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Testinstruktion: 

Læs orddefinitionen på tekstkortet indenad. Forsøg så at sige det ord,  

som du mener, dækker bedst over definitionen. Du har max 10 sekunder pr. ord.  

Hvis du ikke kan finde ordet inden 10 sekunder, kan du bede om at  

høre første lyd i ordet (første bogstavlyd).  

 

Instruktion til egenvurdering (sekundær og valgfri):  

For hvert ord jeg tester, vil jeg bede dig vurdere, om du mener, at du før skaden ville have  

kunnet eller ikke ville have kunnet finde ordet på baggrund af orddefinitionen.  

Du kan svare KUNNE eller KUNNE IKKE. 

Det er også muligt at svare VED IKKE, hvis du er i tvivl.

Kopiering af testmateriale og scoringsark er tilladt. Nyt testmateriale og nye scoringsark kan  
rekvireres hos Center for Hjerneskade tlf. 35 32 90 06 / kontakt@cfh.ku.dk / www.cfh.ku.dk.
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Navn: _____________________________________  CPR: ______________  

Undersøger: _______________________________   Dato: ______________

T2

NR. DEFINITION MÅLORD KAN               KAN m 
PROMPT    KAN IKKE 

    (Sekundær til test)  
Egenvurdering af formodede 

 præmorbide præstation                                                                                                     

KUNNE KUNNE 
IKKE

VED 
IKKE

0 Et stort pattedyr som lever i havet, og som har et tykt 
spæklag, finner, halefinne og åndehul oven på hovedet. hval

1 En bevægelse i overfladen af vandet på et hav eller en 
sø, der fx kan få skibe til at vippe. bølge

2 Den breddekreds rundt om jordkloden, som ligger midt 
mellem nordlige og sydlige halvkugle. ækvator

3 Varm kilde som med mellemrum slynger vand og damp 
højt op når vandet bringes i kog af jordvarmen. gejser

4 En person der nyder at lade sig pine. masochist

5
En religiøs forandring inden for kirken i  

1500-tallet, som førte til protestantismens  
brud med den katolske kirke.

Reformationen

6 Tilbagestød ved affyring  
af et skydevåben. rekyl

7 En samfundsform hvor moren er familiens overhoved, 
og hvor magten i samfundet er samlet hos kvinderne. matriarkat

8 Et medlem af en omvandrende befolkningsgruppe,
som lever af dyreavl. nomade

9 Forsteningen af et dyr eller en plante fra forhistorisk tid. fossil

10
En person valgt af Folketinget som fører tilsyn med 
statens og kommunens forvaltning og tager sig af 

klagesager.
ombudsmand
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NR. DEFINITION MÅLORD KAN               KAN m 
PROMPT    KAN IKKE 

    (Sekundær til test)  
Egenvurdering af formodede 

 præmorbide præstation                                                                                                     

KUNNE KUNNE 
IKKE

VED 
IKKE

21 Fællesbetegnelse for mikroorganismer, der lever frit svæ-
vende i havet. plankton

22 En filosofisk opfattelse af at ingenting eksisterer i virkeligheden 
og fornægtelse af religiøse og moralske værdier og normer. nihilisme

23 Type af styrbart luftskib som blev brugt af tyskerne under 1. 
Verdenskrig og senere til passagertransport. zeppeliner

24 En person der stræber efter at fremstille det skønne eller 
som søger at realisere det i sin livsførelse.

æstetiker/
æstet

25 Samling af flere hundrede milliarder stjerner, som holdes 
sammen af indbyrdes massetiltrækning. galakse

26 Et punkt på himmelhvælvingen lodret over iagttagerens 
hoved. zenit

27 En lærebog i kristendommens grundsætninger formet som 
spørgsmål og svar. katekismus

28 Studiet af fortidens dyr og planter fx dinosaurer. palæontologi

29 Betegnelse for gradvis tiltagende lydstyrke i den klassiske 
musik. crescendo

30 Hovedtøj til en hest eller en ko til at binde eller trække den 
med. grime

NR. DEFINITION MÅLORD KAN               KAN m 
PROMPT    KAN IKKE 

    (Sekundær til test)  
Egenvurdering af formodede 

 præmorbide præstation                                                                                                     

KUNNE KUNNE 
IKKE

VED 
IKKE

11 Kunsten at lave en smuk og 
kunstnerisk håndskrift. kalligrafi

12 At give kød eller grøntsager et kort opkog. blanchere

13 En teaterforestilling sammensat af satiriske viser  
og optrin med aktuelt indhold. revy

14 Den regelmæssige stigning og fald i havets overflade, som 
er forårsaget af månens og solens uensartede tyngdefelter. tidevand

