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• Introduktion til kufferten
• Pædagogisk vejledning til udførelse af
aktiviteten
• Hygiejneregler – når børn laver mad
• Evalueringsskema
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Introduktion til kufferter om

Sprog, Mad og Måltider
Kære medarbejder
Du sidder nu med en af 3 sprogkufferter i hænderne.
Hvor kommer kufferten fra og hvad skal den bruges til?
I foråret 2016 startede Fagligt Center i BUF og Københavns Madhus et tæt samarbejde med
seks pædagoger og sprogvejleder Leni Weinholdt Petersen, alle fra Amager. Målet var i
samarbejde at udvikle nogle praktiske og konkrete værktøjer, der kan bidrage til, at styrke
børnenes ordforråd og kommunikative kompetencer gennem arbejdet med mad og måltider.
Vores håb er, at det tætte samarbejde gør, at aktiviteterne i høj grad passer ind i det
pædagogiske arbejde i institutionerne. Vi håber desuden at kunne inspirere jer til at bruge
mad og måltider som løftestang for sprogarbejdet – også efter, at låget på kufferten er lukket
igen.
Og vi håber, at aktiviteterne kan styrke det tværfaglige samarbejde stue og køkken imellem.

Fall
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Resultatet af projektet er 3 forskellige aktivitetskufferter, der alle har sprog og mad som
omdrejningspunkt.




Kuffert 1 – ”Madlavning og Sprog”
Kuffert 2 – ”Sæt Ord på Madens Smag og Konsistens”
Kuffert 3 – ”Rugbrød og Forholdsord”

Materialet i de tre sprogkufferter skal være med til give børnene et bredere ordforråd ved,
at I systematisk benytter de fokusord der er foreslået i kufferterne. Vi anbefaler, at I arbejder
med fokusordene ved hjælp af de 10 sprogstrategier (planche med de 10 sprogstrategier er
vedlagt).

At udvælge og arbejde med fokusord
Ordene i materialet er valgt ud fra, at de hverken skal være for nemme eller for svære for
børnene. De skal være mellemfrekvente.
De højfrekvente ord kunne i madlavningssammenhæng være gulerod, kartoffel, røre og piske.
Ord som børnene, uanset om de kan dem eller ej, vil støde på i så mange sammenhænge, at
de nok skal lære dem.
De lavfrekvente ord er fx fagord – og kunne i madsammenhæng være ord som umami og
braisering. Ord som børnene ikke umiddelbart har behov for at kunne.
Et eksempel på et mellemfrekvent ord kunne være ’riste’. Ordet indgår i opskriften ’smoothie
med frugt, bær og havregryn’ i kufferten ’Madlavning og Sprog’. Ordet er brugbart for barnet
i dagligdags tale, og det kan bruges på forskellige måder i forskellige sammenhænge.
For at børnene får det fulde udbytte af fokusordene, er det derfor vigtigt, at ordene bliver
brugt, hvor det er relevant under aktiviteten. Det er dog lige så vigtigt, at ordene efter
aktiviteten systematisk anvendes igen – også i nye sammenhænge, der ikke har med
aktiviteten at gøre.

For ordet ’riste’, er tanken, at der under aktiviteten med at lave smoothies tales med børnene
om, at I rister havregrynene, og hvordan det foregår. Herefter kan I være opmærksomme på
alle de sammenhænge I kan få brugt ordet ’riste’ i. Kan I fx riste brød næste morgen? Har I
en grillrist på legepladsen, som I nogle gange rister ting på? Kan I under de daglige frokostmåltider diskutere, om maden er stegt eller ristet?
Ved at holde fast i de anvendte fokusord og herefter bruge dem i andre sammenhænge, lærer
I børnene nye ord med den bredde og de nuancer der er i ordet.
I kufferterne har vi foreslået fokusord til alle madaktiviteterne. Under planlægningen af den
konkrete aktivitet, foreslår vi, at I tager stilling til, hvordan fokusordene kan fastholdes og
genanvendes i nye sammenhænge efter aktiviteten. Se vejledningen for hver kuffert.

