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SÅ EN LITEN EK
Plocka ekollon och så ekar. Om eken 
finns att läsa i mars månad i årets al-
manacka. Där lovade vi också att nu på 
hösten berätta om hur det går till att så 
en egen ek. 

I själva ollonet finns tillräckligt med 
näring för att roten ska växa ut och en 
smal stam spira med de första bladen. 

Placera ekollonet i en smal flaskhals, 
så att själva ollonet inte ligger i vatten, 
men så nära vattenytan att grodden kan 
sträva ner mot vattnet.

Bättre chans får eken om ni sår den 
utomhus från början. Och för er som bor 
längre norrut än eken trivs – plantera i 
stället en sälg! 

Naturskyddsföreningen förklarar 
här hur ni ska gå tillväga i båda fallen. 

Nu är det två månader kvar av 2022 och vårt tema Träd, skog och eld. I november 
sår vi en ek för det är nu vi kan hitta ekollon på marken och sedan pratar vi om 
fred och konflikter med utgångspunkt från olivträdet. I de korta tipsen handlar 
det om mat, språk, rättigheter och mycket mer.

https://www.naturskyddsforeningen.se/inspiration-tips-och-verktyg/plantera-ett-ekollon-framtidens-ek/?gclid=CjwKCAjwh4ObBhAzEiwAHzZYUyGWUxpr3Pp4gQsd-dsb5xXOxvvE1lDMOvqFVQdw0nNFpPxiSgr3LRoCvR4QAvD_BwE
https://www.naturskyddsforeningen.se/inspiration-tips-och-verktyg/plantera-ett-ekollon-framtidens-ek/?gclid=CjwKCAjwh4ObBhAzEiwAHzZYUyGWUxpr3Pp4gQsd-dsb5xXOxvvE1lDMOvqFVQdw0nNFpPxiSgr3LRoCvR4QAvD_BwE
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DET HANDLAR OM RÖRELSE!
Processioner, himlafärder, vallfärder, luciatåg, rörliga dagar, folkrörelser, 
flykt och migration. Det är många rörelser som har sin plats i almanackan. 
Rörelse är vårt tema 2023, välkommen till ett nytt år med Mångkulturella  
almanackan! 
 

Beställ här: https://webshop.mkcentrum.se/
Hämta alla Pedagogiska pärlor på: http://mkalmanackan.se

OLIVKVISTEN
Olivträdet, speciellt olivkvisten, har 
sedan urminnes tider symboliserat 
fred, visdom och harmoni. På FN-flag-
gan finns två olivkvistar. 24 oktober 
var det FN-dagen och 26 november är 
det olivträdets dag. 

Samtalsfrågor om fred och konflikt 
Samtalsledaren inleder med öppna 
frågor. Vad är en konflikt? Hur är det 
att vara osams? 

Scenario: 
Samtalsledaren beskriver sedan en 
konflikt mellan personer. Det kan vara 
intressant att först bara beskriva den 
enes perspektiv för att sedan lyfta 
in den andres. Ta upp en konflikt där 
deltagarna kan känna igen sig. 

Diskussion
Hur vill du andra ska vara mot dig?
Hur tror ni att båda parter kände sig? 
Vad skulle kunna ligga bakom konflik-
ten? 
Vad är en god kamrat? 
Hur hade parterna kunnat göra istäl-
let? 

Förslagen hur konflikter kan lösas kan 
följas av att deltagarna får rita försla-
gen. Förslagen kan också skrivas ner 
och sättas upp där alla kan se och vara 
exempel vid nästa konflikt. 

NOVEMBERTIPS
5 november Världsdagen för romska 
språk Vilka ord från romani går att 
hitta i svenskan?

6 november Gustav Adolfsdagen 
Varför är Gustav Adolfs- dagen extra 
populär i Göteborg?? 

6 november Svenska dagen Gör Yles 
quiz med 10 frågor om Svenska dagen. 

9 november Årsdagen för November-
pogromen Läs mer om novemberpog-
romen om Förintelsen på Forum för 
levande historia. Där finns också fakta 
om Förintelsen på olika språk (svens-
ka. engelska, arabiska, somaliska).

16 november Mångkulturella matda-
gen Låt alla utgå från någon av sina 
favoriträtter och ta redan på fem in-
tressanta fakta om rättens ursprung, 
historia och nutida varianter av den. 

19 november Internationella toa-
lettdagen Spana in övningen Vilken 
toalett? från Pedagogiska Pärlor 
november 2017 

20 november Barnkonventionens 
dag Gå igenom några av barnkonven-
tionens artiklar, låt deltagarna välja 
en artikel och förklara varför den 
är viktig genom att rita en bild eller 
skriva något 

24 november Thanksgiving Vad är 
tacksamhet?

25 november En köpfri dag Varför 
finns en köpfri dag? Är det bra? När 
kan det vara svårt att inte köpa något?

26 november Olivträdets dag Gör 
övningen Olivkvisten

29 november Elsa Laula Renbergs 
födelsedag, samisk flaggdag Elsa 
Laula Renberg bildade den första 
samiska riksorganisationen. Hon 
mötte motstånd både för att hon var 
same och för att hon var kvinna. Läs 
mer om henne (här är en länk, men ni 
kan googla fram fler) och läs om andra 
samtida kvinnor.

För yngre barn finns barnradions 
berättelse Elsa i Saajvoekungens rike 
på svenska och på samiska

https://webshop.mkcentrum.se/
https://mkalmanackan.se/pedagogiska-parlor/
https://svenska.yle.fi/a/7-1340186
https://svenska.yle.fi/a/7-1340186
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/forintelsen-och-andra-varldskriget-faktatext-pa-flera-sprak
https://mangkulturellaalmanackan.files.wordpress.com/2017/02/november2017.pdf
http://www.kvinnofronten.nu/Formodrar/elsa-laula-renberg.htm
https://sverigesradio.se/avsnitt/elsa-i-saajvoe-kungens-rike-del-1-under-ytan

