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Är patienten pigg?
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1 1. Vilken veckodag är det?
1 2. Vilket år är det?
1 3. Vilken del av landet är vi i?
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4. Var snäll och kom i håg följande fem saker. Jag kommer fråga dig senare vad de var.
Äpple
Penna
Slips
Hus
Bil
5. Du har 100 kr och går till affären och köper några äpplen för 3 kr och en tidning för 20 kr.
Hur mycket pengar gjorde du av med?
Hur mycket pengar har du kvar?
6. Nämn så många djur du kan på en minut.
0 0-4 djur
1 5-9 djur
2 10-14 djur
3 15+ djur
7. Vilka fem saker var det jag bad dig komma ihåg? 1 poäng för varje rätt svar.
8. Jag kommer att säga en serie siffror till dig och skulle vilja att du säger dem baklänges till mig.
Om jag till exempel säger 42 så säger du 24.
0 87
1 648
1 8537
9. Det här är en urtavla. Markera timmarna på klockan och tiden
tio minuter i elva.
Timmarkeringarna är rätt
Tiden är korrekt

1 10. Sätt ett X i triangeln.
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/8

1

Vilken av figurerna ovan är störst?
11. Jag kommer att berätta en berättelse för dig. Lyssna noga för jag kommer att fråga dig
några frågor om berättelsen efteråt.
Maria var en mycket framgångsrik börsmäklare. Hon tjänade mycket pengar på börsen. Sen
träffade hon Johan, en oerhört attraktiv man. Hon gifte sig med honom och de fick tre barn. De
bodde i Göteborg. Hon slutade jobba och stannade hemma med barnen. När de var tonåringar
började hon jobba igen. Hon och Johan levde sen lyckliga i alla sina dagar.
2 Vad hette kvinnan?
2 Vad jobbade hon med?
2 Vilken del av landet bodde hon i?
2 När började hon jobba igen?
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