
STM100 1 Språk, tekst og matematikk

Kandidat 4615

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status

1 Generell informasjon STM100 - ordinær 28.11.2016 Flervalg Automatisk poengsum Levert

2 Eksamensoppgave - STM100 Krs 28.11.2016 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

3 Ny oppgave Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

4 Ny oppgave Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

5 Ny oppgave Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

6 Ny oppgave Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

STM100 1 Språk, tekst og matematikk

Emnekode STM100
Vurderingsform STM100
Starttidspunkt: 28.11.2016 10:00
Sluttidspunkt: 28.11.2016 16:00
Sensurfrist 201612190000

PDF opprettet 22.08.2017 11:54
Opprettet av Digital Eksamen
Antall sider 14
Oppgaver inkludert Ja
Skriv ut automatisk rettede Ja

1



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
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2 OPPGAVE

Eksamensoppgave - STM100 Krs 28.11.2016
 
 
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 1
 
A. I denne oppgaven skal jeg ta utgangspunkt i utdraget jeg har fått fra Telleboka mi, og jeg skal gjøre rede
for hvordan barn kan få utfordringer med tall og telling. Ved bruk av kun denne ene siden fra Telleboka
mi, kan barn få seg en god trening i tall og telling. Det kan være mere utfordrende for enkelte barn enn andre,
men da kan prinsippene som brukes gjøres enklere ved hjelp av en voksen i barnehagen. Bildet i boka er
veldig tydelig, med sterke farger som trekket til seg barns oppmerksomhet, som kan føre til at de blir
oppmuntret til å lære noe av akkurat denne boka. På bildet ser vi fem kaninunger som hopper rundt, og de vil
ikke hjem. En av utfordringene her kan være at det kan være litt vanskelig for alle barn, å finne alle
kaninungene. Her vil jeg dra inn prinsippet om kardinal tallforståelse, som vil si at barna er klar over antallet i
en mengde de har telt. Hvis et barn teller 1, 2, 3, 4, 5 kaninunger som ikke vil hjem, da kan du som voksen
spørre "Hvor mange kaninunger fant du på bildet?". Hvis barnet da svarer 5, da har barnet utviklet en
kardinal tallforståelse. Vi kan også telle andre ting på dette bildet, for eksempel hvor mange baller
kaninungene leker med. Her kommer abstraksjonsprinsippet inn, alt i en mengde kan telles uansett form eller
størrelse. Dette kan bli en utfordring for de yngste barna, hvis de ikke har lært seg å telle. Her kan vi for
eksempel gi barna en utfordring ved å spørre "Hvor mange kaniner ser dere på bildet?", da må barna telle de
fem kaninungene, pluss mamma kaninen. For å gi barna en utfordring ved bruk av denne siden i Telleboka
mi, kan vi prøve prinsippet om parkobling sammen med barna. Dette prinsippet går ut på koble et tallord til et
objekt, at alle kaninungene eller ballene for eksempel for sitt eget tallord. Vi kan også koble tallordene til
tallbildene som vi ser helt nederst på siden i boka, da lærer barna seg å telle oppover til tallet 5, som er
fokusetet på akkurat denne siden. Barna ser tydelige tallbilder i denne boka, og tallet 5 er skrevet mer rødt,
slik at det lettere skal fange barns oppmerksomhet, og slik at de skjønner at det er akkurat det tallet de skal
finne og jobbe med på dette oppslaget.
 
B. I denne oppgaven skal jeg ta utgangspunktet i begrepene ikonotekst, avløsning og forankring, og forklare
hvordan verbaltekst og bilde samarbeider om å formidle mening i utdraget fra Telleboka mi. I dette utdraget
henger verbalteksten og bildet tett sammen. Prinsippene til Roland Barthes, forandring og avløsning, kommer
begge til syne på dette oppslaget. Forankring er når bilde og verbaltekst formidler den samme informasjonen,
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men ofte på litt forskjellige måter. Avløsning er når verbaltekst og bilde formidler forskjellig
informasjon. Verbalteksten sier "Her er det 5 som ikke vil hjem", og bilder viser fem små kaninunger som er
ute og leker sammen. Her mener jeg at verbaltekst og bildet veldig tydelig formidler den samme
informasjonen, altså forankring, men bildet har den funksjonelle tyngden. Jeg ser også begrepet avløsning,
fordi bildet viser oss visuelt en del mer enn verbalteksten sier oss. Verbalteksten sier for eksempel ingenting
om at det er 5 kaninunger, eller at de leker med hve sin ball, eller at mamma står i døråpningen med gulrøtter
til barna sine fordi det mest sannsynlig er tid for middag hjemme. Ikonoteksten er bokas egentlige tekst, hva
sier verbalteksten og bildet oss? Dette henger tett sammen med forankring og avløsnings prinsippene.
Verbalteksten er veldig kort og presis, kanskje fordi den også er ment for litt yngre barn som skal lære seg å
telle. Boka har et avlangt format og veldig sterke fargen som gir barna en lyst og en glede av å lese og lære
av denne boka.
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3 OPPGAVE

