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Teksten er hentet fra Den levende planeten. En bok om jorda vår. Bruk teksten når du 
svarer på oppgavene.

HVALENS SJEL
Grønlandsk myte, illustrasjon av Lars Elling

Det var en gang en dum og viktig ravn som fløy til havs,
langt, langt ut.

Den fløy og den fløy; lenger og lenger ut kom den, og da
den ble trett, begynte den å speide etter land. Til slutt var det
bare såvidt den greide å holde seg svevende like over
vannflaten, og da en stor hval plutselig dukket opp foran den,
ble den så forfjamset at den fløy lukt inn i gapet på hvalen. 

Et øyeblikk ble det mørkt rundt den. Det suste og det
skvulpet, men nettopp som ravnen trodde at den skulle dø,
tumlet den inn i et hus. Et riktig vakkert hus var det, og inne
var det både lyst og varmt. På en brisk* satt en ung jente og
syslet med en lampe. Hun reiste seg og tok vennlig imot
ravnen.

– Du er velkommen til å være min gjest, sa hun. – Du
må bare love meg en eneste ting: Du må aldri røre lampen
min. *brisk: liten trebenk

Ravnen, som var lykkelig over å ha reddet livet, skyndte seg å forsikre henne om at den
aldri skulle røre lampen, og så satte den seg på brisken og falt i staver over hvor rent og pent
det var i det lille huset. Det var et hvalknokkelhus, bygget nøyaktig som menneskenes boliger,
og alt var innrettet slik mennesker pleier å ha det. Men det var en underlig uro over den unge
jenta. Hun satt aldri stille lenge om gangen, og med korte mellomrom reiste hun seg og smatt
ut gjennom døra. Det tok bare et øyeblikk; hun var straks tilbake, men like etterpå så smatt
hun bort igjen.

– Hva er det som gjør deg så urolig? spurte ravnen.
– Livet, svarte jenta. – Livet og åndedrettet mitt.
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Men dette svaret skjønte den ikke.
Ravnen var falt til ro. Den hadde glemt angsten, og nå begynte den å bli nysgjerrig. Skal

tro hvorfor jeg ikke må røre ved lampen hennes? tenkte den. For hver gang jenta smatt ut, fikk
den mer lyst til å bryte løftet sitt og røre bare bittelite grann ved lampen. I samme øyeblikk
tumlet jenta hodestups inn gjennom døra, falt om på gulvet og ble liggende der mens lampen
sluknet.

Nå angret ravnen hva den hadde gjort. Den ravet omkring i svarteste mørke, og det
vakre, lyse huset fantes ikke mer. Den holdt på å bli kvalt. Den flakset omkring mellom spekk
og blod, og så hett ble det der inne at fjærene falt av den. Halvkvalt tumlet den rundt i buken
til hvalen, og nå først forsto den hva som hadde skjedd:

      Den unge jenta var sjelen til
hvalen. Hun smatt ut gjennom
døra, ut i det fri, hver gang hvalen
skulle trekke pusten, og hjertet
hennes var en lampe med en stor
og rolig flamme.
      Ravnen hadde i ren
nysgjerrighet rørt ved den unge
jentas hjerte, og derfor var hun
død. Den visste ikke at det vakre
og fine også er skjørt og lett å
ødelegge, for selv var den dum og
seiglivet. Nå kjempet den for livet i
mørke og blod, og alt som før var
lyst og rent var nå blitt stygt og
stinkende.

Til slutt greide den å slippe ut samme vei som den var kommet inn, og der satt den, en
halvnaken ravn, skitten og medtatt, på ryggen av en død hval. Og her ble den sittende, den
levde av den døde hvalen, mens vind og bølger tumlet rundt med den. Vingene var ødelagt av
hete og blod, så fly kunne den ikke mer.

Omsider drev en storm den inn mot land. Menneskene så den døde hvalen og rodde ut til
den i de store båtene sine for å berge kjøtt og spekk. Da ravnen så dem, skapte den seg straks
om til en mann, en liten, stygg, svartsmusket og pjuskete mann som stod på ryggen til den
døde hvalen.

