
PEDAGOGISKA PÄRLOR
Mångkulturella almanackan februari 2023

Februaritips
1 februari Högläsningsdagen Vilka är era favorit böcker? Skulle 
ni kunna läsa en del ur en av böckerna högt för varandra? Vem 
brukar läsa högt för er och när? 

2–4 februari Jokkmokks marknad. Jokkmokks marknad star-
tade under 1600-talet. Det kommer många ifrån när och fjärr-
ran för att besöka marknaden. Vad kan ni om historien bakom 
marknaden? Varför är den på vintern? Vilken betydelse tror ni 
att marknaden har för staden? 

6 februari Samernas nationaldag. Samerna är ett av Sveriges 
minoritetsfolk och ett av Europas ursprungsfolk. Sápmi är 
samernas traditionella bosättningsområde och ligger i Norge, 
Sverige, Finland och Ryssland, ifrån ryska Kolahalvön till Dalarna 
i Sverige. 

Läs om samiska nationaldagen på februariuppslagen i årets 
almanacka. 

 Sätt er i grupper och diskutera frågor som: När blev samer 
erkända som ett minoritetsfolk i Sverige? Vad är ett ursprungs-
folk? Varför firar vi samernas nationaldag?  (Eller gör en flagga!)

11 februari Internationella dagen för kvinnor och flickor inom 
vetenskapen. Gör övningen Vad är vetenskap? Se nästa sida.

14 februari Alla hjärtans dag och Vändagen. Gör egna kort! Se 
nästa sida.

17 februari Laylat al-Mi`raj. Detta är 
natten för ånger och förlåtelse för sun-
nimuslimer. Gör övningen Förlåt från 
Pedagogiska pärlorna från februari 
2021. 

21 februari Internationella moders-
målsdagen. Vilka språk kan ni i er 
grupp? Välj ett ord från olika språk för 
varje möbel och sak i ert klassrum. Skriv 
orden på ett papper och sätt dem på 
möbeln eller saken och försök lära er or-
den från de språk som ni kan i gruppen.

23 februari Soheils namnsdag. I Mång-
kulturella almanackan har Soheil 
namnsdag idag. Soheil betyder mor-
gonstjärnan. Vilka fler namn i februari 
betyder stjärna eller morgon/dag? Kan 
ni ännu fler namn som betyder stjärna?

24 februari Sverigefinnarnas dag. Vilka 
sverigefinska artister finns? Lyssna på 
musik av några sverigefinska artister.

Februari är en kort månad men i almanackan händer det mycket!
Välj de övningar och tips i Pedagogiska pärlorna som passar er  
grupp – kanske fokuserar ni på språk? Eller känslor? Eller historia?
Här finns faktiskt allt.
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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
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Vad är  
vetenskap?
Vetenskap är produktion av ny 
kunskap med systematiska metoder. 
Dagen kom till för att kunna inspirera 
flickor och kvinnor att studera och 
ägna sig åt vetenskap. Men den kom 
också till för att sprida kunskap om 
olika vetenskapskvinnor genom histo-
rien och de kvinnor som arbetar med 
vetenskap och forskning idag. 

Tycker ni det är viktigt att denna 
dag finns? Känner ni till några per-
soner som arbetar eller har arbetat 
med vetenskap och forskning? Är 
det viktigt att vi tar fram ny kunskap 
genom forskning? Är vetenskap något 
ni skulle vilja arbeta med? Vad skulle 
ni vilja forska om? 

Gör egna  
Alla hjärtans dagskort 

Februaris Pedagogiska pärlor är sammanställda 
av Lisa Schenström, praktikant från Stockholms 
universitet.

Alla hjärtans dag är en dag då vi firar 
olika betydelsefulla relationer i våra 
liv. Det kan vara någon ifrån vår familj, 
vänner, husdjur, lärare eller tränare. 

Ett sätt att berätta för någon hur 
mycket de betyder är att göra ett kort. 

Ni kan designa kortet hur ni vill 
genom att rita, vika, klippa och klistra 
med till exempel silkespapper eller 
garn. 

Om ni behöver lite inspiration 
kan ni se på denna hemsida https://
diysweden.se/hogtider/alla-hjar-
tans-dag/alla-hjartans-dag-pyssel/ . 

Skriv vad personen betyder för er 
och om ni har möjlighet så skicka eller 
ge kortet till dem. 
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