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IZVLEČEK S KLJUČNIMI BESEDAMI
Jezik je temeljno sredstvo sporazumevanja. Poznamo besedni jezik, nebesedni jezik
oz. kretnjo in znakovni jezik. Z jezikom opišemo dejanja, pojme in stvari. Oseba lahko
govori le en jezik (prvi ali materni jezik), lahko pa govori več jezikov. Druge jezik se
lahko naučimo že v otroštvu ali kasneje v odrasli dobi. Stopnja znanja obeh jezikov
se razlikuje od človeka do človeka in se lahko z učenjem in pravilno uporabo tudi
izboljšuje. Znanje maternega in drugega jezika se lahko z leti izboljšuje, lahko pa tudi
upade, če se ga ne uporablja. Pri starejših ljudeh lahko pride tudi do različnih bolezni,
ki vplivajo na uporabo poznanega jezika. Med najbolj značilne lahko štejemo afazijo.
Afazija je lahko vzrok možganskih poškodb, kapi in tumorjev. Vezana je na jezik, ki je
že razvit. Pri afazijah so značilne težave z besedami. Nekateri bolniki ne razumejo
povedanega, nekateri pa nikakor ne morejo povedati želeno besedo.
V teoretičnem delu diplomske naloge smo se osredotočili na tri glavna področja, in
sicer: delovanje možganov, afazija in dvojezičnost, in sicer slovensko-italijanska ter
italijansko-slovenska. Glede na izbrano temo smo za empirični del uporabili test za
afazijo pri dvojezičnih osebah (Bilingual Aphasia Test - BAT), saj je bil na novo
prirejen v slovenski jezik. Želeli smo določiti pilotske norme pri dvojezičnih osebah in
ugotoviti, ali je test primeren za vse starosti. Testirali smo 24 dvojezičnih oseb starih
od 50. do 80. let, ki so bile brez nevroloških ali degenerativnih okvar. Z rezultati, ki
smo jih dobili, smo potrdili, da spol, jezik in izobrazba ne vplivajo na rezultate BAT
testa. Odkrili smo, da starost vpliva na rezultate BAT testa. Razlika se kaže
predvsem med mlajšo populacijo (50-59 let) in starejšo populacijo (70-80 let). To
pomeni, da pri uporabi BAT testa moremo te razlike upoštevati.
Ključne besede: test za afazijo pri dvojezični osebi , afazija, staranje, dvojezičnost,
delovanje možganov, spomin.
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ABSTRACT AND KEY WORDS
USE OF THE APHASIA TEST WITH SLOVENIAN-ITALIAN AND ITALIANSLOVENIAN BILINGUAL PERSONS
The language is the fundamental means of communication. We know the verbal
language, the non-verbal language or gesture and the sign language. With the
language we describe actions, concepts and things. A person can speak only one
language (mother tongue), or more languages. We can learn other languages even
during childhood, or later in adulthood. The level of knowledge of both languages
varies from person to person, and it can be improved by learning and using it
properly. Knowledge of the mother tongue or a second language can improve
through the years, or can drop if it is not used. Various diseases can affect the
application of a know language in the elderly population. Among the most significant
is aphasia. Aphasia can be caused by a brain injury, stroke or a tumor. It is linked to
a language that is already acquired. Aphasia is characterized by having difficulty with
words: there can be too many or too few, depending from the injury.
In the theoretical part of the thesis we focused on three main areas: brain function,
aphasia and biligualism, namely Slovene-Italian and Italian-Slovene. Considering the
chosen topic, for the empiric part of the thesis we used the test for aphasia in
bilingual subjects (Bilingual Aphasia Test - BAT), as it has been newly translated in
Slovene. We wanted to establish guiding norms in bilingual subjects and determine
whether the test is suitable for all ages. We tested bilingual subjects aged from 50 to
80 years, that had no neurologic are degenerative damage. With the results that we
acquired we confirmed hypothesis 2, 3 and 4, so sex, language and education do not
affect the results of the BAT test. According to the results we did find out that age
does affect the results of the BAT test. The difference can be seen especially
between the younger population (50-59 years old) and the older population (70-80
years old). This means that when using the BAT test we have to take into account
these differences.
Key words: test for aphasia with bilingual person, aphasia, aging, bilingualism, brain
function, memory.
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1. UVOD
1.1.

Delovanje možganov

Možgani so najbolj zapleten del živčnega sistema. Sprejemajo informacije o dražljajih
iz zunanjega okolja in iz notranjosti telesa ter usmerjajo naše odzive nanje.
Sestavljeni so iz celic, med katerimi so najpomembnejši nevroni, čeprav jih po številu
prekašajo pomožne celice v živčnem tkivu, t.i. celice glije. Po obliki in funkciji so tako
nevroni kot celice glije raznolike. Ključna skupna značilnost vseh nevronov je, da se
povezujejo v zapletena omrežja, po katerih se informacije prenašajo. Informacije se
prenašajo delno v obliki električnih impulzov in delno prek kemijskih signalov, t.i.
živčnih prenašalcev.
Funkcija vsakega nevrona je ta, da koordinira aktivnost vseh telesnih organov in da
določa obnašanje ljudi. Da lahko to dosežejo, se nevroni delijo v sisteme, odgovorne
za določene funkcije. En del funkcionalnih sistemov je vrojenih in se jih ni potrebno
naučiti, medtem ko druge

funkcije (npr. jezik) se moramo naučiti (Pocajt, Širca,

1998).
Človeški možgani tehtajo približno 1,4 kg in so najobsežnejši in najbolj razvit del
centralnega živčevja. Sestavljeni so iz sivine in beline, ki sta razporejeni v ločenih
slojih. Možgane v možganski votlini ovijajo membrane; zunanja dura, srednja pia in
notranja arahnoidea. Med notranjo in zunanjo opno je subarahnoidni prostor
napolnjen z možgansko tekočino (liquor). V tem prostoru poteka žilni preplet, ki s
krvjo v možgane prinesejo kisik (Bambeck, Wolters, 1995).
Možgani so razdeljeni v tri predele, in sicer: možgansko deblo, mali možgani in veliki
možgani.
Možgansko deblo je del možganov, ki se stika s hrbtenjačo. Po zgradbi je zelo
podoben hrbtenjači, zato ga lahko poimenujemo tudi podaljšana hrbtenjača.
Možgansko deblo je torej preprost refleksni center iz katerega izhajajo vsi živci, razen
vohalnega in vidnega. Nadzira in uravnava osnovne in življenjske procese.
Mali možgani so del možganov, ki uravnavajo podzavestna gibanja. Ležijo v zadnjem
delu lobanje in so z živci povezani s hrbtenjačo in možganskim deblom. Predstavljajo
1
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približno 10 odstotkov skupne teže možganov. Mali možgani so zavarovani z lobanjo,
likvorjem in možganskimi opni. V male možgane prihajajo sporočila iz ravnotežnega
organa in iz mišic, kar pomeni da skrbijo za ravnotežje telesa, usklajenost vseh gibov
in mišični tonus. Pri okvari malih možganov so mišični gibi neokretni in nenatančni.
Mišični tonus popusti, hoja pa ostane negotova. Pri poškodbi tega predela se
spremembe odražajo tudi v govoru. Poškodbe povzročajo znižanje mišičnega
tonusa, govor je skandiran, pojavita se ataksija in tremor. Tudi analiza podatkov
poteka

počasneje,

kar

lahko

povzroča

težave

v

razumevanju

(Stemmer,

Whitaker,1998).
V preteklosti so mnogi nevrologi trdili, da so mali možgani odgovorni le za motoriko.
V zadnjem desetletju so to trditev zavrgli in ugotovili, da nekatere strukture malih
možganov vplivajo tudi na kognitivno področje. Določene študije so pokazale, da je
desna hemisfera malih možganov direktno povezana z levo hemisfero možganov, ki
je specializirana za jezik. Desna hemisfera malih možganov se aktivira pri jezikovnih
nalogah, kot npr. ustvarjanje glagolov iz samostalnikov (npr. ogenj – goreti).
Poškodba malih možganov vpliva tudi na govorno produkcijo, tako da je govor
upočasnjen in zaznamovan s številnimi fonološkimi in artikulacijskimi napakami. Glas
je nepravilen zaradi tremorja na artikulacijskih organih (Fabbro, 1996, str. 95).
Slika 1: Mali možgani

(slika privzeta iz:

http://www.intropsych.com/ch02_human_nervous_system/cerebellum.html )

