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Många tycker att november kan kännas mörk och tråkig. Vänta inte på decembers stearinljus 
utan tänd lyktor inspirerade av den thailändska högtiden Loi Krathong och skapa mysiga mål-
tidssamtal inspirerade av thanksgivings tacksamhets-runda vid matbordet.

NOVEMBERTIPS
1-3 november ALLA HELGONS DAG/ ALLA SJÄLARS DAG Finns 
det någon som dött som du saknar? Vad skulle du vilja säga till 
hen?

5 november INTERNATIONELLA DAGEN FÖR ROMSKA SPRÅK 
Bläddra tillbaka till septemberuppslaget i Mångkulturella 
almanackan för att hitta några ord i svenskan som lånats från 
romani. Kan ni några fler? 

6 november GUSTAV ADOLFSDAGEN Varför är Gustav Adolfs-
dagen extra populär i Göteborg??

6 november SVENSKA DAGEN Gör Yles quiz  med 10 frågor om 
Svenska dagen. 

10 november FARS DAG Diskutera i kollegiet om och hur olika 
dagar kan uppmärksammas utifrån högstadieläraren Karin 
Bobergs blogginlägg ”Mors dag och kanelbullar – är de en del 
av vårt uppdrag?”  i Skolvärlden. 

13 november LOI KRATHONG Gör övningen Flytande lyktor 

20 november BARNKONVENTIONENS DAG Unicef har skol-
material om barnkonventionen  för olika åldrar, till exempel 
Barnkonventionen i en låda, för förskolan. 

25 november INTERNATIONELLA DAGEN FÖR BEKÄMPANDE 
AV VÅLD MOT KVINNOR Arbeta med kapitel 6: Våld mot kvin-
nor och flickor, i skolmaterialet Grundkurs i kvinnors rättighe-
ter , riktat mot gymnasieskolan.  

28 november THANKSGIVING Gör övningen Måltidsfunde-
ringar

MÅLTIDS- 
FUNDERINGAR
Övningen passar att göra i samband 
med Thanksgiving 28 november. 
Under Thanksgiving är det vanligt att 
äta tillsammans och under måltiden 
låta alla vid bordet säga vad de är 
tacksamma för. Testa att ha en sam-
talsrunda när ni äter utifrån sam-
talslappar ni gör själva. 

Låt deltagarna skriva frågor på 
lappar. Säg att frågorna inte ska ha 
ett rätt svar utan vara sådana som går 
att filosofera eller tycka olika kring. 
Till exempel Om du var ett djur, vilket 
djur skulle du vilja vara? Vad tycker 
du är riktigt roligt att göra? Vad är du 
tacksam över? eller Berätta om en bra 
bok du läst? 

Lägg lapparna i en burk. Turas un-
der måltiden om att dra en lapp, den 
som drar lappen får svara på frågan, 
de andra kan ställa följdfrågor. Låt 
varje fråga få ta tid för att eftersträva 
ett eftertänksamt och lugnt samtal. 
Det går såklart att prata utifrån lap-
parna utan att äta något också.  

Vill ni inte göra egna lappar finns 
diskussionslappar med olika teman  
på familjehacks.se.

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/11/05/10-fragor-om-svenska-dagen
https://skolvarlden.se/bloggar/karin-boberg/vilka-dagar-och-hogtider-ska-ges-plats-i-undervisningen
https://skolvarlden.se/bloggar/karin-boberg/vilka-dagar-och-hogtider-ska-ges-plats-i-undervisningen
https://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial
https://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial
http://kvinnorsrattigheter.org/
http://kvinnorsrattigheter.org/
http://familjehacks.se/?p=8237
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All tradition är förändring
Mångkulturella almanackan 2020 har mat som genomgående tema.  
Här finns berättelser och intervjuer om måltidstraditioner och fester,  
här finns recept och odlingstips!
Beställ nu!

Beställ på  https://mkc.nordicshops.com/  
Hämta alla Pedagogiska pärlor på http://mkalmanackan.se

FLYTANDE LYKTOR

Övningen passar bra att göra i sam-
band med Loi Krathong, Vattenandar-
nas fest, 13 november.

Loi Krathong är en thailändsk hög-
tid där flytande krathonger, bloms-
terlyktor med ljus sätts i vattendrag. 
Lyktorna som skickas iväg hedrar 
Buddha, sägs ge lycka och hjälpa till 
att bli av med ilska och dåliga tankar 
och känslor. Inspireras av de vackra 
blomfyllda krathongerna och gör 
flytande lyktor med inslag från den 
svenska naturen.   

Material:
Vitt lim
Silkespapper i olika färger
Löv (om ni inte sparat några fina höst-
löv och det inte längre finns några att 
plocka går det bra att göra lyktor utan 
löv)
1 pensel
1 skål eller en ballong
Handkräm
En bit band eller snöre att dekorera 
med.
En liten bit av frigolit

Börja med att smörja skålen eller den 
uppblåsta ballongen med handkräm. 
Lägg sedan silkespapperet på skålen 
eller (halva) ballongen, och pensla på 
lim med mjuka drag på papperet. Det 
är viktigt att hela ytan fuktas av lim-
met. Täck sedan över hela basen med 
papper och lim ytterligare två gånger. 
Nu kan du fästa löven på pappret. 
När löven fästs lägger du ytterligare 
ett lager silkespapper över löven. Låt 
allt torka. När allt är torrt skalar du för-
siktigt av papperslyktan från skålen/
ballongen. 

Klistra på din lykta på en liten bas 
av frigolit och dekorera denna bas 
efter tycke och smak. Om du använt 
en skål med en lite större platt yta i 
botten behövs kanske inte frigolit för 
att din lykta ska flyta. 

Nu har du en vacker flytande lykta!

Använd ett värmeljus i lyktan. Placera lyktan i en skål med vatten, lämna inte 
den tända lyktan obevakad.