Han fortalte dem slett ikke at han av ren nysgjerrighet hadde rørt ved et hjerte og ødelagt
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Han fortalte dem slett ikke at han av ren nysgjerrighet hadde rørt ved et hjerte og ødelagt
noe fint og vakkert. Han ropte bare triumferende:

– Det er jeg som har drept hvalen! Det er jeg som har drept hvalen!
Og han ble en stor mann blant menneskene.
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Oppgave 1

rett galt
Jenta går inn og ut av hvalen fordi hun er 
nysgjerrig.
Ravnen dør inne i hvalen.

Ravnen sulter mens han sitter på hvalen.

Det er en storm som fører den døde hvalen i 
land.
Ravnen respekterer grensene som settes.

Oppgave 2

Hvorfor havner ravnen inni hvalen?

fordi hvalen vil spise ham

fordi hvalen ikke ser seg for

fordi ravnen er for trøtt til å se seg for

fordi ravnen vil vite hvordan det ser ut inni hvalen

Oppgave 3

Hva er spesielt med lampen?

Den er hvalens pust.

Den holder liv i hvalen. 

Den holder hvalen varm. 

Den er laget av hvalknokler.

Oppgave 4

Ravnen er «dum», står det i begynnelsen av teksten. Hvilken av hendelsene
under viser det?

Han flyr rett inn i gapet på hvalen.

Han klarer ikke å styre nysgjerrigheten.

Han skaper seg om til en stygg og pjuskete mann. 

Han angrer på det han har gjort.

Velg rett eller galt for hver av påstandene.
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Oppgave 5

Hva er den mest sentrale hendelsen i teksten?

Hvalen dør.

Hvalen sluker ravnen. 

Ravnen bryter løftet sitt. 

Ravnen lurer menneskene.

Oppgave 6

Hvorfor ser menneskene på hovedpersonen som en stor mann?

fordi han har magiske krefter

fordi han har overlevd lenge inni en hval 

fordi de får spekk og kjøtt av ham 

fordi de tror han er en modig hvalfanger

Oppgave 7

Hvilken beskrivelse av teksten passer best?

et eventyr om en typisk grønlandsk helt

en myte om hvordan store hvalfangere blir til

en myte som viser at det vakre ofte er sårbart

et eventyr som viser at det vakre og fine vinner til slutt
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Teksten er hentet fra Internett. Bruk teksten når du svarer på oppgavene.

Sarah Louise Rung
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Sarah Louise Rung (født 8. oktober 1989) er en norsk
handikappsvømmer fra Stavanger som trener i Madla
svømmeklubb. I de paralympiske sommerlekene i
London 2012 tok hun gull i 200 meter frisvømming med
tiden 2:49,74, gull i 50 meter butterfly med tiden 0:41,76,
sølv i 100 meter bryst med tiden 1:45,68 og sølv i
200 meter individuell medley-svømming med 3:15,89. 

Sarah Louise Rung har svømt siden hun var liten. Hun
valgte å fortsette å svømme også etter at hun i 2008 ble
lam fra livet og ned etter en mislykket operasjon som
skulle forhindre en fremtidig skjevhet i ryggen.

Favorittdistansene hennes er 100 meter bryst, 200 meter
fri og 200 meter medley. Rung har satt en rekke
verdensrekorder. I Berlin 7. juli 2011 satte hun
verdensrekord på 100 meter bryst med tiden 1:48,42, og
nøyaktig ett år senere forbedret hun sin egen
verdensrekord på den samme distansen med tiden
1:46,98 under NM langbane i Tøyenbadet i Oslo. Under
NM i svømming i mars 2012 satte hun tre
verdensrekorder; på 200 meter fri med tiden 2:55,75, på
200 meter medley med 3:22,34 og på 50 meter bryst
med tiden 0:49,70. Rung er utøver-ambassadør til den
humanitære organisasjonen Right To Play. 