2
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Veliki možgani so sestavljeni iz leve in desne hemisfere. Na vsaki strani hemisfere
ločimo čelni, temenski, zatilni in senčnični predel. Na površini so nagubani in imajo
zato veliko površino. Veliki možgani so z živčnimi zvezami povezani z hrbtenjačo in
možganskim deblom. Poznamo čutilne in motorične proge, ki prenašajo sporočila.
Čutilne proge prenašajo poročila iz hrbtenjače in možganskega debla v zatilni,
temenski in senčnični predel možganov. Motorične proge pa prenašajo poročila iz
čelnega dela možganov v mišice. Te proge potekajo tako, da leva hemisfera upravlja
desni del telesa in obratno. Razlika med malimi in velikimi možgani je v tem, da se
informacije iz velikih možganov križajo, pri malih možganih pa ostane vse na isti
strani (Pocajt, Širca, 1998).
Subkortikalne strukture se nahajajo v centru možganov, in sicer v spodnjem delu
obeh hemisfer. Te strukture imajo veliko povezav z možganskim korteksom in
živčnimi strukturami možganov. Subkortikalne strukture lahko delimo na dve skupini,
in sicer bazalni gangliji in talamus. Ti so skupki števila jeder, ki so vpleteni v
določenih jezikovnih funkcijah. Bazalni gangliji in talamus tvorijo živčne povezave, ki
aktivirajo in kontrolirajo funkcije, ki so bile pred nedavnim pripisane samo
možganskemu korteksu (Fabbro, 1996, str. 89).
Bazalni gangliji so skupina subkortikalnih jeder, in sicer kavdatno jedro, putamen,
accumbens, globus pallidus, substantia nigra ter subtalamično jedro. Bazalni gangliji
so pomembni na jezikovnem področju in tudi pri kontroli gibov. Ti gibi so lahko
notranje vodeni ali pa vodeni z zunanjimi dražljaji (Logar, 2007, srt. 36).
Dve glavni jedri bazalnih ganglijev, ki sodelujeta pri urejanju giba in jezika, sta:
-

t.i. direktna pot, ki zbira in procesira informacije iz vseh možganskih režnjev in
aktivno vpliva na čelni reženj (pozitivni feedback ).

-

t.i. posredna pot, ki deluje zaviralno na čelni reženj (negativni feedback).

Nekatere strukture bazalnih ganglijev in talamusa leve hemisfere začenjajo verbalno
izražanje, medtem ko kortikalne strukture leve hemisfere urejajo nadaljnje procese
verbalne produkcije. Bazalni gangliji in talamus leve hemisfere so vključeni tudi pri
semantični, slovnični in fonemski kontroli jezikovnih segmentov preden se jih izreče.
Tudi mali možgani, za katere so menili, da vplivajo samo na motoriko, vplivajo tudi na
določene kognitivne procese. Npr. desna hemisfera malih možganov igra pomembno
3
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vlogo pri izbiri besede. V zadnjih tridesetih letih se je dalo na subkortikalne strukture
velik poudarek. Čeprav je možganski korteks odgovoren za glavne motorične in
kognitivne dejavnosti, je skupek subkortikalnih struktur odgovoren za kontrolo
ustvarjanja in podpore motoričnih in kognitivnih funkcij. Poleg tega pa urejajo tudi
emocionalne sisteme in spomin (Fabbro, 1996, str. 89, 90).
Bazalni gangliji in talamus v levi hemisferi vplivajo na organizacijo jezika. Jezikovne
motnje, ki so posledica poškodbe bazalnih ganglijev so: nefluentna afazija, glasovne
motnje, semantične parafazije, motnje pisanja. Motnje, ki so posledica poškodbe
talamusa pa so: sprememba besednega izražanja, besedne in semantične
parafazije, motnje razumevanja, motnje branja in pisanja. Glede na vse to lahko
povemo, da le bazalni gangliji in talamus ustvarijo besedno izražanje, medtem ko
možganski korteks ureja pridobljene podatke v produkcijo. Stimulacija sprednjega
dela talamusa sproži govor s produkcijo besed, stavkov in govorov, ki se ne nanašajo
na želeno situacijo (Fabbro, 1996, str. 92, 93).
Slika 2: Subkotrikalne strukture vpletene pri jeziku

Kavdalno jedro
putamen

Bazalni gangliji
Globus pallidus

Mali možgani
Nucleus dentatus

talamus
Možgansko deblo

hrbtenjača
Glava kavdalnega telesa

Telo kavdalnega jedra
Globus pallidus
Kapsula interna

talamus

putamen

Sprednji krak kapsule interne

Zadnji krak kapsule interne

putamen

talamus
Rep kavdalnega telesa

(slika privzeta iz: Fabbro, 1996, str. 91)
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Vsak del možganov je povezan z različnimi procesi. Zadnji del možganske skorje je
povezan s procesiranjem vizualnih informacij. Majhno področje zraven pa je povezan
s slušnimi informacijami. S čutom za tip je povezan predvsem tisti predel oziroma
pas, ki poteka od sredine vrhnjega dela možganske skorje navzdol v obe strani.
Jezikovne dejavnosti so povezane s t.i. perisilvičnim področjem. To področje zajema
Wernickovo in Brocovo področje. Zaradi tega je za posamezno vrsto motnje odvisno,
kje je nastala poškodba. Odločilna je tudi velikost poškodbe (Paradis, 2004).
Možgani človeka so razdeljeni na dve hemisferi. V sredini sta povezani z vlakni.
Velika vzdolžna fisura ločuje možgane na dve polobli, ki sta med seboj povezani z
živčnim nitjem, imenovanim »corpus callosum«. To delitev imenujemo lateralizacija
možganov. Za možgane je značilna križna funkcija. To pomeni, da se čuti v levi
polovici telesa odražajo v desni hemisferi. V večini primerov je govor vezan na eno
hemisfero. Leva hemisfera je v večji meri odgovorna za analitično mišljenje, besedno
komuniciranje, branje, pisanje in računanje. Desna hemisfera pa bolj uravnava
sintetično mišljenje, vizualno predstavljanje, smisel za ritem, barve in kreativnost.
Nemogoče je trditi, katera hemisfera je bolj pomembna, saj sta obe enako dejavni.
Po drugi strani pa vsaka polovica do določene mere opravlja funkcije druge. Več kot
95% ljudi je desničarjev in ti imajo govorno dominantno levo hemisfero. Tudi 50%
levičarjev ima imajo govorno dominantno levo hemisfero. Ostali levičarji pa imajo to
razporejeno desno oziroma obojestransko.
Možgani se razlikujejo tudi pri moških in ženskah. Ti se razlikujejo predvsem v teži in
v povezavah. Moški možgani so za 100 gramov težji od ženskih, saj morajo čutno in
gibalno oskrbovati večjo mišično maso. Veliko raziskovalcev je mnenja, da je pri
ženskah zadnji del mostu, ki povezuje levo in desno hemisfero, približno dvakrat večji
kot pri moških, kar pomeni da ima toliko več živčnih povezav. To pomeni, da imajo
ženske boljšo sposobnost vživljanja v ljudi in medosebne odnose. Znanstveniki so do
sedaj navajali še naslednje možne razlike: med moškimi je več levičarjev kot med
ženskami; moški imajo pogosteje težave z razumevanjem pisnih besedil; moški
praviloma bolje računajo kot ženske; moški imajo boljšo prostorsko predstavo;
deklice začnejo praviloma prej govoriti; moški so bolj nagnjeni k močni lateralizaciji
(Pocajt, Širca, 1998).
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1.1.1. Teorije o delovanju možganov
Nevrolog Jon Hughlings Jackson (1835-1911) je v svojem času največ pripomogel
študijam organizacije jezika v možganih. Predlagal je, da bi se funkcije živčnega
sistema razdelile na plasti, ki bi se zaporedoma vrstile od bolj splošnih do bolj
kompleksnih. Jackson je funkcije razdelil na tri plasti:
1) Osnovne funkcije: dihanje, vzdrževanje srčnega utripa, ureditev endokrinih
funkcij,... Te funkcije so osnovne za življenje in za organizacijo obnašanja, kar kaže
na to, da so prisotne tudi pri vseh živalih in novorojenčkih. Živčne strukture, ki
organizirajo te funkcije, se nahajajo v evolucijsko nižjih delih možganov (podaljšana
hrbtenjača, most, srednji možgani).
2) Bolj kompleksne funkcije: telesna drža, hoja, reakcija na nevarne dražljaje,
vokalizacija so funkcije, ki so organizirane v vmesnih ravneh živčnega sistema
(srednji možgani, talamus, mali možgani, bazalni gangliji, limbični sistem).
3) Hotene funkcije: hoteno (načrtovano) gibanje, različni jezikovni in miselni vidiki ter
druge višje kognitivne funkcije so organizirane v evolucijsko visokih delih možganov
(korteks možganske poloble).
Preko tega modela delovanja možganov je Jackson razložil, kako so pacienti z
globalno afazijo še vedno lahko govorili, čeprav so producirali le stereotipne povedi
(kletvice). Taki avtomatizirani izrazi so po njegovem mnenju organizirani v evolucijsko
nižjih strukturah živčnega sistema v primerjavi s predeli možganske skorje. Po
Jacksonu je dejansko besedno izražanje realizirano samo med proizvodnjo novih in
kreativnih povedi (Fabbro, 1996, str. 81).
Nevropsiholog Aleksander R. Luria je razvil študije v odnosu med možgani in
jezikom. Vsaka jezikovna funkcija, kot so verbalno izražanje, poimenovanje,
ponavljanje, slušno razumevanje,.. je izvršena s sodelovanjem več podkomponent:
1) subkomponenta za oblikovanje in razumevanje besedil, ki leži v frontalnem režnju
in, če je prizadeta, povzroči motnje v komunikaciji. Bolniki so tako slabo razpoloženi
za komunikacijo in imajo težave pri osredotočenosti pozornosti.
2) subkomponenta za oblikovanje linearne sheme jezikovnega izražanja, ki leži v
frontalno-senčničnem režnju leve poloble (Broca področje). Pacient, ki je prizadet v
6
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tem področju, je nesposoben brati verbalne elemente v določenem zaporedju. Pride
torej