15 En kunstig kropsdel, der erstatter en manglende kropsdel. protese

16 Troen på at der kun findes én gud og dyrkelse af denne. monoteisme

17 En positivt ladet partikel i atomkernen. proton

18 Et hestekøretøj som mod betaling kører  
passagerer hen, hvor de ønsker det.

drosche/ 
droske

19 En person der pga. sin overbevisning  
bliver slået ihjel eller må lide. martyr

20 Det at fortæppet i et teater sænkes ved  
slutningen af en akt. tæppefald
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NR. DEFINITION MÅLORD KAN               KAN m 
PROMPT    

KAN 
IKKE 

    (Sekundær til test)  
Egenvurdering af formodede 

 præmorbide præstation                                                                                                     

KUNNE KUNNE 
IKKE

VED 
IKKE

31 Indskrivning i et universitets studenterliste og optagelse 
som studerende.

immatrikula-
tion

32 En versefod der består af en tryksvag efterfulgt af en 
trykstærk stavelse. jambe

33 En religiøs person, der mener at opnå syndsforladelse ved 
at piske sig selv. flagellant

34 Udtryk som bruges om overflader der buer udad. konveks

35 En stat som formelt set er selvstændig, men som står 
under en stærkere stats beskyttelse.

protektorat/ 
vasalstat

36 Mangekant med
 lige store sider. polygon

37
Et redskab, som benyttes ved filmproduktion, til  

at markere på hvilket tidspunkt, at billedsporet og  
lydsporet er synkront.

klaptræ

38
Atomer eller molekylers individuelle bevægelser fra et 

område med høj koncentration mod områder med lavere 
koncentration af atomer eller molekyler.

diffusion

39 Et bånd af røde, orange, gule, grønne, blå, violette farver, 
som dannes, når hvidt lys brydes i et prisme. spektrum

40 Betaling for at medvirke til at et salg blev gennemført, fx 
beregnet som en procentdel af det beløb, salget indbringer. provision

NR. DEFINITION MÅLORD KAN               KAN m 
PROMPT    

KAN 
IKKE 

    (Sekundær til test)  
Egenvurdering af formodede 

 præmorbide præstation                                                                                                     

KUNNE KUNNE 
IKKE

VED 
IKKE

41 En stilket svulst, som udgår fra en slimhinde fx i næsen 
eller i livmoderen.

polyp

42 Det sted i en bog hvor man finder oplysninger om forlag, 
trykkeri, skrifttyper, oversætter, m.m.

kolofon

43 En lille dekorativ tegning i en bog; især på titelbladet eller 
før et nyt kapitel.

vignet

44 En sibirisk mår hvis skind bruges til pelsværk. zobel

45 Formindskelse af et væv eller organ, der har været fuldt ud-
viklet fx pga. mangelfuld ernæring, sygdom eller alderdom.

atrofi

46 En stav som er omsnoet af en slange, og som er symbol for 
lægevidenskaben.

æskulapstav

47 Det ikke kønsmodne hunlige får eller hunlam. gimmerlam

48 En fremgangsmåde ved videnskabelig definition, matematisk 
beregning eller computerprogrammering som består i, at man 

gentagne gange anvender én og samme simple regel.

rekursion/ 
iteration

49 Den nederste del af en blomsts støvvej som rummer et 
eller flere frøanlæg.

frugtknude

50 En maskindel som overfører den frem- og tilbagegående 
bevægelse fra en stempelmaskine til roterende bevægelse.

krumtap

SAMLET SCORE

KORREKTPROCENT 
(samlet score/50 * 100)
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Navn: _____________________________________  CPR: ______________  

Undersøger: _______________________________   Dato: ______________

Antal korrekte (KAN):_______ Korrektprocent: ________ Decil nummer: __________

TABEL 1. Markér med ring om den valgte decil/fraktil.