Noen meritter og utmerkelser

2016: Vant «Årets kvinnelige funksjonshemmede
utøver» for 2015 under Idrettsgallaen 2016
2015: Vant «Årets kvinnelige funksjonshemmede
utøver» for 2014 under Idrettsgallaen 2015

Sarah Louise Rung

Sarah Louise Rung
(2013)

Foto: Norges
Svømmeforbund

Født 8. oktober 1989 (27 år)

Nasjonalitet   norsk

Sport        svømming

Klubb(er)  Madla svømmeklubb

Medaljeoversikt
 Svømming

 Konkurrerte for   Norge

 Paralympiske leker

Gull London 2012 200 fri

Gull London 2012 50 butterfly

Sølv London 2012 100 bryst

Sølv London 2012 200 medley

Verdensmesterskap (VM)

Gull Eindhoven 2010 50 butterfly
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2015: Vant «Årets forbilde» for 2014 under
Idrettsgallaen 2015
2014: Vant «Årets kvinnelige funksjonshemmede 
utøver» for 2013 under Idrettsgallaen 2014
2013: Vant «Årets kvinnelige funksjonshemmede 
utøver» for 2012 under Idrettsgallaen 2013
2013: Nominert til «Årets navn» for 2012 under 
Idrettsgallaen 2013
2012: Aftenpostens Gullmedalje for årets 
idrettsprestasjon av norsk utøver
2012: Vant «Årets funksjonshemmede
utøver» under Idrettsgallaen 2012
2012: Nominert til «Årets navn» under 
Idrettsgallaen 2012
2011: Vant «Årets funksjonhemmede utøver» under 
Idrettsgallaen 2011

Denne listen er foreløpig ufullstendig. Om du vet noe mer, kan du

hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

(no.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarah_Louise_Rung)

Gull Eindhoven 2010 200 fri

Gull Eindhoven 2010 100 bryst

Gull Montreal 2013 200 fri

Gull Montreal 2013 100 bryst

Gull Montreal 2013 50 butterfly

Gull Montreal 2013 200 medley

Gull Glasgow 2015 50 butterfly

Gull Glasgow 2015 200 fri

Gull Glasgow 2015 100 bryst

Gull Glasgow 2015 200 medley

Sølv Brasil 2009 400 fri (kortbane)

Sølv Eindhoven 2010 100 fri

Sølv Glasgow 2015 100 fri

Bronse Montreal 2013 100 fri

Bronse Glasgow 2015 50 rygg

Europamesterskap (EM)

Gull Berlin 2011 50 butterfly

Gull Berlin 2011 100 bryst

Gull Berlin 2011 200 fri

Gull Berlin 2011 200 medley

Gull Eindhoven 2014 100 bryst

Gull Eindhoven 2014 50 butterfly

Gull Eindhoven 2014 200 medley

Gull Eindhoven 2014 200 fri

Sølv Berlin 2011 100 fri

Sølv Eindhoven 2014 100 fri

Sølv Eindhoven 2014 50 rygg

Sølv Eindhoven 2014 4x50 medley

Sølv Eindhoven 2014 4x50 fri
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Oppgave 8

Hvorfor er svømmeren Sarah Louise Rung lam fra livet og ned?

Hun ble skadet under en konkurranse. 

Hun har vært lam siden hun var liten. 

Hun ble skadet under en ryggoperasjon. 

Hun har en skjevhet i ryggen.

Oppgave 9

Hvor mange medaljer har Sarah Louise Rung fra de paralympiske
sommerlekene i 2012?

2

4

8

19

Oppgave 10

Hva slags utmerkelse fikk Sarah Louise Rung under Idrettsgallaen i 2015?

Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver

Årets navn

Årets forbilde

Aftenpostens gullmedalje for årets idrettsprestasjon

Oppgave 11

I hvilke øvelser satte Sarah Louise Rung verdensrekord i NM i mars 2012?

100 m bryst, 200 m fri, 200 m medley 

200 m fri, 50 m butterfly

100 m bryst, 200 m individuell butterfly 

200 m fri, 200 m medley, 50 m bryst

Oppgave 12

rett galt
100 meter fri er en av favorittdistansene hennes.

Rung begynte først å svømme etter en 
ryggoperasjon i 2008.
Rung har slått egne verdensrekorder.

I 2011 vant hun 200 meter fri i Berlin.

Rung har vært med i fem VM.

Velg rett eller galt for hver av påstandene.
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Oppgave 13

Hvem vil Wikipedia helst ha hjelp fra til å oppdatere leksikonartikkelen
om Sarah Louise Rung?

fra alle som ønsker å skrive om henne

fra alle som har mer informasjon om henne 

fra meg

fra deg
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Teksten er hentet fra læreboka På norsk. Bruk teksten når du svarer på oppgavene.

