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Forord

Trening er ferskvare. Ikke minst gjelder dette språktrening når man har afasi. Vi har 
alle et behov for å trene. Dette gjelder i aller høyeste grad hjernen og gode økter 
med de små grå kan gjøre underverker. Aktiviteter der du utfordrer deg selv bidrar 
til å skape god hjernehelse. Dette vises også i forskning som peker på at aktiviteter 
som kryssord og spill er med på å holde hjernen vår i aktivitet.

Vi har i flere år publisert kryssord som er tilrettelagt for våre lesere i Afasiposten. 
Det vil si at de er mer leservennlige og med færre ord enn mange kryssord man 
finner  andre steder. Dette gjør vi for at flest mulig av våre lesere skal ha mulighet 
til å  gjøre en hyggelig aktivitet alene eller sammen med familien.

Kryssord alene er ikke nok aktivitet for hjernen vår, men det kan være et fint 
 tilskudd for mange. Det er noe vi alle kan gjøre uavhengig av andre, eller noe 
vi kan gjøre sammen med andre for å skape gode samtaler og kvalitetstid. 

Kryssordene i dette heftet er en blanding av kryssord som har vært publisert i 
Afasiposten sammen med noen nye oppgaver. Vi håper at oppgavene i heftet kan 
skape meningsfull aktivitet og inspirere til å prøve nye ting. Utfordre dere selv og 
se at dere kan mer enn man skulle tro. 

Om man ikke får til alle oppgavene kan dere likevel gi dere et klapp på skulderen 
for dere har tross alt prøvd på noe som har utfordret dere. Det er god trening i det 
å forsøke, selv om man nødvendigvis ikke klarer alt. 

Det er nok ikke alle oppgavene som vil passe like godt for alle personer med afasi, 
men vi håper at heftet vil skape en god og meningsfull aktivitet for noen av dere. 

Lykke til med oppgaveløsningen og husk at språktrening er som å løpe maraton og 
ikke en sprint. Det er mye arbeid og tar ofte lang tid å komme til mål. Viktigst av 
alt er å aldri gi opp og hele tiden utfordre seg selv til å gå utenfor komfortsonen. 

Hogne Jensen
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Kryssord nr. 1
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Kryssord nr. 2
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Kryssord nr. 3
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Kryssord nr. 4
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Kryssord nr. 5
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Kryssord nr. 6
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Kryssord nr. 7
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Kryssord nr. 8
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Kryssord nr. 9
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Kryssord nr. 10
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Kryssord nr. 11
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Kryssord nr. 12

Fasit side 30



18       www.afasi.no

Kryssord nr. 13
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Kryssord nr. 14
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Kryssord nr. 15
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Kryssord nr. 16
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Antonymkryssord

Vannrett
1 Det motsatte av ingenting

3 Det motsatte av frivillig

6 Det motsatte av mørkt

7 Det motsatte av ute

10 Det motsatte av å importere

12 Det motsatte av myk

13 Det motsatte av feig

Loddrett
2 Det motsatte av stor

4 Det motsatte av å avslutte

5 Det motsatte av å legge merke til

8 Det motsatte av falsk

9 Det motsatte av bak

11 Det motsatte av sent

Fasit side 32
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Koble sammen riktig ord

Koble sammen riktig ord 

Tegn  en strek mellom de røde og blå ordene som passer sammen. 

Drikke                                                            Bergen

By i Norge                                                    Kokk

Sport                                                             Vann

Land                                                              Glomma

Møbel                                                            Bord

Elv                                                                  Bot

Instrument                                                   Vinter

Kjæledyr                                                       Fiolin

Innsjø                                                            Fotball

Fylke                                                              Katt

Dessert                                                         Audi

Yrke                                                               Trøndelag

Årstid                                                             Karamellpudding

Straff                                                             Mjøsa

Bil                                                                   Sveits

Lykke til med oppgaven. 
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Ordbank

