För oss är naturen självklar!
Att leka fram kunskap väcker lust och stimulerar hjärnans tillväxt.
Friluftsliv, lek, rörelse och naturupplevelser med alla sinnen är grunden i
Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik. Hos oss får ditt barn röra på sig, lära sig om
natur och allemansrätt och värna om miljön. Vi ger ditt barn en start på en livslång
relation till naturen och en hälsosam livsstil. Något som följer barnen vidare i livet. Vi
kallar naturen för världens bästa klassrum – för ett framtida hållbart samhälle i
praktiken.

Kan man äta insekter?

Mat & kultur
Saperemetoden
Utan ord är det svårt att beskriva en smakupplevelse och utan smakupplevelse är det
svårt att hitta orden” (Eva Hessel)

Vi på Idavallens förskola arbetar med temat Mat & Kultur.
Fokus läggas på att barnen skall lära sig att utveckla alla sina sinnen(hörsel, syn,
smak, känsel och lukt) i sitt fortsatta lärande.(Sensorisk träning)
Vår utgångspunkt är att titta på vad inom fokusområdet som barnen är intresserade
av att undersöka och vill lära sig mer om.
Vårt arbete sker genom att vi använder oss av det pedagogiska verktyget
Saperemetoden för att uppnå våra mål.

Fokusmål
Förskolan skall sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och
utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.
Förskolan skall sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i
begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
Vår vision är att ge vårdnadshavare delaktighet i vår verksamhet där deras
synpunkter beaktas. Utifrån synpunkter från årets brukarråd fick vi till oss en önskan
om att lyfta likheter och skillnader i olika kulturer, så som mat och högtider. Vi
pedagoger vill även lyfta språkets betydelse till en bra kommunikation och möjlighet
att uttrycka sig.

Sapere metoden
Saperemetoden som härstammar från Frankrike, går ut på att ska lära sig uppleva
mat med alla sina sinnen. Metoden utarbetades för att motarbeta den smaklikriktning
som man kan se i dagens samhälle. Barn har idag allt svårare för att acceptera
beska, syrliga och hårda livsmedel. Istället föredrar de söta och mjuka produkter.
Metoden bygger på en pedagogik med många laborativa inslag. Det är bra om det
finns ett samspel mellan den kunskap som man talar om och den mat som serveras
på förskolan.


Rätten till sin egen smak, det finns inget rätt eller fel



Rätten att låta bli att prova



Lära sig nya begrepp och utveckla sitt kunnande i att uttrycka sig.



Våga prova nya rätter och äta varierat



Lära sig att mat är spännande och kul



Lära sig att mat är en viktig del i alla kulturer.



Utveckla sitt kunnande i hur vår konsumtion påverkar natur och miljö

Sinnesintryck och sinnesupplevelser ligger till grund för hur ett barn tolkar sin
omvärld. De ger barnet erfarenheter om omgivningen och om det inre. Tillsammans
med motivation, intresse och hjärnans utveckling får barnet en samlad kunskap som
blir grunden för verklighetsuppfattningen och jaguppfattningen. Sinnesintryck är
hjärnans mat. Intrycken behövs för att hjärnan ska utvecklas och de behöver tolkas
och organiseras för att kunna användas. Utan intryck händer inget. Det är viktigt med
en omgivning som är observant på hur man kan stimulera de olika sinnena för en
fortsatt positiv språklig kunskapsutveckling.

Här undersöker vi olika rotfrukter. I arbetet
fokuserar vi på konsistens, smak, lukt,
känsel, syn, hörsel, färg, form och begrepp
kopplat till dessa grönsaker

Vi tar vara på de pedagogiska matsituationerna.
Genom att benämna det vi upplever när vi ser
maten på bordet och det vi känner i smak och
den känslan vi får när vi äter och tuggar. Mat,
smak, lukt, hörsel, syn och känsel genomsyrar
vårt tematiska arbete med barnen genom
dagen.

Språk skall även så långt som möjligt
vara kopplat till det fokusmålet som
förskolan/ avdelningen för närvarande
arbetar med. Detta för att barnet lättare
skall relatera till sin omvärld och få det
konkret och lättförståeligt. ( Förskolan
skall sträva efter att varje barn tillägnar
sig och nyanserar innebörden i begrepp,
ser samband och upptäcker nya sätt att
förstå sin omvärld, Lpfö 98)

