrag?”  i Skolvärlden.

9 november Årsdagen för Novemberpogromen Läs mer 
om novemberpogromen och hitta skolmaterial (från årskurs 
4 och uppåt) om Förintelsen på Forum för levande historia 
www.levandehistoria.se 

10 november Mårtensafton Gör öv-
ningen Mårtens middagsmys. 

16 november Mångkulturella mat-
dagen Låt alla utgå från någon av 
sina favoriträtter och ta redan på fem 
intressanta fakta om rättens ursprung, 
historia och nutida varianter av den. 

19 november Världsfilosofidagen 
Gör övningen Filosofiska frågor från 
novemberpärlorna 2018

20 november Barnkonventionens 
dag Unicef har skolmaterial om 
barnkonventionen  för olika åldrar, 
till exempel Barnkonventionen i en 
låda, för förskolan. 

26 november Thanksgiving Gör 
övningen Måltidsfunderingar  från 
novemberpärlorna 2019

30 november Fullmåne Temat för 
Mångkulturella almanackan 2021 är 
just månen. Kom ihåg att beställa en 
ny almanacka inför 2021 ! 
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Månen står i centrum  
i nästa års almanacka
Månen är en naturlig tidmätare och grunden för många kalendrar. 
I almanackan närmar vi oss månen från alla tänkbara vinklar.   
Följ med oss 2021!

Beställ Mångkulturella almanackan 2021! 
Skriv till butiken@mkcentrum.se 
eller besök https://webshop.mkcentrum.se/

Hämta alla Pedagogiska pärlor på http://mkalmanackan.se

Mårtens Middagsmys
Övningen passar att göra inför eller på Mårtensafton 10 november eller inför vilken 
trevlig middag som helst. 
Idag firas Mårtensafton främst i Skåne. En festmåltid blir ännu festligare av 
en bordsdekoration. Låt er inspireras av vad som går att hitta i naturen och 
gör egna bordsdekorationer. 

Vi tog en platt träbit och la bland annat vackra löv, nötter och kvistar på. 
Urgröpta äpplen blev värmeljushållare. Ett tips är att använda uppladdnings-
bara elektriska värmeljus om materialet ni använder är lättantändligt. 

Läs mer om högtiden Mårtensaftons historia  på Nordiska museet och om 
andra europeiska Mårten-traditioner  på Världens historia. 

Läskigt och otäckt 
Övningen passar att göra efter Hal-
loween eller i samband med Allhelgona-
dagen, Alla själars dag eller Dia de los 
Muertos. 
Det finns många dagar som kopplar 
an till att minnas våra döda, en del 
av de dagarnas traditioner kan ha 
skrämmande inslag. 

Läs Maria Bordas @vildabarn 
(föräldracoach med antropologiskt 
perspektiv) instagram-inlägg om 
traditioner med syfte att skrämma 
från den 25 oktober 2020. Läs gärna 
också en del av kommentarerna.

• Vilka traditioner kan ni kom-
ma på som har syftet att skrämmas 
för att träna på att hantera rädsla? 

• Känner ni igen något som dis-
kuteras bland kommentarerna?

• Vilka för- och nackdelar kan 
det finnas med att framkalla rädsla? 

För yngre deltagare, prata om: 
Vad blir du rädd av? Tycker du om att 
bli rädd? Vad tror du gör dina vuxna 
rädda? Kan det vara bra att bli rädd? 
Kan det vara dåligt att bli rädd?

För pedagoger:
Har ni medvetet gjort skrämmande 
aktiviteter i verksamheten? Har barn/
deltagare blivit rädda i verksamheten 
utan att det var meningen? Hur han-
terade ni rädslan?
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