Ny oppgave
Erstatt denne teksten med din oppgavetekst...

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 2
 
A. For å finne tykkelsen og lengden på denne tømmerstokken kan du sammen med barna måle arealet av
stokken. Hvis vi skal finne arealet må vi ha et måleredskap, for eksempel et målebånd. For å finne ut arealet
av tømmerstokken tar vi lengden av tømmerstokken, og ganger den med bredden. Men vi trenger ikke å
bruke standardiserte målenheter for å finne ut av hvor stor stokken er. Vi kan gjøre det gøyere for barna, og
se hvor mange barnehagebarn lang og tykk stokken er. Da tar vi i bruk ikke standardisert måleenhet, hvor
måleredskapet og målenheten er den samme, nemlig barnehagebarn. Vi kan også bruke pinner, og finne ut
av at stokken for eksempel er 5 tinner tykk, og 10 pinner lang. Det finnes uendelig måter å måle denne
stokken på, når vi tar i bruk ikke standardisert måleenhet, og det blir fort veldig gøy, og enkelt å huske for
barna. Vi kan også ta i bruk begrepet om direkte sammenlikning, og finne ut av hvem som er lengst, stokken
eller et bestemt barn.
 
B.
Ikke standardisert måleenhet er når målenheten og måleredskapet er det samme. Som du ser i oppgaven
ovenfor, målte vi med pinner i det ene eksemplet. Her blir målenheten pinner, og måleredskapet blir også
pinner, fordi du bruker det til å måle lengden og tykkelsen av tømmerstokken.
 
Standardisert måleenhet vil si å bruke måleredskaper som er ment for måling, for eksempel meterstokk, vekt,
linja, målebånd etc. Her er målenheten og måleredskapet forskjellig. For eksempel: Vi regner ut lengden av
tømmerstokken på turen over, og vi skal finne lengden og tykkelsen av stokke. Vi velger å bruke et målebånd
for å finne lengden og bredden. Her er måleredskapet et målebånd, og måleenheten er meter enner
centimeter.
 
C.
Et måleredskap er rett og slett alt du kan måle med. Meterstokk, linjal, pinner, steinkast, barn, steg o.l. her
kan man være kreativ. Et måltall er tallet du kommer frem til når du kan målt noe. For eksempel, 2 meter,
eller 5 pinner lang.
 
D.
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Indirekte sammenlikning er når du måler noe, og bruker det igjen senere for å snakke om hva du har gjort og
målt. Dette kan for eksempel settes inn i forskjellige diagram eller tabeller. Eksempel: På turen i skogen fant
vi ut av at Henrik var nesten like lang, med litt kortene enn tømmerstokken. Vi fant også ut av at stokken var
like tykk som høyden fra Trine sine tær, opp til knærne hennes. Dette kan skrives ned og tas opp igjen
senere sammen med barna.
 
Direkte sammenlikning er når vi sammenlikner noe der og da, ofte ved bruk av øyemål. Det kan for eksempel
være det vi gjorde med Henrik og tømmerstokken, vi fant ut av hvem av dem som var lengst. Direkte
sammenlikning kan være hvem/hva som er tungst/lettest, høyere enn/lavere enn, tykkest/smalest etc.
 
E.
Det er viktig at jeg som barnehagelærer kjenner begrepene i b, c og d, fordi da kan jeg legge til rette for et
variert, utrofdrende og lærerikt læringsmiljø i barnehagen, på en måte som gjør det gøy for barna. Matte er
viktig til og med i barnehagen, men det skal gjøres på en gøy måte slik at barna får gode
førstehåndserfaringer med fagområdet til de skal begynne på skolen.
 
