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Side 2

TSJADSJØEN
Figur 1 viser skiftende vannstand i Tsjadsjøen i Sahara i Nord-Afrika. Tsjadsjøen
forsvant fullstendig under den siste istiden, ca. 20 000 år f.Kr. Omkring 11 000 f.Kr.
oppsto den på nytt. I dag er vannstanden den samme som den var i år 1000 e.Kr.
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Figur 1

Figur 2 viser hulemalerier (tegninger og malerier som ble funnet på veggene i hulene) og
variasjoner i dyrelivet i Sahara.
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Bruk opplysningene om Tsjadsjøen på motstående side når du svarer på spørsmålene
nedenfor.
R040Q02

Spørsmål 1: TSJADSJØEN
Hvor dyp er Tsjadsjøen i dag?
A
B
C
D
E

Sjøen er omkring to meter.
Sjøen er omkring femten meter.
Sjøen er omkring femti meter.
Sjøen har forsvunnet helt.
Det finnes ingen opplysninger om det.

Spørsmål 2: TSJADSJØEN

R040Q03A- 0 1 9

Omtrent på hvilket tidspunkt starter diagrammet på figur 1?
...............................................................

Spørsmål 3: TSJADSJØEN

R040Q03B- 0 1 9

Hvorfor har forfatteren valgt å la diagrammet starte på dette tidspunktet?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Spørsmål 4: TSJADSJØEN

R040Q04

Figur 2 baserer seg på den antakelsen at
A
B
C
D

dyrene på hulemaleriene var i området på det tidspunktet da bildene ble laget.
kunstnerne som tegnet dyrene var meget dyktige.
kunstnerne som tegnet dyrene hadde mulighet til å reise vidt omkring.
det ikke ble gjort noe forsøk på å temme de dyrene som er avbildet på hulemaleriene.
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Spørsmål 5: TSJADSJØEN

R040Q06

For å svare på dette spørsmålet må du sammenholde informasjon fra både figur 1 og
figur 2.
Neshorn, flodhest og gnu forsvant fra hulemaleriene i Sahara
A
B
C
D

i begynnelsen av den siste istiden.
midt i den perioden da Tsjadsjøen hadde den høyeste vannstanden.
etter at vannstanden i Tsjadsjøen hadde falt i mer enn tusen år.
ved begynnelsen av en lang tørkeperiode.
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ACOLS FRIVILLIGE VAKSINASJONSPROGRAM MOT INFLUENSA
Som dere sikkert vet, kan influensa spre seg raskt og smitte mange om vinteren. De som
blir rammet, kan være syke i ukevis.
Den beste måten å bekjempe viruset på, er å holde kroppen frisk og i god form. Daglig
trening og et kosthold som inneholder mye frukt og grønnsaker, anbefales på det
varmeste for å hjelpe immunsystemet med å bekjempe spredningen av viruset.

ACOL har bestemt seg for å tilby personalet muligheten til å vaksinere seg mot influensa
som en tilleggsbeskyttelse for å forhindre at dette snikende viruset sprer seg blant oss.
ACOL har ordnet med en sykepleier som skal sette vaksinene her på ACOL i løpet av en
halvdags økt i arbeidstiden i den uka som starter 17. oktober. Dette tilbudet er gratis, og
gjelder for hele personalet.
Det er frivillig å delta. De ansatte som vil benytte seg av tilbudet, vil bli bedt om å
undertegne et skjema der de bekrefter at de ikke har noen form for allergi og har blitt
gjort kjent med at de kan oppleve mindre bivirkninger.
Ifølge medisinske rapporter framkaller ikke vaksinen influensa hos pasientene. Den kan
imidlertid gi bivirkninger som tretthet, litt feber, og ømhet i armen.
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HVEM BØR LA SEG VAKSINERE?
Alle som er interessert i å beskytte seg mot viruset.
Denne vaksinen anbefales spesielt for mennesker over 65 år. Men uansett alder
anbefales den til alle som har kronisk svekkende lidelser, spesielt hjerte- og
karsykdommer, lungelidelser, bronkitt eller diabetes.
I et kontormiljø risikerer hele personalet å bli smittet av influensa.

HVEM BØR IKKE LA SEG VAKSINERE?
Personer som er overfølsomme for egg, folk som lider av akutte febersykdommer og
gravide kvinner bør ikke la seg vaksinere.
Undersøk med legen din hvis du tar medisiner, eller tidligere har hatt reaksjoner etter
influensavaksine.

Hvis du ønsker å vaksinere deg i den uka som starter 17. oktober, så si ifra til
personalsjef Frida Monsen innen 15. oktober. Dato og klokkeslett blir satt opp i forhold til
de tidspunktene sykepleieren er disponibel, antall deltagere og den tiden som passer
best for personalet. Hvis du ønsker å la deg vaksinere for denne vinteren, men ikke kan
møte til avtalt tid, så gi beskjed til Frida. En ny vaksinasjonsrunde kan organiseres hvis vi
får nok interesserte.
For ytterligere informasjon vær vennlig å ta kontakt med Frida på linje 5577.

god helse

Frigitte eksempeloppgaver i lesing

Side 7

Frida Monsen, personalsjef i et firma som heter ACOL, har utarbeidet rundskrivet på de
to foregående sidene til de ansatte i bedriften. Bruk rundskrivet når du svarer på
spørsmålene som følger.

R077Q02

Spørsmål 6: INFLUENSA
Hvilken av følgende muligheter tilbyr ACOLs vaksinasjonsprogram mot influensa?
A
B
C
D

Daglige treningstimer som blir organisert i løpet av vinteren.
Vaksinasjon som blir gitt i arbeidstiden.
En liten premie som vil bli gitt til deltakerne.
At en lege vil utføre vaksineringen.

Spørsmål 7: INFLUENSA

R077Q03- 0 1 2 9

Vi kan snakke om innholdet i en tekst (hva som står skrevet)
Vi kan snakke om form eller stil (måten det er presentert på)
Frida ønsket at formen og stilen i dette rundskrivet skulle være vennlig og
oppmuntrende.
Synes du hun har klart det?
Begrunn svaret ditt ved å vise til detaljer i rundskrivets layout, måten det er skrevet
på, illustrasjoner eller annen grafisk utforming.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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R077Q04

Spørsmål 8: INFLUENSA
Dette informasjonsskrivet gir inntrykk av at hvis du ønsker å beskytte deg mot
influensaviruset, er vaksinen
A
B
C
D

mer effektiv enn trening og sunt kosthold, men mer risikofylt.
en god idé, men ingen erstatning for trening og sunt kosthold.
like effektiv som trening og sunt kosthold, og mindre krevende.
uten betydning hvis du får nok trening og har et sunt kosthold.

Spørsmål 9: INFLUENSA

R077Q05- 0 1 2 9

I ett av avsnittene i rundskrivet står det:

HVEM BØR LA SEG VAKSINERE?
Alle som er interessert i å beskytte seg mot viruset bør la
seg vaksinere.

Etter at Frida hadde sendt ut rundskrivet, gjorde en kollega henne oppmerksom på at
hun burde ha unngått å bruke ordene “ Alle som er interessert i å beskytte seg mot
viruset”, fordi de skapte forvirring.
Er du enig i at disse ordene burde vært utelatt?
Begrunn svaret ditt.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Spørsmål 10: INFLUENSA

R077Q06

En av følgende ansatte burde, ifølge rundskrivet, ta kontakt med Frida. Hvem gjelder
dette?
A Stig fra lageret, som ikke ønsker å bli vaksinert fordi han heller vil stole på sitt
naturlige immunforsvar.
B Julie fra salgsavdelingen, som lurer på om vaksinasjonsprogrammet er obligatorisk.
C Anette fra budavdelingen, som gjerne vil bli vaksinert, men som venter barn om to
måneder.
D Michael fra regnskapsavdelingen, som ønsker å bli vaksinert, men som skal på ferie
i den uka som starter den 17. oktober
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GRAFFITI
Jeg koker av sinne når veggene på skolen for fjerde gang
er rengjort og malt for å bli kvitt graffiti. Kreativitet er
beundringsverdig, men folk burde finne måter å uttrykke
seg på som ikke påfører samfunnet ekstra byrder.
Hvorfor ødelegger du ungdommens rykte ved å male
graffiti der det er forbudt? Profesjonelle kunstnere henger
ikke opp bildene sine langs gata, gjør de vel? De søker
om økonomisk støtte og gjør seg kjent gjennom lovlige
utstillinger.
Etter min mening er bygninger, gjerder og benker
kunstverk i seg selv. Det er virkelig tåpelig å ødelegge
denne arkitekturen med graffiti, og dessuten ødelegger
det ozonlaget. Ærlig talt, jeg kan ikke forstå hvorfor disse
kriminelle kunstnerne gidder, når ”de kunstneriske
arbeidene” deres bare blir fjernet om og om igjen.
Helga

Smak og behag kan ikke diskuteres. Samfunnet er fullt av
kommunikasjon og reklame. Firmamerker, butikknavn.
Store, påtrengende plakater langs gatene. Er de
akseptable? Ja, for det meste. Er graffiti akseptabelt?
Noen mener ja, andre nei.
Hvem betaler prisen for graffiti? Hvem betaler til slutt
prisen for reklame? Riktig. Forbrukerne. Har de
menneskene som setter opp kjempestore plakater, spurt
om din tillatelse? Nei. Bør graffitikunstnerne gjøre det, da?
Er ikke alt sammen bare et spørsmål om kommunikasjon
– ditt eget navn, navnet på gjenger og store kunstverk
langs gatene?
Tenk på de stripete og rutete klærne som dukket opp i
forretningene for noen få år siden. Og på skiutstyr.
Mønstrene og fargene var stjålet rett fra de
fargesprakende betongveggene. Det er ganske morsomt
at disse mønstrene og fargene blir akseptert og beundret,
samtidig som graffiti i samme stil blir sett på som
forferdelig.
Det er harde tider for kunsten.
Sofie
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De to brevene på motstående side er hentet fra Internett og handler om graffiti. Graffiti er
tagging eller annen ulovlig skriving og maling på vegger og andre steder. Bruk brevene når
du svarer på spørsmålene nedenfor.

