
STM100 1 Språk, tekst og matematikk

Kandidat 4688

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 12:02
Opprettet av Emma Hansen
Antall sider 17
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.

Kandidat 4688

STM100 1 Språk, tekst og matematikk Page 2 av 17



 
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)
Telleboka mi er ei bildebok med tall og telling som tema. Boka presenterer alle tall fra 1-20. Jeg skal gjøre
rede for hvordan barn kan få utfordringer med tall og telling fra oppslaget som handler om tallet 5. 
 
Barn er tidlig opptatt av telling og i følge Rammeplanen for barnehagen skal barn få oppleve glede over  å
utforske tall og telling. Telleboka mi skal selvsagt være med på å gi barna en god leseopplevelse, men denne
boka er laget slik at den i tillegg kan fungere som et ledd i å oppleve både nytteverdien av mattematikk og
matematikkglede. De fleste barn synes det er gøy å telle.
 
Oppslaget gir mange muligheter for barn å få erfaring med tall i en kardinal kontekst og tallet 5 går igjen
mange steder i bildet. Vi ser fem kaninbarn, 5 baller, 5 gulerøtter, 5 bjelker i døra, 5 steiner rundt
blåklokkene og 5 blåklokker. Ballen med røde prikker går forøvrig igjen i hvert oppslag, og mange barn synes
det er spennende å lete etter denne.
 
Tallsymbolet 5 er også synlig to steder på oppslaget, i rød farge som gjør slik at dette tallet skiller seg ut fra
resten av tallramsen. Barna vil da også få erfaring med tallsymbol i denne sammenheng. 
Fem prinsipper for tilnærming til regning
Vi har fem prinsipper for tilnærming til regning. Jeg ønsker å gå igjennom oppslaget ut fra disse.
 
Prinsippet om parkobling
Prinsippet om parkobling handler om å koble ett tallord til ett objekt. I dette oppslaget får barn god trening i
parkobling. Barns matematiske utvikling er på forskjellig stadier når det gjelder telling. Et barn klarer kanskje
å telle med blikket, mens et annet barn peker eller berører det som skal telles på bilde. 
 
Prinsippet om stabil orden
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Prinsippet om stabil orden vil si at barnet sier tallordene konsekvent i samme rekkefølge. I boka generelt, og
på oppslaget får barn utfordring med å øve på en stabil tallramse. Boka går helt opp til tallet 20, som gjør at
vanskelighetsgraden øker etter hvert.
 
Kardinalprinsippet (kardinal tallforståelse)
Barnet har utviklet en kardinal tallforståelse når det forstår at det siste nevnte tallet er antallet objekter barnet
har talt. Hvis barnet teller kaninene, og vi spør barnet hvor mange kaniner som er på bildet, og barnet igjen
må telle, har ikke barnet utviklet en kardinal tallforståelse. Oppslaget fungerer som et godt utgangspunkt for å
stimulere den kardinale tallforstålsen. 
 
Abstraksjonsprinsippet
Abstraksjonsprinsippet vil si at vi forstår at alle objekter innenfor en gitt mengde kan telles, uansett hvilket
objekt det er. Dette prinsippet kan også bli utfordret på oppslaget. Vi kan be barnet vi leser sammen med
telle både baller og kaniner. De ulike utordringene vi gir barna må vi selvfølgelig tilpasse individuelt da barna
er på forskjellig nivå i deres matematiske utvikling. Forskjellen kan også være stor i en aldershomogen
barnegruppe.
 
Prinsippet om irrelevant ordning
Prinsippet om irrelevant ordning vil si at vi kan begynne å telle hvor vi vil i en gitt menge, antallet vil blir det
samme uansett hvor vi starter. Det vil si at barnet kan begynne å telle kaninen som gjemmer seg først,
kaninen som har hendene i været først eller en av de andre. Det vil forstatt være 5 kaniner. 