Teknik
Teknik är något av människan skapat för att lösa problem eller tillfredsställa behov. I
barnens lekar finns mycket teknikanvändning. De bygger, prövar, undersöker. Som
pedagog kan man leda det vidare, komma med förklaringar och utveckla leken, som
ett slags ögonblickspedagogik om man så vill. Man kan också utgå från den teknik
som finns i barnens vardag, som hushållsteknik och olika textila material. Att
använda sig av förr, nu och sedan är en annan bra väg. Hur gjorde mormor och
morfar, hur kommer ni att göra när ni blir stora? Det kan handla om tvätt, matlagning,
bakning, transporter och annat. Viktigt är att det inte blir lektionsledda undervisningar
utan ett gemensamt upptäckande i projekt som intresserar barnen så att barnen kan
koppla teknik till sin lek och lärande och där igenom få en utökad djupare förståelse
för innebörden av tekniska termer samt skapa en djupinlärning.
Man kan se på tekniken som ett sätt att förlänga eller förstärka våra mentala och
fysiska förmågor. Hammaren är som en förlängning av armen, cykeln tar oss fram
snabbare än våra fötter. Och elvispen var från början ett knippe ris. Ett utmärkande
drag för teknik är att det inte finns ett enda rätt svar. Cykeln har exempelvis sett ut på
många olika vis under årens lopp, och gör så också i dag. Man kan samtala med
barnen om vilka lösningar som är bra och varför. Sedan gäller det att hitta rätt nivå.
Man behöver inte förklara in i minsta detalj. Tre grundläggande frågor är: Vad är det
till för, hur fungerar det och vad är det gjort av? Vi försöker så långt som möjligt
koppla tekniken till vårt tema.

Matupplevelse och språk genom teater

Djurens roll som terapeutiskt redskap ökar i dagens samhälle och det är väldigt
vanligt idag att det finns djur både hemma och runt omkring oss (Manimalis, 2009).
Människan har under lång tid haft en nära relation till djur och natur, men den
relationen har ändrats genom århundraden från att människan ansåg att allt i naturen
har en själ till människan. På senare tid har synen på naturen ändrats och människan
började istället se på den som en produktionsmöjlighet. Likaväl är människan
fortfarande lika beroende av naturen (Westin, 2009).

Både inom området normer och värden men även inom hållbar utveckling försöker vi
relatera till de djur vi och barnen har i sin närhet. Här är ödlan Oscar och hälsar på
oss på förskolan och hjälper oss med arbetet Allas lika värde. Walsh (2009) beskriver
hur djur har en positiv påverkan på det psykologiska, fysiologiska och sociala
beteendet eftersom att barn ofta kan relatera till djurens beteende. Detta kan vara en
orsak till att det kan vara bra att använda flera olika sorters djur i verksamheten.
Detta får vår Igelkott hjälpa oss med. Vi följer även bonden i skolan via vår projektor
och samtalar kring frågor i serien med våra barn.

Språk ( Språkförståelse, Tala, skriva, lyssna och läsa)
I Läroplan för förskolan, Lpfö 98, står det att: 9 Språk och lärande hänger oupplösligt
samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att
stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets
nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Lpfö 98, 1998:6) Att skapa
och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik,
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både
innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande(Lpfö
98, 1998:6). Arnqvist (1993,sid.126) hävdar att beskrivning och förklaring av ord är
en viktig utgångspunkt för den språkliga stimulansen för att utveckla barns
språkförmåga. Att beskriva olika föremål är ett sätt att hjälpa barnets språkutveckling.
Vi har och skall arbeta med läslyftet kopplat till vårt tema Mat och kultur. Vi har läst
olka sagor under hösten och kommer att fortsätta arbeta med detta samt läsa böcker
ifrån de olika länder som är representerade på vår förskola.

SPRÅK, MAT OCH KULTUR I OLIKA DELAR AV
VÄRLDEN

I arbetet med Grekland har vi tagit tillvara
på barnens funderingar och erfarenheter
tagits tillvara.

I vårt avlånga land finns många
spännande kulturella likheter och
skillnader både språkligt och kulturellt
att ta till vara på och upptäcka med
barnen.

Hej, goddag och hallå!
Hej, goddag och hallå!
I Sverige hälsar vi så.
Möter du nån från ett annat
land så kan det låta så här ibland:
Hälsa på danska: Godä
Hälsa på franska: Bonjour
Hälsa på tyska: Guten Tag
Hälsa på ryska: Dobrijden
Hälsa japanska: Konichiwa
och amerikanska: Hello
Hälsa på norska: Monn
och göteborska: Haj på daj du!

Till alla länder vi arbetat med har vi skapat en saga på
rim.