do

neorganiziranosti

časovnega

zaporedja

jezikovnega

izražanja

in

razumevanja.
3)

Subkomponenta

za

prehod

iz

enega

elementa

do

naslednjega.

Ta

podkomponenta leži v nižjem predmotoričnem korteksu leve hemisfere. Pacienti z
motnjami na tem področju ne morejo preiti z imena enega predmeta na ime drugega
in lahko predstavlja težnjo po perseveraciji.
4) Subkomponenta fonemske analize, ki leži v sečničnem režnju leve hemisfere
(Wernickovo področje). Poškodba na tem področju povzroči spremembo v predelavi
besed na fonološki ravni. To vodi do napak v razumevanju in produkciji zaporedja
fonemov.
5) Artikulacijska subkomponenta leži v postcentralnem režnju leve hemisfere. Ta del
je odgovoren za čutno kontrolo ustnic, obraza in jezika. Lezija v tem predelu
povzroči, da posameznik ne more pravilno postaviti artikulatorje, kar pa je za začetek
govora zelo pomembno.
6) Subkomponenta imenovanja leži v levem temensko-zatilnem režnju. Ta del dovoli
ustrezno izbrati uporabljene besede, preko inhibicije alternativnih in nebistvenih
besed. Poškodba tega predela vpliva na produkcijo parafazij (fonemične, semantične
in besedne), ki so podobne bolj ali manj želeni besedi.
7) Subkomponenta za leksikalno analizo leži v levem senčnično-zatilnem režnju.
Poškodba v tem predelu povzroči slabo razumevanje pomena besede, saj v tem
predelu leksični izrazi določijo odnos z različnimi načini (vidni, taktilni,...).
8) Subkomponenta za razumevanje logično-gramatičnih odnosov besed, ki leži v
senčnično-temensko-zatilnem režnju leve hemisfere. Osebe s poškodbo na tem
področju ne uspejo razumeti povedi, ki vsebujejo zaporedje v logični shemi. Na
primer poved, s katero imajo pacienti mnogokrat težave, se glasi: » Ali je stric je
bratov oče ali očetov brat?«
9) Subkomponenta za besedni spomin, ki leži v senčničnem režnju leve hemisfere.
Za Lurio so podkomponente nevrolingvističnih procesov nameščene v različnih
možganskih področjih. Izvršitev nevroloških funkcij je odvisna od koordinirane
aktivnosti številčnih možganskih centrov (Fabbro, 1996, str. 83, 84).
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1.1.2. Vloga leve hemisfere pri jeziku in govoru
Govorno področje: center govora se v možganih nahaja v Brocovem središču. Odkril
ga je francoski nevrolog Paul Broca leta 1862. Brocovo središče skrbi za govorno
produkcijo. Leži v levem delu frontalnega režnja in je definirano s 44. in 45. regijo.
-

Regija 44: odgovorna je za fonološko procesiranje in produkcijo jezika (to
območje je blizu motoričnega centra za usta in jezik)

-

Regija 45: odgovorna je za semantiko jezika.

Brocovo središče igra pomembno vlogo tudi pri verbalnem spominu (Zdovc, 2011,
str. 16).
Poznamo šest vidikov govora, in sicer fonologija, morfologija, semantika, sintaksa,
prozodični vidik in pragmatični vidik. Izmed teh šestih vidikov obstajajo štiri vidiki, pri
katerih prevladuje leva hemisfera:
-

fonologijo obravnava pravila kombinacij proizvedenih zvokov za nastanek
fonemov. Pri tem prevladuje leva hemisfera;

-

morfologija obravnava tvorbo morfemov, to je najmanjših elementov govora, ki
mu že lahko pripišemo pomen. Pri tem prevladuje leva hemisfera;

-

sintaksa ( slovnična pravila) obravnava način kombinacij nizov morfemov v
smiselne povedi. Pri tem prevladuje leva hemisfera;

-

semantika obravnava formalni pomen niza morfemov. Poleg leve hemisfere, ki
določa logično-vsebinski, računalniški pomen, lahko sodeluje desna hemisfera
s soznačnim, kontekstualnim pomenom ali asociacijo;

Jezikovno področje: jezikovno področje leži v Wernickovem središču. Odkril ga je
nemški zdravnik Carl Wernicke. To središče leži v levem temporalnem režnju, regija
22. Raziskovalci delijo Wernickovo središče na 3 podregije:
-

prva regija se odziva na izrečene besede (lastne besede in besede
sogovorca) in ostale zvoke iz okolja;

-

druga regija se odziva le na izrečene besede drugih, aktivira pa se tudi, ko
oseba sama iz spomina prikliče določeno besedo;

-

tretja regija je bolj povezana s produkcijo govora kot sprejemanjem (Zdovc,
2011, str. 17).
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Slika 3: Brocovo in Wernickovo področje

(Slika privzeta iz:

http://thebrain.mcgill.ca/flash/a/a_10/a_10_cr/a_10_cr_lan/a_10_cr_lan.html )
1.1.3. Vloga desne hemisfere na jezik in govor
Govorno področje: bistvena pridobitev pri človeku je govor, bodisi prek visoko
strukturiranih kombinacij glasov ali pa ročnih in obraznih gibov. Opišemo lahko vsaj
šest vidikov govora, vendar sta le dva vidika vezana na desno hemisfero:
-

prozodični vidik obravnava

fonološke variacije,

ki pomenijo dodaten

interpretativni pomen. Vezan je na desno hemisfero,
-

pragmatični vidik obravnava praktično uporabo jezika za namene humorja,
ironije, sarkazma. Ukvarja se s funkcioniranjem sporočila v procesu
komunikacije glede na situacijo, potrebe, pričakovanja, vloge tistih, ki
sodelujejo v komunikaciji. Biti pragmatično kompetenten pomeni biti sposoben
pravilno proizvajati in ustrezno interpretirati neko jezikovno dejstvo v skladu s
situacijo, v kateri komunikacija poteka. Vezan je na desno hemisfero (Zdovc,
2011, str. 19).

Pri govoru zažarijo predeli v obeh polovicah. Predeli v levi hemisferi so povezani s
produkcijo besed in slovnico, predeli v desni pa z intonacijo, poudarki in neverbalnimi
vidiki sporočanja. Osebe, ki so imele po kapi prizadeto desno hemisfero, so
dobesedno razumele brano besedilo, humorja in namigov pa niso dojele. Desna
hemisfera je prevladujoča nad levo hemisfero v procesih razlikovanja, tolmačenja in
obdelave glasovnih odtenkov, vključno z intenzivnostjo, pogostostjo, barvo glasu,
skandiranostjo, čustvenim tonom, frekvenco, amplitudo, melodijo, trajanjem in
9
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intonacijo. Desna hemisfera je torej sposobna odkrivanja ne le, kaj oseba meni/ čuti o
tem, kar govori, pa tudi zakaj in v kakšnem kontekstu je to rekla. To lahko naredimo s
pomočjo analize tona ter melodije govora (Zdovc, 2011, str. 19).
Ko je desna hemisfera poškodovana, so sposobnosti predelave, ponovnega priklica
in prepoznave neverbalnih značilnosti govora zelo oslabljene. Posamezniki imajo
včasih težave z dojemanjem zapletenih verbalnih in pisnih izjav, še posebej ko te
zahtevajo prostorsko transformacijo ali neskladnost. Imajo tudi težave z opisovanjem
morale, motivov, čustev, ali določanju skupnih oziroma glavnih točk (Zdovc, 2011)
Jezikovno področje: na jezikovnem področju je dominantna leva hemisfera. Se pa v
zadnjem času pojavlja vse več raziskav, ki kažejo tudi na vlogo desne možganske
hemisfere.
Desna hemisfera je pomembna za:
-

zaznavanje intonacije in časovnih parametrov govora, kar pomaga pri
razjasnitvi pomena povedanega;

-

zaznavanje melodičnosti govora (pri okvari desne hemisfere je govor
monoton);

-

razumevanje rdeče niti zgodbe;

-

izluščenje glavne teme oz. morale zgodbe;

-

metaforično uporabo jezika (Zdovc, 2011, str. 18).

