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I oktober månads pedagogiska pärlor målar vi kottar och gör egna syntolkningar för att inkludera flera.

OKTOBERTIPS

4 oktober KANELBULLENS DAG Baka
bullar!
5 oktober VÄRLDSLÄRARDAGEN Hur
skulle en drömlärare vara? Vad är
viktigt för att ni ska lära er så bra som
möjligt?
6 oktober JAMA’A Läs den korta texten
om dagen i Mångkulturella almanackans oktoberuppslag.
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.

KÄRA KOTTE
Övningen passar bra att göra i samband med Internationella
dagen för bekämpning av naturkatastrofer 13 oktober.
Träd, skog och växtlighet kan förhindra naturkatastrofer.
Prata om skogen och trädens betydelse på gruppens nivå.
Berätta att en kotte är en fröställning som barrträd har. När
barrträdens kottar trillar ner har fröna redan släppts ut.
Plocka fina kottar som trillat ned från träden.
Torka kottarna om de är blöta, t.ex. på tidningspapper.
Måla kottarna med hobbyfärg.
Trä ett tunt snöre eller sytråd runt kottens mer avrundade
sida så att den spetsiga delen pekar nedåt när ni hänger upp
den. Kottarna blir vackra dekorationer som kan påminna om
att skogen och dess träd är viktiga.
Lauri, 2 år, hjälpte oss att göra kott-dekorationer
På Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik finns
fler tips på hur ni kan jobba med träd i förskolan och skolan
upp till år 6.

10 oktober VÄRLDSDAGEN FÖR SYNSKADADE Gör övningen Syntolka
selfien
12 oktober CIVILKURAGETS DAG Gör
övningen Civilkuragescener från Pedagogiska Pärlorna oktober 2018
13 oktober INTERNATIONELLA DAGEN
FÖR BEGRÄNSNING AV NATURKATASTROFER Gör övningen Kära kotte
24 oktober FN-DAGEN Hitta FNs eget
skolmaterial för FN-dagen på https://
fn.se/
31 HALLOWEEN Spana in övningen
Utklädnader och maskerader i Pedagogiska Pärlorna från april 2017
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SYNTOLKA SELFIEN
Övningen passar att göra på Världsdagen för synskadade, 10 oktober.
Välj ut några bilder från skolans/

• Vilken information finns i bilden
som inte finns i inläggets (eventuella)
text?

organisationens/föreningens inlägg
på sociala medier. Låt deltagarna

• Är det svårare att syntolka en bild
på sig själv eller på någon annan?

• Om det är någon text på fotot –
skriv ut texten.

arbeta med en bild enskilt eller i
grupp. Alternativt, låt varje elev välja

med eller utan människor?

• Undvik värderande ord som
snygg och ful.

Om bilderna kommer från egna
(privata eller skolans/föreningens)
konton kan ni gärna lägga in syntolkningen när den är färdig så att ni

en egen, eller någon annans bild från
Instagram eller något annat socialt

Ni kan sen låta deltagarna läsa

kan nå så många som möjligt. Om

medium (där bilder är en del av kom-

upp sina syntolkningstexter för var-

bilderna som valdes ut redan hade en

munikationen)som eleven använder.

andra, låt övriga föreställa sig bilden

syntolkning, jämför med den nya och

innan de får se bilden. Diskutera

korrigera (vid behov) den tidigare.

Berätta att en syntolkning av en
bild är en kort beskrivande text av vad

vidare

bilden visar. Om ni har deltagare som
är i behov av syntolkning så arbeta

• Vad tycker gruppen – fanns det
viktigaste med i syntolkningen?

i grupper så att någon i varje grupp
kan se bilden. Låt deltagarna göra en

• Vad valde ni att beskriva och vad
valde ni bort?

egen syntolkning av en bild utifrån
följande punkter:

• Har ni i syntolkningen förutsatt
saker ni inte är helt säkra på (t.ex.

• Vad visar bilden?

beskrivit personer som en pappa, en

• Vad i bilden är det viktigaste att

lärare, en kvinna)?

beskriva?

• Är det svårare att syntolka en bild

2020
All tradition är förändring
Mångkulturella almanackan 2020 har mat och matvanor som genomgående tema. Här finns berättelser och intervjuer om måltidstraditioner och
fester, här finns recept och odlingstips!
Den utkommer i slutet av oktober.
Beställ på https://mkc.nordicshops.com/
Hämta alla Pedagogiska pärlor på http://mkalmanackan.se

Läs fler syntolkningstips på journalisten Anna Bergholtz blogg: https://
www.annabergholtz.se/2017/10/21/
hur-inkludera-flera-pa-socialamedier/

