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I. DIKTAT 
 
II. GRAMMATIKK 
 
Lesetekst med oppgaver 
 
Les artikkelen En solskinnshistorie og svar på spørsmålene nedenfor. 

Fra Dagsavisens nettside 28. juni 2010    489 ord 

En solskinnshistorie  

Nesten halvparten av solkremene som i år er testet hos Grønn Hverdag, kan anbefales 
fordi de er uten stoffer som er farlige for deg eller naturen.  

Grønn Hverdag har sjekket innholdet i 96 solkremer på det norske markedet. 43 av dem kan 
anbefales.  

– Dette er jo en solskinnshistorie i forhold til tidligere år, sier Tone Granaas, daglig leder i 
Grønn Hverdag.  

Etter fjorårets test var det bare 17 av 72 solkremer som ble anbefalt, i år var det nesten 
halvparten.  

Tryggere apotekprodukter  

Det er spesielt apotekproduktene som i år kommer bedre ut enn tidligere.  

– Kundene våre er opptatt av hva solkremene inneholder. Grønn Hverdag mener det er 
positivt at flere apotekkremer kan anbefales.  

– Mange har stor tillit til produkter fra apotekene, så det er veldig bra at disse produsentene 
nå kutter bruken av innhold som er farlig for helse og miljø, sier Granaas.  

Anbefaler solkrem  

Mange får hudkreft i Norge, og de aller fleste tilfellene har sammenheng med soling. En av 
hovedårsakene til dette er at vi soler oss for mye den korte tida vi har sol og varme om 
sommeren.  

– Når vi bruker solkrem, kan vi lettere unngå kreft. Men like viktig som solkrem er det å ta 
pauser fra sola, sier Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.  

Foreningen mener at vi ikke bør ligge i sola når den er på sitt sterkeste. Da er det bedre for 
eksempel å gå i byen og handle litt.  
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– Det er også viktig å sørge for at barna får litt skygge. Vi ser ofte de voksne trekke seg 
tilbake i skyggen, mens barna fortsetter å leke i sola, sier Opdalshei.  

 

Kreftforeningen ønsker ikke å anbefale noen solkremer framfor andre, men legger til grunn at 
produsentene følger de regler som finnes, og holder det de lover.  

Bruk høy faktor  

Ifølge Kreftforeningen vil færre mennesker få kreft om vi følger rådene deres. De minner om 
at brunfarge ikke er et tegn på sunnhet, men en del av hudens forsvar mot solstrålene.  

Forskning viser at små, jevnt fordelte doser av sol er bra for kroppen, spesielt for dem som 
lider av D-vitaminmangel. Sola kan også hjelpe mot enkelte hudsykdommer. Noen få 
minutter ute i sommersola gjør at huden produserer nok D-vitamin, men store doser av sol 
gjør at D-vitaminet brytes ned igjen.  

– Jeg foreslår at alle starter med høy faktor, og går ned etter hvert. Fargen kommer, den tar 
bare litt lengre tid, sier apotektekniker Lalita Sharma som selv bruker solkrem med faktor til 
tross for at hun har mørk hud.  

– Og så råder jeg alle til å bruke aftersun og ikke bare en vanlig hudkrem etter solingen. 
Aftersun inneholder E-vitaminer, som kroppen trenger for å reparere og gjenoppbygge huden. 
Den virker også kjølende, sier Sharma.  

 
OPPGAVE A 
 
Svar på spørsmålene.  Bruk fullstendige setninger. Skriv svarene på eget ark. 

 
a) Forklar hva solkrem med høy faktor betyr? 

 
b) Hvorfor foretrekker folk å bruke apotekkremer? 

 
c) Hvorfor kan litt soling være bra for kroppen? 

 
d) Hvordan er apotekkremene i år sammenlignet med tidligere år? 

 
e) Hvorfor har denne artikkelen fått overskriften ”En solskinnshistorie”? 
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OPPGAVE B 
 
Fortsett setningene. 
 

Hudkreft er …………………………………………………………………. 
 
Kreftforeningen ønsker at ………………………………………………….. 
 
Hvis du bruker solkrem…………………………………………………. 

 
 

OPPGAVE C 
 

Forklar de understrekede ordene i teksten eller gi synonymer. 
 
er opptatt av:……………………………………………………………………. 
 
å kutte:…………………………………………………………........... 

 
å anbefale:……………………………………………………………………..  
 
sunnhet:…………………………………………………………………… 
 
å produsere:……………………………………………………………….. 
 

OPPGAVE D 
 
Sett inn riktig form av adjektivene og substantivene under linjen i teksten nedenfor. 
Noen ganger må du også sette inn artikkel. 

