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OKTOBER 2017
Här är oktoberexemplaret av Mångkulturella almanackans Pedagogiska pärlor, ett
pedagogiskt komplement till den Mångkulturella almanackan. Varje månad vill vi
inspirera till att använda almanackan i din
pedagogiska verksamhet på olika sätt.
Materialet kan användas från förskolan
till vuxenverksamheter, välj ut, anpassa
och utveckla efter vad som passar dig och
din grupp.

Genusgranskning
Övningen passar att göra på Internationella flickadagen 11 oktober
Hur är flickor och pojkar representerade i den litteratur ni använder? Gör en granskning för att
upptäcka mer än vad ni annars
ser. Börja med några böcker som
ni använder mycket. Är en flicka
huvudperson? Vilka känslor visar
pojkfigurerna i boken? Finns det
karaktärer vars kön du inte kan
identifiera? Använd mallen på
nästa sida.

Är deltagarna lite yngre kan
det vara bra att göra granskningen
i helgrupp där ledaren kan göra
anteckningar på tavlan. Om deltagarna är lite äldre kan det fungera
bra med flera smågrupper. Då kan
ni avsluta med ett samtal i helgrupp där ni jämför vad de olika
grupperna upptäckt.
Fortsätt diskutera:
▶ Vad var bra med materialet?
▶ Vad saknades?
▶ Upptäckte ni något som det
inte fanns någon ruta för i mallen?
▶ Vad kan ni göra åt bristerna
(t.ex. välja bort, lägga till, prata
om det som ni upptäckt)?

Oktobertips

1 oktober Internationella dagen
för äldre. Gör övningen "Rita
rynkor" på sista sidan,
4 oktober Djurens dag. Läs texten
"Djurens vän" i Mångkulturella
almanackans oktoberuppslag.
Vad kan ni göra för djuren? Har
ni några djurkompisar?
9 oktober Minnesdag för den
svenska slavhandelns offer.
Vad vet ni om Sveriges del i
slaveriets historia? Ta reda på
mer. Se till exempel på avsnittet Svensk slavhandel i UR:s
serie Nationen. http://urplay.
se/program/199002-nationensvensk-slavhandel
11 oktober Internationella flickadagen. Gör övningen Genusgranskning och spana in www.
flickaplattformen.se
15 oktober Vita käppens dag.
DATE-lärmaterial (från förskola till gymnasium) har många
övningar kring tillgänglighet.
Beställ gratis eller ladda hem på
http://date-larmaterial.se/
24 oktober FN-dagen. Flickors
rättigheter och Agenda 2030 är
årets tema för FN:s eget skolmaterial för FN-dagen https://fn.se/
engagera-dig/fniskolan/metodmaterial/mer-om-fn/skolmaterial-for-fn-dagen/
29 oktober Sommartid slutar.
Varför har vi sommartid och
vintertid i Sverige? Kan ni några
knep för att veta när klockan
ska ställas fram och när den ska
ställas tillbaka?
31 Halloween. Spana in övningen
Utklädnader och maskerader i
Pedagogiska pärlorna från april
2017.
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Genusgranskning
Flickor/
kvinnor/
honor
Huvudperson

Pojkar/
män/
hannar

Annat kön/
oidentifierad
könstillhörighet/ hen

Biroll

Egenskaper

Känslor

Kläder och
färger
Yrken/aktiviteter
Granskningsmall inspirerad av Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2, Kristina Henkell och Marie Tomičić.
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Rita rynkor

Övningen passar att göra på Internationella dagen för äldre 1 oktober, eller någon dag senare eftersom dagen infaller på en söndag.
Den här övningen är utvecklad
av två barn i skolåldern.
Leta efter ett foto av ett ansikte
i någon tidning. Vårt exempel hittade vi i Metro. Vårt ansikte var ca
6 cm brett från öra till öra. Vi förstorade bilden med 200% för att
anpassa det till vanligt A4-format

och ljusade upp bilden en aning
i kopieringsapparaten. Testa er
fram!
Fundera över var i ansiktet
rynkorna syns på äldre människor.
Kommer din grupp inte på något
kan du hjälpa dem komma igång
med några av följande förslag:
▶ I pannan
▶ I ögonvrån och under ögonen. Många har också så kallade
ringar under ögonen, dvs. mörka
partier under ögonen.
▶ Det kan även finnas ”bekymmersrynkor” mellan ögonbrynen.
▶ Från näsvingarna och ned
mot munnen bildas det rynkor och
även bredvid mungiporna
▶ Runt läpparna bildas det fina
tunna streck
Leta rätt på en
bild på en äldre
människa och undersök om detta
stämmer. Finns
det rynkor även
på andra ställen i
ansiktet?
Rita nu in rynkor på ert uppförstorade ansikte.
Höj hårfästet något, gör nästippen
och näsvingarna
en aning större,

sänk de övre ögonlocken en aning
och ”gråa till” håret. På bilderna
nedan har vi även lagt på vitt i hårstråna.
Glöm inte att det är fint att
åldras. En del säger att våra karaktärsdrag syns i ansiktet och att
rynkor förstärker våra karaktärsdrag. Ni kan också göra övningen
med bilder på era egna ansikten.

All tradition är förändring
▶ Hämta Pedagogiska pärlor på https://mangkulturellaalmanackan.wordpress.com/pedagogiska-parlor/
▶ Skaffa den tryckta almanackan för 2018 på https://mkc.nordicshops.com/
▶ Följ almanackan på Facebook: https://www.facebook.com/almanackan/

Mångkulturellt centrum har sedan början
av 90-talet varje år givit ut Mångkulturella
almanackan. Traditioner är ett levande
kulturarv. De flesta av våra firanden befinner sig på global turné, många sedan
tusentals år. De har i alla tider färgats och
formats av nya sammanhang.

Vad händer i Sverige idag? Det vill vi fånga
i Mångkulturella almanackan.
Mångkulturellt centrum finns i Fittja.
Genom forskning, utbildning och konstnärliga uttryck ger vi mångfalden en
mötesplats och en röst.
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