Hjælp fra Københavns Madhus
Hvis din institution høre under Københavns Kommune, kommer Københavns Madhus med
glæde ud til jer og gennemgår, hvordan kufferten fungerer, inden I gennemfører aktiviteten.
Hvis I ønsker det, kan I også få hjælp til den praktiske udførelse. Madhuset kan kontaktes på
”boernemad@kbhmadhus.dk” eller på telefon 4090 9101 (tryk 2 for børnemad).

Krav om evaluering
Hvis I vælger at få udleveret en kuffert i perioden september-november 2016 og er fra en
institution fra Amager, er det et krav, at I også afleverer en evaluering af indsatsen til Børneog Ungdomsforvaltningen. Formålet med evalueringen er at afdække, hvilket udbytte børnene
og I som personale, efter jeres vurdering, har fået gennem arbejdet med kufferten.
Derfor beder vi om navn og mailadresse på tovholder for aktiviteten i institutionen, når I får
udleveret kufferten. Tovholderen modtager et elektronisk evalueringsskema via mail i
oktober/november måned.
Arbejdsgruppen bestod af Mikas Gundorph(Børnehuset Gaia), Fljutra Halili (Jacob Holms
Minde), Birgitte Lund(Sandslottet), Pia Mikkelsen (Sundby Asyl), Line Isak Christensen
(Søstjernen), Diana Olsen (Østen for Solen), Leni Pedersen (område Amager), Dea Folden og
Mariah Malewicz (Københavns Madhus) og Ella Friis og Vibeke Jørgensen(Fagligt Center i BUF).
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Pædagogisk vejledning
Kufferten: Rugbrød og forholdsord
Idemagere
Pia Mikkelsen fra Sundby Asyl og Diana Olsen fra Østen for Solen.

Indhold:
Vi har ved udarbejdelsen lagt vægt på at skal være let at printe selv, derfor er alt materiale til
online udgaven udarbejdet i A4 format. Vi anbefaler at I laminerer de elementer/dele som
børnene skal arbejde med.

Introduktion til kufferten
Pædagogisk vejledning til udførelse af aktiviteten
Hygiejneregler ”når børn laver mad”
Evalueringsskema
–
–
–
–

Ark med de 10 sprogstrategier.
Dækkeserviet med illustration af service
5 ark med illustrationer til opbygning af fem rugbrødsmadder inden selve måltidet.
Ark med vendespil med æggemad og forholdsord.

Herudover anbefales det at indkøbe
Vat og karsefrø, så børnene selv kan så karse til æggemadderne
Tallerkener, kop og bestik – så I kan øve jer I at dække bord på dækkeservietten

Læs desuden den generelle introduktion til arbejdet med sprogkufferterne.
Her kan I bl.a. læse om arbejdet med fokusord
Læs også arket med de 10 sprogstrategier

Forholdsord:
Forholdsord er ord, som beskriver, hvordan nogen/noget bevæger sig eller står/ligger stille i
relation til et navneord/et stedord, som følger lige efter det. På dansk står forholdsordet først,
så følger ordet, det har relation til. Fx: ”Jeg vil gerne have remoulade på min fiskefrikadelle”.
Forholdsord er fx: ovenpå, nedenunder, imellem, i midten, ved siden af, foran, bagved, under.
Vurdér hvor børnene er i deres sproglige udvikling og introducér og hav fokus på udvalgte
forholdsord, så børnene ikke får alle forholdsordene introduceret på én gang.
For de sprogligt svageste børn anbefales det at lave små ’for-forløb’, inden øvelsen laves i
større sammenhænge med flere børn. De sprogligt svageste børn har endnu mere behov for
gentagelser.

Læringsmål:
At børnene lærer at anvende de mest kendte forholdsord gennem arbejdet med ’smør-selvmåltider’ og borddækning og herefter bruger dem i dagligdagen i andre sammenhænge.

Målgruppe:
2-6 år.

