
Snart är året slut. Här är decembers Peda-
gogiska pärlor, ett pedagogiskt komple-
ment till den Mångkulturella almanackan. 

Mys, pyssla, protestera mot orättvisor 
och sammanfatta året i din egen årskrönika, 
vad hände egentligen 2018?

Decembertips
1–31 december Vintermys Glöm 

inte bort att tända ljus, mysa och 
pyssla tillsammans. På bloggen 
Bättre hälsa finns tips på vinter-
pyssel, till exempel vinterugglor, 
isfärg, snöflingor, pingviner och 
glittriga istappar http://battre-
halsa.nu/21-vinterpyssel-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 Rosa Parks dag Vem 
var egentligen Rosa Park? Och 
vad gjorde hon? Hur kan vi 
protestera mot rasism och andra 
orättvisor idag?  

2–10 december Chanucka  Ha en 
pysselverkstad på temat ljus. 
Rulla egna vaxljus, stöp eller gjut 
ljus. Rita, måla och pyssla på 
temat ljus och lär er om ljusets 
betydelse på  Chanucka.   

5 december Internationella 
markdagen Varför finns det en 
dag för marken? 

10 december Nobeldagen Vilka 
får Nobelpris idag och varför? 
Vilket Nobelpris skulle du helst 
vilja vinna? Vad skulle du ha 
uppfunnit, upptäckt, skrivit eller 
gjort för att få det?

13 december Lucia Gör övningen 
Luciatåg (s)om du vill

14–31 december 2018 närmar 
sig sitt slut. Gör övningen Min 
årskrönika

18 december Arabiska språkets 
dag Lär er en killekillramsa på 
arabiska https://www.youtube.
com/watch?v=IRDnSHorzvY 

Övningen passar att göra under slutet 
av eller precis i början på ett år. 
Det finns oliks sorters årskrönikor, 
oavsett tema så brukar de sam-
manfatta det gångna året och lyfta 
fram saker som på något sätt var 
speciella. Bekanta er gärna med 
genren genom att läsa eller titta 
på ett par olika årskrönikor. 

Skriv en egen årskrönika om 
året som snart är slut. Berätta till 
exempel om:
▶  Vilket år det är som snart är slut
▶ En idrottshändelse du minns
▶ En nyhetshändelse som påver-

kade dig
▶ Något du blivit bättre på under 

året
▶ Ett kul minne

▶ Något tråkigt eller sorgligt som 
hänt

▶ En låt/artist du lyssnat mycket på 
under året

▶ En bra bok du läst eller film/tv-
serie du sett

▶ En ny kompis du lärt känna

Avsluta gärna med att fundera 
på vad som kommer att hända 
nästa år. 

Skriv till exempel:
▶ En lista på saker som du vill ska 

hända
▶ Någon tanke om vad du tror ska 

hända
▶ Något du hoppas inte ska hända

 
Det går också att göra en 
krönika genom att till ex-

empel rita eller göra 
ett collage. 

Min årskrönika 
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All tradition är förändring

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

Glöm inte att beställa en Mångkulturell 
almanacka för nästa år! 
2019 är av FN utsett till Internationella 
året för ursprungsfolkens språk. Vi upp-
märksammar samiska men också de 
övriga fyra nationella minoritetsspråken i 
Sverige får stort utrymme. 

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

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

 

LUCIATÅG (S)OM DU VILL
Övningen passar att göra på eller inför Lucia, 13 december. Skapa ett eget luciatåg, antingen som det skulle se ut om 
du fick bestämma eller som du tror det kommer att se ut om 50, 100 eller 1000 år. 

▶ Vad har de för kläder?
▶ Har de ljus, glitter och stjärnor 

eller något annat?
▶ Vem går först?
▶ Går de på rad, eller på något 

annat sätt?
▶ Sjunger de eller gör de något 

annat? 

Försök att vara öppen för delta-
garnas idéer även om de går ut-
anför din uppfattning om vad ett 
luciatåg är. Kanske någon gör ett 
snögubbetåg där alla sjunger låtar 
från Frostfilmen. Var också öppen 
för önskemål om att skapa ett tra-
ditionellt tåg med ljus, glitter och 
struthattar.  

Material: Försök att erbjuda en 
mängd av material som kan hjälpa 
fantasin på traven. Som kropp kan 
t.ex. äggkartonger, toapappersrul-
lar eller papper som kan formas till 
strutar användas. Som huvud kan 
t.ex. flirtkulor eller träkulor använ-
das. Ta fram snören, papper, tyger, 
piprensare, glitter, pärlor, knappar 
och annat i olika färger. 