R081Q01

Spørsmål 11: GRAFFITI
Hensikten med hvert av disse brevene er å
A
B
C
D

forklare hva graffiti er.
uttrykke en mening om graffiti.
vise hvor populært graffiti er.
fortelle folk hvor mye det koster å fjerne graffiti.

Spørsmål 12: GRAFFITI

R081Q05- 0 1 9

Hvorfor viser Sofie til reklame?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Spørsmål 13: GRAFFITI

R081Q06A- 0 1 9

Hvilken av de to brevskriverne er du enig med? Begrunn svaret med dine egne ord ved å
vise til det som står skrevet i det ene eller begge brevene.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Spørsmål 14: GRAFFITI

R081Q06B- 0 1 9

Vi kan snakke om hva som står i et brev (innholdet).
Vi kan snakke om måten brevet er skrevet på (form eller stil).
Uavhengig av hvilket brev du er enig i, hvilken av de to brevskriverne synes du skrev det
beste brevet? Forklar svaret ditt ved å vise til måten ett av eller begge brevene er skrevet
på.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Trediagrammet nedenfor viser hvordan et lands arbeidsstyrke eller “den arbeidsdyktige
delen av befolkningen” er fordelt. Totalbefolkningen i landet var omkring 3,4 millioner i
1995.

Måling av arbeidsstyrkens fordeling ble avsluttet 31. mars 1995 (i 1000)1

I arbeidsdyktig alder
2656,5

2

3

I arbeidsstyrken
1706,5
64,2 %

1578,4

1237,1

Sysselsatte
92,5 %

Heltid
78,4 %

128,1

Ikke i arbeidsstyrken
949,9
35,8 %

Arbeidsledige
7,5 %

Deltid
341,3

21,6 %

Søker
heltidsarbeid
101,6
79,3 %

Søker
heltidsarbeid
A 23,2
6,8 %

Søker
deltidsarbeid
26,5
20,7 %

Søker ikke
heltidsarbeid
318,1
93,2 %

Noter
1. Antall mennesker er angitt i tusener (1000).
2. Befolkning i arbeidsdyktig alder er definert som mennesker mellom 15 og 65 år.
3. “Ikke i arbeidsstyrken” er mennesker som ikke aktivt søker arbeid eller som ikke er tilgjengelige for arbeidsstyrken.
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Bruk opplysningene om et lands arbeidsstyrke på motstående side når du svarer på
spørsmålene nedenfor.

R088Q01

Spørsmål 15: ARBEID
Hvilke to hovedgrupper er befolkning i arbeidsdyktig alder delt inn i?
A
B
C
D

Sysselsatte og arbeidsledige.
Arbeidsdyktig alder og ikke arbeidsdyktig alder.
Heltidsarbeidende og deltidsarbeidende.
I arbeidsstyrken og ikke i arbeidsstyrken.

Spørsmål 16: ARBEID

R088Q03- 0 1 2 9

Hvor mange arbeidsdyktige mennesker var ikke i arbeidsstyrken? (Skriv antall
mennesker, ikke prosentandelen.)
....................................................
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R088Q04

Spørsmål 17: ARBEID
Hvilken del av trediagrammet ville hver av de som er nevnt i tabellen nedenfor,
havne i, hvis de i det hele tatt ville havne i noen?
Vis svaret ditt ved å sette et kryss i den riktige ruten i tabellen.
Det første har vi gjort for deg.
”I
arbeidsstyrken:
Sysselsatt”

”I
arbeidsstyrken:
Arbeidsledig”

”Ikke i
arbeidsstyrken”

Ikke
inkludert
i noen
kategori

En deltidsservitør på 35 år
En forretningskvinne på 43 år, som arbeider
60 timer i uka
En heltidsstudent på 21 år
En mann på 28 år som nylig har solgt
forretningen sin, og som ser seg om etter
arbeid
En kvinne på 55 år som verken har arbeidet
eller har ønsket å arbeide utenfor hjemmet
En bestemor på 80 år som fremdeles
arbeider noen få timer om dagen i familiens
torgbod
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R088Q05

Spørsmål 18: ARBEID
Tenk deg at opplysningene om arbeidsstyrken var presentert i et slikt trediagram
hvert år.
Nedenfor er det listet opp fire momenter fra diagrammet. Vis om du vil forvente at
disse momentene kommer til å endre seg fra år til år eller ikke ved å sette en ring
rundt enten “Endre” eller “Ikke endre”. Det første spørsmålet har vi gjort for deg.
Momenter fra trediagrammet

Svar

Overskriftene i hver rute (f. eks. I
arbeidsstyrken”)

Endre / Ikke endre

Prosentdelene (f. eks. “64,2 %”)

Endre / Ikke endre

Tala (f. eks.“2656,5”)

Endre / Ikke endre

Fotnotene under diagrammet

Endre / Ikke endre

Spørsmål 19: ARBEID

R088Q07

Opplysningene om arbeidsstyrkens fordeling er presentert som et trediagram, men de
kunne vært presentert på en rekke andre måter, som for eksempel i en beskrivende tekst,
et sektordiagram, en grafisk framstilling eller en tabell.
Trediagrammet ble antakeligvis valgt fordi det er spesielt egnet til å vise
A
B
C
D

endringer over tid.
størrelsen på landets totalbefolkning.
kategorier innen hver gruppe.
størrelsen på hver gruppe.
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MYRLAND
Myrland biblioteksystem gir nye medlemmer et bokmerke som viser bibliotekenes
åpningstider. Bruk bokmerket når du svarer på spørsmålene nedenfor.

ÅPNINGSTIDER

Gjelder fra 1. februar 1998

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MYRLAND
Biblioteksystem

Brunsvik
bibliotek
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Frigitte eksempeloppgaver i lesing

13.00-17.00
11.00-20.00
11.00-20.00
11.00-20.00
11.00-20.00
11.00-17.00
10.00-13.00

Kambo
bibliotek

Sjøberg
bibliotek

Falkeby
bibliotek

Gloppen
bibliotek

Stengt
11.00-17.30
11.00-20.00
11.00-17.00
11.00-17.30
11.00-17.00
10.00-13.00

14.00-17.00
13.00-20.00
11.00-20.00
10.00-20.00
10.00-20.00
10.00-20.00
09.00-13.00

Stengt
11.00-17.30
11.00-20.00
11.00-17.00
11.00-17.30
11.00-17.00
10.00-13.00

14.00-17.00
10.00-17.30
10.00-20.00
10.00-20.00
10.00-20.00
10.00-17.30
09.00-13.00
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SPØRSMÅL 20: MYRLAND

R091Q01- 0 1 8 9

Når stenger Falkeby bibliotek på onsdager?
.................................................................................................................................

SPØRSMÅL 21: MYRLAND

R091Q02

Hvilket bibliotek er fremdeles åpent klokka 1800 fredag kveld?
A
B
C
D
E

Brunsvik bibliotek
Kambo bibliotek
Sjøberg bibliotek
Falkeby bibliotek
Gloppen bibliotek
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PLAN International Program – resultater for budsjettåret 1996

OØSA

Området for det østlige og sørlige Afrika

Sunne oppvekstvilkår
Nybygde helsestasjoner med 4 rom eller mindre
Helsearbeidere som har fått 1 dags opplæring
Barn som får næringstilskudd > 1 uke
Barn som får økonomisk hjelp til lege- eller
tannlegebehandling

1
1053
10195
984

0
0
0
0

6
719
2240
396

0
0
2400
0

7
425
0
305

1
1003
0
0

2
20
0
581

0
80
0
0

9
1085
251402
17

26
4385
266237
2283

0
667
0
8897
12321
3200
44
0
1160

0
0
0
0
0
0
0
0
0

367
0
45650
5761
1598
3689
50
34
3000

0
41200
9600
0
0
250
8
0
568

970
0
1182
2000
154
1564
93
0
3617

115
69106
8769
6040
0
1725
31
14
0

565
0
7285
0
0
1794
45
0
0

0
150
150
0
0
0
0
0
0

303
0
58387
434
2014
4109
82
33
350

2320
111123
131023
23132
16087
16331
353
81
8695

50
143
0
0
0
0
265
225
2
2214
1,2
0
0
448

0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
0
0
0
0

2403
0
15
8
28
392
520
596
2
3522
26
4
1092
2

0
0
0
93
0
0
0
0
0
232
0
2
0
0

57
0
7
14
1
2
0
0
3
200
0
11
1500
0

162
0
13
0
0
0
0
2
0
3575
0
0
0
0

23
0
0
27
0
0
1
6
3
814
0
0
0
0

96
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0

4311
0
159
220
0
31
2
313
2
2693
53,4
1
18405
44

7102
143
194
362
29
425
788
1142
12
13365
80,6
18
20997
494

Undervisning
Lærere som har fått en ukes opplæring
Arbeidsbøker innkjøpt/mottatt som gaver
Skolebøker innkjøpt/mottatt som gaver
Uniformer innkjøpt/sydd/mottatt som gaver
Barn som har mottatt skolepenger/stipend
Skolepulter, snekret/kjøpt/mottatt som gaver
Faste klasserom som er bygget
Klasserom som er reparert
Voksne som får lese- og skriveundervisning dette
budsjettåret

Boligforhold
Latriner, utedoer eller toaletter gravd ut/bygget
Hus knyttet til et nytt kloakksystem
Brønner utgravd/forbedret (eller vannkilder tildekket)
Nye vellykede brønnhull boret
Drikkevannssystemer med falltilførsel, bygget
Drikkevannssystemer reparert/forbedret
Hus forbedret med PLAN-prosjektet
Nye hus bygget til hjemløse
Samfunnshus bygget eller forbedret
Samfunnsledere som er opplært 1 dag eller mer
Antall kilometer forbedret veibane
Broer som er bygget
Familier som får direkte hjelp fra erosjonskontrollen
Hus som nylig har fått hjelp fra elektrisitetsprosjektet
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Tabellen på motstående side er en del av en rapport som er utgitt av PLAN International, en
internasjonal hjelpeorganisasjon. Den gir en del informasjon om PLANs arbeid i ett av de
områdene organisasjonen arbeider i (det østlige og sørlige Afrika). Bruk tabellen når du
svarer på spørsmålene nedenfor.