 
 
Per hadde lyst til å kjøpe seg_________________________________. 
                                                               ny – mobiltelefon 
 
______________________________ hans var så __________________ 
        gammel – mobiltelefon                                         gammel 
 
 
at den nesten var _______________________  å bruke. 
                                          umulig 
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Han hadde lest om  _______________________________ på mange 
                                               god - tilbud 
 
 
__________________________. Flere av_____________________________ 
          ny – modell                                                 stor - forretning 
 
 
i Oslo hadde dette ___________________________________. 
                                             spesiell – tilbud 
 
Da han kom inn i en av ________________________________, var den 
                                                        forretning 
 
____________________ av __________________________________. 
          full                                      fargerik – mobiltelefon 
 
 
Noen var________________________, og noen var ___________________. 
                                   stor                                                          liten  
 
 
Han bestemte seg for ___________________________________som hadde  
                                                         liten – mobiltelefon 
 
mange _____________________________________. 
                    forskjellig –  funksjon 
 
 
Nå går Per rundt og snakker med alle___________________________sine, 
                                                                                god – venn  
 
og han synes at han har gjort_____________________________________. 
                                                                          god – valg  
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OPPGAVE E 
 
Sett inn riktig form av verbet i teksten nedenfor. 

 
 

I fjor sommer ______________jeg en tur til Paris. Der ________________ 
    å ta     å treffe 
 
jeg mange hyggelige mennesker. Da jeg____________________ 
        å være 
 
 i Paris en uke, __________________en venn av meg og sa at han også gjerne  
    å ringe 
 
___________________ komme dit.  Jeg ___________________ ham på  

å ville     å hente 
 
flyplassen dagen etter. Om kveldene ___________________ vi på restauranter og  
       å gå 
 
_____________________ deilig, fransk mat og _______________ mye god vin. 

  å spise      å drikke 
 

Fordi jeg ___________________i Paris en uke allerede, kunne  jeg___________________  
   å være         å vise 
 
ham mange interessante steder. Vi så Eiffeltårnet, og vi ______________________i mange  
          å gå 
 
museer. Da jeg  _______________hjem, ________________  det et brev fra vennen min og  
          å komme                          å ligge 
 
 
_____________  på meg. Han _________________ for noen fantastiske dager i Paris. 
 å vente    å takke      
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OPPGAVE F 

 
Skriv om setningene fra passiv til aktiv. 

 
a) Nesten halvparten av solkremene kan anbefales av Grønn Hverdag. 

 
…………………………………………………………………………….. 
 

      b) Huden repareres av D-vitamin. 
…………………………………………………………………………… 

 
 

OPPGAVE G 
 
 

Skriv om setningene fra aktiv til passiv. 
 

a) Produsentene følger reglene. 
             

           …………………………………………………………………………      
 
 

b) Man anbefaler alle å bruke solkrem med høy faktor. 
 
…………………………………………………………………….. 

 
OPPGAVE H 
 
PRONOMEN.  Gjør om fra 1. person til 3. person. Bruk hun istedenfor jeg.  
 
Det er min siste dag på Den internasjonale sommerskole i dag. Jeg har visst at denne dagen 
ville komme og har gruet meg litt til den. Jeg er blitt kjent med mange spennende mennesker 
her i Oslo, men jeg vet at det er lett å holde kontakt med mine nye venner takket være 
Internett. Hvis jeg får lyst til å treffe noen av mine internasjonale medstudenter i hjemlandene 
deres, kan jeg reise på besøk til dem. Selvfølgelig er de også velkomne hjem til meg. Jeg er 
veldig stolt av hjembyen min, selv om hjembyen min ikke er så stor. Min far kan mye om 
byens historie og når jeg får besøk, pleier foreldrene mine å gå en tur i sentrum sammen med 
gjestene mine for å fortelle om og vise dem interessante steder. Jeg gleder meg til å få besøk 
av de nye vennene mine, men akkurat nå bør jeg konsentrere meg om denne oppgaven.   
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 Det er hennes siste dag på Den internasjonale sommerskole i dag. Hun har visst at denne 

dagen ville komme og har gruet ___________ litt til den. ___________ er blitt kjent med 

mange spennende mennesker her i Oslo, men ___________ vet at det er lett å holde kontakt 

med ___________ nye venner takket være Internett. Hvis ___________ får lyst til å treffe 

noen av ____________ internasjonale medstudenter i hjemlandene deres, kan ___________ 

reise på besøk til dem. Selvfølgelig er de også velkomne hjem til___________. 

__________er veldig stolt av hjembyen__________, selv om hjembyen___________ ikke er 

så stor. __________ far kan mye om byens historie og når ___________ får besøk, pleier 

foreldrene __________ å gå en tur i sentrum sammen med gjestene __________ for å fortelle 

om og vise dem interessante steder. ___________ gleder ___________ til å få besøk av de 

nye vennene ___________, men akkurat nå bør ___________ konsentrere ____________ om 

denne oppgaven.  

 
III. STIL  
Velg bare én av oppgavene. Skriv en stil på ca. 250 ord. 

 
1.  Mitt møte med Norge. 
 
2.  I løpet av få år har bruken av Internett økt kraftig. Hvilke fordeler og ulemper ser du ved 

denne utviklingen? 
 
3.  Hver dag er mediene fulle av pessimistiske reportasjer. Det er konflikter og uro i verden. 

Hva tenker du om framtida? Hva kan du og jeg gjøre for at jorda skal bli et bedre sted å 
være? 