Kuffertens anvendelse:
•
•

•
•

•

Brug karsekittet til at så karse med børnene 4-6 dage før den første smør-selv-dag.
Brug billedkortene til sammen med børnene at tale opbygningen af madderne igennem og brug fokusordene til at tale om, hvad der kan være ovenpå, imellem og hvad
der kan være ved siden af maden.
Leg med vendespillet sammen med børnene og øv også på den måde de relevante
forholdsord.
Dækkeservietten bruges som støtte til at lære børnene at dække bord og bruge
forholdsordene aktivt igen. Tal med børnene om, hvad der skal være i midten, ved
siden af og bagved. Når barnet er blevet mere rutineret, kan dækkeservietten vendes
om, og barnet bliver nu udfordret via spørgsmålstegn til placering af tallerken, glas
og bestik. I kan nemt selv kopiere dækkeservietten, så der er til alle børn.
Når måltidet går i gang, støttes børnene af de voksne i at gentage forholdsordene,
når børnene smører deres madder.

Forberedelse:
•
•
•
•

Lav aftaler i personalegruppen om hvor, hvornår, hvordan og hvem der skal deltage
Aftal med køkkenet hvem der køber ind til aktiviteten. Hvis muligt inddrages børnene i
dette – evt. med udgangspunkt i billedkortene.
Så karse med børnene.
Forbered hvilke ord, der skal være i fokus, hvordan I vil bruge dem undervejs i aktiviteten og hvad I vil gøre for at fastholde ordene i børnenes sprogbrug efterfølgende.

Under:
Brug de 10 sprogstrategier og fokusordene under aktiviteten.

Efter:
For at gentage fokusordene anbefales det, at køre aktiviteten 1-2 gange om ugen i en måned, fx hver gang
der er smør-selv på menuen. Børnene dækker bord med dækkeservietterne (som vendes, når det vurderes,
at børnene er klar hertil). Der bruges fokusord under smør-selv-måltidet – blot med andre typer pålæg.
Det er vigtigt at evaluere, om børnene har nået deres læringsmål. Det kan evt. gøres ved at
høre om børnene benytter fokusordene i dagligdagen. Der medfølger et evalueringsark, som
giver mulighed for at evaluere på indsatsen.
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Hygiejneregler – når børn laver mad
Når børn deltager i aktiviteter omkring madlavningen i daginstitutionen, er der nogle regler
udstukket af Fødevarestyrelsen, der skal efterleves. Derudover er der almindelig omtanke,
som kræver, at personalet tager ansvar.
Fødevarestyrelsens beskrivelse af hvornår børn må deltage:
•
•
•
•

Når madlavningen foregår på en hygiejnisk forsvarlig måde.
Når børnene bliver instrueret tilstrækkeligt om hygiejne, og maden fremstilles
hygiejnisk forsvarligt ifølge fødevarelovgivningen.
Når børnene opfylder de samme krav i fødevarelovgivningen om personlig hygiejne som
personalet.
Hvis aktiviteten forgår i køkkenet, skal der være plads nok.

Aktiviteten madlavning, kan foregå i køkkenet, på stuerne, på legepladsen eller i et af
institutionens andre rum. Det er vigtigt at instruere børnene i nogle grundlæggende, rutiner
inden de starter på aktiviteten:
•
•
•
•
•
•
•

Vaske hænder grundigt før og efter madlavning og altid efter toiletbesøg.
Man putter ikke fingre i næse eller mund, når man arbejder med fødevarer.
Langt hår sættes i hestehale.
Institutionen skal have rene forklæder, T-shirt, kasketter eller kokkehuer klar, som
børnene tager på.
Voksdug til arbejdsbord, som kun bliver brugt når der laves mad.
Holde rå varer og tilberedte varer adskilt.
Man må ikke smage på råvarer som råt kød, kødfars og kagedej med rå æg.

Vejledning for hygiejneregler for køkkenet i daginstitutioner kan hentes på
Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk
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Internt evalueringsskema
– sprog, mad og måltider
Skemaet er kun til jeres interne brug og kun et forslag til
hvordan aktiviteten kan evalueres
Navn på kuffert der blev brugt:

Dato:

Deltagere:

Hvordan forløb selve organiseringen inden – samarbejdet med køkkenet og resten af huset?