Spørsmål 22: PLAN INTERNATIONAL

R099Q04A

Hva viser tabellen om nivået for PLAN Internationals aktivitet i Etiopia i 1996 sammenliknet
med andre land i området?
A
B
C
D

Aktivitetsnivået var høyt i Etiopia sammenliknet med andre land.
Aktivitetsnivået var lavt i Etiopia sammenliknet med andre land.
Det var omtrent det samme som i andre land i dette området.
Det var høyt når det gjaldt på boligforhold og lavt i andre kategorier sammenliknet med
andre land i området.

Spørsmål 23: PLAN INTERNATIONAL

R099Q04B- 0 1 2 3 9

I 1996 var Etiopia ett av verdens fattigste land.
Når du ser denne opplysningen og all informasjonen i tabellen under ett, hva tror du kan
forklare nivået for PLAN Internationals aktiviteter i Etiopia sammenliknet med aktivitetene i
andre land?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Vitenskapelig politivåpen
Et mord er
begått, men den
mistenkte nekter
all skyld. Han
påstår at han
ikke kjenner
offeret. Han sier
at han aldri har
kjent ham, at
han aldri har
vært i nærheten
av ham, aldri har
rørt ham...
Politiet og retten
er overbevist om
at han ikke
forteller
sannheten. Men
hvordan skal det
bevises?

På åstedet har etterforskerne
samlet hvert gram av alle mulige
tenkelige beviser: stoffibrer, hår,
fingermerker, sigarettstumper …
De få hårene som er funnet på
offerets jakke, er røde. De likner
forunderlig på den mistenktes
hår. Hvis det kunne bevises at
disse hårene virkelig er hans,
ville det være bevis på at han
faktisk hadde møtt offeret.

Hvert individ er unikt
Spesialister begynner å arbeide.
De undersøker noen celler fra
hårrøttene og noen av den
mistenktes blodceller. I kjernen
av hver celle i kroppen vår er
det DNA. Hva er det? DNA er
som et halskjede med to vridde
perlerader. Tenk deg at disse
perlene finnes i fire forskjellige
farger og at tusenvis av fargede

Mikroskop i et
politilaboratorium
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perler (som utgjør et gen) er
satt sammen i en helt bestemt
rekkefølge. Hos hvert individ
er denne rekkefølgen nøyaktig
den samme i alle cellene i
kroppen: både i hårrøttene og i
stortåa, i leveren og i magen
eller i blodet. Men perlenes
rekkefølge varierer fra person
til person. Med et visst antall
perler satt sammen på denne
måten, er det svært liten sjanse
for at to mennesker har samme
DNA, med unntak av eneggede
tvillinger. Siden det er unikt for
hvert menneske, er DNA et
slags genetisk identitetskort.
Genetikere kan derfor
sammenlikne den mistenktes
identitetskort (som er bestemt
utfra blodet hans) med
identitetskortet til den rødhårete
personen.

Hvis identitetskortet er det
samme, vil de vite at den
mistenkte faktisk var i nærheten
av det offeret han hevdet han
aldri hadde møtt.
Bare ett bevis
Politiet får oftere og oftere utført
genetiske analyser når det gjelder
seksual-forbrytelser, mord, tyveri
eller annen kriminalitet. Hvorfor?
For å prøve å finne bevis på
kontakt mellom to personer, to
gjenstander eller en person og en
gjenstand. Å påvise slik kontakt
er ofte svært nyttig for
etterforskningen. Men dette er
ikke nødvendigvis nok for å
bevise en kriminell handling. Det
er bare ett av mange
bevismaterialer.
Anne Versailles

Vi er sammensatt av
milliarder av celler
Alt som lever, er satt sammen av
mengder av celler. En celle er
utrolig liten. Den kan også sies å
være mikroskopisk, fordi vi kan
bare se den i et mikroskop som
forstørrer den mange ganger.
Hver celle har en ytre membran
og en kjerne, og i denne kjernen
finnes DNA.
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Genetisk hva?
DNA er laget av en rekke gener,
som hver består av tusenvis av
―perler‖. Sammen utgjør disse
genene en persons genetiske
identitetskort.

Hvordan oppdager en
det genetiske
identitetskortet?
Genetikeren tar noen få celler
fra rota av de hårene som er
funnet på offeret eller fra det
spyttet som er igjen på en
sigarettstump. Han eller hun
legger dem i et stoff som
ødelegger alt rundt cellenes
DNA. Så gjør genetikeren det
samme med noen celler fra den
mistenktes blod. DNA-et er nå
gjort klart for analyse. Så blir
det lagt på en spesiell gelé, og
en elektrisk strøm blir ført
gjennom geleen. Etter noen få
timer danner det seg noen
striper (lik den strekkoden som
er på alt vi kjøper) som er
synlige under en spesiell lampe.
Strekkoden til den mistenktes
DNA blir deretter sammenliknet
med koden i hårene som ble
funnet på offeret.

Bruk artikkelen på motstående side når du svarer på spørsmålene nedenfor.
R100Q04

Spørsmål 24: POLITI

Når forfatteren skal forklare DNA-strukturen, snakker hun om et perlekjede. På hvilken måte
varierer disse perlekjedene fra ett individ til et annet?
A
B
C
D

De varierer i lengde.
Rekkefølgen på perlene er forskjellig.
Antall kjeder er forskjellig.
Fargene på perlene er forskjellige.

R100Q05

Spørsmål 25: POLITI
Hva er hensikten med tekstboksen som har overskriften “Hvordan oppdager en det
genetiske identitetskortet?”:
Å forklare
A
B
C
D

hva DNA er.
hva en strekkode er.
hvordan celler blir analysert for å finne DNA-mønsteret.
hvordan det kan bevises at det er begått en kriminell handling.

R100Q06

Spørsmål 26: POLITI
Hva er forfatterens hovedmål?
A
B
C
D

å advare.
å underholde.
å informere.
å overbevise.
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R100Q07

Spørsmål 27: POLITI

I slutten av innledningen, (det første skyggelagte feltet) står det: “Men hvordan skal det
bevises?”
I følge denne teksten forsøker etterforskerne å finne et svar på dette spørsmålet ved
A
B
C
D

å forhøre vitner.
å foreta genetiske analyser.
å forhøre den mistenkte grundig.
å gå over alle resultatene i etterforskningen på nytt.
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GARANTI
Videosenteret
Dronningens gate 18, 0167 OSLO
TLF: 22 45 98 00 FAKS: 22 45 55 27
http://www.videosenteret.com.no
KUNDE

BENTE HAUG
MÅLTROSTVEIEN 38
1400 SKI
PRODUC
150214
T

BESKRIVELSE

33844

KAMERASTATIV

ROLLY FOTONEX 250 ZOOM

CAMERA SHOTS VIDEOSENTERET
DRONNINGENS GATE 18
0167 OSLO
FAKTURA
KONTONR.

26802

DATO

195927

SELGER

SERIENR.

30910963

Transaksjon . . . . . . . . . Beløp . . . Tilbake
Visa/Bankkort
kr 7170,Takk for handelen
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LISTE

ANT

18/10/99
24 ROLF

TIDSPUNKT
REG.

12:10
16

PRIS

SUM

1

6690,-

6690,-

X

1

480,-

480,-

X

Sum

7170,-

Kontant

7170,-

EKS.

På motstående side finner du kvitteringen som Bente mottok da hun kjøpte det nye
kameraet sitt. Nedenfor er garantikortet for kameraet. Bruk informasjonen fra
kvitteringen for å svare på spørsmålene som kommer etterpå.

ETT ÅRS GARANTI: (Private kunder)
GYLDIG KUN I NORGE
VIDEOSENTERET AS garanterer overfor kjøperen at kameraet ikke har
noen material- eller produksjonssskader. Denne garantien kan ikke
overføres til andre.
Videosenteret vil utføre service på, reparere eller best mulig ersatte, uten
omkostninger, en hvilken som helst del dersom Videosenteret etter kontroll
kan finne feil i materiale eller produksjon i garantiperioden(e).

VÆR VENNLIG SKRIV TYDELIG
Nr. M 409668
Kamera – Modell ...........................................................................
.......................................................................................................
Serie nr: .........................................................................................
BENTE HAUG
Eierens navn: .................................................................................
MÅLTROSTVEIEN 38
Adresse: .........................................................................................
.......................................................................................................
1400 SKI
.......................................................................................................
Kjøpsdato: .....................................................................................
Pris: ...............................................................................................

Butikkens stempel

VÆR OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE:
Postlegg umiddelbart – Husk frimerke
Denne garantien må fylles ut og returneres til
Videosenteret senest 10 dager etter salgsdatoen.
Internasjonalt garantikort blir utstedt etter henvendelse.

R107Q01

SPØRSMÅL 28: GARANTI
Bruk informasjon på kvitteringen for å fylle ut garantikortet.
Navn og adresse er allerede fylt ut.
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SPØRSMÅL 29: GARANTI

R107Q02- 0 1 8 9

Hvor lang tid har Bente på å returnere garantikortet?
.................................................................................................................................

R107Q03

SPØRSMÅL 30: GARANTI

Hva kjøpte Bente for noe annet da hun var i butikken?
.................................................................................................................................