Tall og telling i en barnehagekontekst
Det er viktig at barna får allsidig erfaring med alle disse prinsippene. Vi må bidra til at barna lærer å telle på
en meningsfull måte. Dette kan barnet når det kan parkoble, har kardinal tallforståelse og en stabil tallramse.
Tall og telling finnes naturlig i barnas lek og hverdag. Den voksne må bidra med å gjøre dette tilgjengelig
gjennom lekpreget aktiviterer, slik denne boka kan være. Hvis barna får allsidig og jevnlig erfaring med tall,
telling og prinsippene for tilnærming til regning, vil barna kunne få en begynnende ide og forståelse for hva
regning innebærer, før barna får formell matematikkundervisning i skolen. Men det er ikke et mål at barna
skal lære å telle i barnehagen. All matematikkrelatert lek og aktiviteter skal skje på barnas og lekens
premisser. Ikke på matematikkens premisser. 

Oppgave 1b)
Ikonotekst
Ikonotekst er en interaksjon mellom skrift og bilder som realiseres i leserøyeblikket. 
 
Roland Barthes´prinsipper
I følge Roland Barthes er det to typer funksjoner verbalteksten kan ha i kombinasjon med bilde. Det er
forankring og avløsning. Ved forankring formidler verbaltekst og bilde noenlunde samme informasjon,
gjennom to ulike modaliteter. Disse kan også stå selvstendig og bære informasjon den andre ikke har. Dette
kommunikasjonsprinsippet står sentralt i bildebøker. I det aktuelle oppslaget finner vi ikke så mye verbaltekst.
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Vi leser at det er 5 som ikke vil hjem. Dette er forankret i bilde. Selv om det ikke står i verbalteksten at det er
fem kaniner som ikke vil hjem. Det forteller bilde. Bildet har en annen funksjonell tyngde enn verbalteksten.
Ut fra bilde kan vi forstå at kaninene bor i et tre, og det er sannsynligvis moren som står i døråpningen med
gulerøtter og vil ha barna sine hjem. Ingenting av dette er forankret i verbalteksten. Det er også mange andre
detaljer som ikke er forankret i verbalteksten. Det kommer ikke frem at kaninbarna leker med baller, ett
kaninbarn er ikke med på ballleken og månen har tittet frem, for å nevne noe. Det er mange detaljer i bilde,
som barna kan telle, men og lage en historie rundt. 
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3 OPPGAVE

Ny oppgave
Erstatt denne teksten med din oppgavetekst...

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 2

a)
I følge Rammeplanen for barnehagen skal barn få erfaring med ulike størrelser, former og måling gjennom
sortering og sammenlikning. Måling handler først og fremst om sammenlikning. Når vi måler sammenlikner
vi. Når vi nå er ute på tur sammen med ei barnegruppe og finner en diger tømmerstokk som barna er
interessert i, og lurer på hvor tykk og lang tømmerstokken er, kan vi bruke dette tilfelle til å gi barna gode
erfaringer med tall i en målingskontekst. Først ønsker jeg bare å kommentere at ut fra oppgaveteksten ser
det ut til at barna selv bruker matematiske begrep som gjør at de skiller mellom forhold som lengde og volum.
Barna uttrykker ikke at de ønsker å finne ut "hvor stor" tømmerstokken er. Dette kan vitne om at dette er noe
barna kjenner til, allerede har førstehåndserfaring med og voksne som bruker et korrekt matematisk språk. 
 
Jeg går dermed ut fra at barna har litt erfaring med måling fra før av når vi går i gang med å finne tykkelsen
og lengden på tømmerstokken. Vi har har mange muligheter for hvordan vi skal gå frem for å finne svar på
vårt prosjekt. Jeg velger å bruke en indirekte sammenlikning, med et tau som måleredskap.  I dette tilfelle vil
derfor måleredskap og måleenhet være det samme, altså tauet. For å finne tykkelsen på tømmerstokken kan
barna først få prøve å ta hendene rundt stokken, for å se om de klarer å nå helt rundt. Avhening av
omkretsen på tømmerstokken, vil noen barn kanskje klare å komme helt rundt, andre ikke. Barna bruker da
seg selv som måleredskap. Etter dette tar vi sammen med barna frem et tau og legger det rundt på den
tykkeste delen av tømmerstokken. Vi klipper av tauet når endene møtes og ved bruk av inquiry som
væremåte og verktøy undrer jeg meg sammen med barna. Vi bruker sammen tilnærming når vi skal finne
lengden på tømmerstokken. Sammen med barna legger vi et tau langs hele tømmerstokken for å finne
lengden.
 
