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Rönnbärsslingor
När rönnbär är färska är det lätt att trä 
dem på en tråd med hjälp av en nål. Ta 
rejäl tråd, typ björntråd och en kraftig 
nål, en stoppnål.

Sedan kan du göra halsband eller 
girlanger. Du kan också blanda in an-
nat mellan bären, pärlor som du har 
liggande eller något annat som du hittar 
i naturen. Du kan göra en oro genom 
att låta dem hänga ner från någon slags 
ring. Se mer idéer om oro/himmeli i 
Pedagogiska pärlor april 2019. 

Efter ett tag torkar rönnbären, 
skrynklar ihop sig lite och mörknar.

Det går också att göra på liknande 
sätt med sådant som redan är torkat, 
kryddnejlika till exempel. Då låter man 
fröna ligga i vatten först tills de mjuk-
nar.

Hur kan vi påverka vår omvärld? Kan vi göra något för att  
begränsa naturkatastrofer? Kan vi påverka de som arbetar på 
kommunen att skriva så att vi förstår? Kan vi göra sociala 
medier tillgängliga för fler? Att se sin egen lilla roll i  
något stort kan skapa hopp och handlingskraft. 

Skriv så vi fattar
Övningen passar att göra på Internationella klarspråksdagen, 13 
oktober. 
Klarspråk innebär att tillexempel myndigheter och kommu-
ner ska skriva så att medborgarna förstår. Språket ska vara 
vårdat, enkelt och begripligt. 

Titta på er egen kommuns hemsida, välj ut någon kategori 
som är lämplig och intressant för din målgrupp, till exem-
pel ”lekparker”, ”skolval” eller ”fritidsbanken”. Läs högt för 
gruppen eller låt deltagarna läsa själva och prata om följande 
frågor:

• Vad var lätt att förstå?
• Vad var svårt att förstå?
• Var det några ord du inte förstod?
• Saknade du någon information? 

Skriv ett gemensamt brev till kommunen (relevant förvalt-
ning eller webbansvarig) och berätta om vad som var bra med 
texten och vad som behöver förbättras för att den ska vara 
enkel att förstå. 

https://mangkulturellaalmanackan.files.wordpress.com/2019/03/pedagogiska-pc3a4rlor-april-2019.pdf
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Månen står i centrum i nästa års almanacka
Månen är en naturlig tidmätare och grunden för många kalendrar. 
I almanackan närmar vi oss månen från alla tänkbara vinklar.  Följ med oss 2021!

Beställ Mångkulturella almanackan 2021! 
Skriv till butiken@mkcentrum.se 
eller besök https://webshop.mkcentrum.se/

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

Oktobertips
1 oktober Vegetariska världsdagen 
Årets Mångkulturella almanacka har 
mat som tema. Hur många recept kan 
ni hitta i den? Varför tror ni att alla 
recepten är vegetariska? 

9 oktober Minnesdag för den 
svenska slavhandelns offer Vad vet 
ni om Sveriges del i slaveriets histo-
ria? Se på avsnittet Svensk slavhan-
del i UR:s serie Nationen. Pedago-
giskt material finns också tillgängligt. 
(fr grundskolans år 7-9, gymnasiet 
och vuxna)

13 oktober Internationella dagen 
för begränsning av naturkatastro-
fer Vilken sorts naturkatastrofer kan 
ske i Sverige? Kan vi i Sverige göra 
något som minskar risken för natur-
katastrofer på andra platser?  

13 oktober Internationella klar-
språksdagen Gör övningen Skriv så 
vi fattar 

15 oktober Vita käppens dag Ofta 
uppmärksammas denna dag hur ga-
tumiljön kan göras mer tillgänglig för 
personer med synnedsättning. Vår 
digitala miljö är inte heller helt till-
gänglig. Gör övningen Syntolka selfien 
från förra årets oktoberpärlor.  

16–31 oktober Läs texten Plocka 
rönnbär i det andra oktoberuppsla-
get i Mångkulturella almanackan och 
gör övningen Rönnbärsslingor.  

19–25 oktober Inför sommartid 
slutar (25 oktober) Varför har vi som-
martid och vintertid i Sverige? Låt 
halva gruppen hitta argument för att 
avskaffa tidsomställningen och halva 
gruppen för att fortsätta växla mellan 
sommar- och vintertid. Ha en debatt. 
Vad tycker ni själva? 

24 oktober FN-dagen I år fyller FN 75 
år. Årets skolmaterial från FN hand-
lar om de globala målen och finns i 
olika nivåer på FN:s hemsida. 

31 oktober Fullmåne Temat för 
Mångkulturella almanackan 2021 är 
just månen. Kom ihåg att beställa en 
ny almanacka inför 2021 . 
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