SPØRSMÅL 31: GARANTI

R107Q05- 0 1 8 9

Ordene “Takk for handelen” er skrevet nederst på kvitteringen. En mulig grunn for
dette er rett og slett å være høflig. Hva kan en annen mulig grunn være?
.................................................................................................................................
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RETTFERDIG DOMMER
Bruk fortellingen En rettferdig dommer når du svarer på spørsmålene som kommer
etterpå.
En algirsk konge som het Bauakas hadde hørt at i en av byene hans bodde det en
rettferdig dommer som alltid kunne si hva som var sannheten, og det fantes ingen
kjeltring som kunne skjule den for ham. Bauakas ville finne ut av dette og forkledde
seg som kjøpmann og dro til hest til den byen der dommeren bodde.
Ved byporten kom det en krøpling mot kongen og ba om en skilling. Bauakas
gav ham penger og ville dra videre, men krøplingen klamret seg til klærne hans.
”Hva er det du vil?” spurte kongen. ”Har jeg ikke gitt deg penger?”
”Det har du,” svarte krøplingen, ”men gjør meg nå en tjeneste. La meg ri med
deg til byens torg, for ellers kan hestene og kamelene trampe meg ned.”
Bauakas lot krøplingen sitte bak seg på hesten og tok ham med seg helt til
byens torg. Der stanset han hesten, men krøplingen nektet å stige ned.
”Vi har kommet fram til torget, hvorfor kommer du deg ikke av?” spurte
Bauakas. ”Hvorfor skulle jeg det?” svarte tiggeren. ”Denne hesten tilhører meg. Hvis
du ikke vil gi den tilbake, så må vi gå til retten.”
Da folk hørte dette, samlet de seg rundt dem og skrek:
”Gå til dommeren! Han vil avgjøre det for dere!”
Bauakas og krøplingen dro til dommeren. Det var flere andre i rettssalen, og
dommeren kalte fram hver og en etter tur. Før han kom til Bauakas og krøplingen,
hørte han på en lærer og en bonde. De hadde havnet i retten å grunn av en kvinne:
bonden sa at hun var hans kone, og læreren sa at hun var hans. Dommeren hørte på
dem begge, han var stille en stund, og så sa han:
”La kvinnen være igjen her hos meg, og kom tilbake i morgen.”
Da de var gått, kom en slakter og en oljehandler fram for dommeren.
Slakteren var full av blod og oljehandleren av olje. I hånden hadde slakteren en
pengepung, og oljehandleren holdt fast i slakterens hånd.
”Jeg skulle kjøpe olje fra denne mannen,” sa slakteren, ”og da jeg tok fram
pungen for å betale ham, grep han tak i meg og forsøkte å ta alle pengene fra meg.
Derfor er vi kommet til deg – jeg holder i pungen min og han holder i hånden min.
Men pengene er mine, og han er en tyv.”
Så var det oljehandlerens tur. ”Det er ikke sant,” sa han. ”Slakteren kom til
meg for å kjøpe olje, og etter at jeg hadde fylt opp en hel mugge til ham, spurte han
om jeg kunne veksle et gullstykke for ham. Da jeg tok fram pengene og la dem på
benken, grep han dem og forsøkte å løpe av gårde. Jeg fikk tak i hånden hans, som
du ser, og tok ham med hit til deg. ”
Dommeren var stille en stund, så sa han: ”La pengene være igjen her hos
meg, og kom tilbake i morgen.”
Da turen kom til Bauakas, fortalte han hva som hadde skjedd. Dommeren
lyttet til ham og ba så tiggeren om å forklare seg.
”Alt han sier er usant,” sa tiggeren. ”Han satt på bakken, og da jeg red
gjennom byen, spurte han om å få ri sammen med meg. Jeg satte ham på hesten
min og tok ham dit han skulle. Men da vi kom dit, nektet ha å gå av og sa at hesten
var hans, men det er ikke sant.”
Dommeren tenkte seg om et øyeblikk, så sa han, ”La hesten være igjen her
hos meg, og kom tilbake i morgen.”
Neste dag hadde mange mennesker samlet seg i retten for å høre
dommerens avgjørelser.
Først kom læreren og bonden.
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”Ta kona di”, sa dommeren til læreren, ”og bonden skal få femti slag med
pisken.”
Læreren tok kona si, og bonden fikk sin straff.
Så kalte dommeren fram slakteren.
”Pengene er dine”, sa han, og idet han pekte på oljehandleren, tilføyde han:
”Gi ham femti slag med pisken.”
Deretter var det Bauakas og krøplingens tur.
”Ville du gjenkjenne din hest blant tjue andre?” spurte han Bauakas.
”Det ville jeg”, svarte han.
”Og du?” spurte han krøplingen.
”Det ville jeg,” sa krøplingen.
”Følg meg,” sa dommeren til Bauakas.
De dro til stallen, og Bauakas pekte øyeblikkelig ut sin hest blant de tjue
andre. Så kalte dommeren krøplingen ned i stallen og ba ham om å peke ut hesten.
Krøplingen kjente igjen hesten og pekte på den. Dommeren gikk deretter tilbake til
rettssalen og satte seg.
”Ta hesten, den er din,” sa han til Bauakas. ”Gi tiggeren femti slag med
pisken.”
Da dommeren forlot rettssalen for å dra hjem, fulgte Bauakas etter ham.
”Hva vil du?” spurte dommeren. ”Er du ikke fornøyd med avgjørelsen min?”
”Jeg er fornøyd,” sa Bauakas. ”Men jeg skulle like å vite hvordan du visste at
kvinnen var gift med læreren, at pengene tilhørte slakteren og at hesten var min og
ikke tiggerens.”
”Slik forsto jeg sannheten om kvinnen: om morgenen ba jeg henne komme
inn til meg og sa: ’Vær så snill og fyll blekkhuset mitt’. Hun tok blekkhuset, vasket det
raskt og fingernemt, og fylte det med blekk; fordi hun var vant til slikt arbeid. Hvis hun
hadde vært kona til bonden, ville hun ikke ha visst hvordan hun skulle gjøre det.
Derfor skjønte jeg at læreren fortalte sannheten.
Sannheten om pengene forsto jeg på denne måten: jeg la dem i en kopp med
vann, og om morgenen så jeg etter om det fløt olje på overflaten. Hvis pengene
hadde tilhørt oljehandleren, ville de vært tilgriset av de oljete hendene hans. Det var
ikke noe olje på vannet; derfor fortalte slakteren sannheten.
Når det gjelder hesten, så var det litt vanskeligere. Krøplingen gjenkjente den
blant tjue andre, akkurat som du. Men jeg tok ikke begge to med meg til stallen for å
se hvem av dere som gjenkjente hesten, men for å se hvem av dere hesten kjente.
Da du kom til syne, snudde den på hodet og strakte seg mot deg; men da krøplingen
tok på den, la den ørene bakover og løftet den ene hoven. Derfor visste jeg at du var
hestens rette eier.”
Da sa Bauakas til dommeren: ”Jeg er ingen kjøpmann, men kong Bauakas,
jeg kom hit for å se om det som blir sagt om deg er sant. Jeg forstår nå at du er en
klok dommer. Be meg om hva du vil, og du skal få det som belønning.”
”Jeg trenger ingen belønning,” svarte dommeren. ”Jeg er tilfreds med at
kongen min har rost meg. ”

Frigitte eksempeloppgaver i lesing

Side 29

R109Q01

Spørsmål 32: RETTFERDIG DOMMER
I begynnelsen av historien får vi vite at Bauakas byttet klær med en kjøpmann.
Hvorfor ønsket ikke Bauakas å bli gjenkjent?

A Han ville se om folk fremdeles adlød ham når han var en “vanlig” person.
B Han planla å dukke opp foran dommeren i en rettssak, forkledd som
handelsmann.
C Han likte å kle seg ut slik at han fritt kunne reise rundt og spille undersåttene sine
noen puss.
D Han ville se dommeren i sitt vanlige arbeid, når han ikke var påvirket av at
kongen var til stede.

R109Q03

Spørsmål 33: RETTFERDIG DOMMER
Hvordan visste dommeren at kvinnen var kona til læreren?

A Ved å legge merke til utseendet hennes og se at hun ikke så ut som en
bondekone.
B På måten læreren og bonden fortalte historiene sine i retten.
C På måten hun reagerte overfor bonden og læreren i retten.
D Ved å teste hvor flink hun var til å gjøre det arbeidet som hun trengte å utføre for
mannen sin.

R109Q05

Spørsmål 34: RETTFERDIG DOMMER
Hva handler denne fortellingen i hovedsak om?
A
B
C
D

Alvorlige lovbrudd
Klok rettferdighet.
En god hersker.
Et lurt knep.
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Spørsmål 35: RETTFERDIG DOMMER

R109Q04- 0 1 2 3 4 8 9

Synes du det var rettferdig av dommeren å gi SAMME straff for alle lovbruddene?
Begrunn svaret ditt ved å vise til likheter eller ulikheter mellom de tre sakene i
fortellingen.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

SPØRSMÅL 36: RETTFERDIG DOMMER

R109Q09a- 0 1 8 9
R109Q09b- 0 1 8 9

I dette spørsmålet skal du sammenlikne lov og rett i landet ditt med den type lov og
rett som blir vist i fortellingen.
Nevn et eksempel på at lov og rett i landet ditt LIKNER på den type lov og rett som
er vist i fortellingen.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Nevn et eksempel på at lov og rett i landet ditt er FORSKJELLIG fra den type lov og
rett som er vist i fortellingen?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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R109Q10

SPØRSMÅL 37: RETTFERDIG DOMMER
Hvilken sjanger mener du fortellingen tilhører?
A
B
C
D
E