For barn vil det være mer meningsfullt å bruke ikke standardiserte måleenheter i slike situasjoner enn
standardiserte. Det er mer naturlig og forståelsesfullt for barna å bruke et tau, pinne, bok eller seg selv som
målereskap. Hvis vi allikevel ønsker å bruke standardisert målenhet i barnegruppa for å finne lengde, ville det
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vært viktig å bruke et målereskap som er nøyaktiv kuttet til en meter. Ved bruk av linjal må barnet lete seg
frem til 0 symbolet. Dette kan komplisere målingen. 

b)
Ikke standardisert måleenhet vil si at vi oppgir for eksempel lengden i antall bøker, pinner, lengden på et tau
eller lignende. I slike tilfeller blir måleenhet og måleredskap det samme. Standardisert målenhet er en gitt
målenhet som alltid vil være konstant. Eksempler må standardisert måleenheter er meter (m), liter (l)
og kilometer (km).

c)
Et måleredskap er et redskap vi bruker for å å utføre en indirekte sammenlikning. Måltall vil si de tallene vi
oppgir som resultat av sammenlikningen. For eksempel 50 (måltall) meter (standardisert måleenhet). 

d)
Indirekte sammenlikning vil si at vi vi måler / sammenlikner ved å bruke standardisert eller ikke standardisert
måleenhet. Ved indirekte sammenlikning har vi behov for måleredskap. Når vi gjør en indirekte
sammenlikning får vi svar på spørsmål som "hvor høy er Jonas?", "hvor mye vann er det i glasset?" og "hvor
lang er tømmerstokken?". 
 
Når vi gjør en direkte sammenlikning kan vi ha behov for å flytte objekter. Vi har ikke behov for måleenheter
eller måleredskap. Ved indirekte sammenlikning får vi svar på spørsmål som "hvem er høyest av Jonas og
Mia?", "hvilket glass er det mest saft i?" og "hvilken tømmerstokk er lengst?".

e)
Som barnehagelærer er det viktig at jeg kjenner til begrepene i ikke standardisert måleenhet, standardisert
måleenhet, måleredskap, måletall, indirekte sammenlikning og direkte sammenlikning. Uten denne
matematiske kunnskapen vil jeg verken kunne se matematikken som foregår naturlig i barns lek og hverdag,
heller ikke klare å gi barna gode erfaringer med tall i en målingskontekst. Jeg skal også være et forbilde for
barna og må kunne bruke korrekte matematiske begrep. Forutsetningen for at jeg skal klare det er at jeg har
tilegnet meg matematisk kunnskap. Ved å "bade" barna i presise matematiske begrep vil barna kunne
internalisere disse, gjøre de til sine egne og selv bruke dem i en passende kontekst. 

f) 
Denne geometriske formen er en mangekant og kalles pentagon. En mangekant er et lukket område i planet
avgrenset av rette linjer. Pentagon kjennetegnes ved at den har fem like lange sider og fem like store vinkler.

g)
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Terningen defineres som en kube. En kube kjennetegnes ved at alle flatene er kongruente kvadrater. 

h)
Denne geometriske formen er en sylinder. Den kjennetegnes ved at den har to sirkelflater og flaten mellom
disse er et rektangel. 

i)
To former er formlike når de har samme form, men har ulik størrelse.
 
To former er kongruente dersom form og størrelse er identisk. Kalles også en isometri. 

j)
En figur eller form tesselerer når summen av vinklene hvor de møtes blir 360°. Tesselering defineres som et
geometrisk mønster som dekke hele det todimensjonale planet med en (fullstendig tesselering) eller flere
(sekundær sekundær) geometriske former hvor det verken oppstår hull eller overlapping. 
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4 OPPGAVE

Ny oppgave
Erstatt denne teksten med din oppgavetekst...

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 3

a) 
Blomst
Blomsten kan være en speilingsymmetri. Speilingsaksen kan gå gjennom ett kornblad, passere sentrum og
gjennom motsatt kornblad. Speilingsaksen kan gå gjennom hvert kornblad som gjør at denne figuren kan ha
8 speilingsakser. 
 
Blomsten kan også være en rotasjonssymmetri. Korrekt rotasjonsvinkel vil være vanskelig å svare på i denne
oppgaven da vi ikke har med måleredskap. Rotasjonssentrum finner vi midt i blomsten. 
 
Sommerfugl
Sommerfuglen er en speilingsymmetri. Speilingsaksen er loddrett og går gjennom sentrum
av sommerfuglkroppen. 
 
