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N i v e au 8 – 1 0 år

år	

na m n 						

adress

datum

Av d e l n i n g / s ko l a

född

undersökare

ålder

nr

Modellmening

svar

xx

Pojken går

Pojken springer

xx

Tanten stickar

Tanten stryker

01

Han läser en tidning

Hon äter en glass

02

Han leker med sina klossar

Hon leker med sina bollar

03

Hon kommer körande med sin dockvagn

Han kommer körande på sin sparkcykel

04

Han målade en stol

Hon bakade en kaka /ett bröd /en paj

05

Den ena hunden är mindre än den andra

Det ena ljuset är mindre än det andra

06

Brödet skärs upp av tanten

Ljuset tänds av farbrorn

07

Han har färre böcker än hon

Hon har färre blommor än han/honom

08

Hon tog på sig sin mammas skor

Han tog på sig sin pappas hatt

09

Han badar för att han var smutsig

Hon sover för att hon var trött/sömnig.

10

Hon sätter på pojken hans mössa

Han sätter på flickan hennes halsduk

Om testningen avslutas här, multipliceras summan av poängen
med 2,5 för att få resultatet i procent
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Summa poäng från sidan1

11

Han blåser upp ballongen

Hon häller upp kaffe

12

Han kan spelar flöjt

Hon kan spelar trumma

13

Hon står framför en bil

Han står bakom en låda

14

Han dricker sin läsk

Hon dricker sitt kaffe

15

Han går uppför en trappa

Hon går nerför en trappa

16

Han tar på sig sin jacka

Hon tar på sig sin hatt

17

Hon visar henne katten

Han visar honom hunden

18

Han blir körd av henne

Hon blir dragen/körd av honom

19

Han är mindre än hon

Hon är mindre än han/honom
Han är större än hon/henne

20

De/dom tänker nog leka med honom

De/dom tänker nog leka med henne

21

De/dom åt sina bananer

De/dom drack sin läsk

22

Han sitter på en stol och talar i en telefon

Hon sitter i en soffa och läser en bok

23

Den har inga armar

Det har inga fönster

24

De/dom går ut med varandra

De/dom kastar boll till varandra

25

Han ger henne hennes boll

Hon ger honom hans bil

xx

Farbrorn sågar ved

Pojken petar i näsan

Summa
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