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Seksjon 1

1 OPPGAVE

STM100 - spm. om bruk til undervisningsformål
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei

2 OPPGAVE

STM100 04/12-15 eksamensoppg.

Skriv ditt svar her...

Denne oppgaven inneholder en PDF. Se neste side.

STM100 1 Språk, tekst og matematikk Page 2 av 8



 

1 
 

BOKMÅL 

 

SKRIFTLIG EKSAMEN 2015 
 

 

Emnekode: STM100 

Emnenavn: Språk, tekst og matematikk 
  

Dato: 4. desember 2015 

Varighet: 09.00–15.00 (6 timer) 

  

Antall sider: 3 sider 

  

Tillatte hjelpemidler: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kalkulator, 

retteprogram i Inspera og godkjent ordliste (bokmål eller 

nynorsk): 

― Bjarne Berulfsen og Einar Lundeby: Aschehougs ordlister 

bokmål. 11. reviderte utgave 2006. Oslo: Aschehoug. 

― Alf Hellevik, Aud Søyland og Margunn Rauset: Nynorsk 

ordliste, 11. utg. Oslo: Samlaget. 

  

Merknader: Besvarelsen skal leveres i Inspera.  

 

Kandidaten velger selv målform (bokmål eller nynorsk). 

 

Innenfor én oppgave er det flere deloppgaver. Svarene på 

deloppgavene innenfor én oppgave må samlet sett kunne 

vurderes til bestått for at studenten skal få bestått på denne 

oppgaven. For å få bestått karakter på eksamen, må 

besvarelsen av alle oppgavene være bestått.  

 

Oppgavene er vektet.   
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Oppgave 1 – svar på tre av de fem oppgavene nedenfor, skriv mellom 500 og 1000 ord til 

sammen (25 % av samlet karakter) 

a) Hvilke fire fonologiske forenklingsstrategier er det vanlig at barn bruker når de lærer 

seg talespråket? Gi minst ett eksempel på hver forenklingsstrategi. 

 

b) Hva kjennetegner skriveutviklingsstadiet bokstavutforskning? Forklar og gi eksempler. 

 

c) Forklar hva som menes med avløsings- og forankringsprinsippet i 

sammensatte/multimodale tekster som for eksempel bildebøker. Gi eksempler fra 

barnebokpensumet. 

 

d) Vurder hvilken målgruppe bildeboka Odd er et egg (av Lisa Aisato) særlig appellerer 

til. Gi en kort faglig begrunnelse. 

 

e) Vurder hvilken målgruppe bildeboka Bø og Bæ blir våte (av Olof og Lena Landström) 

særlig appellerer til. Gi en kort faglig begrunnelse. 

 

 

 

Oppgave 2 - svar på alle oppgavene nedenfor (25 % av samlet karakter) 

a) Gjør rede for og gi eksempler på følgende begreper: 

 Ikke-standardisert måleenhet 

 Standardisert måleenhet 

 Direkte sammenlikning  

 Indirekte sammenlikning  

 

b) Gjør rede for og gi eksempler på følgende begreper: 

 Mangekant 

 Regulær mangekant 

 Formlikhet 

 Kongruens  

 

c) Hvilke kjennetegn har følgende geometriske former  

 Rektangel 

 Trapes 

 Sylinder 

 Kube 

 

d) Gjør rede for og gi eksempler på de tre ulike typene symmetrier vi har. 
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e) I oppgavene under må du vise utregningen for å få full uttelling.  

i) Du har to bukser, tre gensere og fem luer som passer til en bamse. Hvor mange 

antrekk kan du lage?  

ii) Fem barn skal sette seg rundt et bord med fem stoler.  På hvor mange ulike 

måter kan de sette seg rundt bordet?  

iii) I et lotteri der det selges 15 000 lodd, er det 15 gevinster. Hvor stor er 

sannsynligheten for å vinne en av gevinstene? Gi svaret i brøk, desimaltall og 

prosent. 

iv) Oppe i en hatt ligger det fire røde bamsekaniner, 6 grønne bamsekaniner og 2 

blå bamsekaniner. Hvor stor er sannsynligheten for at Lise trekker to blå 

bamsekaniner etter hverandre?  

 

 

Oppgave 3 – svar på enten oppgave a eller oppgave b, skriv mellom 500 og 1000 ord (25 

% av samlet karakter) 

 

a) Hva preger barns språk i rollelek? Og hvilke språklige gevinster gir rollelek? 

 

b) Hva preger barns språk i konstruksjonslek? Og hvilke språklige gevinster gir 

konstruksjonslek? 

 

 

 

Oppgave 4 – svar på begge oppgavene nedenfor, skriv maks 1000 ord til sammen (25 % 

av samlet karakter) 

a) Forklar hvilke fem prinsipper som ligger til grunn for at et barn forstår ideen med 

tallord og hvordan vi regner.  

Gjør rede for hvordan du som barnehagelærer kan arbeide med disse prinsippene 

gjennom en aktivitet. 

b) Forklar hvilke tre diagramtyper som er sentrale å arbeide med innenfor statistikk i 

barnehagen.  