G
Bokstaven G har verken speilingssymmetri, rotasjonssymmetri eller parallellforskyvning. 
 
Vindmølla
Vindmølla er rotasjonssymetrisk. Rotasjonssentrum finner vi i sentrum av vindmølla og rotasjonsvinkelen ser
ut til å være 90°. 
 

b)
Presentasjon av aktiviteten
I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for og presentere en aktivitet hvor jeg tar i bruk objektdiagram og
bildediagram. Jeg velger en aktivitet  hvor barnegruppa kan få erfaring med statestikk i barnehagen.
Aktiviteten går ut på at barna skal finne ut hvilke type sko barna på stor avdeling har i barnehagen, og hvor
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mange som bruker de ulike skotypene. Barnegruppa består av 10 barn på 4-5 år. Vi er tre voksne på
avdelingen når denne aktiviteten skal gjennomføres og det er jeg som har hovedansvaret for aktiviteten. Alle
voksne er forberedt, og bruker inquiry som redskap og væremåte gjennom hele aktiviteten. 
 
Definisjon på statestikk
Statestikk innebærer å bearbeide, sammenfatte og analysere data fra en mengde kilder. Målet vil være å få
så sikker innsikt som mulig ved hjelp av tall. Denne tallinformasjonen fremstilles gjerne i ulike diagrammer. 
 
Gjennomførsel av aktiviteten
Det første jeg vil gjøre er å samle barn og voksne for en gjennomgang av aktiviteten. Dette er noe de kjenner
igjen, og har vært med på før. Det er helt essensielt at barna får være aktive deltagere fra start til slutt, for å
oppleve denne aktiviteten som meningsfull og gi dem førstehåndserfaring. Vi begynner med å dele ut et ark
og barna får hjelp til å lage et oppsett på en frekvenstabell. Vi voksne har allerede bestemt sammen med 4
av barna hvilke sko som skal være med. Dette presenterer vi for barna ved å vise konkrete sko. Barna får
hjelp til å tegne disse inn i frekvenstabellen. En frekvenstabell vil se slik ut ( De fleste barna tegner inn type
sko, noen som har skriveferdigheter kan selvfølgelig gjøre dette: 
 

Frekvenstabell

  Type sko    Antall (tellestreker)    Antall (tallsymbol) 
 Crosc   

 Støvler   

 Joggesko   

 Sandaler   

 
Når frekvenstabellen er ferdig går vi sammen ut på gangen for å finne ut hvor mange det er av ulike sko. Et
par sko teller som en sko. De voksne er hele tiden med. Når vi er ferdige med frekvenstabellen skal vi
presentere denne tallinformasjonen i et objektdiagram. Et objektdiagram er en visuell fremstilling, hvor vi
bruker objekter, i dette tilfelle skoene, som en del av diagrammet. Objektdiagrammet velger jeg i dette tilfellet
å ha inne. Vi har en mellomgang hvor vi teiper sammen store papirbiter slik at vi får plass til å legge sko i
objektdiagrammet. Dette teipes også fast til gulvet. Objektdiagrammet vil se slik ut: 
 

Objektdiagram

Crosc
 ( I denne kolonnen legges rett type og
rett  antall sko)

(tellestreker) (tallsymbol)

Støvler    

Joggesko    
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Sandaler    

 
Barna er også aktivt med i denne prosessen. Vi må hjelpe barna til å se at overføringsinformasjonen fra
frekvenstabellen til objektdiagrammet stemmer. Når objektdiagrammet er ferdig bruker vi litt tid for å prate om
dette. Vi kan stille gode spørsmål og få inn andre matematiske begreper. Vi kan stille spørsmål som hvilke er
det færrest av? Jeg velger å ta bilde av objektdiagrammet da dette ikke er et permanent diagram. Ved å ta
bilde av det kan vi ta det frem i andre sammenhenger for undring og samtale. 
 
