Evaluering af Troldetårnet hos Juvelerne
Efterår 2015
Vi har i løbet af efteråret beskæftiget os med årets bog i Vuggestuen Kongehuset og
Børnehaven Labyrinten, som er Mette Kappels “Troldetårnet”.

Vi startede med at introducere børnegruppen for bogen via dialogisk læsning til
morgensamlingen. Fra starten har bogen fanget alle børn uanset alder. Bogen handler kort
fortalt om, at troldens mor siger til trolden, at den skal spise det sunde mad - rugbrød,
kylling, pølse, agurk, salat, tomat og banan - inden den må få det usunde - is, chokolade og
kage med lækker tyk glasur. Trolden bygger et troldetårn af maden, spiser det hele på én
gang og er til slut så mæt, at den ikke har plads til det usunde. Bogen indeholder mange
anderledes og sjovtlydende ord såsom smed, knaldede, plumpede, gokkede, slaskede,
tyrede og boksede, hvilket også er en af grundene til, at den fanger alle børn i vores tilfælde
fra 10 mdr til 2,9 år. Herudover har vi brugt vores kropssprog meget under fortællingen og
f.eks. visualiseret at smide noget på gulvet.
Bogen er blevet læst rigtig mange gange både til morgensamling, under frokost, til
eftermiddagsmaden eller undervejs i løbet af dagen. Ofte på foranledning af børnene, da
bogen står synligt fremme. Udover selve højtlæsningen har vi desuden bygget forskellige
aktiviteter på bogen. Alle børn har i fællesskab tegnet et højt troldetårn af troldens mad. At
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det absolut ikke ligner, hvis man ikke lige ved det, det er børnene heldigvis helt ligeglade
med, for i deres verden er det klart et troldetårn!

Vi har desuden lavet en aktivitet, hvor hvert barn, efter at have læst bogen i fællesskab,
kunne udvælge én af de sunde ting og én af de usunde ting, hvorefter en af de voksne
klippede det pågældende mad ud, og børnene selv limede begge madvarer på et stykke
papir. Nogle valgte f.eks. rugbrød og chokolade, andre agurk og is. Bagefter kom alle
billederne op at hænge på væggen på stuen sammen med en kopi fra bogen med
billederne af de sunde madvarer samt af de usunde. Denne udstilling har hængt der i et par
måneder efterhånden, og børnene snakker stadig dagligt om, hvad de har valgt, både til
hinanden, til os voksne og til forældrene. Normalt plejer vi ellers at tage udstillinger/billeder
ned efter max 3 uger, da interessen fra både børn og voksne herefter falder. Dette har ikke
været tilfældet denne gang.
Vi bad vores køkkenmand om at sørge for Troldetårnet-mad til frokost en dag, anrettet som
i bogen med hele stykker. Igen læste vi bogen lige inden spisetid, og herefter kom maden
på bordet og hvert barn fik lidt af det hele. Vi prøvede også at bygge et troldetårn af maden,
men det viste sig ikke at være helt så let som i bogen, selvom det var sjovt at prøve!
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Inspireret af bogen og især kagen med lækker tyk glasur, tilmeldte vi os i år også “Bag for
en sag”, hvor vi kunne støtte en god sag samtidig med vi fik lov til at spise kage . Nogle af
børnene hjalp til med kagebagningen i alrummet, og om eftermiddagen var forældrene så
inviteret til at deltage i kagespisningen. En rigtig hyggelig dag.
Slutteligt har vi under hele forløbet informeret forældrene om bogen og ikke mindst bogens
succes og opfordret til at låne eller købe bogen, hvilket flere har gjort.

Evaluering
Forløbet med denne bog har været en stor succes, også mere end vi havde regnet med.
Bogen har for hvert barn været genkendelig og interessen for fortællingen har været stor.
En af grundene hertil er som sagt ordenes sjove ordlyd, men vi mener også, at da
illustrationerne af madvarerne er så letgenkendelige for det enkelte barn, har de bedre
kunne relatere sig til bogen og det at skulle spise de forskellige madvarer. Det har klart haft
en positiv effekt på bogens holdbarhed.
En sød lille fortælling om bogens succes er, at et af vores børn har haft lånt bogen på
biblioteket og læst den derhjemme med sine forældre virkelig mange gange, Da forældrene
ikke rigtig gad læse den mere, satte hun sig til rette med sine bamser og dukker, og
begyndte selv at læse den op for dem. Så må man sige, at vi har spredt glæden ved bogen!

Juvelerne - Dorthe, Sabrina og Didde
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