Hvilke navn og kjennetegn har følgende geometriske former:
F. Pentagon: Er satt sammen av fem like lange sider hvor alle vinklene er like store, 2D.
G. Kube: En kube er satt sammen av seks kvadrater av samme størrelse, og formen er i 3D.
H. Sylinder: Satt sammen at to sirkler, og midten utgjøres av en sirkelsektor som har en form som et
rektanger, to og to sider er parvis like lange. Formen er i 3D.
 
Fullfør setningene:
I. To former er formlike dersom formen på figurene er lik, men størrelsen er forskjellig.
To former er kongruente dersom både formen og størrelsen på formene er lik.
J. En figur eller form tesselerer når den har lik størrelse eller form, men forskjellig volum.
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4 OPPGAVE

Ny oppgave
Erstatt denne teksten med din oppgavetekst...

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 3
 
A. 
Den første figuren, det røde blomsteren har en lineær symmetri. Hvis du bretter den i to, blir der helt lik på
begge sidene, den speiler. Man kan også rotene figuren 360 grader, men da vil vi ikke se noen forskjell på
om figuren er rotert eller ikke.
 
Den andre figurem, den lilla sommerfuglen, har også en lineær symetri. Samme som med den røde
blomsteren, så kan vi brette sommerfuglen i to, vannrett, og delene vil se helt like ut. Hvis vi setter en strek
loddrett gjennom figuren, vil den speiles. Vi kan også speile figuren hvis vi snur den 180 grader.
 
Den tredje figuren, den store G'en, har en romlig og ikke en lineær symmetri. Hvis vi bretter denne formen i 2,
vil den ikke bli lik, og den kan ikke speiles. Hvis vi setter en akse i midten, uansett retning, vil den bli
annerledes på begge sidene av aksen.
 
Den fjerde figuren, propelle, har heller ikke en lineær symmetri, men en romlig. Den kan roteres, men ikke
speiles likt.
 
B.
i. Et objektdiagram er et diagram hvor du fysisk tar i bruk objektene du skal telle. Dette diagramet er enkelt og
greit å bruke, særlig også sammen med de yngste barna i barnehagen. Det negative ved bruk at denne type
diagram, er at det ikke alltid varer like lenge som andre diagram. Hvis du legger noen objekter inn i
diagramet, må du rydde dem tilbake igjen senere i og med at du tar i bryk fysiske ting, og ikke bare bilder,
tegn eller symboler for å finne en mengde. Et eksempel på en aktivitet for å ta i bruk objektdiagrammet i
barnehagen: Du kan for eksemlep tegne opp et diagram på bakken ute i barnehagen, hvor det står en
kolonne for støvler, ei kolonne for joggesko, ei kolonne for sandaler, og ei kolonne for ballerinasko. Dette kan
også gjøres inne i barnehagen hvis været er stygt ute. Deretter sier du at alle barna må finne en av skoene
sine, og dette kan gjøres ved at du teller til tre, og så er det om å være raskest tilbake med skoen sin. Når
alle barna har funnet en av skoene sine, kan du be dem om å sette dem på riktig plass i diagrammet du har
tegnet opp. Hvis du gjør dette sammen med de yngste barna, kan du hjelpe dem slik at de plasserer skoene
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sine i riktig kolonne. Når alle barna har plassert sin sko på riktig plass i objektdiagrammet, kan du telle opp
hvor mange sko det er av hver type. Dette kan skrives ned i for eksempel, en frekvenstabell, hvor du skrivet
antallet i både tellestreket og tallsymbol. Ved gjennomføring av slike aktiviteter, kan barna få en større
tallforståelse, og utvikle sin kardinale tallforståelse.
 
