
PEDAGOGISKA PÄRLOR
Mångkulturella almanackan mars 2021

Mars är här. Vi uppmanar till att lyfta kvinnliga förebilder på Internationella 
kvinnodagen och att berätta om ditt eget liv på Världsberättardagen och låta 
din berättelse sparas i ett arkiv. Kanske är du en förebild för någon i framtiden.

MARSTIPS
5 mars Gör övningen Så sabzeh till haftsin-bordet, på nästa sida.

8 mars Internationella kvinnodagen Gör övningen Inspiratörer 
och förebilder 

13 mars Källkritikens dag Prata källkritik med de yngre utifrån 
skolpostern Källkritik med Bamse och Lilla viralgranskaren.  
Lärarhandledning med lektioner för åldrarna 6–18 år från Lilla 
viralgranskaren hittar du här . 

14 mars Matematikens dag/Pi-dagen Gör övningen Glassig ad-
dition, på nästa sida.

19 mars Minna Canth-dagen Se 8 mars

20 mars Världsberättardagen Berätta om ditt eget liv som en 
hälsning till framtiden. Nordiska museet samlar in berättel-
ser från elever i grundskolan, särskilt riktat till mellanstadiet. 
Insamlade berättelser blir en del av museets samlingar som 
forskare kan använda sig av. Priser finns att vinna för klasser 
som hjälper till att spara samtiden för framtiden. Läs mer här.  

20 mars Vårdagjämningen Läs texterna Den kurdiska solen och 
När solen kom tillbaka på de två marsuppslagen i Mångkultu-
rella almanackan 2021. 

21 mars Internationella Downs syndromdagen infaller i år 
på en söndag. Kanske vill ni rocka sockorna för allas lika värde 
och rättigheter fredagen innan eller måndagen efter.  Affischer, 
sånger och annat material finns att ladda ner på   
http://www.svenskadownforeningen.se/. 

21 mars Internationella dagen för avskaffande av rasdiskri-
minering Spela Reality Check, Sveriges första app mot rasism. 
Går att ladda ner där appar finns. Från 13 år och uppåt.  
Lärarhandledning finns här.

23 mars Världsmeteoroligdagen Gör övningen Vilket väder? 
Från Mångkulturella almanackans mars-pärlor 2020 . Passar 
bra för distansundervisning. 

INSPIRATÖRER  
OCH FÖREBILDER
Övningen passar bra att göra i samband 
med Internationella kvinnodagen 8 mars, 
eller Minna Canth-dagen 19 mars. 
Alla ska göra en presentation av en kvin-
na som de ser som en förebild eller som 
inspirerat dem på något sätt. Det kan 
vara en känd eller okänd person, t.ex. 
en politiker, idrottare, forskare, släkting 
eller någon annan du känner. Presenta-
tionen ska besvara följande frågor:

• Vad heter personen?
• Vad gör henne till en inspiratör/

förebild?
• Vad tycker du är det mest intres-

santa med personen?
Välj gärna en presentationsform 

som gör att många kan ta del av era 
presenterade förebilder. Korta filmklipp 
att lägga upp på er hemsida, inlägg 
med text och bild till er instagram eller 
kanske en kort text som kan sättas upp 
i fönstret med texten utåt så att de som 
går förbi kan läsa om era förebilder. 

https://bibliotek.sundsvall.se/documents/2260918/2577633/Metro_posterK%C3%A4llkritikyngreA3.pdf/0dba30ac-9dee-4875-b787-4635a122e4e0
http://www.kulix.net/uploads/1/3/2/4/13240295/lilla-viralgranskaren_2018.pdf
https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/mitt-liv-digital-insamling-skolan
http://www.svenskadownforeningen.se/
https://mkcentrum.se/wp-content/uploads/2018/12/L%C3%A4rarhandledning_realitycheck.pdf
https://mangkulturellaalmanackan.files.wordpress.com/2020/02/pedagogiska-pc3a4rlor-fc3b6r-mars-2020.pdf
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MED MÅNEN I CENTRUM  

Månen är en naturlig tidmätare och grunden för många kalendrar. 

Matematik, mens, mytologi, månader, minoriteter …  
Vi närmar oss månen från alla tänkbara vinklar i  
Mångkulturella almanackan 2021.

Beställ Mångkulturella almanackan 2021! 

Besök https://webshop.mkcentrum.se/

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

GLASSIG ADDITION
Övningsidé  och bild (med tillåtelse) från @kreativaklassrummet (Finns på Insta-
gram, Facebook och skolmagi.nu). 
Övningen passar bra att göra inför Matematikens dag/Pi-dagen, 14 mars. 

Material: 
En kartongbit 
10 tomma toarullar
Många glasspinnar

Limma fast toarullar på en kartongbit. Märk rullarna med siffrorna 1–10. Måla 
dem gärna i glada färger. Skriv additions-tal på glasspinnar. Räkna och placera 
glasspinnarna i rätt rulle. 

SÅ SABZEH TILL 
HAFTSIN-BORDET 
Persiskt nyår, Nouroz, firas vid vårdag-
jämningen. På det persiska nyårsbor-
det, haftsin-bordet, finns sju saker 
som börjar på S. En av dem är sabzeh, 
det grönskande gräset. Haft betyder 
sju, och sin är namnet på bokstaven 
som finns i det persiska alfabetet och 
motsvarar bokstaven S i det latinska 
alfabetet. 

Läs mer om haftsin-bordet här, 
text i Mångkulturella almanackan  
från 2019.

För att gräset ska hinna växa upp 
är det lagom att så två veckor innan 
Nouroz, dvs. kring 7 mars. Det går bra 
att använda olika  frön (vete, korn eller 
kattgräs till exempel). Prova er fram! 
Blötlägg korn över natten. Så kornen 
direkt i jord. Se till att den hålls lagom 
fuktig.

• Vilka fler saker på S kan passa på 
bordet? 

• Kan ni duka ett högtidsbord med 
sju fina saker som börjar på någon an-
nan bokstav? 

https://webshop.mkcentrum.se/
http://mkalmanackan.se
https://mkalmanackan.se/2019/03/15/memmans-resa/