Harry Potter på norsk

Torstein Bugge Høverstad har oversatt
samtlige av de sju Harry Potter-bøkene av
J.K. Rowling til norsk. På norsk fikk den
siste boka om trollmannen Harry Potter
tittelen Harry Potter og Dødstalismanene. På
engelsk heter boka Harry Potter and the
Deathly Hallows. På Damms nettsider forteller
oversetteren at en talisman er en gjenstand
som antas å ha magisk kraft, som regel
beskyttende. «Talisman er et sjeldent ord,
med en god klang. Jeg har brukt det fordi det
har mystikk og magisk kraft og samsvarer
bra med Rowlings bruk av det enda
sjeldnere engelske hallows», sier Bugge
Høverstad.

Torstein Bugge Høverstad, oversetteren av Harry Potter
i Norge.

I oversettelsesarbeidet sitt må Bugge Høverstad gjøre mange slike språklige valg. Det
engelske ordet «spell» har for eksempel ulike norske oversettelser. Det kan bety trylleformel,
men Bugge Høverstad lar også ordet bety å hekse. Et annet språklig valg oversetteren har
gjort, er å finne på norske navn som erstatning for de engelske egennavnene. Kjempen Hagrid
heter for eksempel Gygrid i den norske utgaven. Til A-magasinet forteller Bugge Høverstad at
det kan ta lang tid å smake seg fram til den rette språklige sammensetningen. Det ordet han
syntes var vanskeligst å oversette, var navnet på «quidditch», som er et ballspill med sopelimer
i Harry Potter-verdenen. Originalordet ga ikke så mye å bygge på, og oversetteren ønsket
derfor å utvikle et norskklingende ord som ga assosiasjoner til en sport med mange harde slag.
På norsk ble ordet rumpeldunk, etter at hundre alternativer var forkastet.

Livlig navnedebatt
Det har vært en livlig debatt både om de originale, 
engelske navnene i Harry Potter i det hele tatt burde 
oversettes, og om oversettelsene som ble gjort, var 
vellykket. I VG-spalten «Tett på nett» med Torstein 
Bugge Høverstad kan du finne følgende meningsytring,  Harry Potter
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rettet til oversetteren:

«Vil bare si at jeg fullt ut støtter ditt valg om å oversette de engelske Harry Potter-
navnene til norske paralleller. Etter min mening fører dette til at barn får mer ut av humoren i
bøkene, siden ordspillene er en viktig del av de engelske navnene.»

Oversetteren selv sier i spalten at han ikke uten videre kommer på de norske navnene. Det
krevde for eksempel hard jobbing å erstatte det engelske navnet Dumbledore, som er et
gammelt engelsk ord for humle, med det norske Humlesnurr. Metoden han har brukt for å lage
slike ord, er å prøve å finne et ledd i originalordet som gir en spesiell mening, og deretter
forsøke å konstruere noe liknende på norsk. «Helheten i navnet skal fungere som et norsk
navn,» sier Bugge Høverstad. På ti år har Bugge Høverstad oversatt sju Harry Potter-bøker.
Dette har gjort at han har blitt vant til å arbeide under press. Mens han vanligvis bruker tre
måneder på ei bok på rundt 300 sider, hadde han bare to måneder på seg til å oversette den
siste Harry Potter-boka, som er på 600 sider.
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Oppgave 14

Dra en strek mellom det norske og det engelske ordet som hører sammen.
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Oppgave 15

Hvorfor valgte Torstein Bugge Høverstad å kalle ballspillet med sopelimer
for «rumpeldunk»?

Han ville at ordet skulle minne om en sport med harde slag. 

Han ville at ordet skulle være veldig likt det engelske ordet. 

Han ville at ordet skulle være humoristisk.

Han ville at ordet skulle gi assosiasjoner til magiske krefter.

