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Anvisningar 

Här följer en ber ättelse. Berättelsen har många små avsnitt. 

När ett avsnitt är slut finns där tre ord - så här: 

ett två tre 

Dra. ett streck under det ord som passar 1n 1 berättelsen. 

• 
• I det här provet stryker du under orden i häftet. Läs så snabbt du kan och 

se hur många avsnitt av berättelsen du hinner läsa och besvara på den tid 

du har på. dig• 

Kom ihåg att läsa så fort du kan, men kontrollera att du markerar 

rätt ord efter varje avsnitt i berättelsen. 

Använd inte radergummi. Om du ändrar dig så korsa över ditt första 

svar och dra sedan ett streclt under det ord som du tror är rätt. 
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1. Peter har en liten hund. Hunden är svart med en vit fläck på ryggen 
och ett vitt ben. Färgen på Peters hund är mest 

svart brun grå. 

2 . När Peter fick bunden var den en liten valp. Nu är hunden lite mer 
än två år. Hur många å.r bar Peter haft hunden? 

ett två tre 

 
Peters hund har en fläck på ryggen. Det är därför Peter kallar 
hunden Pricken. Hunden fick namnet efter fläcken på 

ryggen örat benet 

 4. Hunden har lärt sig att göra två. konster . Att fånga en boll är 
den ena konsten. Att stå på bakbenen är den andra 

berättelsen konsten hunden 

5. Pricken fick mat tre gånger om dagen när han var valp. Nu [ter 
han bara en gång. Antalet gånger är nu 

ofta mindre många 

6. Pricken är gladast när han får ett ben. Han skulle vilja ha
ett ben varje dag, men han får det inte •sa. 

lite hungrig ofta 

Pricken bor i sin egen lilla hund.koja. Den är röd och gjord av 
trä. Kojan där Pricken bor är 

grön röd vit 

8. Peters mamma tycker inte om att ha Pricken inomhus när han är 
smutsig om tassarna. När tassarna är smutsiga måste Pricken 
stanna 

inomhus hungrig utomhus 

9 . Ibland är Peter också smutsig om fötterna. Då ser Peters 
mamma till att han torkar av fötterna på dörrmattan. Dörr
mattan har man ~ör att hålla huset 

rent. torrt varmt 

•
•
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10 , Peter tycker om att leka med Pricken. De springer ofta till
sammans. Peter kan springa ganska fort• men Pricken kan 
springa 

fortare nu hem 

11. En dag tog Peter en lång promenad. Pricken var med. Pricken 
hade roligt. När Peter skall ut och gå rill också Pricken 

äta gå. sova 

12. När de var ute och gick såg de en fågel. Fågeln satt pä 
marken under ett träd. Peter såg fågeln på 

grenen marken trädet 

13. Pricken såg också fågeln. Pricken ville fånga fågeln. Få.-
geln var något som Pricken ville 

fånga. hitta skrä.mnta 

14. Pricken sprang efter fågeln. Medan han sprang efter fågeln 
skällde han. Pricken skällde medan han jagade 

bollen fågeln pojken 

15. När Pricken jagade fågeln flög den iväg. Den flög upp i 
trädet. Den ~lög upp i toppen av trädet och satte sig på· en 

gren rot låda 

Pricken var förvånad. Han förstod inte vart fågeln tagit 
vägen. Han visste inte att fågeln satt sig i 

busken huset trädet 

Pricken sprang runt i cirklar. Han sprang hit och han sprang 
dit. Han spanade och spanade. Han tittade efter 

fågeln benet hunden 

18. Fågeln i toppen av trädet började sjunga. Han sjöng för han 
va:r glad. Eftersom han satt säkert i trädet började han 

flyga sjunga sova 

19. Det kom ännu en fågel till trädet. Den kom och satte sig 
br~u.vid den första fågeln. Hur många filgla.r var det i 'trädet 
nu? 

ingen en två. 

20 . Fåglarna flög tillsammans bort från trädet. De flög till en 
veteåker. Fåglarna var hungriga och ville äta lite 

•
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Det fanns många. fåglar på åkern. Alla ät de vetekorn. De åt 
alla vete på. 

lådan åkern huset 

22. Pricken och Peter gick förbi åkern. När Pricken såg fåglarna . 
blev han mycket ivrig. Han blev ivrig av att se så många 

fåglar korn människor 

 
23 . Pricken rusade ut på åkern. När han kom till mitten av åkern 

började han skälla. Han stod och skällde mitt på 

dagen åkern natten 

 
Fåglarna väntade inte på Pricken . Innan han kom fram till 
åkern flög de iväg . De flög för de var 

rädda ensamma hungriga 

25 . Nu visste inte Pricken vad han skulle göra. Han satt och 
skällde mitt på åkern. Han satt och väntade på att Peter 
skulle 

skäUa ko!llllla gråta 

26. Peter gick fram till kanten av åkern och stod stille. Han 
kallade på Pricken. Han ropade till Pricken från kanten av 

åkern vägen floden 

När Peter ropade sprang Pricken f~am till honom. Peter 
klappade Pricken på huvudet. När Pricken lydde Peter, tyckte 
Peter att han var en fin 

pojke hund bråkstake 

28. De gick tills de kom fram till stora vägen. Där såB de en 
buss som var full av follc . Det var många människor i 

bussen huset staden 

29. Bussen gick till den närmaste staden. I den staden finns det 
ett stort varuhus. Många människor åker dit bara för att gå 
till 

sjön varuhuset stationen 

30. Peter såg sin pappa på bussen. Peters pappa arbetar i staden . 
Han måste åka buss när det är dags att gå till 

sängs bussen arbetet 

•
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31 . Peter gick längs vägen med Pricken. De mötte en annan hund 
på vägen . Pricken morrade och morrade åt den andra hunden. 
Pricken va.r inte 

arg vänlig ensam 

32. Den andra hunden började också morra. Men så vände den och 
sprang sin väg. Den var rädd för Pricken. Den andra hunden 
var inte särskilt 

hungrig modig ledsen 

33 . Peter och Pricken kom till en bro över en å. Peter plockade 
några små stenar som låg vid vägkanten. Han kastade dem l 

sjön pölen ån 

Pricken såg Peter kasta stenen. Han började springa efter 
stenen. Han såg inte ån. Han trillade 1 

hålet leran vattnet 

35 . Pricken började simma. Han simmade över ån och klev upp på 
andra sidan. Sedan sprang han tillbaka till Peter över 

bron sjön åkern 

36 . Pricken var alldeles blöt. Han började ruska på sig. Han 
ruskade på sig alldeles framför Peter. När han ruskade på 
sig blev Peter 

glad varm blöt 

37 . Peter stod mitt på bron och tittade på ån. Han såg någonting 
smått som simmade i ån. Ii~ trodde att det var en 

båt pojke fisk 

38. Nu var det dags för Peter att gå hem. Han hade lite saker 
att uträtta hemma. Peter arbetade ofta i trädgården. Han 
var en mycket duktig 

kock trädgårdsmästare skräddare 

39 . Peter och Pricken skyndade sig hem. Peters mamma väntade i 
dörren. Hon behövde hjäJ.p i trädgården, så hon blev glad 
när hon såg 

solen Peter Pricken 

40, Peter skyndade sig att få arbetet klart. Hans mamma hade lo
vat honom några karameller när han var färdig. Han ville bli 
färdig så ha.n kunde få 

bollarna karamellerna pengarna. 
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