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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

08

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: Madlavning og Sprog
Idemagere
Mikas Gundorph fra Børnehuset Gaia og Fljutra Halili fra Jacob Holms Minde.

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
– Illustration af fremgangsmåden til at lave pizzadej
5 stk. opskrifter med fokusord trykt på hver opskrift
Piktogrammer over de vigtigste ingredienser og udvalgte køkkenredskaber til hver opskrift
Herudover anbefales det at indkøbe
Hæftemasse eller magnettape til ophæng af piktogrammer
Pizzaskærer
Citruspresser
Isterningbakke

Læs desuden den generelle introduktion til arbejdet med sprogkufferterne.
Her kan I bl.a. læse om arbejdet med fokusord.

Lærings mål:
Børnene udvider deres ordforråd gennem fokusord, som introduceres og anvendes imens
der laves mad sammen med børnene.

Målgruppe:
2-6 år / 4 børn pr voksen

Beskrivelse:
Kufferten indeholder nemme opskrifter til eftermiddagsmad, som man kan lave sammen
med børnene. Der er piktogrammer af de vigtigste råvarer og udvalgte køkkenredskaber,
så børnene visuelt kan forberedes på, hvad der skal ske.
I hver opskrift er der forslag til fokusord man kan arbejde med. Det er de ord, der er fremhævet i opskriftteksten. Børnene kan eventuelt inddrages i at lave indkøbsliste og købe ind.
De kan evt. bruge piktogrammerne til at finde ingredienserne i butikken.
Der er desuden udvalgte redskaber, som passer til opskrifterne. Pizzahjul til at skære
kartoffelpizzaen, citruspresser, der kan hjælpe med at trylle citronsaft frem til de bagte
rodfruger, og isterningbakke til de isterninger, der skal i gazpachoen.
Husk at fryse isterningerne dagen før!

Fokusord:
Se forslag på hver opskrift.

Kuffertens anvendelse:
Forberedelse:
•
•
•

Lav aftaler i personalegruppen om hvor, hvornår og hvilke børn, der skal deltage.
Aftal med køkkenet omkring indkøb og udførelse af aktiviteten.
Forbered hvordan fokusord kan bruges undervejs i processen, og hvad I vil gøre for at
fastholde dem i børnenes sprogbrug efterfølgende.

Under:
•
•
•
•

Lav maden efter opskriften og fordel opgaverne mellem børnene. Vær opmærksom på
at forklare/vise/bruge fokusordene undervejs.
Børnene præsenterer og serverer maden og hjælper med afrydning og opvask.
Aktiviteten kan indføres som en fast maddag om ugen/måneden.
Det er vigtigt at de voksne samtaler med børnene under aktiviteten med udgangspunkt
i fokusordene og de 10 sprogstrategier.

Efter:
Det er vigtigt at evaluere om børnene har nået deres læringsmål. Det kan fx gøres ved at høre
om børnene benytter fokusordene i de daglige måltider.
Der medfølger et evalueringsark, som giver mulighed for at evaluere på indsatsen.

Børne- og Ungdomsforvaltningen

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?

INDHOLDSFORTEGNELSE
Smoothie med frugt og bær
Kartoffelpizza
Ovnbagte rodfrugter med dip
Gazpacho
Bagte blommer med vaniljecreme

Indsæt egne opskrifter
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FOKUSORD

CREME FRAICHE

STEN • KØLIGT • MØR
38%

Bagte blommer med vaniljecreme
10 børneportioner

Blommerne

Det skal I bruge:
1 kg blommer
(Brug blommer om sensommeren og efteråret, rabarber om foråret og
æbler rester af året)
150 g sukker
Skal af ¼ citron
½ vaniljestang
Sådan gør du:
Vask blommerne, skær dem i halve og fjern stenen
Læg blommer med den runde side nedad i et ovnfast fad
Blend sukker og vaniljestang (hvis I ikke har en god blender, så kom
sukker og den flækkede vaniljestang ved blommerne)
CITRON
Tilsæt citronskal og fordel
over blommerne
VAdet
NILhele
JEST
ANG
Bag blommer ved 150 g ca ½ time, til de er møre