Eventyr
Reiseskildring
Historisk fremstilling
Tragedie
Komedie

Frigitte eksempeloppgaver i lesing

Side 32

FØL DEG VEL I JOGGESKOENE DINE

I 14 år har sportsmedisinsenteret i Lyon i Frankrike studert skader på unge
idrettsutøvere og profesjonelle idrettsutøvere. Det er slått fast at det beste er
forebyggende arbeid … og gode sko.
Snuble, spark, bruk og
slit…
18 % av ballspillere
mellom 8 og 12 år har
allerede hælskader.
Brusken i ankelen til en
fotballspiller tåler ikke
støt så godt. 25 % av
profesjonelle spillere har
selv oppdaget at det er et
spesielt svakt punkt.
Brusken i det ømfintlige
kneleddet kan også bli
uopprettelig skadet, og
hvis man ikke tar hensyn
til dette allerede i
barneårene (fra 10–12årsalderen), kan det føre
til for tidlig slitasjegikt.
Hoften slipper heller ikke
unna skade, og særlig
når spillerne er slitne,
risikerer de beinbrudd
som resultat av fall eller
sammenstøt.
Fotballspillere som har
spilt i mer enn ti år, har
beinutvekster enten på
skinnebenet eller hælen,
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ifølge undersøkelsen. Det
er dette som går under
navnet “fotballfot”, en
misdannelse som er
forårsaket av sko med for
ustabile såler og
ankelstøtte.
Beskytte, støtte,
stabilisere, absorbere
Hvis en sko er for stiv,
hindrer den bevegelse.
Hvis den er for myk, øker
den risikoen for skader
og forstuing. En god
sportssko bør tilfredsstille
fire krav:
For det første må den
bidra til ytre beskyttelse:
være motstandsdyktig
mot støt, enten fra ballen
eller en annen spiller,
greie å ta av for
ujevnheter i bakken og
holde foten varm og tørr,
selv når det regner eller
er iskaldt.
Den må støtte foten,
og spesielt ankelleddet,

for å unngå forstuinger,
hevelser og andre
problemer som også kan
skade kneet.
Den må dessuten gi
spillerne god balanse, slik
at de ikke sklir på vått,
eller skrenser på altfor
tørt underlag.
Til sist må den dempe
støt, noe særlig
volleyball- og
basketballspillere er
utsatt for, fordi de stadig
hopper.
Tørre føtter
For å unngå små, men
plagsomme lidelser som
vannblemmer eller
fotsopp, må skoen slippe
ut damp og svette, og
den må hindre fuktighet
utenfra i å komme inn.
Det ideelle materialet for
dette er lær som er
impregnert, slik at skoen
ikke blir gjennomvåt med
en gang det regner.
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Bruk artikkelen på motstående side når du svarer på spørsmålene nedenfor.

R110Q01

Spørsmål 38: SPORTSSKO
Hva har forfatteren til hensikt å vise i denne teksten?
A
B
C
D

At kvaliteten på mange sportssko er blitt svært mye bedre.
At det er best å la være å spille fotball hvis du er under 12 år.
At unge mennesker er utsatt for stadig flere skader fordi de er i så dårlig form.
At det er svært viktig for unge ballspillere å bruke gode sportssko.

Spørsmål 39: SPORTSSKO

R110Q04- 0 1 9

Hvorfor bør ikke sportssko være for stive ifølge artikkelen?
.................................................................................................................................

Spørsmål 40: SPORTSSKO

R110Q05- 0 1 9

Et sted i artikkelen står det: “En god sportssko bør tilfredsstille fire krav".
Hvilke er disse fire kravene?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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R110Q06

Spørsmål 41: SPORTSSKO

Se på denne setningen. Den står mot slutten av artikkelen og blir presentert i to deler:
“For å unngå små, men plagsomme lidelser,
som vannblemmer eller fotsopp,…”

(første del)

“… må skoen slippe ut damp og svette,
og den må hindre fuktighet utenfra fra å komme inn.”

(andre del)

Hva er sammenhengen mellom den første og den andre delen av setningen?
Den andre delen
A
B
C
D

motsier den første delen.
gjentar den første delen.
illustrerer det problemet som blir beskrevet i den første delen.
gir løsningen på det problemet som ble beskrevet i den første delen.
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SJOKOLETT
DÅRLIG SMAK
av Arnold Jago
Visste du at i 1996 brukte australierne
nesten like mye penger på sjokolade som
den australske regjeringen brukte på å
hjelpe de fattige i andre land?
Kan det være noe galt med prioriteringene
våre?
Hva har du tenkt å gjøre med det?
Ja, du!

Arnold Jago,
Mildura
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Brevet på motstående side sto i en australsk avis i 1997. Bruk brevet når du svarer
på spørsmålene nedenfor.

R112Q01

Spørsmål 42: SJOKOLETT
Arnold Jagos mål er å provosere fram
A
B
C
D

skyldfølelse.
humor.
frykt.
tilfredsstillelse.

Spørsmål 43: SJOKOLETT

R112Q03- 0 1 2 3 4 8 9

Hva slags reaksjoner eller tiltak tror du Arnold Jago vil at brevet hans skal føre til?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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MOBBING
FORELDRE VET FOR LITE OM MOBBING
Ifølge en spørreundersøkelse som
Undervisningsdepartementet
offentliggjorde onsdag, er bare en av
tre foreldre klar over at mobbing angår
deres barn.
Undersøkelsen, som ble
gjennomført i tidsrommet desember
1994 til januar 1995 omfattet 19 000
foreldre, lærere og elever fra
barneskoler, ungdomsskoler og
videregående skoler der det hadde
forekommet mobbing.
Undersøkelsen, den første i sitt slag
som er utført av
Undervisningsdepartementet, omfattet
elever fra fjerde klasse og oppover.
Ifølge undersøkelsen sa 22 prosent av
barneskoleelevene at de ble utsatt for
mobbing. Til sammenlikning gjaldt
dette 13 prosent av elevene i
ungdomsskolen og 4 prosent av
elevene i videregående skole.
På den annen side sa omtrent 26
prosent av barneskoleelevene at de
selv hadde mobbet. Denne prosenten
ble redusert til 20 prosent for
ungdomsskoleelevene og 6 prosent for
elevene i videregående skole.
Av dem som svarte at de hadde
vært mobbere, sa mellom 39 og 65
prosent at de også var blitt mobbet.
Undersøkelsen anslår at 37 prosent
av foreldrene til mobbeofrene i
barneskolen var klar over at mobbing
rammet deres barn. Tallet var 34
prosent av foreldrene til
ungdomsskoleelevene og 18 prosent
av foreldrene til elevene i
videregående skole.
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Av de foreldrene som var klar over
mobbingen, var det mellom 14 prosent
og 18 prosent som sa at de var blitt
fortalt om mobbingen av lærere. Bare
mellom 3 og 4 prosent av foreldrene
hadde fått vite om mobbingen fra sine
egne barn, ifølge undersøkelsen.
Undersøkelsen fant også ut at 42
prosent av barneskolelærerne ikke er
klar over at mobbing rammer deres
elever. Andelen av disse lærerne var
29 prosent i ungdomsskolen og 69
prosent i videregående skole.
Da de ble spurt om bakgrunnen for
mobbingen, nevnte omkring 85
prosent av lærerne mangel på
oppdragelse i hjemmene. Mange
foreldre trakk fram mangel på
rettferdighetssans og medfølelse
elever imellom som hovedgrunnen.
En representant for utdanningsdepartementet sa at funnene tyder på
at foreldre og lærere burde ha bedre
kontakt med barna for å forhindre
mobbing.
Skolemobbing ble et hovedtema i
Japan etter at 13 år gamle Kiyoteru
Okouchi hengte seg i Nishio i Aichi
Prefecture i oktober 1994, og etterlot
seg et brev der det sto at
klassekameratene gjentatte ganger
hadde dukket ham i en elv i nærheten
og presset ham for penger.
Dette selvmordet gjorde at
undervisningsdepartementet i mars i
1995 fremskyndet utgivelsen av en
rapport om mobbing som innstendig
oppfordret lærerne til å nekte
mobberne adgang til skolen.

Side 38

Artikkelen på forrige side sto i en japansk avis i 1996. Bruk den når du svarer på
spørsmålene nedenfor.

Spørsmål 44: MOBBING

R118Q02- 0 1 8 9

Hvorfor nevner artikkelen Kiyoteru Okouchis død?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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R118Q03

Spørsmål 45: MOBBING

Hvor stor prosent av lærerne fra hvert skoleslag var uvitende om at deres elever ble
mobbet? Lag en sirkel rundt det alternativet (A, B, C eller D) som viser dette best.
A