TABEL 2. Hvis korrektprocent falder i decil 1, kan denne tabel anvendes 

til mere nøjagtig specifikation.

Egenvurdering (sekundær):

Antal sammenfald af KUNNE og KAN IKKE:__________

Antal sammenfald af KUNNE IKKE og KAN IKKE:__________

Bemærkninger:  ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

Kopiering af testmateriale og scoringsark er tilladt. Nyt testmateriale og nye scoringsark kan  
rekvireres hos Center for Hjerneskade tlf. 35 32 90 06 / kontakt@cfh.ku.dk / www.cfh.ku.dk.

Procent 
korrekt 

M ≤35 36 - 41 42 - 45 46 - 48 49 - 51 52 - 54 55 - 58 59 - 62 63 - 67 ≥68

K ≤29 30 - 34 35 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47 48 - 50 51- 54 55 - 59 ≥60

Decil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Procent 
korrekt 

M ≤13 14 - 23 24 - 26 27 - 31

K  ≤7 8-16 17 - 19 20 - 24

Fraktil 0.1% 1% 2% 5%
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Fordeling af korrektprocent
 

Fordeling af korrektprocent for ikke-afasiramte mænd og kvinder med højt 
sprogligt funktionsniveau (tallene 1 – 10 angiver decilnummer)

Kopiering af testmateriale og scoringsark er tilladt. Nyt testmateriale og nye scoringsark kan  
rekvireres hos Center for Hjerneskade tlf. 35 32 90 06 / kontakt@cfh.ku.dk / www.cfh.ku.dk.

Test af Ordmobilisering hos Sprogligt Højtfungerende 
 

Xxxxx: _____________________________  xxxxxx:____________ Dato: _________________ 

XXXXXXX:___________________________ 

Antal korrekte:_____ Procent korrekte: _____ Decil nummer: ______ 

Markér med ring om den valgte decil/fraktil 

Procent  M ≤35 36 - 41 42 - 45 46 - 48 49 - 51 52 - 54 55 - 58 59 - 62 63 - 67 ≥68 
korrekt K ≤29 30 - 34 35 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47 48 - 50 5 1- 54 55 - 59 ≥60 
Decil  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Hvis korrektprocent falder i decil 1, kan nedenstående tabel anvendes til nøjagtigere specifikation 

Procent  M ≤13 14 - 23 24 - 26 27 - 31 
korrekt K  ≤7 8 - 16 17 - 19 20 - 24 
Fraktil  0.1% 1% 2% 5% 

 

Bemærkninger ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
procent korrekt

Mænd

1      2     3   4  5  6   7    8    9     10

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
procent korrekt

Kvinder

1      2    3   4  5  6  7   8    9     10

Test af Ordmobilisering hos Sprogligt Højtfungerende 
 

Xxxxx: _____________________________  xxxxxx:____________ Dato: _________________ 

XXXXXXX:___________________________ 

Antal korrekte:_____ Procent korrekte: _____ Decil nummer: ______ 

Markér med ring om den valgte decil/fraktil 

Procent  M ≤35 36 - 41 42 - 45 46 - 48 49 - 51 52 - 54 55 - 58 59 - 62 63 - 67 ≥68 
korrekt K ≤29 30 - 34 35 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47 48 - 50 5 1- 54 55 - 59 ≥60 
Decil  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Hvis korrektprocent falder i decil 1, kan nedenstående tabel anvendes til nøjagtigere specifikation 

Procent  M ≤13 14 - 23 24 - 26 27 - 31 
korrekt K  ≤7 8 - 16 17 - 19 20 - 24 
Fraktil  0.1% 1% 2% 5% 

 

Bemærkninger ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
procent korrekt

Mænd

1      2     3   4  5  6   7    8    9     10

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
procent korrekt

Kvinder

1      2    3   4  5  6  7   8    9     10