BLOMME

Vaniljecreme

Det skal I bruge:
5 dl piskefløde
2 dl creme fraiche 38%
Kornene fra en halv vaniljestang
1 spsk sukker
Sådan gør du:
Pisk fløde og sukker til en let skum i en stor skål
Vend flødeskummet med creme fraiche og kom vaniljekorn i
Stil køligt indtil servering
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REDSKABER
Spækbrætter
Urteknive
Ovnfast fad
Blender
Rivejern
Piskeris
Skål
Røreske
Vægt
Decilitermål
Spiseske
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PIKTOGRAMMER TIL OPSKRIFTEN
BAGTE BLOMMER 1

BLOMME

SUKKER

CITRON

VANILJESTANG

CREME FRAICHE

PISKEFLØDE

38%
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FOKUSORD

SKORPE • PILLE (LØG) • KERNER
Gazpacho

10 børneportioner
Det skal I bruge:
80 g daggammelt brød
2 dl koldt vand
1 rødløg
1 fed hvidløg
4 cm frisk rød chili
½ rød peberfrugt
10 cm agurk
8 tomater modne tomater
3 spsk olivenolie
1 tsk salt
2 knivspids friskkværnet sortpeber
1 spsk sherryeddike
½ tsk sukker
10 isterninger

AGURK

Sådan gør du:
Lav isterningerne dagen før
Fjern skorpen fra brødet og skær det i grove tern. Kom brødternene i
en skål og hæld 2 dl koldt vand over og lad det stå og trække, mens I
forbereder resten
Pil rødløg og skær det i grove tern
Pil hvidløg og skær det i grove tern
Skyl chilien, halver den, fjern kernerne og skær den i grove tern
Skyl peberfrugten, halver den, fjern kernerne og skær den i grove tern
Skyl agurk og tomat, skær det i grove tern
Kom det opblødte brød, rødløg, chili, peberfrugt, agurk, tomat, og chili i en
blender og kør til en fin masse (ca. 30 sekunder)
Tilsæt olivenolie, salt, peber, eddike, sukker og isterninger
Kør blenderen i 10 sekunder, og smag suppen til
Serveres med et stykke brød

gazpacho.indd 1

23/05/17 13.52

REDSKABER
Decilitermål
Spiseske
Teske
Skåle – små og store
Spækbrætter
Urteknive
Knive i mellem størrelse
Blender
Teskeer til tilsmagning
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PIKTOGRAMMER TIL OPSKRIFTEN
GAZPACHO

piktogram_gazpacho.indd 1
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HVIDLØG

RØD CHILI
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PIKTOGRAM TIL OPSKRIFTEN
GAZPACHO

BLENDER
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PIKTOGRAM TIL OPSKRIFTEN
BAGTE BLOMMER

SKÅL
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FOKUSORD

LUNKENT • ROSMARIN • KAGERULLE
RO

Kartoffelpizza

SM

AR

10 børneportioner

IN

Dej

Det skal I bruge:
4 dl vand lunkent
40 g gær
4 spsk olie
1 tsk salt
Ca. 5 dl hvedemel (dejen skal være fast)
Sådan gør du:
Kom vand i en skål. Mærk med fingeren, det skal være lunkent
Smuldr gær i og rør rundt med hånden eller en grydeske
Kom olie, salt og mel i og ælt godt med hænderne
Få en voksen til at hjælpe med at ælte
Dejen kommes tilbage i skålen. Læg et viskestykke over og stilles til hævning
Hæver til dobbelt størrelse, ½-1 time