Oppgave 16

Høverstad har gitt personene i Harry Potter norske navn. I VG får han
støtte for dette valget, fordi skriveren mener at:

det gir leserne morsomme utfordringer

det er vanskelig for norske barn å lese engelske navn 

det har skapt en livlig debatt om bøkene

det hjelper norske barn å forstå ordspillene i navnene

Oppgave 17

Hva betyr det engelske ordet Dumbledore?

rektor 

snurre 

humle

sopelime

Oppgave 18

rett galt
Torstein Bugge Høverstad brukte 3 måneder på 
å oversette den siste Harry Potter-boka. 
Høverstad forkastet 100 forslag før han kom 
fram til ordet «rumpeldunk».
Høverstad synes alltid at det er lett å finne på 
norske navn for karakterene i bøkene.
På ti år har Høverstad oversatt sju bøker om 
Harry Potter.
Ordet «spell» har også blitt oversatt med «å 
hekse».

Velg rett eller galt for hver av påstandene.
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Teksten er hentet fra den danske læreboka Verdenshavet – natur, miljø og mennesker. 
Bruk teksten når du svarer på oppgavene.

Sjøreiser, sjøkuer og havfruer
Til alle tider har folk vært begeistret for havet. Modige menn har lagt av gårde på mer eller
mindre primitive farkoster, uten å vite hvor de ville ende. Vi vet ikke så mye om hvor folk seilte
for mange tusen år siden. Men vi vet at vikinger fra Skandinavia dro til Nord-Amerika rundt år
1000. Landet de kom til, kalte de for Vinland.

Nudler fra Kina og kakao fra Amerika
På 1200-tallet dro kjøpmenn ut etter nye,
spennende varer, og konger sendte
oppdagere ut for å lære mer om andre land.
Blant annet skulle de kartlegge
landområdene. Reisene har hatt stor
betydning for måten folk har levd på i
Europa. Mange matvarer kom til Europa med
ekspedisjonene. Mange mener at den
oppdagelsesreisende italieneren Marco Polo
(1254–1324) var den første europeeren som
fant sjøveien tilbake fra Kina. Der hadde han
oppdaget at kineserne spiste nudler. 

Han tok nudlene med til Italia, men
italienerne kalte dem for pasta.
I 1492 fant Kristoffer Columbus (1451–1506)
sjøveien til den nye verden, eller Amerika,
som den senere ble kjent som. Her fikk
europeerne smake poteter, tomater og
kakao, og også de tok den eksotiske maten
med hjem til Europa. Så neste gang du
spiser pommes frites med ketsjup eller en
sjokolade kan du gjerne sende en vennlig
tanke til de gamle sjømennene.

Europa, Afrika og 
Asia ble kalt
«Den gamle 
verden», fordi det 
var den folk kjente 
til.

Da Amerika ble 
oppdaget i 1492, 
ble området kalt 
«Den nye verden».

Dette verdenskartet er gammelt. Store deler av verden var ennå ikke 
kartlagt da det ble tegnet. Kartet viser Amerika til venstre og Afrika, 
Europa og Asia til høyre.
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Sjøslanger og havfruer
I våre dager er det fortsatt mye vi ikke vet om
hvordan livet arter seg under havets
overflate, og på oppdagernes tid trodde
mange at havene var befolket med
skrekkelige sjøuhyrer. Mange hadde hørt
historier om glupske sjøslanger som kunne
sluke et helt skip med mannskap. Eller om
vakre, men litt farlige havfruer som kunne
lokke sjøfolk til å seile på grunn med sin
vakre sang. Sannsynligvis er historiene
inspirert av virkelige dyr. Sjøslangene var
kanskje kjempeblekkspruter.

Og kanskje var det i virkeligheten ei sjøku og
ikke en havfrue Columbus og sjømennene
så? I Europa kjente de ikke til sjøkuer. Når
hunnen får barn, utvikler hun bryster som en
kvinne og ligger nesten oppreist i vannet og
ammer ungen. På avstand kan ei sjøkuhunn
utvilsomt se ut som en mystisk kvinne med
fiskehale, særlig for en sjømann som ikke
har sett en kvinne på flere måneder. Slik kan
historiene om havfruer ha oppstått når
sjømennene kom hjem og fortalte om
opplevelsene på havet.

Sjøslangene kan i virkeligheten ha vært 
kjempeblekkspruter.

Er det ei sjøku eller en lubben havfrue?

