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Section one

1 OPPGAVE

Generell informasjon STM100 - ordinær
28.11.2016

Emnekode: STM100 (ordinær eksamen)
Emnenavn: Språk, tekst og matematikk
 
Dato:  28. november 2016
Varighet: 09:00-15:00
 
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:
Oppgaven skal besvares i Inspera.
 
Kandidaten velger selv målform (bokmål eller nynorsk).
 
Oppgavesettet består av fem oppgaver. Hver oppgave vil bli vurdert som en helhet. For å få
bestått karakter på eksamen, må alle oppgaver være bestått.
 
Hver oppgave teller 20 % av endelig karakter.
 
-----------------------------
 
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.
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Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei

 

2 OPPGAVE

Eksamensoppgave - STM100 Krs 28.11.2016
 
 
 

Skriv ditt svar her...

 

Denne oppgaven inneholder en PDF. Se neste side.
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Oppgave 1 – svar på begge oppgavene nedenfor 

a) Ta utgangspunkt i utdraget fra Telleboka mi, og gjør rede for hvordan barn kan få 

utfordringer med tall og telling. 

 

 

(Fra: Kari Grossmann. 2002. Telleboka mi. Oslo: Gyldendal Tiden.) 

 

b) Ta utgangspunkt i begrepene ikonotekst, avløsing og forankring og forklar hvordan 

verbaltekst og bilde samarbeider om å formidle mening i utdraget fra Telleboka mi 

ovenfor. 
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3 OPPGAVE

Ny oppgave
Erstatt denne teksten med din oppgavetekst...

Skriv ditt svar her...

 

Denne oppgaven inneholder en PDF. Se neste side.
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Oppgave 2 – svar på alle oppgavene nedenfor 

En dag du er på tur i skogen sammen med ei barnegruppe finner dere en diger tømmerstokk. 

Barna blir veldig interessert i denne tømmerstokken og lurer på hvor tykk tømmerstokken er 

og hvor lang den er.  

 

a) Hvordan kan du sammen med barna finne tykkelsen og lengden på 

tømmerstokken? 

 

Ta utgangspunkt i situasjonen over og forklar følgende begrep:  

 

b) Ikke standardisert måleenhet og standardisert måleenhet 

c) Måleredskap og måltall 

d) Indirekte sammenlikning og direkte sammenlikning 

 

e) Hvorfor er det viktig at du som barnehagelærer kjenner begrepene i b, c og d? 

 

Hvilke navn og kjennetegn har følgende geometriske former:  

 

f) 

 

g) 

 

h) 

 

 
 

 

Fullfør setningene: 

 

i) To former er formlike dersom … 

To former er kongruente dersom …  

j) En figur eller form tesselerer når … 
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4 OPPGAVE

Ny oppgave
Erstatt denne teksten med din oppgavetekst...

Skriv ditt svar her...

 

Denne oppgaven inneholder en PDF. Se neste side.
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Oppgave 3 – svar på alle oppgavene nedenfor 

 

a) Klassifiser følgende figurer etter deres symmetri. Begrunn svaret.  

 

 

 
b) Gjør rede for og presenter en aktivitet der du tar i bruk  

i. objektdiagram  

ii. bildediagram 

 

I matematikk er det hensiktsmessig å dele inn forståelse av rommet i egenskaper knyttet til tre 

områder; euklidske, topologiske og projektive egenskaper.  

 

c) Gjør greie for topologiske egenskaper.  

Gi eksempler på topologiske begreper som kan inngå i barns lek i sandkassa.   

 

d) Gjør greie for euklidske egenskaper.  

Gi eksempler på euklidske begrep som kan inngå i barns lek med ball.   

 

e) Gjør greie for projektive egenskaper.  

Gi eksempler på projektive begrep som kan inngå i barns lek i et lekestativ.  
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5 OPPGAVE

Ny oppgave
Erstatt denne teksten med din oppgavetekst...

Skriv ditt svar her...

 

Denne oppgaven inneholder en PDF. Se neste side.
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Oppgave 4 – Skriv en sammenhengende tekst, helst mellom 500 og 1000 ord. 

Du skal ha en planlagt lesestund for ei barnegruppe i barnehagen. Du bestemmer selv 

alderen på barna og størrelsen på barnegruppa.  

 

Ta utgangspunkt i den valgte barnegruppa, og velg ei bok fra pensumlista nedenfor. Begrunn 

bokvalget ditt faglig. 

 

 

Lisa Aisato. 2010. Odd er et egg. Oslo: Gyldendal. 

Gro Dahle og Svein Nyhus. 2003. Sinna Mann. Oslo: Cappelen Damm. 

Gro Dahle og Svein Nyhus. 2014. Akvarium. Oslo: Cappelen Damm. 

Akin Duzakin. 2003. Kom til Lukas. Oslo: Samlaget. 

Bjørn Arild Ersland og Alice Bjerknes Lima de Faria. 2014. Hoggormen. Oslo: Cappelen 

Damm. 

Anna R. Folkestad. 2011. Henrik And. Oslo: Samlaget. 

Kari Grossmann. 2002. Telleboka mi. Oslo: Gyldendal Tiden. 

Åshild Kanstad Johnsen. 2013 [2011]. Kubbe rydder opp. Oslo: Gyldendal.  

Camilla Kuhn. 2013. Gorm er en snill orm. Oslo: Cappelen Damm. 

Olof Landström og Lena Landström. 2000. Bø og Bæ blir våte. Til norsk ved Ragnar 

Hovland. Oslo: Samlaget.  

Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman. 2015. Hva gjør Pippi? Oslo: Gammafon. 

Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund. 2009. Bukkene Bruse på Badeland. Oslo: Cappelen 

Damm. 
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6 OPPGAVE

Ny oppgave
Erstatt denne teksten med din oppgavetekst...

Skriv ditt svar her...

 

Denne oppgaven inneholder en PDF. Se neste side.
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Oppgave 5 – Skriv en sammenhengende tekst, helst mellom 500 og 1000 ord. 

I pensumartikkelen «Bilderböcker som lekplats» skriver Gro Dahle blant annet at: 

 

Mörkret och djupet är det som karaktäriserar norska bilderböcker av typen 

«konstnärliga bilderböcker» eller allåldersböcker. Det finns naturligtvis ljusa, lätta 

också, men de mörka och psykologiska karaktäriserar det som är annorlunda i det 

norska angreppssättet. Det är mycket ångest, det är mycket tårar, det er mycket oro, 

bekymmer, svartsjuka, ilska, avundsjuka (2013, s. 110, oversatt til svensk av Barbro 

Lagergren). 

 

 

a) Gjør kort greie for tema i bildeboka Sinna Mann 

(Gro Dahle og Svein Nyhus, 2003). 

 

b) Reflekter faglig rundt det å formidle bildeboka 

Sinna Mann i barnehagen. 
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