1.1.4. Vloga spomina na pridobivanje jezikov
V grobem obstajata dve vrsti spomina, kratkoročni in dolgoročni. Kratkoročni spomin
traja približno 10 sekund, informacije pa procesira s pomočjo določenih
podkomponent. Poleg shranjevanja informacij pomaga tudi pri drugih kognitivnih
procesih, in sicer: obrazložitvi, razumevanju, učenju in zavedanju. Ena glavnih nalog
kratkoročnega spomina pa je učenje novega fonološkega materiala, ki pomaga pri
pridobivanju materinega in drugega jezika. Kako kratkoročni spomin vpliva na učenje,
kaže tudi raziskava šolskih otrok. Približno 10% otrok z normalno inteligentnostjo in
brez telesnih in čustvenih težav je kazalo različne stopnje težavnosti pri učenju jezika
(razvojna disfazija), branju (razvojna disleksija), računanju (razvojna diskalkulija) in v
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gibanju. Pri temu se je pokazalo, da imajo otroci z disleksijo težave, ki so povezane z
določenimi komponentami kratkoročnega spomina (Fabbro, 1996, str. 105, 106,107).
Dolgoročni spomin ni enoten sistem, temveč je sestavljen iz več različnih sistemov
oz. procesov. Filozof Henri Bergson je razdelil dolgoročni spomin na telesni spomin,
ki vključuje sekvence gibov, ki jih lahko nehoteno prikličemo ter duševni spomin, ki
vključuje spomine na minule dogodke (Fabbro, 1996, str. 108).
Dolgoročni spomin se deli tudi na eksplicitni in eksplicitni spomin. Eksplicitni spomin
se nanaša na hoteno shranjevanje dejstev in naučeno znanje, ki se ga posameznik
zaveda. Odvisen je od možganskih struktur in povezav v senčničnem režnju. Hkrati je
eksplicitni spomin razdeljen še na semantični spomin (enciklopedična znanja o svetu)
in epizodni spomin ali avtobiografski spomin. Implicitni ali proceduralni spomin, za
razliko od eksplicitnega, je samodejni in vsebuje naučena znanja, ki se jih
posameznik ne zaveda, vendar jih zna uporabiti (npr. skladnja materinega jezika,
motorične veščine, zaznavne in kognitivne sposobnosti). Ta spomin je odvisen od
številnih možganskih sistemov, predvsem od bazalnih ganglijev. Razdeljen je na
proceduralni spomin, priming in spomin pogojevanja. Proceduralni spomin vključuje
učenje motoričnih in kognitivnih postopkov. Pri primingu oz.olajšanje gre za učenje
reševanja nalog slušnega in vidnega dokončnega oblikovanja besed, leksikalnih
odločitev (Fabbro, 1996, str.100).
Slika 4: Klasifikacija različnih tipov spomina

spomin
Delovni spomin

Dolgoročni spomin
Implicitni spomin

Eksplicitni spomin

priming

Proceduralni spomin
Semantični spomin

Epizodični spomin
Pogojevalni spomin

(slika privzeta iz: Fabbro, 1996, str. 109)
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Eksplicitni in implicitni spomin sta dva shranjevalna sistema, ki ustrezata dvema
različnima vrstama učenja, implicitnemu in eksplicitnemu učenju. Ta dva sistema
nista povsem neodvisna drug od drugega. Jezik je lahko osvojen implicitno, tako kot
otrok osvoji svoj prvi jezik, to pomeni v vsakdanji interakciji. Lahko pa se osvoji
eksplicitno, in sicer kot jezik, ki se ga nauči z učenjem pravil in v uradnih kontekstih.
Dvojezični otrok, ki je bil v interakciji z obema jezikoma že od otroštva, je ta dva
jezika osvojil implicitno. To pomeni, da se oba jezika shranita v implicitni spomin in jih
oseba uporablja avtomatično, brez zavestne kontrole v različnih situacijah. Afazija je
neka vrsta alteracije tega implicitnega sistema in nastane zaradi poškodbe kortikalnih
in subkortikalnih struktur, ki ležijo v levi hemisferi. Drugi jezik se lahko naučimo tudi
eksplicitno z metalingvističnimi in kognitivnimi informacijami, ki so shranjene v
eksplicitnem spominu. Znanje je zastopano bilateralno v asociacijskih območjih
možganskega korteksa in subkorteksa hipokampusa. Eksplicitno učenje je koristno,
ko obstaja povezava med specifičnimi naučenimi znanji in implicitnim znanjem,
pridobljenim z izkušnjami (Fabbro, 2002, str. 289).
Implicitni spomin sodeluje pri urejanju fonemske verige, ki sestavlja vhod in
fonemske artikulacije, ki sestavlja izhod. Urejanje izvajajo neokortikalne strukture, ki
prispevajo k učenju sistematičnih asociacij. Eksplicitni spomin pa sodeluje pri učenju
arbitrarnih asociacij, ki so vzpostavljene med fonološkimi oblikami besed in
njihovemu pomenu. Ko je eksplicitni spomin prizadet, se težko naučimo novih
pomenov. Ko pa je implicitni spomin prizadet, je ponovno učenje zelo oteženo.
Implicitno učenje vključuje leksično učenje slušnih in artikulacijskih primerov.
Eksplicitno učenje pa vključuje razmerje fonoloških in semantičnih primerov. Na
podlagi teh informacij je odvisna tudi izbira terapije. Če je poškodba okvarila
predvsem implicitni spomin, je poudarek terapije na eksplicitnem učenju. Če pa je
poškodba okvarila eksplicitni spomin, pa je poudarek na implicitnem učenju.
Eksplicitno učenje bo potekalo predvsem preko semantično-konceptualne in
semantično-sintaksične terapije. Semantično terapijo lahko dopolnimo tudi s
fonetično-artikulacijsko terapijo. Pri dvojezičnem bolniku mora terapija upoštevati
akustične, fonološke in artikulacijske odnose med leksičnimi predmeti
jezikih (Fabbro, 2002, str. 290, 291).
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Teorije o implicitnem in eksplicitnem učenju imajo številne praktične smernice pri
terapiji:
-

pomembno je, da dobro poznamo bolnikovo zgodovino učenja in uporabo
obeh jezikov. To nam omogoča oceniti ali je bilo začetno znanje jezikov, načini
uporabe (ustno in pisno) in jezikovne stopnje, pridobljeno implicitno ali
eksplicitno.

-

pomembno je oceniti mesto poškodbe, saj s tem lahko ugotovimo ali je
prizadet implicitni ali eksplicitni spomin.

-

če ima bolnik boljši eksplicitni spomin v enem od obeh jezikov, bo okrevanje
boljše v tistem jeziku, čeprav je to lahko drugi jezik.

-

Če je implicitni spomin nepoškodovan, lahko metalingvistično znanje pomaga
pri terapiji, čeprav bosta artikulacija in oblikovanje povedi bolj zavedna in
počasna (Fabbro, 2002, str. 292).

Za obravnavo leksičnih problemov imamo dve strategiji, in sicer »priming« strategijo,
ki podpira implicitno učenje ter »cued« strategijo, ki podpira eksplicitno učenje in
aktivira hipokampus. »Priming« se deli na dve strategiji:
-

identifikacijski »priming«, kjer posameznik prepozna fonetični ali vizualni
dražljaj,

-

asociativni »priming«, kjer posameznik prepozna pare besed, ki so bile
predstavljene z asociacijo.

