Förslag på aktiviteter med ordkorten till Läkarsvenska.
•

Gissa ordet. Arbeta i par eller små grupper. Lägg högen med ordkort med baksidan upp. Var och en tar ett
kort, visar det inte för de andra i gruppen, och beskriver vad ordet betyder, utan att säga det. De andra i
gruppen gissar vilket ordet är. Om man vill införa ett tävlingsmoment kan man ha grupper på 3–5 personer,
och varje gång man gissar rätt får man ta det ordkortet. Den som har flest ordkort när alla är tagna vinner.

•

Gör exempelmeningar. Jobba i par eller grupper om tre. En i taget tar ett ordkort och hittar på en
exempelmening som innehåller ordet. Här kan man tillämpa olika varianter för att öka komplexiteten i
exempelmeningarna.

		

° Varje exempelmening måste innehålla ett visst antal ord. Öka gradvis under övningens gång.

		

° Varje exempelmening måste börja med en viss satsdel, till exempel adverbial. Det här kan vara

		

bra för att integrera ordföljd i övningen.

		

° Öva bisatser och bestäm att varje exempel måste börja med en bisats. Gör en lista med så

		

många bisatsinledare som möjligt, och låt deltagarna välja mellan dem.

•

Ge deltagarna ett tema, till exempel en sjukdom. Lägg ut alla ordkort på bordet så att man kan se dem.
Ge deltagarna i uppgift att föra ett samtal om temat och använda så många som möjligt av orden i
konversationen.

•

Låt varje deltagare hålla en presentation om ett givet ämne (till exempel en behandlingsmetod, symptombild
eller en differentialdiagnos) i en och en halv minut i taget. Utmaningen är att använda så många som möjligt
av orden under tidsintervallet. Om ett tävlingsmoment önskas kan den som lyckas använda flest ordkort
under sin presentation utses till vinnare.

•

Dela in orden i ordklasser, och öva tempus med verben och pluralformer med substantiven. Hitta synonymer
och antonymer och gör en gemensam ordlista.

•

Låt deltagarna ta med sig ordkorten hem för att öva själva.

Lycka till!
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akut

går över

en riskfaktor

allvarlig

hemmoragisk

(en) rökning

bakre

en hjärnhalva

en skada

beroende på

en hjärt-kärlsjukdom

står för

ett blodkärl

i bästa fall

en svårighet

en blodpropp

en ischemisk stroke

(en) syrebrist

ett blodtryck

ett kärlträd

ett tillstånd

en blödning

en medelålder

upplever

(en) diabetes

(ett) medvetande

utreder

drabbas

motsatt

uttalad

ett dygn

(en) patientsynvinkel

övergående

(en) fumlighet

påverkar

överviktig

STROKE DEL 2

en andel

går framåt

utvecklas

en befolkning

går upp

en vårddag

behandlar

en hjärnblödning

en återställningsgrad

en behandlingsmetod

ett insjuknande

ett äldreboende

ett boende

(en) livskvalitet

diverse

ett läkemedel

drar ut

löser upp

en hel del

minskar

en fallolycka

på sikt

en funktionsnivå

(en) rehabilitering

får igång

tar bort

förändras

en trombolys

STROKE DEL 3

(en) afasi

hängande

påbörjar

afebril

en hemtjänst

påvisar

ett allmäntillstånd

inkommande

refererar

en avdelning

inleder

en reflex

bedömer

lyfter

regelbunden

bekräftar

med anledning av

en rytm

ett blåsljud

motionerar

en röntgen

ett EKG

(en) motorik

sidskillnad

faller tillbaka

en mungipa

sköter sig själv

fortsatt

en nypning

(en) smärtstimulering

förenligt med

ordentlig

sträcker

förhöjd

en provtagning

(en) stöttning

en svaghet
ett svalg
svårbedömd
synfält
ett talflöde
tillkallar
tydlig
ett underlag
en uppgift
utför
uttrycker sig
en övervakning

TUBERKULOS DEL 1

angelägen

innebär

en sjukdomsbörda

en bakterie

insjuknar

skör

blodtillblandad

kardinalsymtom

smittar

bär på ngt

en knöl

står på behandling

ett cellgift

latent

en svettning

engagerad

en livstid

sängkläder

genomblöt

en lymfkörtel

TNF-alfahämmare

gör sitt yttersta

långvarig

en tredjedel

hämmad

löper risk

uppskattningsvis

i halsregionen

omgående

vederbörande

en immunförsvar -

produktiv

en viktförlust

infekterad

en riskgrupp

ymnig

TUBERKULOS DEL 2

A och O

en kalkyl

tillbringar

befinner sig

kommer åt

tuberkulossjuk

ett bemötande

luftburen

tuberkulosstam

beräknar

medmänsklig

visar god vilja

botad

en resistens

vistas

den sjuke

råkar

drar på sig ngt

samverkar

ett flertal

ett sanatorium

förr i tiden

smittsam

garderar sig för ngt

smittspårning

går och dras med

standardregim

ingår

såtillvida

TUBERKULOS DEL 3

afebril

i form av

en ryggkota

en axill

indicerad

en sjukdomsaktivering

bilateral

inremittent

submandibulär

ett biljud

kotpelare -

talar för ngt

blank

latent

utförd

en dunkömhet

längs

välmående

en exponering

normalviktig

ytlig

för

normofrekvent

åter

förnekar

occipital

ger akt på

opåverkad

går bort

palperar

i barnsben

ett remissvar

HÖFTLEDSARTROS DEL 1

en bakomliggande orsak

en förslitning

ett panorama -n

en basis

förslitningsskada

reumatoid artit

belastar

en hälta

ett sidospår

en belastningssmärta

en höftled

skyller (på)

ett brosk

idiopatisk

smyger

degenerativ

en incidens

stel

dyker upp

leder (till)

sträv

engagerar

en ljumske

står ut (med)

entydig

lokaliserar

ett tillstånd

folk i gemen

med ökande ålder

en vilovärk

en förekomst

noterar

en älgjakt -er

försliter

ortopedkirurg

övertygad

HÖFTLEDSARTROS DEL 2

en belastningssmärta

listar ut

tar till

cementerar

når vägs ände

en vilovärk

en polyetylencup

nöjd

åldrad

fiskar fram

en operativ behandling

åtgärdar

genomgår

perifer

har torrt på fötterna

en protesförsörjning

ett hjälpmedel

rörlig

ett humör

en sjukgymnastik

ett koncept

sofistikerad

en konservativ

en stackare

behandling

tar fram

en krycka

tappar sugen

HÖFTLEDSARTROS DEL 3

en anhörig

oretat

en antydan (till)

en ortopedklinik

en cysta

en osteofyt

flekterar

en remiss

framåtböjd

sedvanlig

en frågeställning

snar

en fördel

ständig

grav

upphävd

en hemhjälp

en väntelista

kort varsel

väsentligen

en lantbrukare

överenskommer

noggrann