ii. Et bildediagram er et diagram hvor du tar i bruk bilder av det du skal telle, eller det du skal finne ut antallet
av. Et bildediagram viser vilder av de objektene vi teller, og ikke det fysiske objektet, som i et objektdiagram.
Bildene viser barna akkurat hva det er de teller opp, og dette kan være med på å utvikle språket til barna,
samtidig som de lærer seg å telle på en gøy måte. Eksempel på aktivitet: Du skal, sammen med barna, finne
ut av hvor mange forskjellige farger barna på avdelingen har på hodeplaggene sine. I forkant av aktiviteten
kan du som voksen skrive ut et bestemt antall luer og pannebånd med forskjellige farger, og feste en
dobbeltsidig teip på baksiden. Deretter kan du samle barna, og be dem hente lua eller pannebåndet sitt i
hylla si. Når alle barna har hentet det de skal hente, kan de sette seg ned i en halvsirkel foran tvla eller arket
du skal bruke til å lage et bildediagram på. Barna kan en etter en vise frem lua si, eller pannebåndet sitt, og si
hvilken farge det er på den/det. Hvis et barn har ei gul lue, klistrer du er bilde av ei gul lue i kolonna hvor det
står gul. Slik fortsetter du til alle barna har vist frem hodeplagget sitt, og henger bilder i kolonnene som sier
riktig farge. Når alt at talt opp, kan du skrive antallet bak hvert siste objekt i hver kolonne, med tellestreker og/
eller tallsymbolene. Et bildediagram kan også settes sammen med et søylediagram. Her kan du sette bilder
under søylene, istedenfor å skrive ord eller antall under søylene. Da blir det lettere for barna å få en
forståelse for hva det er vi teller, og de fleste vil automatisk skjønne at det er høyest antall der hvor søylen er
høyest.
 
C.
Topologiske egenskaper er noe som ikke kan teller, eller regnes helt nøyaktig ut. Dette er noe vi kan kalle for
gummigeometri. Det er noe som kan strekkes, eller forminskes, det har ikke en fast form som alltid er lik, og
enkel å måle. I barns lek i sandkassa kan vi se eksempler på det topologiske egenskper. Når barn bygger
noe av sand, for ikke sanden en fast form som det går av å måle for eksempel volumet av, og få det helt
konkret og riktig. Det har mye å si på om sanden er kompakt, eller veldig lett og løs. Den topologiske
avstanden ser vi også for eksemlep på busstabeller. Avstanden har ikke noe å si. Det samme i sandkassa
når barn skal laga sitt hus, naboens hus, og bestemors hus. Husene blir bygd rett ved siden av hverandre,
eller bak hverandre, uansett hvor langt de bor ifra hverandre i virkeligheten. Avstanden har ingenting å si for
barna i leken.
 
D.
Euklidske egenskaper er alt som kan måles når det kommer til volum, retning, avstand, størrelsen på en
pinne, høyde, o.l. alt som kan måles. Det er faste former, eller en fastsatt avstand/strekning som har
euklidske egenskaper, de forandrer seg ikke. I barns lek med ball kan vi se mye av det euklidske begrepet.
Barna kan måle diameteren, radius, og omkrets av ballene de leker med for å finne ut av for eksempel
hvilken ball som er størst eller minst. Her kan barna også ta i bruk direkte sammenlikning. Barna kan kaste
en ball hver, og se hvem som klarte å kaste lengst, eller hvilket ball som spretter høyest.
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E.
Projektive egenskaper er det som har noe å si med perspektiv og vinkel. Alt ser annerledes ut, utifra hvilken
vinkel du står i, eller hvilket perspektiv du ser noe ut ifra. Hvis du står midt på togskinnene, så blir skinnene
mindre og mindre, og sporet ser ut til å bli smalere jo lenger bort du kommer. Hvis barna henger i et
lekestativ, vil alt under dem se mindre ut, de får et fugleperspektiv på verden under seg. Men barna kan også
henge opp ned i lekestativet, og da blir plutselig verden snutt på hodet, og alt ser helt annerledes ut ifra
barnets perspektiv og vinkel. Hvis barna henger opp ned, og ser opp på lekestativet, da kan lekestativet se
mye høyere ut fordi barna ser det ut ifra et froskeperspektiv. Omverdenen og forståelsen av rommet barnet
er i, forandrer seg hele tiden ut i fra hvilket perspektiv barnet er i. En form ser ut til å forandre seg ut ifra hvor
du står, eller henger, når du ser deg rundt i rommet, eller ser på en bestemt figur, form, eller en person.
Det kan være veldig interessant for barna når de først oppdager disse projektive egenskapene.
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5 OPPGAVE

Ny oppgave
Erstatt denne teksten med din oppgavetekst...

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 4
 
I denne oppgaven skal jeg ha en planlagt lesestund for ei barnegruppe i barnehagen. Jeg har bestemt meg
for å lese boka Gorm er en snill orm, som ble utgitt av Oslo: Cappelen Damm i 2013, og er skrevet
av Camilla Kuhn. Jeg har valgt å lese denne boka for ei barnegruppe på 5 år, og jeg skal ta med meg 3 barn i
lesestunden. Jeg har valgt å lese den for 5-åringene i barnehagen fordi av tidligere erfaringer i praksis, så
kan tematikken i denne boka være litt vanskelig å forstå for de yngste barna. Jeg har valgt å ha lesestunden
sammen med 3 barn om gangen, fordi det er veldig viktig at barna hele tiden kan se bildene imens jeg leser
verbalteksten.
 
