Instruktioner AQT-testning
•
•
•
•

Du behöver ett fungerande tidur
Sitt i ett rum med stängd dörr och ordentlig belysning. Placera Dig framför patienten med ett
bord mellan så att patienten har en optimal testmiljö.
Alla 3 övningsexempel görs innan testningen.
Det är viktigt att patienten ur egna ord talar om färg och form. Informera att hon/han ska
säga samma form under hela testen, t ex om patienten från början säger; blå fyrkant, röd
trekant men sedan ändrar sig till blå låda, röd triangel då är det fel. Patienten ska vara
konsekvent i sina formgivningar.

Övning 1

Be patienten att endast säga vilken färg det är på figurerna.

Övning 2

Be patienten att endast säga vilken form figurerna har.

Övning 3

Be patienten att säga vilken färg och form figurerna har.

Nu börjar själva testningen
•
•

Om patienten inte har förstått instruktionerna, stoppa tiduret och låt patienten börja om.
Om patienten tvekar, hakar upp sig, be patienten fortsätta testet.

1) Färg

Be patienten att så fort som möjligt säga färgen på dessa figurer. Patienten ska läsa rad för rad, från
vänster till höger. Informera patienten att det är på tid. Tryck igång ditt tidur då patienten börjar läsa.
Stoppa tiden då patienten läst sista figuren. Notera hur många fel patienten har haft under testen.
Detta markerar Du lättast genom att sätta ett streck på ett papper vid sidan om Dig när Du testar
patienten. Glöm inte att skriva in tid och antal fel på ”sammanställningen”.

2) Form

Be patienten att så fort som möjligt säga formen på dessa figurer. Patienten ska läsa rad för rad, från
vänster till höger. Informera patienten att det är på tid. Tryck igång ditt tidur då patienten börjar läsa.
Stoppa tiden då patienten läst sista figuren. Notera hur många fel patienten har haft under testen.
Detta markerar Du lättast genom att sätta ett streck på ett papper vid sidan om Dig när Du testar
patienten. Glöm inte att skriva in tid och antal fel på ”sammanställningen”.

3) Färg och form

Be patienten att så fort som möjligt säga färg och form på dessa figurer. Patienten ska läsa rad för
rad, från vänster till höger. Informera patienten att det är på tid. Tryck igång ditt tidur då patienten
börjar läsa. Stoppa tiden då patienten läst sista figuren. Det är viktigt att patienten säger ordningen
färg och form, inte form och färg. Notera hur många fel patienten har haft under testen. Detta
markerar Du lättast genom att sätta ett streck på ett papper vid sidan om Dig när Du testar
patienten. Glöm inte att skriva in tid och antal fel på ”sammanställningen”.

