
EXEMPEL – Nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 3 
Delprov B: läsa berättande text

Det fanns tre gupp i Djävulsbacken. För att kunna cykla nerför den backen 
måste man vara modig och ha en bra cykel.

Erik skulle fylla nio år och då skulle han säkert få en cykel. Svart och ny. 
Det hade han önskat sig länge. Och den här gången skulle Erik inte ärva sin 
brors gamla cykel  för den var såld.

På sin nya cykel skulle han nog klara Djävulsbacken. Han längtade  efter att 
få visa Marko och Susanne. Han klarade inte guppen  med sin gamla cykel. 
”Vraket” kallade Marko och Susanne den.

Erik var övertygad om att han skulle få en ny cykel fast hans pappa hade 
försökt lura honom: 

– En ny cykel? hade pappa sagt. Är du inte klok? Vet du vad en cykel kostar? 
Erik var säker på att den nya cykeln stod inlåst i källaren under en grönrutig filt.

Han hade lyst in med sin 
ficklampa. Hela källaren 
luktade ny cykel .

Imorgon efter 
fritids skulle han 
klara Djävulsbacken. 
Det hade han lovat 
Marko och Susanne.

Delprov B: läsa berättande text – exempel på textunderlag 

Födelsedagspresenten

Detta är den inledande texten som läraren läste högt för eleverna i provet 2017. Vid prov tillfället läste därefter eleverna 
en längre text som är en fort sättning av denna text. Texten Födelsedagspresenten är ett utdrag ur boken Djävulsbacken. 
Utdraget har bearbetats för det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i samråd med författaren.

Originaltext: Daniel Zimakoff. Översättning: Catharina Andersson. Illustrationer: Matilda Salmén.
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Följande morgon vaknade Erik av sång:
– Ja må han leva, ja må han leva …
Erik satte sig upp och gnuggade sig i ögonen.

Först fick han paket av sina syskon. Sedan fick han en bindel för ögonen 
och så gick alla ner i källaren. Erik kunde hela trappan utantill. Nu var det 
äntligen dags. Det pirrade i magen. Pappa tog av honom ögonbindeln. 

– Nå, Erik! Vad säger du? sa pappa och visade med handen.
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Detta är de uppgifter som var kopplade till texten läraren läste högt för eleverna under den gemensamma delen av pro-
vet 2017. De visar provets olika frågetyper. I provets individuella del mötte eleverna 18 uppgifter av samma karaktär.

A) Hur många år fyller Erik?  

A □ Han fyller sju år.

B □ Han fyller åtta år.

C □ Han fyller nio år.

D □ Han fyller tio år.

B) Varför vill inte pappan köpa en ny cykel till Erik?  

A □ Det är inte bra för miljön att köpa en ny cykel.

B □ Det är dyrt att köpa en ny cykel.

C □ Det är jobbigt att köpa en ny cykel.

D □ Det är inte klokt att köpa en ny cykel.

C) Numrera meningarna i rätt ordning. 

A _1_ Erik vaknade av sång.

B ___ De gick nerför trappan till källaren.

C ___ Erik fick paket av sina syskon.

D ___ Pappa tog av honom ögonbindeln.

Delprov B: läsa berättande text – exempel på uppgifter