En fredelig planteeter
Den karibiske sjøkua spiser 40 kilo
vannplanter om dagen. Det ser ut som om
den går og beiter på sjøbunnen der det er
vann. Sjøkua kan leve i både saltvann og
ferskvann, og veier mellom 600 og 1000 kilo
som voksen.
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Oppgave 19

Hvorfor sendte konger ut oppdagelsesreisende?

for at de skulle bekjempe farlige sjøuhyrer

for at de skulle fortelle om hvordan man levde i Europa 

fordi de ønsket å finne ut mest mulig om andre land 

fordi de ville finne ut mer om hva som fantes i havet

Oppgave 20

Historiene forteller om vakre, men også skumle havfruer. Hvorfor måtte
sjømennene vokte seg for havfruene?

fordi havfruene egentlig var sjøkuer

fordi de kunne forstyrre havfruene i ammingen 

fordi havfruene kunne sluke dem

fordi havfruenes sang kunne trollbinde dem

Oppgave 21

Hvordan har historier om havfruer oppstått, ifølge teksten?

Sjømennene trodde de så overnaturlige kvinner som levde i havet, men det var egentlig vanlige kvinner som badet. 

Sjømennene trodde de så kvinnearmer som vinket dem til seg, men det var egentlig vannplanter som beveget seg i vannet. 

Sjømennene trodde de så mystiske kvinner med fiskehaler, men det var egentlig sjøkuer.

Sjømennene trodde de så kvinner som vinket til dem, men det var egentlig blekksprutarmer.

Oppgave 22

Hvilken verdensdel ble regnet som den nye verden?

Afrika 

Europa 

Asia 

Amerika

Oppgave 23

Hvor oppdaget Marco Polo pasta?

i Kina

i Amerika 

i Europa

17
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Oppgave 24

Hvilken av matvarene under kan knyttes til oppdagelsen av den nye
verden?

nudler

blekksprut

sjokolade

fiskehaler

Oppgave 25

rett galt
Columbus fant sjøveien tilbake fra Kina.

Marco Polo ble født i 1324.

Sjøreisene kunne vare i flere måneder.

Ei voksen sjøku veier like mye som en voksen 
mann.
Sjøkuer lever i både saltvann og ferskvann.

Velg rett eller galt for hver av påstandene.
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Teksten er hentet fra Øystein Baches bok Barnas Egentlige Bok. Bruk teksten når du 
svarer på oppgavene.

Ut på tur, aldri sur

En sørlending kommer kjørende i lastebilen sin med to pingviner på lasteplanet. Plutselig
hører han et smell fra det ene bakhjulet. Han svinger av veien og stopper. Mens han står og
kikker på det punkterte bakhjulet, kommer en selger kjørende. Han stopper også, og spør om
det ikke er noe han kan hjelpe til med?

– Nja, sier sørlendingen, – disse pingvinene skal til dyrehagen i Kristiansand ...
Selgeren tilbyr seg å ta med pingvinene i bilen sin, og slik blir det. Pingvinene hopper inn i

baksetet hos selgeren, og de drar av gårde.
    Sørlendingen får reparert det ødelagte bakhjulet sitt. Senere på dagen kjører han inn i
Kristiansand sentrum. Plutselig får han øye på selgeren som kommer gående på fortauet og
leier en pingvin i hver hånd. Sørlendingen sveiver ned vinduet og roper: 

– Hei du! Jeg sa jo at pingvinene skulle til dyrehagen!
Selgeren vinker tilbake og svarer:

– Der har vi allerede vært, og nå skal vi på kino!
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Oppgave 26

Hvilken type tekst er dette?

et eventyr

Oppgave 27

Hvem var det som punkterte?

en familie som skulle i dyrehagen 

en mann som skulle på kino

en selger

en sørlending

Oppgave 28

Hvorfor stopper selgeren?

fordi han punkterte midt på veien 

fordi han ville spørre om veien 

fordi han så noen som trengte hjelp 

fordi han skulle selge pingviner

Oppgave 29

Hvordan behandler selgeren pingvinene?

som salgsvarer 

som venner 

som bagasje 

som dyr

Oppgave 30

Hvor hadde pingvinene og selgeren vært da sørlendingen traff dem igjen?

på kino

på bilverkstedet 

i butikken

i dyrehagen

20

en vits

en gåte

et dikt
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