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DECEMBER 2017
Varje månad vill vi inspirera till att an-
vända almanackan i din pedagogiska 
verksamhet på olika sätt. Materialet kan 
användas för barn och vuxna, välj ut, 
anpassa och utveckla efter vad som pas-
sar dig och din grupp. Hittar du tips som 
hör ihop med dagar när ni inte har någon 
verksamhet går det ju såklart ofta att an-
vända tipset i förväg eller i efterhand. 

10 december Mänskliga rättig-
heternas dag Spela Svenska 
FN-förbundets kortspel Rätt åt 
alla. Passar för deltagare från ca 
10 år. https://fn.se/wp-content/
uploads/2016/08/Rattatalla.pdf

13 december Lucia Gör övningen 
Alla får vara lucia 

13 december Chanucka Tips på 
chanucka-pyssel http://www.
creativejewishmom.com/chanu-
kah-crafts/

18 december Internationella 
migrationsdagen Missade du 
övningen Är vi flyttfåglar? i ma-
jexemplaret av de pedagogiska 
pärlorna? Övningen kan passa 
idag. 

18 december Arabiska språ-
kets dag Titta på något av-
snitt av Urs serie Rena rama 
arabiskan https://urskola.se/
Produkter/164404-Rena-rama-
arabiskan/Om-serien

21 december Vintersolståndet 
Vad är vintersolståndet? Firas 
vintersolståndet? Finns det 
andra högtider som kan kopplas 
till vintersolståndet? 

Decembertips
1 - 31 december Vintermys Glöm 

inte bort att tända ljus, mysa och 
pyssla tillsammans. På bloggen 
Bättre hälsa finns tips på vin-
terpyssel i form av till exempel 
vinterugglor, isfärg, snöflingor, 
pingviner och glittriga istappar 
http://battrehalsa.nu/21-vinter-
pyssel-for-alla-aldrar/. För de av 
oss som inte firar jul eller tycker 
att december blir lite julhetsig är 
det viktigt att komplettera med 
aktiviteter och alternativ som 
inte skriker JUL!!!

1 december Internationella aids-
dagen I Insikts specialnummer 
om hiv finns flera artiklar som 
kan passa att läsa med grupper i 
högstadieålder och äldre. http://
lafa.nu/Documents/Insikt/SPECI-
ALNUMMER_WEBB.pdf

1 december Rosa Parks dag Vem 
var egentligen Rosa Park? Och 
vad gjorde hon? Hur kan vi 
protestera mot rasism och andra 
orättvisor idag?  

3 december Internationella 
funktionshindersdagen Hur 

tillgänglig är er skola/verksam-
het? Vilka hinder finns? Vilka 
förbättringar kan göras? Gör en 
lista och lämna till er rektor eller 
chef. 

8 december Bodhidagen (Budd-
has upplysning)  Gör övningen 
Glittrande gloria, härliga halo. 
Eller testa kultursmakarnas 
recept på hjärtformade Bodhi-
kakor http://kultursmakarna.
se/2016/12/08/rispudding-och-
bodhikakor-pa-bodhidagen/
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All tradition är förändring

Alla får vara lucia
Övningen passar att göra inför Lucia 
13 december
Nästan varje år uppstår det dis-
kussioner kring hur en lucia ska se 
ut och vem som får vara lucia. 
▶ Har ni luciatåg på er skola?
▶ Får alla välja vilken roll de ska ha 

i luciatåget? 
▶ Vilka fler roller skulle kunna ingå 

i ett luciatåg?
▶ Hur tror ni att ett luciatåg kom-

mer att se ut år 2047?
Titta gärna på SVTs inslag 

från Kardborrens förskola i 
Gävle: https://www.svtplay.se/
klipp/11433134/alla-far-vara-lu-
cia--eller-tomte-eller-stjarngosse 

Läs och diskutera SOS-artikeln 
Får alla vara lucia? http://www.
skolaochsamhalle.se/flode/skola/
elisabeth-carlsson-far-alla-vara-
lucia/ med äldre elever eller i ar-
betslaget.

För ledaren att fundera på eller 
diskutera med kollegor: 
▶ Hur kan du underlätta för alla 

att välja vilken roll de vill i lucia-
tåget?

Övningen passar att göra på Bodhida-
gen 8 december
Heliga personer, i olika religioner, 
avbildas ofta med en cirkel av ljus 
runt huvudet.  I övningen klipper 
vi ut olika former, som sedan får 
en aura, halo eller gloria, med 
hjälp av oljepastellkritor.

Börja med att klippa ut olika 
former i vanligt vitt papper. Här 
kommer ett exempel:

När du är nöjd med dina former 
tar du fram några oljepastellkritor 
med vackra färger. Rita, ganska 
kraftigt, på utkanten av din form. 
Runt hela.Som du ser hamnar lite 
på underlaget.

Välj nu ett papper som ska bli 

ditt riktiga underlag för din bild. I 
början ska du använda dig av ljusa 
nyanser, men sen kan du experi-
mentera dig fram till vilket under-
lag som passar till dina olika färg-
kritor. Lägg formen på det utvalda 
pappret (vi tog vitt), och smeta 
ut färgen med ett finger. Det går 
lätt om man är lite bestämd. Ol-
jekritan har den egenskapen att 
det går att smeta ut. På exemplet 
nedan har vi smetat ut halva for-
men. Så kan en göra för att variera 
uttrycket på formerna. Formerna 
kan också överlappa varandra. 

Lycka till med ert skapande av 
härliga halos eller kanske glittriga 
glorior!

▶ 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.

Glittrande gloria, härliga halo
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