C
B

Videregående

Videregående

Ungdomstrinn

Ungdomstrinn

Barnetrinn

Barnetrinn

0

20

40

60

80

100

20

0

% av lærere som ikke visste om mobbing

40

60

80

100

% av lærere som ikke visste om mobbing

D

C
Videregående

Videregående

Ungdomstrinn

Ungdomstrinn

Barnetrinn

Barnetrinn

0

20

40

60

80

100

% av lærere som ikke visste om mobbing

Frigitte eksempeloppgaver i lesing

0

20

40

60

80

100

% av lærere som ikke visste om mobbing

Side 40

GAVEN
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Hvor mange dager, tenkte hun, hadde hun sittet slik og betraktet det kalde, brune
vannet, som tomme for tomme krøp oppover bergskrenten som stadig gikk i
oppløsning. Det var så vidt hun kunne huske at regnet begynte, hvordan det kom
drivende sørfra, tvers over sumpen, og slo mot de tynne veggene i huset hennes.
Deretter begynte selve elva å stige, først langsomt, så tok den en pause for å komme
tilbake igjen. Fra time til time skled den innover viker og grøfter og flommet over de
laveste områdene. Om natten, mens hun sov, oversvømmet den hele veien og
omringet henne, slik at hun satt der alene. Båten var borte, og huset lå som om det
var blitt slengt igjen borte på bergskrenten. Nå streifet vannet også de tjærebredde
støttepilarene. Og det steg fortsatt.
Så langt hun kunne se, til tretoppene der den motsatte bredden hadde vært,
var sumpen som en endeløs sjø, overflommet av regnskyllene, og elva var
forsvunnet et eller annet sted i denne uendeligheten. Huset var bygget som en båt i
bunnen, for nettopp å stå imot en slik flom, hvis den skulle komme, men nå var det
gammelt. Kanskje hadde de underste plankene råtnet vekk. Kanskje ville tauet som
fortøyde huset til det store eiketreet, løsne og la henne fare av gårde med
vannmassene, den samme veien som båten hadde tatt.
Ingen kunne komme nå. Hun kunne skrike ut, men det ville ikke nytte, ingen
ville høre. Nedover langs breddene av sumpen kjempet flere for å redde det lille de
maktet, kanskje bare livet. Hun hadde sett et helt hus som fløt forbi, så stille at det
minnet henne om en begravelse. Hun forstod hvilket hus det var da hun så det. Det
hadde vært forferdelig å se det drive forbi, men eierne måtte ha reddet seg opp på et
høyere område. Senere, da regnet og mørket presset på, hadde hun hørt en panter
som skrek lenger oppe langs elva.
Huset liksom grøsset og skalv rundt henne som om det var levende. Hun
strakte seg for å gripe en lampe idet den veltet ned fra bordet ved senga hennes, og
satte den mellom føttene sine for å holde den fast. Og så, mens huset knaket og
stønnet av anstrengelse, slet det seg opp fra leira, fløt fritt, duppet som en kork og
svingte seg langsomt ut, trukket med av elva. Hun tok tak i sengegjerdet. Huset
beveget seg så langt fortøyningen rakk. Det gjorde et rykk så det gamle tømmeret
ynket seg, og deretter tok det en pause. Langsomt slapp strømmen taket og lot det
gynge tilbake mens det skrubbet over det stedet det hadde stått. Hun fikk igjen
pusten og satt lenge og følte den langsomme vuggingen hit og dit. Mørket trengte
seg gjennom det evige regnet, og hun sovnet med hodet på armen mens hun holdt
seg fast i senga.
I løpet av natten vekket skriket henne, en lyd så forpint at hun var på bena før
hun var våken. I mørket snublet hun mot senga. Det kom der utenfra, fra elva. Hun
kunne høre noe som beveget seg, noe stort som laget en skrapende, slepende lyd.
Det var kanskje et annet hus. Så traff det, ikke hardt, men det streifet huset og gled
langsetter siden av det. Det var et tre. Hun lyttet idet grener og blader løsnet og
fortsatte nedover strømmen. Det etterlot seg bare regnet og skvulpingen fra
flommen, lyder som var så monotone at de var blitt en del av stillheten. Hun krøp
sammen på senga og var nesten sovnet igjen da enda et skrik hørtes, denne gangen
så nær at det kunne ha vært i rommet. Hun stirret inn i mørket og smøg seg bakover
på senga til hånden hennes fikk tak i den kalde rifla. Hun satte seg på huk på puta
mens hun lente våpenet mot knærne. “Er det noen der?” ropte hun.
Svaret var enda et skrik, mindre skingrende og trett, deretter lukket den
tomme stillheten seg om henne. Hun trakk seg tilbake mot senga. Hva det enn var,
så beveget det seg rundt på verandaen. Planker knirket, og hun kunne skjelne
lydene av gjenstander som veltet. Det var en skraping på veggen som om noen ville
rive den ned for å komme inn. Nå visste hun hva det var. Det var et stort kattedyr
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som var blitt satt av der da det opprevne treet hadde passert forbi henne. Det var
kommet med flommen, en gave.
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Ubevisst presset hun hånden mot ansiktet og langs den sammensnørte
halsen. Rifla vugget over knærne hennes. Hun hadde aldri sett en panter i sitt liv.
Hun hadde hørt om dem fra andre, og hørt de klagende skrikene deres i det fjerne.
Katten klorte på veggen igjen så vinduet ved døra ristet. Så lenge hun voktet vinduet
og holdt dyret innestengt mellom veggen og vannet, var hun trygg. Der ute tok dyret
en pause for å skjerpe klørne på den rustne fluenettingen. Nå og da pep og knurret
det.
Da lyset endelig trengte gjennom regnet, som et annet slags mørke, satt hun
fremdeles på senga, stiv og kald. Armene hennes, som var vant til å ro på elva,
verket etter å ha tviholdt i rifla. Hun hadde knapt turt å røre seg i frykt for at lyden ville
gi katten mer styrke. Hun svaiet stivt med i husets bevegelser. Det regnet fremdeles
som om det aldri ville ta slutt. Gjennom grålysningen kunne hun endelig se flommen
og regnet som falt og langt borte det tåkete omrisset av druknende tretopper. Katten
beveget seg ikke nå. Kanskje den var dratt. Hun la våpenet ned og skled ned fra
senga og beveget seg lydløst mot vinduet. Den var fremdeles der, sammenkrøpet på
kanten av verandaen stirret den opp mot den levende eika som huset var fortøyd i,
som om den vurderte mulighetene for å hoppe til en grein som hang ned. Den virket
ikke så skremmende nå som hun kunne se den, den grove pelsen nuppet seg i små
pigger, og huden klistret seg til de synlige ribbeina. Det ville være lett å skyte den slik
den satt nå, med den lange halen som slo fram og tilbake. Hun beveget seg tilbake
for å hente våpenet da den snudde seg. Uten forvarsel, den verken bøyde seg eller
spente musklene, sprang den mot vinduet og knuste en rute. Hun falt bakover, kvalte
et skrik, grep rifla og fyrte av gjennom vinduet. Hun kunne ikke se panteren nå, men
hun hadde bommet. Den begynte å gå igjen. Hun kunne skimte hodet og ryggens
bue idet den passerte vinduet.
Skjelvende dro hun seg tilbake til senga og la seg ned. Den jevne,
søvndyssende lyden av elva og regnet, den gjennomtrengende kulden, visket ut
planene hennes. Hun så mot vinduet og hadde våpenet klart. Etter å ha ventet lenge
flyttet hun seg igjen for å se. Panteren hadde sovnet, med hodet på potene som en
huskatt. For første gang siden det begynte å regne, hadde hun lyst til å gråte, for seg
selv, for alle de andre, for hele flommen. Hun gled ned på senga og trakk dyna rundt
skuldrene. Hun burde kommet seg ut da det var mulig, da veiene var åpne eller før
båten hennes ble vasket vekk. Mens hun gynget fram og tilbake i takt med huset,
minnet en dyp smerte i magen henne om at hun ikke hadde spist. Hun kunne ikke
huske hvor lenge det var siden. Hun var skrubbsulten, akkurat som katten. Hun listet
seg inn i kjøkkenet og gjorde opp ild med de få vedpinnene som var igjen. Hvis
flommen fortsatte, måtte hun brenne stolene, og kanskje selve bordet også. Hun tok
ned restene av en røkt skinke fra taket, kuttet tykke skiver av det rødbrune kjøttet og
la dem i en stekepanne. Lukten av det stekte kjøttet gjorde henne svimmel. Det var
igjen noen harske kjeks fra sist hun hadde laget mat, og hun kunne koke litt kaffe.
Vann var det nok av.
Mens hun laget maten, glemte hun nesten katten, til den klynket. Den var
også sulten. ”La meg spise,” ropte hun til den, ”så skal jeg ta meg av deg.” Og hun lo
andpustent for seg selv. Da hun hengte resten av skinka tilbake på spikeren, utstøtte
katten en dyp, rumlende knurring som fikk hånden hennes til å skjelve.
Etter at hun hadde spist, gikk hun til sengs igjen og tok med seg rifla. Huset
hadde steget så mye at det ikke lenger skrapte mot bergskrenten når det svingte
tilbake fra elva. Maten hadde varmet henne. Hun kunne kvitte seg med panteren
mens dagslyset fremdeles ble holdt tilbake av regnet. Hun krøp langsomt bort til
vinduet. Den var fremdeles der, og mjauende begynte den å bevege seg på
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verandaen. Hun stirret lenge og uredd på den. Så, uten å tenke over hva hun gjorde,
la hun geværet bort og rundet sengehjørnet inn mot kjøkkenet. Bak henne beveget
katten seg urolig. Hun hentet ned det som var igjen av skinka, kom seg over det
gyngende gulvet tilbake til vinduet og dyttet skinka gjennom den knuste ruta. På den
andre siden hørte hun en sulten snerring, og dyret sendte noe som liknet sjokkbølger
tilbake til henne. Lamslått over det hun hadde gjort, trakk hun seg tilbake til senga.
Hun kunne høre lydene av panteren som slet i kjøttet. Huset vugget rundt henne.
Neste gang hun våknet, visste hun med den gang at alt var forandret. Det
hadde sluttet å regne. Hun kjente etter bevegelsene i huset, men det gynget ikke
lenger på vannet. Hun trakk døra opp og så en ny verden gjennom den istykkerrevne
fluenettingen. Huset sto på bergskrenten der det alltid hadde stått. Et par meter
nedenfor raste elva fremdeles i strie strømmer, men den dekket ikke lenger de få
meterne mellom huset og eiketreet. Og katten var borte. Fra verandaen til eika og
uten tvil videre inn i sumpene var det spor, som allerede var i ferd med å forsvinne i
den myke gjørma. Og der på verandaen, gnaget helt hvitt, lå det som var igjen av
skinka.
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Bruk fortellingen ”Gaven” på de tre foregående sidene når du svarer på spørsmålene
nedenfor. (Legg merke til at det er oppgitt linjenummer i margen i fortellingen for å hjelpe
deg å finne avsnitt som det blir vist til i spørsmålene.)

R119Q09a-0 1 9

Spørsmål 46: GAVEN

R119Q09b-0 1 9

Her er en del av en samtale mellom to mennesker som har lest “Gaven”:

Jeg synes kvinnen i fortellingen
er hjerteløs og ond.
Hvordan kan du si det?
Jeg synes hun viser
svært mye medfølelse.

Bruk fortellingen til å vise hvordan hver av disse personene kan begrunne synspunktet sitt.
Person 1 ..................................................................................................................
.................................................................................................................................
Person 2 ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
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R119Q01

Spørsmål 47: GAVEN
Hva er kvinnens situasjon i begynnelsen av fortellingen?
A
B
C
D

Hun er for svak til å forlate huset etter flere dager uten mat.
Hun forsvarer seg mot et vilt dyr.
Huset hennes er omringet av flomvann.
En oversvømmet elv har feid huset hennes av gårde.

