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KOGNITIV FUNKTIONSFÖRMÅGA 
 
 
"Följande serie av uppgifter består av några små uppgifter, av vilka en del kan kännas lätta och en 
del litet svårare. För att utföra dem räcker det med att Ni försöker Ert bästa." 
 

 
Språklig ledighet (djur) 
 
”Jag ber Er räkna upp så många ord som möjligt av ett visst slag under en minuts tid. Var god och 
räkna upp så många djur som Ni kan. De kan vara djur som rör sig på marken, i luften eller i 
vattnet. Tiden börjar nu.” 
 
Merkitse luetellut oikeat, väärät ja toistetut sanat tukkimiehenkirjanpidolla  IIII 
 
           Sanoja 
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Inlärning av ordlista 
 
”Nu visar jag Er tio ord, en och en. Läs varje ord högt och lägg det på minnet. Slutligen ber jag Er minnas så många 
ord som möjligt av dessa ord.” 
 
Näyttöaika: sanat 2 sekunnin välein, mieleenpalautus enintään 90 sekuntia/yritys. Viivästetystä mieleenpalautuksesta ei 
huomauteta. 

 
VARV 1 VARV 2 VARV 3 

       

Brev __ Brev __ Brev __ 

Flagga  __ Flagga  __ Flagga  __ 

Gräs  __ Gräs  __ Gräs  __ 

Hand  __ Hand  __ Hand  __ 

Käpp   __ Käpp   __ Käpp   __ 

Maskin __ Maskin __ Maskin __   

Präst  __    Präst  __ Präst  __ 

Skjul    __ Skjul    __ Skjul    __ 

Smör   __  Smör   __ Smör   __  

Strand __ Strand __ Strand __ 

Väärät sanat:  _________  ___________ __________ 
  _________  ___________ __________ 

Muistettu oikein:  
     
 
Lukemisessa vaikeutta:  Kyllä    Ei  

 
_______________________________________________________________ 

Fördröjt återkallande av ordlista 
”För en stund sedan bad jag Er att lära Er en lista på 10 ord. Ni läste orden från korten, en och en, tre gånger. Nu ber 
jag Er återkalla så många ord som möjligt av dessa ord.” 
   
Mieleenpalautusaika enintään 90 sekuntia 

   
Brev __  

Flagga  __  

Gräs  __  

Hand  __  

Käpp   __  

Maskin __    

Präst  __     

Skjul    __  

Smör   __    

Strand __ 

Väärät sanat: __________ 

 _________   

Muistettu oikein:  
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