»Cueing« tehnike delujejo v prid eksplicitnemu učenju in se lahko v leksični terapiji
uporabljajo v različnih nalogah. Npr. fonološka iztočnica lahko olajša zavestno
iskanje besede, tako da zagotovi ritmično strukturo, število zlogov, začetno
artikulacijo ali zlog (Fabbro, 2002, str. 292, 293).
Materni jezik, je tisti, ki se ga kot otroci prvega naučimo in ga tudi največ
uporabljamo. Materni jezik služi za identifikacijo, saj je posameznik nanj čustveno
navezan. V teoriji se materni jezik opredeljuje kot prvi jezik, osvojimo pa ga v okviru
družine. Z njim otrok poimenuje predmete, si ozavešča norme, vrednote, stališča in si
z njim oblikuje svojo osebnostno individualnost. Poleg prvega jezika poznamo pri
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dvojezični osebi še drugi jezik. Drugi jezik je jezik okolja. Posameznik se ga uči poleg
prvega jezika, predvsem pa ga usvaja iz okolja (Hartman, 2009, str. 12)
Pri dvojezični osebi se lahko materni jezik in drugi jezik shranita v različne sisteme.
Ponavadi je materni jezik shranjen na implicitni način, medtem ko je drugi jezik, ki se
ga ponavadi uči preko pravil, večina shranjen na eksplicitni način. Paradis meni, da
afazija pri dvojezični osebi, poškoduje predvsem jezik, ki je memoriziran implicitno.
To je materni jezik. Taki pacienti naj bi se lažje izražali v njihovem drugem jeziku, ali
celo v določenem mrtvem jeziku, kot je latinščina, saj se njihova verbalna produkcija
nanaša predvsem na vidike semantičnega spomina (ekspliciten spomin). Ta vrsta
spomina je pri nekaterih oblikah afazij boljše ohranjena kot implicitni spomin.
Nekatere raziskave so pokazale, da so semantična in sintaksična obdelava
organizirane v različnih delih možganov. Pridobitev sintakse pri drugem jeziku je
težja in se redko doseže optimalno stopnjo, če je pridobljena po določeni kritični
starosti (puberteta). Predeli čelnega režnja organizirajo predvsem aktiviranje besede
zaprtega razreda (predlogi, vezniki,...). To pomeni, da strukture v čelnem režnju
organizirajo sintaksične komponente enega jezika, samo, če je ta pridobljena do
določene kritične starosti. Če temu ni tako, se za shranjevanje in organizacijo
slovničnih pravil drugega jezika uporabi druge strukture možganov. Te strukture pa
dovolijo predvsem eksplicitno shranjevanje informacij. Na splošno temelji materni
jezik na implicitnem memoriziranju. Kljub temu so tudi pri prvem jeziku vpletene
komponente eksplicitnega spomina.
komponente

semantičnega

spomina

Npr. pri razumevanju se hkrati aktivirajo
(eksplicitni

spomin),

za

prepoznavanje

besedišča in za razumevanje slovnice pa komponente implicitnega spomina (Fabbro,
1996, str. 112, 113).
Pri vsaki nalogi se aktivirajo tudi različni centri v možganih. Pri nalogah, ki zahtevajo
delovni spomin, se aktivira območje čelnega režnja leve in desne hemisfere, višja
območja senčničnega režnja leve hemisfere in parietalna območja desne hemisfere.
Pri nalogah, ki zahtevajo epizodični spomin, se aktivirata obe strani hipokampusa in
strukture talamusa v obeh hemisferah. Pri semantičnem spominu se aktivirajo le
strukture leve hemisfere, pri proceduralnem spominu pa predvsem prefrontalne
strukture desne in leve hemisfere, bazalni gangliji in hemisfere malih možganov
(Fabbro, 1996, str. 112).
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Med staranjem lahko ljudje postanejo zelo pozabljivi. Tudi mlajšim se to lahko
pogosto zgodi, predvsem ko so utrujeni, ali zelo obremenjeni. Če se pozabljanje
stopnjuje, so lahko to prvi znaki demence. Demenca je hujši upad ali celo izguba
intelektualnih in spominskih motenj. Beseda izhaja iz latinščine: de – upadanje, mens
– razum. Vpliva na spoznavne sposobnosti, obenem pa tudi na spomin. Npr. bolniki z
demenco ne pozabijo

le ključev, ampak tudi, zakaj se ta predmet uporablja –

odpiranje vrat. Najpogostejša oblika demence je Alzheimerjeva bolezen. To je počasi
napredujoča degenerativna bolezen možganov. Vse ostale oblike demence so
redkejše: vaskularna demenca, demenca pri Parkinsonovi bolezni, frontotemporalna
demenca,... Demenca se lahko pojavi predvsem pri ljudeh starejših od šestdeset let.
Približno 10% starostnikov med 65 in 70 leti trpi zaradi demence. Ne štejemo je v
normalni pojav staranja. Staranje povzroči le upad možganskih sposobnosti, zaradi
katerih ljudje nekoliko izgubijo spomin, predvsem kratkoročni. Zaradi tega se starejši
ljudje tudi težje učijo, vendar ta upad ne vpliva na zmožnost normalnega delovanja
(Novak, 2011, str. 4).
Med dvajsetim in osemdesetim letom se možnosti spominjanja in mentalne gibčnosti
zmanjšajo za dvajset do trideset odstotkov. Vrhunec svojih mentalnih sposobnosti naj
bi človek doživel okoli dvajsetega leta, vrhunec logične sposobnosti pa okoli
tridesetega leta. Za razliko od mentalnih spodobnosti, se s staranjem večajo verbalne
sposobnosti in okoli petdesetega leta dosežejo svoj višek.
S staranjem upade tudi sposobnost delovnega in dolgotrajnega spomina za nedavne
dogodke, medtem ko se senzorni spomin zadrži. K upadu spomina, prispeva
predvsem manj pogosta raba spominskih strategij. Te strategije, npr. ponavljanje,
olajšajo pomnjenje podatkov. Vzrok za upad je tudi počasnejše procesiranje
podatkov. Težave se pokažejo tudi pri priklicu informacij, ki pa je odvisen od vrste in
kompleksnosti podatkov (Dolenc, 2011, str. 37,38).
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1.2.

Dvojezičnost

1.2.1. Dvojezičnost v svetu
Dvojezičnost je pojav, ki je razširjen po vsem svetu in obstaja že od začetka uporabe
jezika pri človeku. Znano je, da ne obstaja nobena skupina jezikov, ki bi bila izolirana
od drugih skupin. Po svetu obstaja 3000 do 4000 različnih vrst jezika in le 150 držav,
ki so jim dom. To nam pokaže kako zlahka pridejo različne vrste jezika v medsebojni
stik. Vse to lahko hitro privede do dvojezičnosti. Mackey (1967) je dopolnil to izjavo z
dvema dejstvoma. Prvo, nekateri jeziki so številčno bolj pomembni/uporabljeni kot
drugi. Obstaja enajst jezikov ki jih govori kar 70 % ljudi na svetu. Številčno najbolj
pomembni jeziki so: kitajščina, angleščina, španščina, ruščina,... Drugo dejstvo je
geografska porazdelitev jezikov. Na primer angleščina, španščina, portugalščina so
materni jezik v mnogih državah, medtem, ko so nekateri jeziki razširjeni na zelo
omejena področja; na primer islandščina se govori samo v Islandiji. Kljub temu
nimajo vsi jeziki enako številčno pomembnost ali enako geografsko porazdeljenost.
Določene države dejansko vsebujejo več jezikov. Za primer lahko vzamemo
Luxembourg, ki ima tri jezike: francoski, nemški in luxembourški. Nekatere države
imajo tudi več jezikov. Rusija jih ima 122. Vsi ti jeziki, skoncentrirani na enem
območju, nedvomno vodijo v dvojezičnost. Obstajajo pa tudi države, kot so Kanada,
Izrael, Finska,... ki imajo dva uradna jezika in zato so uradno priznane kot dvojezične
države (Grosjean, 2001, str. 3, 4).
Določena država se lahko odloči, ali bo podpirala in ohranjala jezikovne manjšine, ki
so v njej. To naredi tako, da v ustavi prepozna jezikovno manjšino in ji da določen
uradni položaj v regiji. Vlada lahko tudi dovoli otrokom manjšine, da obiskujejo šolo,
ki poteka v njihovem maternem jeziku. Spodbuja se lahko tudi manjšinsko kulturo,
tako da se objavlja njihova literarna dela, glasbo in podpira časopise ter gledališča.
Država lahko tudi razvija manjšinski jezik z določenim jezikovnim načrtom, tako da
jezik standardizira, mu določi pravopis (če ga jezik še nima), sestavi slovnico in
slovar, obogati besedišče z novimi besedami. Izrael je primer države z jezikovnim
načrtovanjem, saj ima npr. akademijo hebrejskega jezika (Grosjean, 2001, str. 25).
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1.2.2. Manjšine v Sloveniji
» Enotna definicija narodnih manjšin ne obstaja. V slovenskem prostoru so s pojmom
narodne skupnosti (manjšine) poimenovali tiste populacije, ki so ostale po tem, ko je
večji ali pretežni del naroda, ki mu manjšina v etničnem smislu pripada, oblikoval
svojo državo zunaj njenih meja in živi v bolj ali manj strnjeni obliki na obmejnem
območju sosednje države ter se od večinskega naroda države, v kateri živi, razlikuje
po jeziku in kulturi. Ključnega pomena za priznanje avtohtonosti je dolgotrajno,
permanentno in prepoznavno naseljevanje določenega območja (Komac, 2003, stran
12)«.
V Sloveniji lahko klasificiramo tri različne narodne skupnosti, in sicer: italijanska in
madžarska manjšina, avtohtona romska skupnost ter manjšinske etnične skupnosti,
katerih pripadniki so državljani RS, vendar njihove etnične skupnosti v ustavi in
zakonski ureditvi niso opredeljene kot narodne skupnosti (priseljenci, imigranti,...)
(Krivec, 2007).
V manjšine lahko uvrščamo tudi gluhe osebe. Gluhi so jezikovna in kulturna
manjšina, ki poskuša, kot vse ostale, uresničiti v državi svoje človekove pravice, in
sicer pravico do lastnega jezika, kulture, informiranja in športa. V Sloveniji imajo gluhi
določen svoj jezik, svojo kulturo in svoj način življenja. Kljub temu pa ne morejo
delovati neodvisno od družbe. Gluhi se morejo na svoj način prilagajati, kar pomeni
da morajo čim bolje osvojiti slovenski jezik, da se lahko v tem jeziku izražajo pisno in
ustno (Klepec, 2004).
Po narodni sestavi je Slovenija razmeroma homogena. Med njenimi prebivalci je
87,5% Slovencev, kot avtohtoni narodni manjšini pa živita v Sloveniji dve: pripadniki
madžarske narodne skupnosti (0,32 % vsega prebivalstva) in pripadniki italijanske
narodne skupnosti (0,11 % vsega prebivalstva) (Ministrstvo za notranje zadeve RS).
Manjšini pripadata narodnostno mešanemu območju, ki predstavlja le manjši del
regije v kateri se nahaja. Italijanska manjšina živi v Obalno-kraški regiji, madžarska
pa živi v Pomurski regiji. Obe regiji ležita na robu državnega območja in sta bili
osrednjem delu države priključeni po drugi oz. prvi svetovni vojni.
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Slika 5: Italijanska manjšina v Obalno-kraški regiji in madžarska manjšina v Pomurski
regiji.

