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Året går mot sitt slut. Här är årets sista exemplar av Mångkulturella almanackans pedagogiska 
pärlor, ett pedagogiskt komplement till den Mångkulturella almanackan. Mys, pyssla och ge dig 
själv ett nobelpris.

NYA NOBELPRIS
Övningen passar att göra i samband 
med Nobeldagen 10 december.

Föreställ dig att du fick ett nobel-
pris. Vilket pris skulle du få? Finns den 
priskategorin eller skulle det instiftas 
ett nytt nobelpris för en ny kategori? 
Vad skulle du ha gjort/upptäckt/upp-
funnit/skapat/skrivit? 

Skriv en motivering till ditt no-
belpris. Några meningar räcker. Titta 
gärna på några tidigare motiveringar 
eller tillkännagivanden för olika nobel-
pris för inspiration.  

Tex: ”Årets nobelpris i X tilldelas 
DITT NAMN för banbrytande upptäck-
ter inom….”

Läs upp era motiveringar för varan-
dra. Diskutera vidare:

• Är det bra att nobelpris finns?  
Varför? Varför inte?

• Saknas någon priskategori?  
Vilken? 

• Många som får nobelpris är gamla, 
är det bra eller borde fler unga få  
nobelpris? 

DECEMBERTIPS
1–31 december VINTERMYS Glöm inte bort att tända ljus, mysa 
och pyssla tillsammans. Gör övningen Snögubbar och snö-
gummor och annat pyssel på temat vinter. 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!!!

3 december INTERNATIONELLA DAGEN FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hur tillgänglig är er skola/verk-
samhet? Vilka hinder finns? Vilka förbättringar kan göras?  
Gör en lista och lämna till er rektor eller chef. 

10 december NOBELDAGEN Gör övningen Nya nobelpris
 
13 december LUCIA Gör övningen Alla får vara lucia i decem-
berpärlorna från 2017

18 december INTERNATIONELLA DAGEN FÖR DET ARABISKA 
SPRÅKET Skriv era namn på arabiska! Ta hjälp av de i gruppen 
som kan språket eller esanna.se. I almanackans december-
uppslag kan du läsa om att våra siffror är arabiska, och också 
se hur man räknar till 10 på arabiska och andra språk.

22 december VINTERSOLSTÅNDET Vad är vintersolståndet? 
Firas vintersolståndet? Finns det andra högtider som kan 
kopplas till vintersolståndet?

23 december CHANUKKA Tips på mysiga chanukka-pyssel 
finns på sidan Creative Jewish mom. 

https://mangkulturellaalmanackan.files.wordpress.com/2017/11/december.pdf
http://esanna.se/arabic/alphabet.php
http://www.creativejewishmom.com/chanukah-crafts/
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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!
Det är hög tid att beställa den nu!
Beställ på  https://mkc.nordicshops.com/  

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

SNÖGUBBAR OCH SNÖGUMMOR
Övningen passar att göra i samband med vintern. 

Instruktionerna är gjorda utifrån snö-
gubben vi gjorde som syns på bilden. 
Ni kan såklart använda andra färger 
och material för att dekorera era snö-
gubbar, snögummor och snöfigurer. 

MATERIAL: 
4 piprensare, en svart, två blåa, en 
orange.
1 träbit
3 knappar 
1 bit blått band (ex. satinband) ca 10 
cm.
1 liten vit pompom

2 ögon
Vit akrylfärg eller annan vattenbase-
rad färg
Pensel
Lim (med limpistol går pysslandet 
snabbare)

GÖR SÅ HÄR:
1. Måla träbiten vit.
2. När träbiten torkat tar du de blåa 
piprensarna och snurrar ihop dem 
och limmar fast dem på ena änden av 
träbiten. Det blir mössan. 
3. När ”mössan” torkat, så ska du 

limma fast pompomen som blir möss-
sans tofs.
4. Limma fast ögonen.
5. Klipp en liten bit av den orangea 
piprensaren och fäst den som näsa.
6.Ta det blåa bandet och snurra det 
som en halsduk. Klipp på varje ände 
av bandet små fransar så det liknar en 
halsduk.
7. Limma fast knapparna. 
8. Ta den svarta piprensaren och dela 
den i två lika delar, detta blir armarna. 
Limma dem på baksidan av träbiten.