Naturvetenskap
Naturvetenskapen,, handlar om att förklara fenomen i naturen, och den är inte
människoskapad.
För att naturvetenskapsundervisning ska passa i förskolan är det viktigt att barnen
kan bidra med sina idéer och erfarenheter till den kunskap som skapas.
Om vi utforskar potentialen i att i stället utgå från kemi- och fysikrelaterade verb,
underlättar det för förståelsen för barnen. En vanlig aktivitet i förskolan kan handla
om att is eller snö smälter till vatten och att vatten blir till is om det ställs in i frysen
eller lämnas utomhus i minusgrader. Verb-idén innebär i stället att tänka på verben
frysa och smälta, koka, steka istället för att betona vatten och mat. På så vis kommer
man åt själva processen, alltså fasövergångarna mellan fast och flytande form, och
kan se att det inte bara gäller vatten och is, utan att även andra ämnen kan frysa och
smälta och koka.
Naturvetenskap skall även så långt som möjligt vara kopplad till det fokusmålet
som förskolan/ avdelningen för närvarande arbetar med. Detta för att barnet
lättare skall relatera till sin omvärld och få det konkret och lättförståeligt. (
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för
naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar
varandra Lpfö)
Detta är ju något som vi arbetat med hela terminen vårt stora fokusmål är mat och
kultur. Vi har och kommer att fortsätta att arbeta med våra råvaror. Var kommer
maten ifrån och vilket samband har det med klimat och kultur..

Vad kan vi äta i naturen?
Hur ser det ut? Hur känns det? Hur luktar det? Hur hörs det
när man tuggar på det? Hur luktar det och hur smakar det?

Enligt styrdokumentet ska förskolan sträva efter att varje barn Utvecklar sin förmåga
att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang (Lpfö98,s.9)
Vårt arbete som pedagoger i förskolan, är att få barnen att känna igen matematiken i
sin vardag, göra den synlig, samt att möta barnen i deras tankar med intresse och
sätta ord på det. Detta för att barnen skall känna sig trygga med de matematiska
begrepp som barnen sedan kommer att möta i skolan. Vi vill att barnen skall uppleva
matematiken i sin lek och sin vardag, så att den inte senare i livet blir svårbegriplig.
Ett sätt att göra detta är att fokusera på verb. Att mäta. Att väga. Etc.
Matematiken skall även så långt som möjligt vara kopplad till det fokusmålet
som förskolan/ avdelningen för närvarande arbetar med. Detta för att barnet
lättare skall relatera till sin omvärld och få det konkret och lättförståeligt. (
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form,
läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning
och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, Lpfö)
Ett exempel på detta är:
Genom att diskutera smörgåsarnas och matens former kring den pedagogiska
måltiden kommer vi in på begreppen triangel, kvadrat och cirkelformad så får barnen
in matematiska begrepp i sin vardag på ett lekfullt och naturligt sätt.
För att barn ska få en god matematisk grund och möjlighet att utveckla sin
matematiska förmåga är lek, kreativitet och fantasi viktiga utgångspunkter i
undervisningen. Det är med andra ord viktigt att förankra det matematiska innehållet i
för barnen, men att göra det i samspel med barnen i lekfulla sammanhang.

Vår köksträdgård

Lek är liv
Barnen leker.
När de leker,
ekar livets låt i deras lekar
Gäll och yster eller dystert dov
ljuder så länge den får lov.
Allt de tror och vet om verkligheten
gör de lek av.
Det är märkligheten.
Vuxna tror att lek är tidsfördriv.
De har fel i detta.
Lek är liv!
signaturen Kajenn, Svenska Dagbladet

Fler språk i förskolan
Vår förskola försöker sträva efter ett ökat
Interkulturellt perspektiv
Mångkultur definieras som personer med olika kulturella bakgrunder som existerar.
Interkulturellt
agerar tillsammans. Genom att värna om det interkulturella, utvecklar man som
person en mer positiv inställning till andra kulturer. Detta är en fördel för
gentemot sina egna fördomar om andra.
ständigt
pågående process som syftar till att övervinna och överbygga kulturella barriärer
så
lärare samverkar och
använder sig av en helhetssyn på barn och föräldrar. (Eklund 2003)
Interkulturellt förhållningssätt
Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk
och kulturer som barn och föräldrar representerar, alltså att se på flerspråkighet som
en kompetens, en rikedom.
Detta innebär att vi pedagoger





är nyfikna och visar viljan att lära känna barnens hemkulturer och språk
kommunicerar och samverkar med föräldrar och barn om deras erfarenheter,
åsikter och värderingar kring barnuppfostran och utbildning
har en positiv attityd till det mångkulturella samhället
har en förmåga att kunna betrakta den svenska och den etniska identiteten ur
ett globalt perspektiv

Konkurrens mellan språk
En positiv syn på flerspråkighet innebär en förståelse för att flera språk kan utvecklas
parallellt och tvåspråkighet har positiva effekter på barnens språk- och
kunskapsutveckling. I dagens globaliserade samhälle är flerspråkighet en tillgång för
individen och för samhället, en nyckel till internationell arbetsmarknad.

Barn och utbildningskontoret

Kontakt
I Ur och Skur Idavallen
Postadress
I Ur och Skur Idavallen
Box 26
437 21 Lindome
Besöksadress
I Ur och Skur Idavallen
Spårhagavägen 12
437 40 Lindome
Telefonkontakt
Mobil Avd Freja: 0704-700731
Mobil Avd Balder: 0704-700732
E-post: idavallensforskola@gmail.com