Det første jeg vil gjøre er å gå ut ifra firepunkter som er veldig viktig når man skal ha høytlesning i
barnehagen:
1. Den voksnes forberedelse = Den voksne må forberede seg godt, og bli kjent med boka på forhånd. Her
kan du også planlegge og du skal ha med noen konkreter, hvordan barna skal sitte i forhold til deg og boka,
gå gjennom vanskelige ord og begreper slik at du kan forklare disse til barna hvis det trengs, du kan også
finne ut av hvor du skal ha denne lesestunden, og hvordan du vil at stemningen skal være. Når du leser
Gorm er en snill orm, kan du for eksempel ta med et par bamser som konkreter, en orm og ei mus.
2. Førlesning sammen med barna = I denne fasen skal du blant annet snakke med barna om peritekstene,
bruk god tid på å snakke om forsiden og baksiden fordi det gir barna forhåpninger om boka. Du kan også
introdusere eventuelle konkreter her, og spørre barna om hva de tror denne boka handler om, og hva de tror
kommer til å skje.
3. Lesing sammen med barna = Her leser du boka fra og med epilogoppslaget, der selve fortellingen
begynner. Pass på å bruke stemmen riktig, ha god innlevelse, slik at barna synes det er gøy å høre på. Det
er også viktig at barna hele tiden ser bildene.
4. Etterlesingsfasen sammen med barna = Snakker om det dere har lest og sett. Finner ut av temaet? Hva
skjedde egentlig med musene i boka om Gorm? Hvor ble musene av? Her er det rom for undring sammen
med barna. Dette kan føre til at barna har lyst til å lese boka om igjen. Dette med å finne ut av hva som
egentlig skjer med musene, er noe som kan være gøy for både store og små barn. Du kan også, sammen
med barna, oppmuntre til rollelek, og se hva barna gjør med musene for å få dem til å forsvinne.
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Jeg har valgt å ha lesestunden for ei målgruppe med barn på 5 år, både gutter og jenter. Gutter liker ofte å
lese om gutter, mens jenter liker å lese om både gutter og jenter. Denne boka passer godt til begge kjønn.
Noen barn er kanskje særlig interessert i slanger, ormer, og innsekter, og da blir ofte denne boka veldig gøy
å lese. Tematikken i Gorm er en snill orm kan variere litt fra hvem som leser den. Noen skjønner med en
gang at Gorm spiser opp alle musene, og legger merke til at han blir tykk. Da kan tematikken bli litt mer
dyster og alvorlig, eller bare veldig morsom. Mens andre barn ikke skjønner at Gorm spiser opp alle musene,
og da oppstår det en undring på hvor musene blir av. Fargene som er brukt i boka er gjennomsiktige fargen,
og jeg vil si at de også er litt ton-i-ton farger, og ikke sterke. Dette kan også fortelle noe om hvilken
målgruppe denne boka passer best til. De yngste liker ofte å lese bøker som har sterke farger. Det er en del
verbaltekst også i boka, noe som fort kan bli kjedelig for de yngste som helst bare vil se hva som skjer på
neste side. Barn liker ofte å lese om dyr, og liker at dyrene for besjeling og gjør akkurat som mennesker gjør.
I gorm sitt tilfelle, jobber han blant annet på et apotek, noe ormer ikke gjør i den virkelige verden.
 
Boka Gorm er en snill orm er bassert på Roland Barthes perspektiv og avløsning! Det er avløsning gjennom
hele boka. Verbalteksten sier hele tiden hvor snill gorm er, men bildene viser det stikk motsatte. Gorm spiser
nemlig alle musene, han er ikke så snill som han ønsker å være. Verbalteksten lurer noen barn, men noen
skjønner fort at bildene har den funksjonelle tyngden her, og sier mye mer enn verbalteksten gjør. Bildene
informerer oss om sannheten bak Gorm sine handlinger. Denne boka er ei bok som er bassert på fakta, det
som virkelig skjer i naturen. Som en del av etterlesningspasen ville jeg ha tatt med meg barna ut for å lete
etter ormer eller mus (eventuelle spor fra disse dyrene).
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6 OPPGAVE

Ny oppgave
Erstatt denne teksten med din oppgavetekst...