Er der ting I/ du vil ændre til næste gang ift. forberedelsesfasen?

Hvordan forløb aktiviteten undervejs?

Er der elementer du/I vil ændre eller helt undlade undervejs i aktiviteten?

Hvad kunne være sjovt at gøre næste gang? Hvilke gode ideer har I fået?

Hvis du/I sætter fokus på pædagogernes brug af sprogstrategierne kan der så sættes kryds
ved?

10 sprogstrategier
Fulgte jeg børnenes interesse?

Brugte jeg åbne spørgsmål?

Ventede jeg på børnenes svar?

Hjalp jeg med at udvide og
fortolke det børnene sagde?

Hjalp børnene med at sætte
ord på?

Forklarede jeg de ord, børnene
ikke kendte?

Fik jeg relateret til noget,
børnene kendte?

Fik jeg udnyttet de sproglige
kompetencer, børnene har i
forvejen?

Rettede jeg børnenes fejl
direkte?

Legede vi med sproget, når
det var muligt?

Ja

Nej

Begrundelse

Hvis du/I kigger på børnenes læringsudbytte på en skala fra 1-10, hvor tæt er de på at nå
deres mål?

Hvordan har børnene oplevet aktiviteten?
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INDHOLDSFORTEGNELSE
1. Æggemad
Rugbrød · Æg · Tomat · Mayonaise · Karse
Broccoli – ved siden af
2. Fiskefrikadellemad
Rugbrød · Salat · Fiskefrikadelle · Remoulade
Citron – ved siden af
3. Kartoffelmad
Rugbrød · Kartoffel · Tomat · Mayonaise · Purløg
Ærter – ved siden af
4. Tomatmad
Rugbrød · Tomat · Mayonaise · Purløg
Gulerod – ved siden af
5. Pølsemad
Rugbrød · Pølse · Agurk · Purløg
Gulerod – ved siden af
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kartoffel_mad.indd 1

23/05/17 14.42

Gulerod

Spegepølse

Agurk

Karse

Rugbrød
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Understøttende
sprogstrategier

BRUG ÅBNENDE SPØRGSMÅL
Kan I huske hvad
bogen handler om?
Hvad er det
Axels far gør
med Axels

FØLG BARNETS INTERESSE
Det lyder dejligt hvad lavede I så?

Jeg var hjemme hos
morfar i går

Om en dreng der
hedder Axel

FORTOLK OG UDVID
HVAD BARNET SIGER
Kat!

HJÆLP BARNET
MED AT SÆTTE ORD PÅ
Jeg skal bruge sådan
en………?
Er det en
skruetrækker
du skal bruge?

VENT PÅ BARNETS
har du i
SVAR Hvad
din madkasse??

Hvad skal du
bruge den
til?
Hjulet er gået af…….

. . . . . . . .
? ? ? ? ? ? ?
Banan

Ja, det er en kat. Så
du at katten løb op i
træet

RELATER TIL NOGET
BARNET KENDER

Hvad er en
moster?

FORKLAR ORD BARNET
IKKE KENDER I FORVEJEN

Det er en mors
søster – har du
en moster?

Se, en stor bil!

moster Hanne?
– er moster Hanne så min mors søster?
det er en lastbil.
- Ved du hvorfor det
hedder en lastbil?
Kender du andre
biler?

LEG MED SPROGET
NÅR DET ER MULIGT
EN TO
STRØMPER
OG SKO
TRE FIRE
DET ER LØGN
HVAD JEG SIGER
FEM SEKS

UDNYT DE SPROGLIGE KOMPETENCER
BARNET HAR I FORVEJEN
Hvilken form har
din madkasse?

FIRKANTET!!!

Hvordan firkantet??
Er den kvadratisk eller er
den rektangulær?

RET IKKE BARNETS
FEJL DIREKTE

Lullemanden bor
oppe på loftet

ja, julemanden bor
oppe på loftet.

