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DECEMBERTIPS 
1–31 december Vintermys Glöm inte bort att tända ljus, mysa 
och pyssla tillsammans. Gör  Snögubbar och snögummor och 
annat pyssel på temat vinter. För de av oss som inte firar jul el-
ler tycker att december blir lite julhetsig är det viktigt att kom-
plettera med aktiviteter och alternativ som inte skriker JUL!!! 

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

3 december Internationella funktionsrättsdagen Vad är 
skillnaden på funktionsnedsättning och funktionshinder? Kan 
ni komma på några funktionsnedsättningar och vilka hinder i 
samhället personer som har dessa funktionsnedsättningar kan 
stöta på? Vad kan göras för att minska hindren för personer 
med funktionsnedsättningar där ni är?
För mer information kring detta kan ni besöka myndigheten 
för delaktighets hemsida. 

5 december Nationell manifestationsdag mot främlingsfient-
lighet och rasism Gör övningen Diskriminering och kränkning i 
skolan. 

6 december Finlands nationaldag Varför firar Finland sin na-
tionaldag den 6 december? Vilket år blev Finland självständigt? 

18 december Arabiska språkets dag Kan ni några låneord i 
svenska från arabiska? Ni kan ta hjälp här, men ni kan också ta 
hjälp av de i gruppen som kan språket 

18 december Chanukka Ha en pysselverkstad på temat ljus. 
Rita, måla och pyssla på temat ljus och lär er om ljusets bety-
delse på Chanukka. Andra tips på Chanukka pyssel kan man 
hitta här 

21 december Vintersolståndet/Yule 
Vad är vintersolståndet? Firas vintersol-
ståndet? Finns det högtider kopplat till 
vintersolståndet? 

1–31 december 
Gör övningen Nya julträd

Nu är det bara en månad kvar på året. Detta år har  
vårt tema varit träd, skog och eld. Under december försöker vi  
sprida värme och ljus i mörkret och kylan. Vi gör det genom  
att tända ljus, pyssla och tillsammans resonera kring de mänskliga  
rättigheterna och orättvisor som kämpas mot. (Hoppas vi ses 2023!)

http://battrehalsa.nu/21-vinterpyssel-for-alla-aldrar/
https://www.mfd.se/
https://sv.wikibooks.org/wiki/Arabiska_l%C3%A5nord
https://www.creativejewishmom.com/chanukah-crafts/ 
https://www.creativejewishmom.com/chanukah-crafts/ 
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DET HANDLAR OM RÖRELSE!
Processioner, himlafärder, vallfärder, luciatåg, rörliga dagar, folkrörelser, 
flykt och migration. Det är många rörelser som har sin plats i almanackan. 
Rörelse är vårt tema 2023, välkommen till ett nytt år med Mångkulturella  
almanackan! 
 

Beställ här: https://webshop.mkcentrum.se/
Hämta alla Pedagogiska pärlor på: http://mkalmanackan.se

NYA JULTRÄD
Olika träd har varit en del av julfiran-
det. Det vanligaste är julgranen som 
dekoreras på olika sätt. Men det finns 
också julträd som inte är julgranar, 
som julträdet i södra Sverige som går 
att läsa mer om i texten till december i 
almanackan. (Läs också om att bränna 
ek på julen!) Hur skulle ert julträd se 
ut? Skulle det vara en gran eller skulle 
det vara något annat? Kanske något 
av de olika träden som har diskuterats 
i almanackan under året. Eller skapar 
ni ett helt nytt träd? Kanske gör ni 
det träd som kommer att dekoreras i 
framtiden när vi firar jul. Ni kan anti-
gen rita eller skapa era träd av olika 
material.

MOT DISKRIMINERING
Den 5 december är Nationella manifestationsdagen mot främlingsfientlighet 
och rasism. Det finns lagar i Sverige mot diskriminering. Skolor och arbetsplat-
ser har också egna regler, värdegrunder och planer för att motverka diskrimi-
nering och särbehandling, dessa är viktigt att känna till. Sök upp de regler som 
finns på er skola samt de olika diskrimineringslagar som finns i Sverige. Utifrån 
den informationen ni finner diskutera frågor som: Vad ska ni göra om ni blir 
diskriminerade i skolan? Vad är diskriminering? Vilka olika regler och rutiner 
har er skola kring diskriminering? 
Övningen kommer från lärarhandledningen till Reality Check. Appen Reality 
Check är ett interaktivt spel för åldrarna 13-19 år om vardagsrasism som vill upp-
muntra till civilkurage. Det finns där appar finns.

Bild ur spelet Reality Check

Julträd i Mångkulturella almanackan 
2022. Bild Iréne Thisner som gjort alla 
bilder i den och även i kommande.

Återanvänd almanackan, klipp granar!

Decembers Pedagogiska pärlor är samman-
ställda av Lisa Schenström, praktikant från 
Stockholms universitet.

https://webshop.mkcentrum.se/
https://mkalmanackan.se/pedagogiska-parlor/