Et bildediagram vil være neste steg i aktiviteten. Bildediagrammet vil se likt ut som objektdiagrammet bortsett
fra at vi ikke bruker objekter, men barna får tegne inn rett type og antall sko i  kolonne nummer 2. Dette er et
permanent diagram som sammen med frekvenstabellen, bilde av objektdiagrammet kan tas fram i andre
sammenhenger. Vi kunne også fremstilt samme informasjon i et søylediagram ved bruk av unifixkuber eller
duplo. 

c)
Topologiske egenskaper handler om relasjoner mellom elementer. Barna får erfaring med disse
egenskapene når det gjelder lukkethet og innbyrdes plassering. Topologiske begreper som kan inngå i barns
lek i sandkassa er begrep som over, rundt, gjennom, under, langs og oppå.

d)
Euklidske egenskaper vil si målbare størrelser som vinkel, volum, avstander og areal. Euklidske begrep som
kan inngå i barns lek med ball kan være fort, sakte, langt og høyt. 

e)
Projektive egenskaper handler om parallellitet og perspektiv. Barna erfarer at en form eller objekt ser
annerledes ut fra ulike perspektiv og vinkler. Projektive begrep som kan inngå i barns lek i et lekestativ kan
være begrep knyttet til at barnet beveger seg i et lekestativ og ser ting fra et annet perspektiv. Hun kan
henge i beina og se verden opp-ned og bruke begreper knyttet til dette. Oppe i stativet kan huska se ut som
en sirkel. Barna kan bli mindre og bilen henger på hodet. 
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5 OPPGAVE

Ny oppgave
Erstatt denne teksten med din oppgavetekst...

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 4
Planlagt lesestund
Jeg velger å ha en planlagt lesestund for ei barnegruppe i barnehagen for seks barn på 5 år. Jeg velger å
lese boka Hoggormen, (2014), av Bjørn Arild Ersland og Alice Bjerknes Lima de Faria. Et av barna, Eirik, 5
år, ønsker ikke alltid å delta i lesestunder. Eirik har nettopp kommet hjem fra en hyttetur hvor han og
pappaen så en hoggorm og har vært veldig opptatt av dette siden. Valget av denne boka til en planlagt
høytlesing, er et ledd i å prøve å skape motivasjon ved å aktivere Eiriks førforståelse. Dette kan være en
inngangsport slik at Eirik får en god leseopplevelse.  Boka handler også om et tema Eirik og de andre har vist
interesse for. De fem andre barna liker godt å bli lest for, og kjenner denne boka fra før. 
 
Hva er ei bildebok?
I følge Birkeland og Mjør er ei bildebok ei bok med ett eller flere bilde på hvert oppslag, der oppslagene
utgjør en tematisk og dramaturgisk helhet. Denne definisjonen er noe smal i sin formulering som gjør at visse
bøker havner utenfor og ikke kan defineres som en bildebok. Bjorvand har dermed kommet med en annen
definisjon som favner flere bøker. Hennes definisjon er som følger: "Ei bildebok er ei bok med ett eller flere
bilder på hvert oppslag der bildene i kombinasjon med andre modaliteter uttrykker en estetisk helthet".
 
Bildeboka er den vanligste bokformen i barnehagen. Den er en mulitmodal tekstform. Det vil si at den
formidler mening gjennom to eller flere modaliteter. Disse kan ha ulike muligheter og begrensninger og ulik
funksjonell tyngde alt etter hvor informasjonsbærende de er. 
 
Hoggormen som fagbok
En fagbok er en underkategori av sakprosatekster. Fagbøker har som intenjon å formidle kunnskap på en
informativ og saklig måte. Hoggormen har en todelt inndeling hvor den første er en lineært organisert i
forhold til årstidene. Boka inneholder humoristiske innslag i den visuelle fremstillingen der musene er
involvert. Denne historien kan ikke forankres i verbalteksten og er ikke troverdig, men er med på å gi leseren
en god leseopplevelse. Boka som fagbok mister ikke sin troverdighet av den grunn. 
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Del to er en tydelig faktadel og skriften skifter karakter. Denne delen er romlig organisert og inneholder mer
verbaltekst med informasjon som ikke er forankret i bildene. Det er lett at noen faller av når vi kommer til
denne delen. Derfor velger jeg å ikke lese denne, men jeg presenterer den for gruppa. Faktadelen kan
brukes som et oppslagsverk og vi trenger ikke lese alt. 
 