Spørsmål 48: GAVEN

R119Q07- 0 1 2 3 9

Her er det noen tidlige henvisninger til panteren i fortellingen:
“vekket skriket henne, en lyd så forpint…” (linje 36)
“Svaret var enda et skrik, mindre skingrende og trett…” (linje 47)
“Hun hadde …hørt de klagende skrikene deres i det fjerne.” (linje 56)
Når du tenker over hva som skjer i resten av fortellingen, hvorfor tror du
forfatteren velger å presentere panteren på denne måten?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Spørsmål 49: GAVEN

R119Q06

“Og så, mens huset knaket og stønnet av anstrengelse, slet det seg opp…” (linjene 27 - 28)
Hva hendte med huset i denne delen av fortellingen?
A
B
C
D

Det falt fra hverandre.
Det begynte å flyte.
Det støtte mot eiketreet.
Det sank til bunns i elva.
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Spørsmål 50: GAVEN

R119Q08- 0 1 2 9

Hva antyder fortellingen om grunnen til at kvinnen matet panteren?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

R119Q04

Spørsmål 51: GAVEN
Når kvinnen sier “så skal jeg ta meg av deg” (linje 96), mener hun at hun
A
B
C
D

forsikrer seg om at katten ikke skal skade henne.
prøver å skremme katten.
planlegger å skyte katten.
planlegger å gi katten mat.

Spørsmål 52: GAVEN

R119Q05- 0 1 2 3 9

Synes du at den siste setningen i “Gaven” er en passende slutt?
Begrunn svaret ditt for å vise at du forstår hvordan slutten henger sammen med resten
av fortellingen.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Frigitte eksempeloppgaver i lesing

Side 47

På de to neste sidene er det to tekster. Tekst 1 er et utdrag fra skuespillet Léocadia av Jean
Anouilh og Tekst 2 gir definisjoner av teateryrker. Bruk tekstene når du svarer på
spørsmålene som kommer etterpå.
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TEKST 1
AMANDA OG HERTUGINNEN
Resymé: Prinsen, som var svært forelsket i Léocadia, er utrøstelig etter hennes død. I en butikk som
heter Réséda Soeurs har hertuginnen, som er tanten hans, møtt en ung ekspeditrise som heter
Amanda. Amanda er forbausende lik Léocadia, og hertuginnen vil at Amanda skal hjelpe henne med
å befri prinsen fra minnene som plager ham.
Et veikryss på slottsområdet, en sirkelformet
benk rundt et liten obelisk… mørket faller på.
AMANDA
Jeg forstår fremdeles ikke. Hva kan jeg gjøre for
ham, frue? Jeg kan ikke tro at De virkelig kan ha
ment … og hvorfor meg? Jeg er ikke spesielt
pen. Og selv om noen var svært pen - hvem
skulle plutselig kunne komme mellom ham og
minnene hans på den måten?
HERTUGINNEN
Ingen annen enn Dem.
AMANDA, alvorlig overrasket
Jeg?
HERTUGINNEN
Verden er så dum, barnet mitt. Den ser bare
opptog, fakter og ytre skjønnhet… det må være
derfor ingen har fortalt Dem det. Men hjertet mitt
har ikke forrådt meg — jeg ropte nesten høyt da
jeg så Dem på Réséda Soeurs for første gang. For
en som kjente mer av henne enn bare utseendet
hennes, er De Léocadias sanne bilde.
Stillhet. Kveldsfuglene har nå overtatt etter
ettermiddagsfuglene. Det er skumring, og lufta er
fylt av fuglekvitter.

AMANDA, svært forsiktig
Jeg tror virkelig ikke jeg kan, frue. Jeg har
ingenting, jeg er ingenting… og de kjærestene
jeg har hatt, har jeg tross alt vært forelsket i, ikke
sant?
Hun har reist seg. Hun har tatt fram den lille
vesken sin som om hun var i ferd med å dra.

HERTUGINNEN, også forsiktig, og svært trett
Naturligvis, kjære. Jeg ber om unnskyldning.

Hør…det er ham! Bare vis Dem for ham mens
De lener Dem mot den lille obelisken der han
først møtte henne. La ham se Dem, selv om det
bare er denne ene gangen, la ham skrike ut, idet
han plutselig ser likheten, dette komplottet, som
jeg skal tilstå for ham i morgen, og som han
kommer til å hate meg for — alt er bedre enn
denne døde piken som kommer til å ta ham vekk
fra meg en vakker dag, det er jeg sikker
på…(hun har grepet henne i armen.) De vil gjøre
det, ikke sant? Jeg ber Dem ydmykt, unge dame.
(Hun ser bønnfallende på henne og legger fort
til:) Og så, på den måten vil De se ham også. Og
… Jeg føler at jeg rødmer når jeg sier dette til
Dem — livet er galskap! Det er tredje gang jeg
rødmer på seksti år, og andre gang på ti minutter
— De vil se ham og hvis han bare kunne ( og
hvorfor ikke ham, siden han er pen og
sjarmerende, og han ville ikke være den første)
hvis han bare kunne være så heldig, både når det
gjaldt ham og meg, å få Dem forelsket akkurat
nå…Klokken igjen inne i skyggene, men svært
nær nå.
AMANDA, hvisker
Hva skal jeg si til ham?
HERTUGINNEN, griper armen hennes
Si bare: ―Unnskyld meg, min herre, kan De si
meg veien til havet? ―
Hun skynder seg inn mellom trærnes dype
skygger. Akkurat i tide. Det høres en svak lyd.
Det er prinsen på sykkelen sin. Han passerer
svært nær det svake omrisset av Amanda ved
obelisken. Hun mumler.

AMANDA
Unnskyld meg, min herre…
Han stanser, går av sykkelen, tar av seg hatten
og ser på henne.

Så reiser hun seg besværlig opp, som en gammel
kvinne. En sykkelklokke høres i kveldsluften; hun
farer sammen.

PRINSEN
Ja?
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AMANDA
Kan De si meg veien til havet?
PRINSEN
Ta andre vei til venstre.
Han bukker, trist og høflig, setter seg tilbake på
sykkelen og kjører vekk. Klokkene høres igjen i
det fjerne. Hertuginnen kommer ut av skyggen,
hun ser svært gammel ut.

Det var mørkt… Og så, hvem vet hvilket ansikt
han gir henne nå, i drømmene sine? (Hun spør
ydmykt:) Det siste toget er gått, unge dame. Men
uansett, kunne De så tenke Dem å bli med til
slottet i kveld?
AMANDA, med underlig, fremmed stemme
Ja, frue.
Det er fullstendig mørkt. Man kan ikke lenger se
de to mellom skyggene, og bare vinden kan høres
i de store trærne.

AMANDA, forsiktig, etter en stund
Han kjente meg ikke igjen…

TEPPET FALLER

HERTUGINNEN

TEKST 2
BESKRIVELSE AV NOEN TEATERYRKER
Skuespiller: spiller en rolle på scenen.
Instruktør: kontrollerer og har tilsyn med alt som har med skuespillet å gjøre. Han eller hun
bestemmer ikke bare hvor skuespillerne skal være, hvordan de skal komme inn og ut og
hvordan de skal spille, han eller hun foreslår også hvordan stykket skal tolkes.
Kostymearbeidere: produserer kostymer etter en modell.
Scenograf: tegner modeller av kulisser og kostymer. Modellene blir så laget i full størrelse i
et verksted.
Rekvisitør: ansvarlig for å finne nødvendige rekvisitter. Ordet ‖rekvisitt‖ brukes om alt som
kan flyttes: lenestoler, brev, lamper, blomsterbuketter osv. Kulissene og kostymene er ikke
rekvisitter.
Lydtekniker: ansvarlig for alle lydeffekter som kreves for produksjonen. Han eller hun
befinner seg i kontrollrommet under forestillingen.
Lysassistent eller lystekniker: ansvarlig for lyssettingen. Han eller hun befinner seg også i
kontrollrommet under forestillingen. Lyssettingen er så avansert at et velutstyrt teater kan ha
inntil ti lysteknikere.
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Side 50

R216Q01

Spørsmål 53: AMANDA OG HERTUGINNEN
Hva handler dette utdraget om?
Hertuginnen har lagt en plan for å
A
B
C
D

få prinsen til å komme og besøke henne oftere.
få prinsen til endelig å bestemme seg for å gifte seg.
få Amanda til å få prinsen til å glemme sin sorg.
få Amanda til å komme og bo sammen med henne i slottet.

Spørsmål 54: AMANDA OG HERTUGINNEN

R216Q02- 0 1 9

I manuskriptet til stykket er det, i tillegg til de replikkene som skuespillerne skal
framføre, sceneanvisninger som skuespillerne og teaterteknikerne skal følge.
Hvordan kan man se hva som er sceneanvisninger i manuskriptet?
.................................................................................................................................

Spørsmål 55: AMANDA OG HERTUGINNEN

R216Q03A- 0 1 9
R216Q03B- 0 1 9
R216Q03C- 0 1 9

Her er en liste over teaterteknikere som har ansvaret for dette utdraget av
Léocadia. Fyll ut tabellen ved å angi en sceneanvisning fra TEKST 1 som
krever at hver av teknikerene er aktive.
Den første har vi gjort for deg.

Teaterteknikere

Sceneanvisning

Scenograf

en sirkelformet benk rundt en liten obelisk

Rekvisitør
Lydtekniker
Lystekniker
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R216Q04- 0 1 9

Spørsmål 56: AMANDA OG HERTUGINNEN

Instruktøren bestemmer hvor skuespillerne skal være på scenen. På en tegning
markerer han eller hun Amanda med bokstaven A og hertuginnen med bokstaven H.
Sett en A og en H på tegningen nedenfor for å vise omtrent hvor Amanda
og hertuginnen er når prinsen ankommer.

Sidekulisser

 Sidekulisser
Sidekulisser

Sidekulisser

Spørsmål 57: AMANDA OG HERTUGINNEN

R216Q06

Mot slutten av utdraget fra stykket sier Amanda “Han kjente meg ikke igjen…”
Hva mente hun med det?
A
B
C
D

At prinsen ikke så på Amanda.
At prinsen ikke forstod at Amanda var en ekspeditrise.
At prinsen ikke forstod at han allerede hadde møtt Amanda.
At prinsen ikke la merke til at Amanda liknet på Léocadia.
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BIER
Informasjonen på de to neste sidene er fra et hefte om bier. Bruk denne
informasjonen når du svarer på spørsmålene som kommer etterpå.