Finn frukten

APPELSIN
FERSKEN
BANAN
APRIKOS
EPLE

MELON
KLEMENTIN
MANGO
NYPE
DRUE

LIME
GRANATEPLE
KIWI
ANANAS
PAPAYA

Fasit side 32
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Ordbank

Finn norske byer

HARSTAD
OSLO
KRISTIANSAND
TØNSBERG
DRAMMEN

ÅLESUND
TROMSØ
ALTA
BODØ
HAMMERFEST

BERGEN
NARVIK
TRONDHEIM
MOSS
STAVANGER

Fasit side 33
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Ordbank

Finn hovedstedene

OSLO
PARIS
ROMA
VALLETTA
HELSINGFORS

SOFIA
PRAHA
LONDON
DUBLIN
RIGA

BERN
ATHEN
TIRANA
STOCKHOLM
ANKARA

Fasit side 33
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Ordbank

Finn yrker

KONDITOR
HOVMESTER
NEVROLOG
LOGOPED
FISKER

FRISØR
LEKTOR
BARTENDER
INGENIØR
ADVOKAT

MEKANIKER
JOURNALIST
VETERINÆR
DIAKON
ORTOPED

DOMMER
WEBDESIGNER
GARTNER
TANNLEGE
SKOMAKER

Fasit side 34

Denne oppgaven er en ekstra utfordring. Ordene kan stå forlengs og baklengs.
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FASIT: Kryssord nr. 1

FASIT: Kryssord nr. 3

FASIT: Kryssord nr. 2

FASIT: Kryssord nr. 4

FASITER
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FASIT: Kryssord nr. 5

FASITER

FASIT: Kryssord nr. 7

FASIT: Kryssord nr. 6

FASIT: Kryssord nr. 8
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FASITER

FASIT: Kryssord nr. 9

FASIT: Kryssord nr. 11

FASIT: Kryssord nr. 10

FASIT: Kryssord nr. 12
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FASITER

FASIT: Kryssord nr. 13

FASIT: Kryssord nr. 15
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FASIT: Kryssord nr. 16
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FASIT: Finn frukten
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FASIT: Finn norske byer

FASIT: Finn hovedstedene

FASITER
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FASIT: Finn yrker

FASITER
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Det er mye å ta hensyn til når språket ikke fungerer som det skal. 
Det er derfor verdt å ta med seg noen tips for god kommunikasjon 
når man skal snakke med eller legge til rette for personer med  afasi. 

1. Ting tar tid. Spesielt når du snakker med personer som har 
afasi er det viktig at du gir tilstrekkelig tid både til deg selv 
og samtale partneren din.

2. Ikke avbryt. Ofte kan det være lett å bli for ivrig når man  ønsker 
at en samtale skal bevege seg  videre. Pass på at du lar personen 
med afasi få muligheten til å snakke ferdig. 

3. Du snakker til voksne mennesker. De fleste med afasi er voksne 
mennesker. Snakk til dem deretter. Det er forskjell på å snakke 
direkte med – og snakke ned til noen. Du kan velge enkelt og 
direkte språk, men likevel holde det voksent. 

4. Fjern distraksjoner. Ikke noe forstyrrer god kommunikasjon mer 
enn mange ulike distraksjoner. Velg miljøet ditt med omhu. 
Det er kanskje ikke det beste stedet å føre en samtale når man 
er på en tungt trafikkert vei eller på rockekonsert. Ikke la deg 
distrahere av andre ting som din egen klokke eller mobiltelefon 
uansett hvor travelt du har det. 

5. Det er mange veier fram til et felles mål. Du kan bruke 
 alternative veier for å sikre at du forstår  eller blir forstått når 
du  snakker med noen som har afasi. Papir og blyant, bilder og 
 gester er bare noen av de mange måtene man kan forsterke 
kommunikasjon på. 

6. Alle er forskjellige. Ta hensyn til at har du møtt en person 
med afasi så har du møtt nøyaktig en person med afasi. 
Alle er  forskjellige, har ulike behov og metoder som fungerer 
for dem. Finn ut hva som fungerer best med samtalepartneren 
din, vær ærlig og spør når du er usikker og lær av dine feil. 
God  kommunikasjon tar tid og Roma ble ikke bygget på en dag. 

Tips om kommunikasjon



Ønsker du å lære mer om afasi? 

Gå inn på www.afasi.no
Besøk en lokalforening

Snakk med en likeperson 

eller kontakt oss på 
telefon: 22 42 86 44
epost: afasi@afasi.no
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