Hvorfor ønsker jeg en planlagt lesestund for barna?
Det aller viktigste med høytlesning og lesing er at barna skal få gode opplevelser. Det skaper leselyst og
leseglede. Barns identitet som leser utvikles tidlig og bildebøker er gjerne det første møte barn har med
litteratur og bildekunst. Gjennom gode leseopplevelser og erfaringer kan barna tilegne seg holdninger som
varer livet ut.
 
Men høytlesning fører også med seg en rekke bonuseffekter. Det kan hjelpe barn å sette ord på tanker og
følelser, utvikle fantasien og er språkstimulerende. Barna kan få gode andrehåndserfaringer, økt ordforråd og
økt begrepsforståelse. Det litterære språket er også ofte mer komplekst enn det muntlige hverdagsspråket
som gjør at barna får en mengde ulike språkopplevelser og veien inn til lese- og skrivekulturen kan bli
lettere. Gjennom møte med bøker kan vi også bidra til å åpne døra inn til flere tusen års kunnskap og
fortelling, hjelpe barna til å tolke og danne seg indre bilder og få økt lyttekompetanse. En høytlesningsstund
gir også nærhet og samhold mellom voksne-barn og barn-barn. 
 
En ordentlig god leseopplevelse kan ta leseren med inn i bokas "frie flyt". En tilværelse bortenfor tid og sted
der leseren oppslukes av boka. Minner fra slike leseopplevelser kan sitte i kroppen i lang tid. Dessverre er
det noen barn som sjeldent eller aldri får gode leseopplevelser. 
 
Litteraturformidlerens forberedelse
Det er helt essensielt at jeg har lest boka høyt og inni meg. Jeg har forberedt meg godt, skrevet ned tanker
og stemninger som oppstår og forberedt spørsmål til peritekstene. Jeg pakker ned skattskista, som nesten
alltid er med i slike planlagte høytlesningstunder. Her ligger boka og konkreter jeg skal bruke. I dette tilfellet
har jeg et ekte hoggormskinn jeg tar med, som barna forsiktig skal få være med å undersøke. Jeg har også
med et par gummistøvler. Denne lesestunden skal foregå ute, i et lite skogsområdet kort gange fra
barnehagen. Her har jeg allerede vært og sett at det egner seg for en lesestund. Vi tar også med
sitteunderlag. 
 
Førlesing
Vel fremme tar vi ut sitteunderlag og tramper litt ekstra i området hvor vi skal lese. Vi setter oss ned og barna
er plassert slik at alle ser meg godt og hva som skjer når jeg åpner opp skattskista. Jeg tar frem
gummistøvler og hoggormskinnet og sammen med barna snakker vi litt om dette.
 
Høytlesing
Når selve høytlesningen begynner har jeg lagt bort konkretene og tatt fram boka fra skattskista. Vi bruker tid
sammen på peritekstene. Jeg ønsker å skape motivasjon til å lese boka ved å aktivere alle barnas
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førforståelse. Barna får mulighet til å formulere sin egen forventning når vi ser på forsiden. Når selve
høylesningen begynner passer jeg på at alle barn få se bildene samtidig som jeg leser verbalteksten. Jeg er
hele tiden sensitiv ovenfor barna og fungerer som et bindeledd mellom boka og barna. Når jeg leser bruker
jeg innlevelse, dynamikk, mimikk og øyekontakt for å bidra til å skape en god leseopplevelse. Jeg bruker god
tid og lar barna stille spørsmål hvis de ønsker.
 
Etterlesingsfasen
I denne fasen har vi mange muligheter. Hvis barna ønsker kan vi også lese litt i faktadelen. Når vi først er i
skogen kan vi bruke litt tid på å se om vi finner hoggormer. Noen barn har stor glede av å delta i
litteratursamtaler. De kan fortelle sin forståelse av boka og høre andres forståelse. Vi kan også gå inn i
barnehagen og tegne eller male noe fra boka. Mulighetene er mange. Noen barn gleder seg ved å kunne ta
leseopplevelsen med inn i leken. For andre kommer kanskje tanker om boka senere, når vi tar boka frem
igjen for å lese den på nytt. Noen barn begynner å snakke om det ved måltidet, eller i garderoben. Det er
viktig at den voksne møter barnet når eventuelle tanker om boka kommer, hvis de kommer. 
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6 OPPGAVE

Ny oppgave
Erstatt denne teksten med din oppgavetekst...