(slika privzeta iz: Živim v Sloveniji, učbenik geografije za 9. razred osnovne šole)
Obalno-kraško območje spada med manjša območja, vendar je kljub temu najbolj
razvito. V to območje spadajo obalne občine Izola, Koper, Piran in občine v kraškem
zaledju: Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen. Italijansko prebivalstvo je pred
drugo svetovno vojno predstavljalo večino, predvsem v mestih. Sedaj je povprečje
Italijanov upadlo, in sicer pod 5%, največ pa jih je v Strunjanu, kjer je njihov delež
okoli 20%. Njihov delež se zmanjšuje predvsem zaradi doseljevanja iz notranjosti
Slovenije. Največ jih živi v obalnih mestih Izola, Koper in Piran, kjer so tudi glavne
italijanske vzgojno-izobraževalne ustanove. V nasprotju z madžarsko manjšino, so
Italijani živeli ob odprti meji. To jim je omogočalo intenzivnejše stike z ustanovami
matičnega naroda. Številni, dobro prepustni mejni prehodi in bližina Trsta so
pomembno

prispevali

k

uveljavljanju

pripadnikov

manjšine

pri

čezmejnem

sodelovanju (Krivec, 2007).
1.2.3. Dvojezičnost
Dvojezičnost ali bilingvizem je poznavanje in uporaba dveh ali več jezikov pri eni
osebi. Do sedaj še ni izdelana splošna definicija, ki bi zajela vse vidike dvojezičnosti.
Jezikovne opredelitve dvojezičnosti se osredotočajo na poznavanje dveh jezikov, in
sicer L1 je prvi jezik, L2 je drugi jezik. Poznamo pa še psiholingvistično opredelitev.
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Tukaj se strokovnjaki ukvarjajo z vprašanjem, kako dva jezika uporablja posameznik
in celotna jezikovna skupnost in v kakšne namene (Hartman, 2009, str. 12, 13).
Poznamo pasivni, aktivni, absolutni bilingvizem in semilingvizem oz. poljezičnost. Za
pasivno dvojezičnost je značilno to, da oseba razume drugi jezik, vendar ga ne
govori. Aktivna dvojezičnost nastopi tedaj, ko oseba govori in piše drugi jezik, tako
doma, kot zunaj. Nato poznamo še absolutni bilingvizem, kjer oseba uporablja drugi
jezik zelo intenzivno, veliko pozornosti pa namenja tudi prvemu jeziku. Oseba govori
zunaj doma jezik okolja, hkrati pa ohranja stike s sorodniki, ki živijo v deželi
njegovega prvega jezika (Hartman, 2009, str. 35).
Poleg zgoraj navedenih poznamo še semilingvizem. To je stanje kjer je jezikovna in
sporočanjska zmožnost pri obeh jezikih zelo skromna. Je nasprotje bilingvizmu in se
kaže v pomanjkljivem obvladovanju tako maternega, kot drugega jezika. Poljezičnost
se ponavadi pri otroku kaže kasneje v razvoju, in sicer, ko bi ta moral že osvojiti in
uporabljati abstraktne pojme. Je družbeno pogojen pojav, ki zaznamuje otrokov
šolski uspeh in njegovo čustvovanje (Hartman, 2009, str. 36).
Nevrolingvistični študij dvojezičnosti uporablja multidisciplinaren pristop k problemu
zastopanja in delovanja več jezikov v možganih. Znano je, da so funkcije, ki so v levi
hemisferi pri enojezičnih, tudi v levi hemisferi dvojezičnih oseb. Poškodba v levi
hemisferi prizadene lingvistične tone, ki pomagajo leksičnem delu. Učenje drugega
jezika lahko poveča gostoto sivine v levi hemisferi. Te spremembe so tako v korelaciji
s starostjo pridobitve L2 in splošne strokovne usposobljenosti L2 (Chapey,2008, str.
251).
Ker je definicija dvojezičnosti in razlika med jezikom in narečjem zelo kompleksna, se
v študijah nevrolingvistike upošteva kot dvojezične osebe tiste ljudi, ki poznajo,
razumejo in govorijo: a) dva jezika b) dve narečji c) en jezik in eno narečje. Še ena
lastnost dvojezične osebe je ta, da, če hoče, lahko loči med tema dvema jezikovnima
sistemoma v svojem izražanju. Za primer lahko postavimo dvojezično osebo
slovenščine in italijanščine.Ta se lahko primerno izraža samo v slovenščini, v
določenih priložnostih pa samo v italijanščini, brez mešanja jezikov (Fabbro, 1996,
str.115).
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Definicija dvojezičnosti se razlikuje v tem, kdaj se je oseba naučila govoriti drugi
jezik. Dvojezična oseba je lahko tista, ki je v procesu učenja drugega jezika. Lahko
pa oseba govori dva jezika že od zgodnjega otroštva. Pomanjkanje v soglasju glede
definicije privede tudi do različne rabe tega izraza. Za določene avtorje oseba lahko
govori dva jezika, vendar ni dvojezična. To se zgodi, ko je drugi jezik »tuj«, in sicer
ga oseba ne uporablja vsakdanje. Večina avtorjev pa definira dvojezičnost glede na
jezikovno znanje. Govorijo o bolj ali manj tekoči dvojezičnosti oziroma primerjajo
skupine z različnimi stopnjami dvojezičnosti. Torej je dvojezičnost večdimenzionalna.
Oseba ima lahko različne ravni znanja v različnih jezikovnih načinih in v različnih
jezikovnih komponentah (morfologija, sintaksa, semantika,...). Kljub temu veliko
avtorjev vidi »pravo« dvojezičnost v tistih, ki imajo enakovredno znanje v obeh
jezikih, ker prvi jezik lahko vpliva na drugega v govornem dojemanju, besednjaku in
sintaksi.
Ljudje redkokdaj doživijo iste izkušnje in dejanja v obeh jezikih. Zaradi tega je njihov
besednjak, formalen in neformalen jezik redkokdaj enakovreden v obeh jezikih.
Obstajajo tudi različne domene glede uporabe jezika v šoli, službi, družini, saj ima
vsaka svoje besedišče in pravila. Tisti, ki uporablja v službi le en jezik, mogoče ne
pozna strokovnih izrazov v drugem jeziku, saj jih ne uporablja. Stopnja dvojezičnosti
pri eni osebi se lahko veča ali manjša. Jezikovno slabljenje je pogost proces in lahko
na različen način prizadene vse jezikovne komponente. Besedišče pri izražanju je
predvsem ranljivo področje, medtem ko je razumevanje manj na udaru. Stopnja
jezikovne izgube je odvisna predvsem od leta pridobitve jezika, količine uporabe,
stopnje dosežene strokovnosti pri obeh jezikih. Zaradi tega se lahko zgodi, da
materni jezik postane slabši v primerjavi z drugim (Chapey, 2008, str. 249).
V definicijo dvojezičnosti je vključeno tudi narečje, vendar ne obstaja določeno
pravilo, ki bi nam povedalo, v kateri stopnji se narečje dovolj razlikuje od njegove
osnove, da bi samo postalo jezik. Torej osebo, ki govori dve različni narečji enega
jezika, lahko definiramo kot dvojezično. Zaradi tega mora klinična ocena meriti
jezikovne sposobnosti v povezavi z bolnikovim dialektom (Chapey, 2008, 249).
Kodno preklapljanje je funkcija, ki jo dvojezične osebe uporabljajo za komuniciranje.
To je uporaba besede, stavka oziroma povedi v enem jeziku, medtem ko oseba
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govori v drugem. To se ponavadi uporablja, ko oseba ne ve, kako povedati določeno
stvar v govorjenem jeziku oziroma meni, da bo z drugim jezikom boljše ponazorila
njeno

mišljenje.

