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Mångkulturella almanackans pedagogiska 
pärlor är ett pedagogiskt komplement till 
den Mångkulturella almanackan. Varje 
månad vill vi inspirera till att använda al-
manackan i din pedagogiska verksamhet 
på olika sätt. Materialet kan användas från 
förskolan till vuxenverksamheter, välj ut, 
anpassa och utveckla efter vad som passar 
dig och din grupp.

NOVEMBER 2017

Novembertips
1,2 & 4 november Allhelgonada-

gen, Día de los muertos, Alla 
själars dag, Alla helgons dag. 
Vad finns det för likheter och 
skillnader mellan dagarna och 
sätt att uppmärksamma dem 
på? Känner ni till fler sätt eller 
speciella dagar för att tänka på 
eller hedra personer som dött? 

4 november Loi kratong. Läs om 
hur eleverna på Lilla svenska 
skolan på Koh Lanta uppmärk-
sammar högtiden  
http://svenskaskolanlanta.se/tag/loy-kratong/

19 november. Världstoalettdagen 
Vad ska spolas ner i toaletten 
och vad ska inte spolas ner? Ord-
na ett studiebesök på ert lokala 
reningsverk eller gör övningen 
Vilken toalett? 

Vems är pälsen? 
Övningen passar att göra på Pälsfria 
fredagen 24 november
Det finns många olika sätt att rita 
olika djur med hjälp av grundfor-
merna: cirkel, kvadrat, triangel 
och cylinder. Här är ett, av många, 
exempel på en blogg:  
http://www.babydjungeln.se/rita-djur-steg-for-steg/

Rita olika djurkroppar och klipp 
sedan ut ”pälsiga” tyger och klist-
ra fast dem på kropparna. 
Diskutera vidare:
▶ Vem behöver använda sig av 
pälsar? 
▶ Djur? Vilka djur? Var? Varför?
▶ Människor? När? Var? Varför? 
Varför inte?

20 november. Barnkonventio-
nens dag På http://lyssna.nu/ 
finns olika material och övningar 
om barkonventionen och barns 
rättigheter. I Mångkulturella 
almanackans novemberuppslag 
finns flera texter att läsa och 
prata om. 

23 november Thanksgiving. På 
vilka olika sätt kan vi visa tack-
samhet?

24 november Pälsfria fredagen. 
Gör övningen Vems är pälsen?

25 november Internationella 
dagen för bekämpande av 
våld mot kvinnor. Gör Lås 
Upp-övningen Hur går det med 
jämställdheten?   
http://www.lasupp.nu/hur-gar-det-med-jamstalldheten/
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All tradition är förändring

Vilken toalett? 
Övningen passar att göra på Världs-
toalettdagen 19 november
I Sverige finns det många toaletter 
men ofta är toaletterna uppdelade 
på ett sätt som inte passar alla.  

▶ Vilka olika slags toalettskyltar 
har ni sett?
(låt deltagarna komma med för-
slag, visa sen gärna exempel på 
toalettskyltar) 
▶ Varför görs denna uppdelning?
▶ Vad betyder egentligen symbo-
lerna på toalettskyltarna?
▶ Har personen i rullstol något 
kön?

Fundera på andra kategorier (än 
kön) som offentliga toaletter 
skulle kunna delas upp efter. Låt 
deltagarna komma med förslag, 
hjälp till med idéer om det be-
hövs (långa-korta, unga-gamla, 
köttätare-vegetarianer, långhårig-
korthårig).  Välj en kategori att 
reflektera vidare kring. Jobba i 
smågrupper kring olika kategorier 
eller alla tillsammans kring en. Se 

till så att deltagarna inte väljer en 
uppdelning som är kränkande el-
ler känslig just i din grupp. 
Utgå från era nya toalettkatego-
rier:
▶ Vad skulle den här uppdelningen 
innebära?
▶ Hitta på argument kring varför 
er uppdelning är praktisk?
▶ Hur skulle symbolerna se ut? 
Rita!
▶ Hur skulle toaletterna utformas?
▶ Räcker två toaletter eller behövs 
det fler indelningar?
▶ Vem bestämmer vem som ska gå 
på vilken toalett?
▶ Är det okej att växla mellan kate-
gorierna och toaletterna?
 

Diskutera vidare:
▶ Var det svårt att tänka sig en 
annan toalettindelning än kön? 
Varför?
▶ Vem har bestämt hur toaletter 
ska delas upp?

▶ Hur tänkte du kring de som inte 
passade in i era två kategorier?
▶ Behövs det kategorier?
▶ Hur är era toaletter skyltade?

Avsluta gärna med att visa en 
toalettsymbol som visar just en 
toalett. 
Övningen är inspirerad av Toaleken i  
"I normens öga", Friends. 

▶ Hämta Pedagogiska pärlor på https://mangkulturellaalmanackan.wordpress.com/pedagogiska-parlor/
▶ Skaffa den tryckta almanackan för 2018 på  https://mkc.nordicshops.com/
▶ Följ almanackan på Facebook: https://www.facebook.com/almanackan/

Mångkulturellt centrum har sedan början 
av 90-talet varje år givit ut Mångkulturella 
almanackan. Traditioner är ett levande 
kulturarv. De flesta av våra firanden be-
finner sig på global turné, många sedan 
tusentals år. De har i alla tider färgats och 
formats av nya sammanhang. 

Vad händer i Sverige idag? Det vill vi fånga 
i Mångkulturella almanackan.
Mångkulturellt centrum finns i Fittja. 
Genom forskning, utbildning och konst-
närliga uttryck ger vi mångfalden en 
mötesplats och en röst.

Illustrationer från Mångkulturella alma-
nackan 2017 av Iréne Thisner.

Snart nytt år
Beställ nästa års almanacka 
i webbshop (adress i rutan 
nedan) eller skriv till 
butiken@mkcentrum.se 