Å SAMLE NEKTAR
Bier lager honning for å overleve. Det er deres eneste næringskilde. Hvis det er 60
000 bier i en kube, vil omtrent en tredjedel av dem være opptatt med å samle
nektar, som deretter blir omdannet til honning av husbiene. Et lite antall bier har
rollen som letebier og arbeider med å lete etter og finne fram til mat. Når de finner
en nektarkilde, drar de tilbake til kuben for å fortelle de andre biene hvor den er.
Letebiene lar de andre få vite hvor nektarkilden er ved å framføre en dans som
forteller om retningen og avstanden som biene må fly. Under denne dansen rister
bien underkroppen fram og tilbake mens den beveger seg rundt i 8-tallsformede
sirkler. Dansen følger det mønsteret som er vist på diagrammet nedenfor.

Diagrammet viser en bi som danser inne i kuben på overflaten av vokskaken.
Dersom den midterste delen av 8-tallet peker rett opp, betyr det at biene kan finne
honning hvis de flyr rett mot sola. Hvis den midterste delen av 8-tallet peker mot
høyre, er det mat til høyre for sola.
Avstanden mellom maten og kuben blir angitt ved hvor lenge bien rister på
underkroppen. Hvis maten er ganske nær, rister bien underkroppen en kort stund.
Hvis maten er langt borte, rister hun underkroppen lenge.
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Å LAGE HONNING
Når biene kommer til kuben fulle av nektar, gir de den til husbiene. Husbiene snur
og vender på nektaren med underkjevene sine, og utsetter den for den varme, tørre
lufta i kuben. Med en gang den er samlet, inneholder nektaren sukker og mineraler
blandet med ca 80% vann. Etter ti til tjue minutter, når mye av det overflødige vannet
har fordampet, plasserer husbiene nektaren i en celle i vokskaken der fordampingen
fortsetter. Etter tre dager inneholder honningen i cellene omkring 20% vann. På dette
tidspunktet dekker biene cellene med et lokk som de lager av bivoks.
I løpet av en viss periode samler gjerne biene i en kube nektar fra samme type
blomster i det samme området. Frukttrær, kløver og blomstrende trær er noen av de
viktigste nektarkildene.

ORDFORKLARING
husbi
en arbeidsbi som jobber inne i kuben
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R217Q01

Spørsmål 58: BIER
Hva er hensikten med bienes dans?
A
B
C
D

Å feire en vellykket honningproduksjon.
Å angi hva slags planter letebiene har funnet.
Å feire at en ny dronningbi er født.
Å angi hvor letebiene har funnet mat.

Spørsmål 59: BIER

R217Q02- 0 1 8 9

Skriv ned de tre av de viktigste nektarkildene.
1. ..............................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................

Spørsmål 60: BIER

R217Q03

Hva er den viktigste forskjellen på nektar og honning?
A
B
C
D

Mengden vann i stoffet.
Forholdet mellom sukker og mineraler i stoffet.
Det planteslaget som stoffet samles fra.
Den bitypen som behandler stoffet.
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Spørsmål 61: BIER

R217Q05- 0 1 2 8 9

Hva er det bien gjør når den danser for å vise hvor langt borte maten er fra kuben?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.
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CANCO Manufacturing Company
Personalavdelingen

Senter for intern og ekstern mobilitet
Hva er SIEM?

Hvor mye koster SIEM?

SIEM står for Senter for intern og
ekstern mobilitet, som er en del av
personalavdelingen. Flere ansatte ved
avdelingen arbeider her, sammen med
folk fra andre avdelinger og eksterne
yrkesveiledere.
SIEM står til tjeneste med å hjelpe
ansatte som er på utkikk etter ny jobb
innenfor eller utenfor Canco
Manufacturing Company.

Betalingen fastsettes i samråd med
avdelingen der du arbeider. Flere av
tjenestene til SIEM er gratis. Du kan
også bli bedt om å betale, enten i form
av penger eller arbeid.

Hva gjør SIEM?
SIEM støtter de ansatte som seriøst
vurderer annet arbeid gjennom
følgende tiltak:
• Jobbdatabase
Etter intervju med en ansatt legges
opplysninger inn på en database som
kan koble jobbsøkere med ledige
stillinger i Canco og andre bedrifter.
• Veiledning
Potensialet til den ansatte kartlegges
gjennom yrkesveiledningssamtaler.
• Kurs
Det arrangeres kurs (i samarbeid med
informasjons- og
opplæringsavdelingen) som tar opp
jobbsøking og karriereplanlegging.
• Omstillingsprosjekter
SIEM støtter og samordner prosjekter
som skal hjelpe ansatte med å
forberede seg på nye karriereveier og
nye utfordringer.
• Formidling
SIEM opptrer som formidler for ansatte
som er oppsigelsestruet på grunn av
omorganisering, og hjelper til med å
finne nye stillinger når det trengs.
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Hvordan arbeider SIEM?
SIEM hjelper ansatte som seriøst
vurderer en annen jobb innenfor eller
utenfor selskapet.
Denne prosessen begynner med at man
leverer en søknad. En diskusjon med en
personalrådgiver kan også være nyttig.
Det er klart at du bør snakke med
rådgiveren først om hvilke ønsker du
har når det gjelder karrieren din og
hvilke muligheter som fins internt.
Rådgiveren er kjent med evnene dine
og hva som skjer på arbeidsstedet ditt.
Kontakt med SIEM skjer i alle tilfeller
gjennom personalrådgiveren. Han eller
hun tar seg av søknaden fra deg, og
etter dette blir du invitert til en
diskusjon med en representant for
SIEM.
Flere opplysninger
Personalavdelingen kan gi deg flere
opplysninger.

Side 57

Bruk annonsen fra en personalavdeling på motstående side til å svare på spørsmålene
nedenfor.

Spørsmål 62: PERSONAL

R234Q01- 0 1 9

Ifølge annonsen, hvor kan du få flere opplysninger om SIEM?
.................................................................................................................................

Spørsmål 63: PERSONAL

R234Q02- 0 1 9

Nevn to tiltak som SIEM bruker for å hjelpe folk som kommer til å miste jobben på grunn av
omorganisering.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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LEDER

Ny teknologi krever nye
regler
VITENSKAPEN har en tendens til å ligge et hakk
foran lovgivning og etikk. Dette skjedde på
dramatisk vis i 1945 på livets destruktive side med
atombomben, og det skjer nå igjen på livets
skapende side med metoder som overvinner
ufruktbarhet.
De fleste av oss gledet oss med familien Brown i
England da Louise, det første prøverørsbarnet, ble
født. Og vi har forundret oss over andre
førstegangshendelser – sist da det ble satt til verden
friske babyer som en gang hadde vært dypfrosne
embryo som ventet på det rette øyeblikket for
implantasjon i den framtidige moren.
I Australia har de juridiske og etiske sidene ved
saken om to slike dypfrosne embryo, skapt en storm
av debatt. Embryoene skulle implanteres i Elsa Rios,
gift med Mario Rios. En tidligere implantasjon
hadde vært mislykket, men ekteparet Rios ønsket å
få enda en sjanse til å bli foreldre. Men før de fikk
den sjansen, omkom begge i en flyulykke.
Hva skulle det australske sykehuset gjøre med de
frosne embryoene? Kunne de implanteres i en
annen? Det var mange som meldte seg. Hadde
embryoene på noen måte rett til den anselige arven
etter ekteparet Rios, eller skulle embryoene
ødelegges? Paret hadde selvsagt ikke etterlatt seg
noen instruksjoner om hvordan man skulle forholde
seg til embryoene i tilfelle de selv døde.
I Australia nedsatte man en kommisjon for å
utrede spørsmålet. Forrige uke avga kommisjonen
sin rapport. Embryoene skulle tines, sa panelet, for
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en donasjon av embryoene ville kreve samtykke fra
“produsentene”, og noe slikt samtykke var ikke gitt.
Kommisjonen mente også at embryoene i sin
nåværende tilstand ikke hadde noe eget liv, og derfor
kunne tilintetgjøres.
Medlemmene i kommisjonen var klar over at de
beveget seg i et minefelt, juridisk og etisk. Derfor
krevde de at opinionen skulle få tre måneder på seg
til å reagere på kommisjonens anbefaling. Ble det
ramaskrik mot at embryoene skulle tilintetgjøres,
skulle kommisjonen vurdere saken på nytt.
Ektepar som nå registrerer seg på Sydneys Queen
Victoria hospital for prøverørsbefruktning, må oppgi
hva som skal gjøres med embryoene hvis noe
tilstøter dem.
Dette forhindrer at en situasjon som den som
oppsto i forbindelse med ekteparet Rios’ dødsfall
gjentar seg. Hva skjer med det andre kompliserte
spørsmålet? I Frankrike måtte en kvinne nylig gå
rettens vei for å få tillatelse til å bli gravid med sin
avdøde manns dypfrosne spermier. Hvordan skal
slike krav behandles? Hva bør gjøres om en
surrogatmor bryter kontrakten og nekter å gi fra seg
barnet hun har lovet å bære fram for en annen?
Vårt samfunn har hittil ikke greid å etablere
gjennomførbare bestemmelser som setter stopp for
atomkraftens destruktive evne. Vi høster nå de
marerittaktige fruktene av dette. Mulighetene for å
misbruke forskernes evne til å fremme eller hindre
forplantningen er mangfoldige. Etiske og juridiske
grenser må trekkes før vi går oss helt vill.

Side 59

Bruk lederartikkelen “Ny teknologi krever nye regler” på motstående side til å svare på
spørsmålene nedenfor.

Spørsmål 64: NYE REGLER

R236Q01- 0 1 9

Strek under den setningen som forklarer hva australierne gjorde for å komme fram til
hvordan de skulle behandle de nedfrosne embryoene som tilhørte et par som omkom i en
flyulykke.

Spørsmål 65: NYE REGLER

R236Q02- 0 1 2 9

Nevn to eksempler fra lederartikkelen som illustrerer hvordan ny teknologi, for eksempel
implantering av dypfrosne embryoer, skaper behov for nye regler.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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