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 5
 
A.
I bildeboka Sinna mann, av Gro Dahle og Svein Nyhus, er det satt fokus på en viktig tematikk. Temaet i
bildeboka er vold i hjemmet. Det er uro, skremmende oppslag, sterke følelser og håp blandet sammen i
denne boka. Jeg mener at et av temaene i boka er håp, fordi faren til Boy prøver å forandre seg, og hans
egne handlinger til noe bedre.
 
B.
Bildeboka sinna mann kan være ei sterk bok for eldre barn, og for oss voksne. Men boka fremstilles som
oftest ikke like skremmende og dyster i barns øyne. Vi som voksne leser ofte mellom linjene, men det gjør
som oftest ikke barn, de skjønner ikke den alvorlige tematikken i denne boka. I denne boka sier verbalteksten
oss veldig mye, og bildene viser til samme informasjon, men forsterker verbalteksten veldig, forankring er
viktig her.
 
Det å formidle denne bildeboka kan gi forskjellige erfaringer, alt ifra hvem du formidler den til, hvordan
målgruppa er, og hva de voksne mener om denne boka. Det er mye verbaltekst i boka, som viser til mer enn
bildene viser. Bildene er kantete og oppslagene i boka har ingen rammer, for å understreke den alvorlige
tematikken. Tidligere erfaringer i praksis har vist meg at de voksne styrer unna denne boka, de mener at den
er alt for sterk for barna, og at de ikke skal høre om sånne alvorlige tema. Men jeg mener at barn trenger å bli
introdusert til disse temaene, like mye som de gode, harmoniske temaene i andre bildebøker. Det kan hende
at noen barn har det akkurat slik som Boy har det hjemme, og da får de se at de ikke er de eneste som har
det sånn. De får se at de ikke står alene i denne vanskelige situasjonen, og det å føle at de ikke er alene om
noe, er veldig viktig for barn. Formidlingen av denne bildeboka kan føre til en mer åpen dialog om slike
temaer, hvis det er noen barn som ønsker å snakke om det. Gutten Boy, kan bli er barna kan identifisere seg
med, en gutt de kjenner seg igjen i.
 
Det som er viktig når du skal formidle denne bildeboka, er å forberede seg godt på hva som kan skje i
førlesningsfasen, under selve lesingen, og i etterlesningsfasen. Kanskje barna kommer med noen vanskelige
spørsmål? Du må være forberedt på å svare på det barn undrer seg over og det de lurer på. Stemmebruken
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er viktig hvis du skal lese boks høyt for ei barnegruppe, skal du ha lav stemme når Boy er redd? Høy stemme
når papap er sint?
 
Perpektivet forandrer seg i bildeboka når pappa blir sint. Boy kryper sammen og er redd for pappa, fordi
pappa er ikke lenger pappa. Når dette skjer står pappa over oss i et slags fugleperspektiv, han ser ned på
Boy og oss som lesere. Boy og mamma ser opp på pappa fra et froskeperspektiv, dette kan være et tegn på
at de føler seg små og hjelpesløse. Føler barna det samme? Du kan diskutere med barna og høre om de
synes det er skummelt når pappa blir stor og ugjenkjennelig.
 
Boy sender etter hvert et brev til Kongen, hvor han forklarer hva som skjer hjemme hos ham og familien. her
representerer Kongen hjelperen, han som skal forandre plottet/handlingen i boka. Kanskje boka blir til noe
helt annet når barna ser at Kongen er med. Det veldig alvorlige og dystre, kan bli til noe som er fyllt med håp.
Her kan barna lære at det alltid er best, og det hjelper alltid å si ifra til noen hvis du ikke har det bra. Fargene
i boka blir lysere når Kongen kommer inn i bildet, stemningen letter.
 
I etterlesningsfasen i barnehagen kan du spørre mange spørsmål, men du kan også oppmuntre barna til å
spørre spørsmål, og undre seg over det de akkurat har sett og hørt. Når du formidler slike alvorlige
bildebøker, er etterlesningsfasen den aller viktigste. Barna kan få lære at ikke alle  barn har det like greit som
det de har det hjemme, ingen er like. Som sagt, barna som kanskje har det sånn, kan endelig finne noen å
identifisere seg med, nemlig Boy. Barna skal ikke vokse opp og tro at det ikke finnes konflikter i hjemmet,
konflikter skal ikke gjemmes.
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