SCREENING VED MODERATE TIL LETTE
AFATISKE VANSKER
Benevning og formulering
Benevning av bilder med lavfrekvente ord
Materiell
25 billedkort:
pensel, verktøy (hammer, tang, skrutrekker), bestikk, kleshenger,
binders, nøste, smokk, klesklype, fjær, terninger, kikkert, parasoll,
flaggermus, strykebrett, fløyte, kjevle, skatoll, dørhåndtak, pinsett,
badmintonball/fjærball, indianer, igloo, støpsel, hestesko, tastatur.
Fremgangsmåte
Bildene presenteres i relativt rask rekkefølge. Dialektvariasjoner godtas.

Benevning etter beskrivelse
Har du et ord for:
● noe som beskytter oss mot regn.
● en liste over matretter på en restaurant
● et bilde som er tatt med kamera?
● en modell av jordkloden?
● det instrumentet som legen bruker når han lytter på hjerte og
lunger?
● en sport der man bruker racket?
● en samtale der partene er uenige?
● noe en ligger i som henger mellom to trær
● en båt der man bruker én åre
● en bygning der det bor munker eller nonner
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Fri ordmobilisering
Semantisk ordmobilisering
Hvor mange slags dyr kan du si på ett minutt?
Hvor mange yrker kan du si på ett minutt?
Fonologisk ordmobilisering
Si så mange navn du kan komme på som begynner med S- på ett
minutt
Legg merke til om pasienten bruker noen form for strategi.

Beskrivelse av situasjonsbilde
Materiell
Et situasjonsbilde: ’Krise på kjøkkenet’
Fremgangsmåte
Be pasienten fortelle om bildet.

Definisjoner av ord
Forklar ordene:
● premiere
● konkurranse
● eksamen
● gjeld
● konferanse
● spontan
● fantasi
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Formulering av resonnementer
Kan du forklare hvorfor:
● man må skifte til vinterdekk på bilen
● man setter sikkerhetslås på døren
● man bør spare på strømmen
● man må ha røykvarsler

Reversering av spørsmål og svar
Lag spørsmål til svarene:
● Takk, bare bra.
● Jeg har fire barn.
● Jeg vil heller se en film.
● Jeg har aldri sett noe penere!
● Det var ikke noe alvorlig.
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