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 5

a)
Sinna Mann
Boka Sinna Mann ble skrevet på oppfordring fra Øivind Aschjem, familieterapeut i "Alternativ til Vold". Han
ønsket en bok som handlet spesifikt om vold i hjemmet. Med denne boka har Gro Dahle og Svein Nyhus
ønsket å få fram barnets perspektiv på hvordan det er å leve i et voldspreget hjem. Boka er også filmatisert.
 
Boka fikk mye kritikk når den kom ut i 2003, både positiv og negativ. Dahle sier selv at mye har skjedd på
disse årene og boka får ikke så mye negativ kritikk lenger. I Sverige har boka blitt kalt en befrielseshymne. 

b)
Barna i "de mørke rom"
Gro Dahle sa selv på bildebokdagen på UiA, høst 2016, at hun er opptatt av barn som lever i "de mørke
rom". Hun ønsker at slike bildebøker som Sinna Mann kan være en døråpner for barna som lever i disse
mørke rommene. I denne boka kan barn som har førstehåndserfaring med vold i hjemmet kjenne seg igjen i,
og identifisere seg med Boj. Barn som lever i et voldspreget hjem kjenner seg ofte alene. Dahle håper boka
kan bidra til at disse barna blir sett, og at de kan få motivasjon til å fortelle om sine opplevelser til en tillitsfull
voksen. Hun ønsker at boka kan bidra med å skape rom hvor vanskelige ting kommer opp til overflaten. 
 
Formidling av boka
Sinna Mann er en allalderbok og inneholder en kompleks ikonotekst. En alladerbok inneholder flere
dimensjoner og interesseperspektiv. Dette blir dermed en bok som kan leses av barn, ungdom og voksne.
Her passer Piagets preoperasjonelle stadiet inn. Han mente at barn mellom 2-7 år leser "konkret" og ikke har
samme evne som voksne til å tolke og lese "mellom linjene". Dette innebærer at voksne kan lese en helt
annen historie i denne boka enn hva barna gjør, særskilt de barna som ikke har erfaring med vold i
hjemme. Dette er svært viktig å ha med når vi som litteraturformidlere leser denne boka for enkeltbarn eller
en barnegruppe. Dahle sa selv på bildebokdagen at når hun har lest Sinna Mann for en barnegruppe har
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flere barn begynt å le på det oppslaget vi voksne definerer som det mest dramatiske. Barna har da ikke
forstått at det er pappaen som blir Sinna Mann, slik som en voksen leser forstår. 
 
Jeg vil påstå at Sinna Mann er ei bok alle barnehagene bør ha i sitt bibliotek, sammen med andre
allalderbøker av Gro Dahle og Svein Nyhus. Sinna Mann er ei bok jeg ville valgt å lese for en mindre
barnegruppe, gjerne 1-4 barn. Det er ekstra viktig at jeg er sensitiv og observerer barnas reaksjoner. Jeg ville
valgt barnegruppa og sammensetting av barnegruppa med omhu. Jeg er overbevist om at denne boka fint
kan leses til de fleste barn, og barn ikke tar skade av innholdet, da barna som nevnt tidligere leser en annen
historie en jeg som voksenleser. Min erfaring i møte med høytlesing av denne boka er at noen barn opplever
den som spennende, og for en barneleser har den en god slutt. Det er som nevnt tidligere helt essensielt at
jeg som formidler er sensitiv. De barna som har erfaring med vold i hjemme, kan kjenne seg igjen i Boj og få
andre reaksjoner enn barn uten denne erfaringen. Disse barna kan oppleve boka som en trøst og
anerkjennelse. Jeg må dermed møte disse barna med anerkjennelse og bekreftelse slik at jeg kan være en
tillitsfull voksen for dette barnet. 
 
Boka kan derfor også brukes som et verktøy og hjelpemiddel hvis vi som personalgruppe mistenker at et
barn lever i et voldspreget hjem. Her kan ikke jeg som barnehagelærer stå alene. Ved mistanke om vold i
hjemme ville jeg tatt kontakt med styrer i barnehagen for sammen finne en videre plan. Verken jeg eller andre
som jobber i barnehagen har rett til, eller mandat til å definere et barn som voldsutsatt ut fra reaksjoner
barnet får fra Sinna Mann. Men vi er pliktet til å agere hvis vi mistenker at barnet blir mishandlet og gå videre
med dette. 
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