Selinker

in

Seliger

sta

razvila

pojem

»medjezikovno

(interlanguage)«, s katerim poimenujejo vpliv enega jezika na drugi. Medjezikovna
povezanost se nanaša na napake, ki so nastale pri govorjenju drugega jezika in so v
neposredni povezavi s prvim jezikom. Najboljši primer tega je v izgovorjavi. Španec
bo, ko bo govoril angleško, zavil jezik pri glasu R, Kitajec pa bo glas R nadomestil z
glasom L (Chapey, 2008, str. 250).
Pri obravnavanju stikov, ki nastanejo med dvema jezikoma, poznamo več teorij, ki so
prešle skozi določene faze: prva faza je mešanje. W.D.Withney je leta 1881 trdil, da
ne obstajajo mešani jeziki. Torej, če Jezik A in B prideta v stik, ne dobimo mešanega
jezika AB. Tu gre predvsem za vpliv enega jezika na drugi, npr. jezik A z vplivi B-ja ali
jezik B z vplivi A-ja. Po mešanju sledi izposojanje. To je le del mešanja in se nanaša
na besedni nivo. Pri izposojanju zasledimo posojanje besed, posojanje glasov in
fonetsko prilagajanje. Zadnja faza razvoja teorij je sistem jezikovnih dotikov in
sosedstev. Tukaj igra pomembno vlogo Weinreich. V enem od svojih del omenja tri
značilnosti pojava:
-

jeziki so v dotiku, ko jih izmenično uporablja isti govornik. Oseba s svojimi
značilnostmi vpliva na uporabo jezikov. To je rezultat domačnosti z več kot
enim jezikom in zato lahko prihaja do interference, ki se udejanji preko govora,

-

govornik je dvojezičen in prihaja do pojava dvojezičnosti,

-

interferenca: oseba ima model, ki ga pod vplivom interference preoblikuje,
tako da v drugem jeziku nastane replika. Poznamo tri interference, in sicer:
prehod (»switching«), interferenca (»overlapping«) in integracija (adaptacija).

Weinreich je nato leta 1953 uvedel moderen pojem interference. Interferenca je
rearanžma vzorcev, ki je rezultat vnašanja tujih elementov v bolj strukturirano
področje jezika. Je stalen pojav pri simultanem učenju dveh ali več jezikov, v kolikor
se oba jezika nikoli ne razvijata istočasno enako dobro. Prej ali slej eden postane
prevladujoč in interferira v slabše osvojen jezik. Interferenca je največja na
fonetičnem nivoju. Interferenco je definiral tudi Mackey. Pravi, da je interferenca
uporaba elementov enega jezika, medtem, ko se govori ali piše v drugem. V tem
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primeru se odnosi v samem sistemu spremenijo, zato interferenca ni zgolj prenos,
marveč adaptacija vseh vrednosti v strukturi. Nekatere interference se ozavestijo,
druge pa se uporablja zavestno. Nadomesti lahko prazen prostor, ki nastane zaradi
nepoznavanja določenih segmentov jezika. Veliko avtorjev se je spraševalo, kateri
jezikovni nivo je najbolj podvržen interferenci. Whitney je leta 1881 predlagal sledeče
zaporedje: besede, sufiksi, skloni in glasovi. Po njegovem mnenju so fonemi najbolj
odporni in najkasneje podležejo interferenci. Poleg Whitney-a je predlagal zaporedje
tudi Pritzwald. On je predlagal sledeče zaporedje: besede, glasovi, sestavljanje
besed, sintaksa, lastna imena. Oba se strinjata, da besede prve podležejo
interferenci, za razliko od Whitneya, pa je postavil glasove na drugo mesto.
Pri dvojezičnih osebah se interferenca spreminja glede na različne okoliščine,
situacije

in trenutke. Na interferenco vpliva sredstvo komunikacije (pri pisnem

izražanju je manj interference), stil (pri spontanem govoru je več interference),
register (pri strokovnem besedilu je manj interference) in kontekst sporočila. Merjenje
interference je uporabno za merjenje stopnje dvojezičnosti. Opazuje se fonetsko,
gramatikalno i leksikalno komponento. Poznamo tudi več oblik interference. Nanjo
vplivajo individualni in sociokulturni faktorji. Fonetična in semantična interferenca sta
najbolj pogosti. Pojavljata se pri jezikih, ki so dolgo in intenzivno v stiku, npr.
manjšine. Interferenca je lahko predvsem funkcijska. Pri pisnem in branem zbornem
jeziku je manjša, ker sta branje in pisanje manj spontana in bolj pod vplivom
premišljenega in zavestnega izbora (Ozbič, 1997).
Pomembno je vedeti, kako so jeziki nevroanatomsko shranjeni, predvsem pa, kako
so jeziki med seboj funkcijsko povezani. Branje oziroma slišanje določene besede v
enem jeziku lahko olajša ali moti odgovor v drugem jeziku. Naloge so vključevale
branje na glas, leksične odločitve, prevajanje besed in kategoriziranje besed.
Določene študije kažejo tudi, da so povezave ali motnje močnejše v eni smeri, kot v
drugi. Moč in smer medjezikovnih povezav so odvisne od faktorjev, kot so dolžina
časa med začetkom in ciljem, stopnja strokovnosti posameznika pri določenem
jeziku, starost pridobitve jezika in uporabljeni dražljaji. Identificirani so bili tudi
specifični faktorji pri dvojezičnih osebah. Prvi faktor je število »sosedov« (besede s
podobnim izgovorom), ki v določenem jeziku vpliva na hitrost leksične izbire
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drugem jeziku. Drugi faktor je podobnost besed pri obeh jezikih. Sopomenke z zelo
podobno obliko v različnih jezikih imenujemo »cognates« (limona in limone). Zaradi
tega bi morali biti zdravniki pozorni na križanje med dvema jezikoma in tudi pojav
dvojezičnih »sosedov« (Chapey, 2008, str.252).
Dvojezično osebo se v splošnem šteje za običajno osebo. Če se je otrok v zgodnjem
otroštvu naučil dva jezika, mu je čisto normalno poimenovati stvari v več kot enem
jeziku. V zadnjih letih se postavlja vprašanje ali so dvojezični ljudje pametnejši od
tistih, ki govorijo le en jezik. Večina študij je pokazala, da ni pomembnih razlik v
inteligentnost. Če posplošimo, biti dvojezičen ne vpliva na inteligentnost, lahko pa
nas naredi bolj tolerantne. Biti dvojezičen torej prinaša veliko pozitivnih plati: oseba
lahko potuje v druge države in se tam počuti bolj domače, ker lahko komunicira; ima
več možnosti za zaposlovanje; poveča se število informacijskih virov (knjige, revije,
članki,...),... (Fabbro, 1996, str. 118).
Kriteriji za opis dvojezičnosti: Mackey je za opis dvojezičnosti predlagal šest
osnovnih kriterijev (Ozbič, 1997):
a) število uporabljenih jezikov
b) tip uporabljenih jezikov
c) vpliv enega jezika na drugega:, fonetski in fonemski vpliv (dvojezični govorci
se včasih poslužujejo ene in iste fonetske serije v obeh jezikih), leksični vpliv,
strukturalni vpliv
d) stopnja dodelanosti, izpopolnjenosti izražanja
e) nihanje pri uporabi
f) socialna funkcija
1.2.4. Načini pridobivanja jezikov
Eno izmed najbolj pogostih vprašanj pri tistih, ki se zanimajo za dvojezičnost, se
nanaša na to, kdaj je najbolj optimalen čas za učenje drugega jezika. Kljub temu ni
še odgovorov na to vprašanje. Do sedaj so bili opisani štirje splošni načini
pridobivanja jezikov:
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1) določeni otroci pridobijo jezik preko družine, ki uporablja oba jezika, ne da bi
načrtovali rabo jezika,.
2) v drugih primerih se vsak od staršev pogovarja z otrokom v svojem maternem
jeziku (ena oseba-en jezik),
3) naslednji način je tak, da starši uporabljajo samo en jezik, dokler otrok ne doseže
določene starosti (tri do šest let), nato pa postopoma uvedejo drugi jezik,
4) četrta metoda je taka, da se v družini uporablja materni jezik obeh staršev,otroci
pa se učijo drugi jezik v državi, kjer živijo (npr. v šoli) (Fabbro, 1996, str. 120).
V vseh teh načinih učenja drugega jezika je poudarjeno neko splošno načelo, ki se
ga mora upoštevati: otrok mora uporabljati oba jezika v vsakdanjem življenju.
Dejansko se otrok zelo malo nauči s sporadičnim učenjem, ki poteka eno ali dve uri
tedensko.
Tudi starostna meja, kjer ni več možno postati dvojezičen, ni znana. Znano je, da bolj
zgodnja kot je izpostavljenost drugemu jeziku, lažje se ga otrok nauči. Številne
študije menijo, da je časovna meja, pri kateri otrok pridobi popolno znanje
(izgovorjava, slovnična pravila), blizu pubertete, vendar le za semantiko in sintakso.
Za fonološko kompetenco je dobro, če se učenje odvija pred petim, šestim letom. Ta
meja pridobivanja jezika je razumna, vendar obstajajo še drugi dejavniki, ki vplivajo
na učenje drugega jezika. Eden od dejavnikov je ta, koliko so si jeziki podobni. Na
primer oseba, ki govori italijansko, se bo lažje naučila španščino kot kitajščino
(Fabbro, 1996, str. 121).
Če pogledamo natančneje je L1 nekje med četrtim in petim letom ponavadi že
fiksiran. Zato je to obdobje primerno za učenje tudi drugega-tujega jezika. Če se
otrok uči L2 pred šestim letom, je nevarnost tujega naglasa manjša. Pri učenju L2
med sedmim in enajstim letom, je naglas neznaten. Po dvanajstem letu pa prihaja do
transfera naglasa iz L1 v L2. Tudi za asimilacijo izreke je obdobje do osmega leta
optimalno za učenja (Ozbič, 1997).
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Po mnenju Prebeg-Vilkove poteka proces učenja takole (Ozbič, 1997):
-

