
NOVEMBER 2018
Gör Dinglande dödskallar, rita barn
konventionen och ställ filosofiska frågor.
Här är novemberexemplaret av  
Mångkulturella almanackans Pedagogiska 
pärlor, ett pedagogiskt komplement till den 
Mångkulturella almanackan. 

Novembertips
1-2 november Día de los muertos 

Gör övningen Dinglande dödskallar  
5 november Världsdagen för 

romska språk Vilka ord från 
romani går att hitta i svenskan?

9 november Årsdagen av novem-
berpogromen (Kristallnatten) 
Läs mer om novemberpogromen 
och hitta skolmaterial om För
intelsen på Forum för levande 
historia www.levandehistoria.se 

15 november Världsfilosofidagen 
Gör övningen Filosofiska frågor

19 november Internationella 
toalettdagen Spana in övningen 
Vilken toalett? från Pedagogiska 
Pärlor nov 2017

20 november Barnkonventio-
nens dag Gå igenom några av 
barnkonventionens artiklar, låt 
deltagarna välja en artikel och 
förklara varför den är viktig 
genom att rita en bild eller 
skriva något. På http://lyssna.
nu/ finns material och övningar 
om barnkonventionen och barns 
rättigheter (för alla stadier). 

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

Vilken dag som helst Läs texten 
Lugnt utan högtider i november
uppslaget tillsammans. Känner 
ni igen något i texten? Vilka 
anledningar finns det till att fira 
högtider? Vilka anledningar finns 
det till att inte fira?

Filosof iska frågor
Övningen passar att göra på Världs
filosofidagen, 15 november. 
Ha ett filosofiskt samtal med fokus 
på att diskutera, testa era tankar 
och upptäcka fler perspektiv, inte 
på att få ett rätt svar. Anpassa 
tiden för samtalet och urval av 
frågor efter din grupps ålder och 
intressen. 
Berätta för gruppen: 

Vi utforskar tillsammans, det 
är ingen debatt med vinnare eller 
förlorare. Vi får alla vara beredda 
på att lära oss nya sätt att tänka, 
och kanske ändra uppfattning. Al
las tankar är intressanta, vi lyssnar 
på varandra utan att avbryta.

Tänk på:
▶ Hjälp gruppen att hålla sig till 

ämnet
▶ Ställ följdfrågor som kan hjälpa 

gruppen att komma vidare i sitt 
utforskande. 

Förslag på frågor:
▶ Hur vet du att den färg du ser 

som grön är samma färg som jag 
ser som grön?

▶ Är en nyckel som inte kan låsa 
upp någonting fortfarande en 
nyckel?

▶ Vad är sanning?
▶ Om du hade en magisk kraft, vil

ken kraft skulle du välja? Varför?
▶ Har människan en fri vilja?
▶ Om ett träd faller i skogen och 

ingen finns i närheten, hörs det 
då?

▶ Vad är verklighet?
▶ Om din kropp förändras är du 

fortfarande du?
▶ Är jag i en datorsimulering?

Lär mer om filosofi med barn på 
http://www.filosofiska.nu/filoso
fiska/filosofiforbarn/ 
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Beställ Mångkulturella almanackan 2019!

Övningen passar att göra på Día de 
los muertos, 12 november. 
Día de los muertos, de dödas dag, 
är en latinamerikansk tradition där 
urfolks traditioner blandats med 
katolicismens traditioner. Död
skallar och kräppapperdekoratio
ner är idag ett vanligt inslag under 
högtiden. Skickliga konstnärer gör 
vackra och avancerade mönster 
och bilder i kräppapper. Här finns 
instruktioner till en enklare död
skallegirlang

Material:
▶ Kräppapper i flera färger
▶ Sax
▶ Tejp (gärna i färg)
▶ Dödskallemall (eller annan mall)

Gör en egen dödskallemall el
ler hitta färdiga mallar på t.ex. 
http://meencantaescribir.
blogspot.com/2015/10/diadelos
muertoslacalaveradepapel.
html (dödskalle) http://mamitalks.
com/2014/11/papelpicadotemp
lates.html (enklare nonfigurativa 
mönster) eller googla på ”papel 
picado, templates”. 

Om ni gör egna mallar, tänk på 
att de ska vara liksidiga, alltså den 
ena halvan ska vara en kopia av 

den andra halvan. Det går såklart 
bra att klippa ut olika figurer och 
mönster, t.ex. blommor eller snö
flingor. 

Bunta ihop 
Klipp kräppappret i lagom stora 
rutor, anpassade efter din mall 
Lägg pappersbitarna och din mall 
på varandra i en hög, mallen högst 
upp. Vik högen i mitten. Klipp bort 
utstickande papper och fäst ihop 
kanterna med tejp.

Klipp ut
Klipp efter mallens linjer. Vik på 
fler ställen för att komma åt for

merna i mitten, t.ex. ögonen (om 
du gör en dödskalle). När du klippt 
ut alla innerformer, avsluta med 
att klippa efter mallens ytterkan
ter. Öppna upp och släta ut dina 
olikfärgade figurer. 

Tejpa upp
Lägg en lång tejpremsa på bordet 
med den klistriga sidan uppåt. 
Lägg toppen av dina urklippta 
figurer längs efter tejpremsan.  
Försök att lägga figurerna ungefär 
på mitten av tejpens höjd så att 
du sen kan vika tejpen över dina 
figurer. 

▶ Beställ på  https://mkc.nordicshops.com/  Pris 135 kr. Mängdrabatt finns. 

2019 är av FN utsett till Internationella året 
för ursprungsfolkens språk. Vi uppmärksam
mar samiska men också de övriga fyra 
nationella minoritetsspråken i Sverige får 
stort utrymme. 

I kalendern hittar du ord för årstiderna 
på många språk. Hur många? Vilka?  
Titta på vår hemsida när året börjat! 

Mångkulturella almanackan ges 2019 ut i 
samarbete med Ålands landskapsregering. 
Den kommer bland annat att användas i 
samtliga förskolor och skolor på Åland.
 

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

Dinglande dödskallar