Fyld

Det skal I bruge:
800 g kartofler
2 kviste frisk rosmarin
100 g frisk mozzarella
½ tsk salt
2 spsk olivenolie
Sådan gør du:
Vask kartoflerne og skær dem i meget tynde skiver
Hiv rosmarinnålene af stilken
Smuldr mozzarellaen i mindre stykker
Del dejen i 2 og rul den tyndt ud med en kagerulle
Læg dejen på bageplade og fordel kartofler, rosmarin, mozzarella, salt
og olie på dejen
Bages ved 225 grader ca. 15-20 minutter

kartoffel_pizza.indd 1

23/05/17 13.51

REDSKABER

Skål
Røreske
Spiseske
Teske
Decilitermål
Viskestykke
Små skåle/dybe tallerkener
Spækbræt
Kniv
Kagerulle
Bageplade
Bagepapir
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PIKTOGRAMMER TIL OPSKRIFTEN
KARTOFFELPIZZA

piktogram_kartoffel_pizza.indd 1
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FOKUSORD

RODFRUGT • PASTINAK • BAGE • BRADEPANDE
Ovnbagte rodfrugter med dip
10 børneportioner

Dej

Det skal I bruge:
400 g rødbeder
600 g kartofler
400 g gulerødder
400 g pastinakker
12 spsk olivenolie
8 spsk citronsaft
Salt
Frisk kværnet sortpeber
Sådan gør du:
Skrub rødbeder, kartofler, gulerødder og pastinakker grundigt
Skær dem i passende stykker
Bland olie med citronsaft og smag til med salt og peber
Bland rodfrugterne med olien
Fordel rodfrugterne i et jævnt lag i en bradepande
Bages i ovnen ca. 1 time ved 200 grader til rodfrugterne
er møre – vend dem nu og da

Dip med krydderurter
10 børneportioner

Det skal I bruge:
5 dl græsk yoghurt, creme fraiche eller skyr.
Et godt stort bundt friske krydderurter, fx: dild, persille, purløg, estragon,
salvie – eller en blanding
Salt, peber
Sådan gør du:
Skyl krydderurterne og hak dem fint med en kniv
Rør dem i surmælksproduktet
Smag til med salt og peber

ovnbagte_rodfrugter.indd 1
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REDSKABER

Skål med vand og rene skuresvampe
Knive
Spækbrætter
Citronpresser
Skåle
Vægt
Bradepande
Decilitermål
Røreske
Teskeer til tilsmagning
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PIKTOGRAMMER TIL OPSKRIFTEN
OVNBAGTE RODFRUGTER

RØDBEDE

KARTOFFEL

GULEROD

PASTINAK

BRADEPANDE
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PIKTOGRAMMER TIL OPSKRIFTEN
SMOOTHIE

piktogram_smoothie.indd 1
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FOKUSORD

BLENDE • RISTE • CITRONSAFT
Smoothie med frugt, bær og havregryn
10 børneportioner

Det skal I bruge:
4 bananer (kan være frosne, det giver en dejlig kold smoothie)
300 g jordbær eller andre friske bær
8 dl appelsinjuice
60 g havregryn
saften af en citron
Sådan gør du:
Rist havregrynene gyldne på en tør pande, til de får en nøddeagtig smag
Kom alle ingredienser i en blender eller foodprocessor og blend
OBS.
Benyttes der frosne bær, skal disse have et opkog i mindst et minut inden
de blandes med resten af ingredienserne

APPELSINJUICE

HAVREGRYN

smoothie.indd 1
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REDSKABER
Decilitermål
Vægt
Citronpresser
Blender/foodprocessor
Teskeer til at tilsmage
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SÅDAN LAVER DU EN PIZZADEJ
VAND • GÆR

RØR RUNDT

OLIE • SALT

SKÅL

SKÅL

SKÅL

KOM MEL I • RØR RUNDT

ÆLT GODT MED HÆNDERNE

LAD DEJEN HÆVE

SKÅL

pizza_dej.indd 1
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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.