Gjør rede for hvordan du som barnehagelærer kan arbeide med diagrammer og 

frekvenstabell gjennom en aktivitet.  
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NYNORSK 

 

SKRIFTLEG EKSAMEN 2015 
 

 

Emnekode: STM100 

Emnenamn: Språk, tekst og matematikk 
  

Dato: 4. desember 2015 

Varigheit: 09.00-15.00 (6 timar) 

  

Talet på sider: 3 sider 

  

Tillatne hjelpemiddel: Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen, 

kalkulator, retteprogram i Inspera og godkjent ordliste 

(bokmål eller nynorsk): 

― Bjarne Berulfsen og Einar Lundeby: Aschehougs ordlister 

bokmål. 11. reviderte utgave 2006. Oslo: Aschehoug. 

― Alf Hellevik, Aud Søyland og Margunn Rauset: Nynorsk 

ordliste, 11. utg. Oslo: Samlaget. 

  

Merknader: Oppgåvesvaret skal leverast i Inspera.  

 

Kandidaten vel sjølv målform (bokmål eller nynorsk). 

 

Innafor ei oppgåve er det fleire deloppgåver. Svara på 

deloppgåvene innafor ei oppgåve må samla sett kunne 

vurderast til bestått for at studenten skal få bestått på denne 

oppgåva. For å få bestått karakter på eksamen, må alle 

oppgåvesvara vere beståtte.  

 

Oppgåvene er vekta.   
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Oppgåve 1 – svar på tre av dei fem oppgåvene nedanfor, skriv mellom 500 og 1000 ord 

til saman (25 % av samla karakter)  

a) Kva for fire fonologiske forenklingsstrategiar er det vanleg at barn nyttar når dei lærer 

seg talespråket? Gi minst eitt eksempel på kvar forenklingsstrategi. 

 

b) Kva kjenneteiknar skriveutviklingsstadiet bokstavutforsking? Forklar og gi eksempel. 

 

c) Forklar kva som blir meint med avløsings- og forankringsprinsippet i 

samansette/multimodale tekster som for eksempel bildebøker. Gi eksempel frå 

barnebokpensumet. 

 

d) Vurder kva for ei målgruppe bildeboka Odd er et egg (av Lisa Aisato) særleg 

appellerer til. Gi ei kort fagleg grunngiving. 

 

e) Vurder kva for ei målgruppe bildeboka Bø og Bæ blir våte (av Olof og Lena 

Landström) særleg appellerer til. Gi ei kort fagleg grunngiving. 

 

 

Oppgåve 2 - svar på alle oppgåvene nedanfor (25 % av samla karakter) 

a) Gjer greie for og gi eksempel på følgjande omgrep: 

 Ikkje-standardisert måleeining 

 Standardisert måleeining 

 Direkte samanlikning  

 Indirekte samanlikning  

 

b) Gjer greie for og gi eksempel på følgjande omgrep: 

 Mangekant 

 Regulær mangekant 

 Formlikskap 

 Kongruens  

 

c) Kva for kjenneteikn har følgjande geometriske former  

 Rektangel 

 Trapes 

 Sylinder 

 Kube 

 

d) Gjer greie for og gi eksempel på dei tre ulike typane symmetriar vi har. 

 

 

 

 

 

STM100 1 Språk, tekst og matematikk Page 7 av 8



 

3 
 

 

e) I oppgåvene under må du vise utrekninga for å få full utteljing.  

i) Du har to bukser, tre genserar og fem luer som passar til ein bamse. Kor mange 

antrekk kan du lage?  

ii) Fem barn skal setje seg rundt eit bord med fem stolar. På kor mange ulike 

måtar kan dei setje seg rundt bordet?  

iii) I eit lotteri der det blir selt 15 000 lodd, er det 15 gevinstar. Kor stort sannsyn 

er det for å vinne ein av gevinstane? Gi svaret i brøk, desimaltall og prosent. 

iv) Oppi ein hatt ligg det fire raude bamsekaninar, 6 grøne bamsekaninar og 2 blå 

bamsekaninar. Kor stort sannsyn er det for at Lise trekkjer to blå bamsekaninar 

etter kvarandre?  

 

Oppgåve 3 – svar på anten oppgåve a eller oppgåve b, skriv mellom 500 og 1000 ord (25 

% av samla karakter) 

 

a) Kva pregar barns språk i rolleleik? Og kva for språklege gevinstar gir rolleleik? 

 

b) Kva pregar barns språk i konstruksjonsleik? Og kva for språklege gevinstar gir 

konstruksjonsleik? 

 

 

Oppgåve 4 – svar på begge oppgåvene nedanfor, skriv maks 1000 ord til saman (25 % 

av samla karakter) 

a) Forklar kva for fem prinsipp som ligg til grunn for at eit barn forstår ideen med talord 

og korleis me reknar.  

Gjer greie for korleis du som barnehagelærar kan arbeide med desse prinsippa 

gjennom ein aktivitet. 

b) Forklar kva for tre diagramtypar som er sentrale å arbeide med innanfor statistikk i 

barnehagen.  

Gjer greie for korleis du som barnehagelærar kan arbeide med diagram og 

frekvenstabell gjennom ein aktivitet.  
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