začetna faza (tukaj otrok meša jezike),

-

postopno ločevanje dveh jezikov,

-

vpliv enega jezikovnega sistema na drugega,

-

eden od dveh jezikov postane dominanten

-

hitra sprememba v ravnotežju, ko se okoliščine spremenijo.

Obstajajo tudi primerna obdobja za pridobivanje različnih jezikovnih komponent, kot
so sintaksa in fonologija. V tem obdobju lahko otrok pridobi kompetentnost tudi pri
drugem jeziku. Učenje jezika je seveda možno tudi kasneje, vendar zahteva veliko
več zavestnega napora. Pri tem drugi jezik pokaže veliko manj vpliva prvega jezika,
vsaj pri nekaterih jezikovnih komponentah. To pomeni, da kasneje, ko se oseba
nauči želenega jezika, slabše ga bo obvladal. Pri tem lahko pričakujemo tudi več
medjezikovnih povezav in več vpliva prvega jezika na drugi ter obratno (Chapey,
2008, str. 250).
Zelo pomembne so tudi razne specifične osebnostne lastnosti: spol, motivacija,
inteligentnost, ekstravertnost,... Nekatere osebe se lahko lažje naučijo različne jezike
in se pri tem tudi zabavajo, medtem ko imajo drugi pri učenju velike probleme. Za
konec se lahko posploši to, da lahko oseba postane dvojezična kadarkoli, vendar je v
poznejših letih potrebno več truda.
1.2.5. Možgani dvojezičnih oz. večjezičnih govorcev
Vprašanje, ki se pogosto pojavlja, se nanaša na to, ali sta jezika, ki jih govori oseba,
lokalizirana na istem ali različnem področju v možganih. O tem so bile oblikovane
različne hipoteze:
-

prva hipoteza govori o tem, da so vsi jeziki, ki jih oseba govori, lokalizirani na
istem delu možganov,

-

druga hipoteza je bila nasprotna, saj pravi, da je vsak jezik posebej lokaliziran
na različnih področjih v možganih. Hipotezo je osnoval angleški zdravnik
Scoresby-Jackson leta 1867. Ta pravi, da je Brocovo področje odgovorno za
materni jezik. Vsi ostali jeziki, ki se jih oseba nauči, zahtevajo oblikovanje
novega centra,
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-

tretjo hipotezo je razvil Pötzl, ki pravi, da dvojezična oseba razvije
specializirane centre v možganih. Dvojezične osebe naj bi imele specializirana
jezikovna obnašanja, kot so: sposobnost izbire jezika , sposobnost prehoda iz
enega jezika v drugega, sposobnost prevajanja,...

-

četrto hipotezo je spodbujal Paradis, ki je trdil, da iz določenih vidikov ni razlik
med dvojezičnimi in enojezičnimi osebami. Uporaba različnih jezikovnih
registrov pri enojezični osebi in prehod iz enega registra v drugega je isto kot
prehod iz enega jezika v drugega pri dvojezični osebi.

-

Leta 1889 je Adler podprl hipotezo, da so se različne možganske celice
specializirale za različne jezike.

Na koncu se je oblikovala še ena hipoteza, ki je skupek določenih hipotez. Na
podlagi te hipoteze naj bi bili jeziki organizirani v dveh delih. En del v splošnih
območjih in en del v specifičnih območjih, ločenih od možganov. Torej, ta hipoteza je
skupek treh prej naštetih hipotez: prve, druge in četrte (Fabbro, 1996, str. 215, 216).
» Leta 1977 je Adler predpostavil, da so različni jeziki navzoči v istih kortikalnih
področjih, a jih nadzirajo različne nevronske mreže. To idejo je v okviru teorije
jezikovne modularnosti pred nedavnim podprl tudi Paradis. Teorija jezikovne
modularnosti predpostavlja, da podsisteme za vsak jezik nadzira splošni kognitivnojezikovni sistem; ta pa se deli na toliko nevrofunkcionalnih podsistemov, kolikor je
jezikov, ki jih subjekt govori.« .... » Pri učenju jezika je nujna tudi uporaba spominskih
strategij. Raziskave so pokazale, da se pri usvajanju prvega jezika uporablja zlasti
implicitni spomin, eksplicitni spomin pa je zelo dejaven pri učenju drugega jezika.«
(Rossi, 2009).

1.3.

Afazija

Po rojstvu se otrok začne že takoj sporazumevati. To počne s krikom in jokom. Čez
leto preide skozi fazo brbljanja in čebljanja in nato pričnemo govoriti. V nadaljnjem se
govorne sposobnosti izoblikujejo in bogatijo. Tako postane govor najpogosteje
uporabljen način sporazumevanja med ljudmi. Z govorom izražamo svoja čustva,
misli, želje in poslušamo druge. » O govoru običajno ne razmišljamo. Vemo, da težje
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govorimo, ko smo v zadregi, ko smo utrujeni. Včasih imamo besedo »na koncu
jezika«, pa se je nikakor ne domislimo. Tega ne jemljemo kot težavo. Preprosto
sprejmemo, da je temu tako. Ko pa se zaredi bolezni pojavijo podobne težave, takrat
je naše razmišljanje povsem drugačno.« (Žemva, 1994, str. 9)
Sposobnost in način govora se s starostjo, zaradi različnih vzrokov spreminjata.
Spreminja se hitrost govora, glas, dojemanje in tudi spomin. Na spreminjanje govora
lahko vpliva izobrazba, bralne navade, počutje in človekovo čustveno ter zdravstveno
stanje. Najpogostejša bolezen, ki vpliva na uporabo jezika je možganska kap, katere
pogosta posledica je afazija (Lunder, 2007, str. 81).
1.3.1. Spremembe v starostnem obdobju
Kognitivne sposobnosti se z obdobjem staranja spreminjajo. Spreminjajo se tudi
govorne jezikovne sposobnosti človeka, saj so te del kognitivnih sposobnosti.
Spremembe niso pri vseh ljudeh enako izražene. Poznamo primarno staranje, kjer se
ljudje starajo brez dodatnih bolezni in motenj. Sekundarno staranje pa je staranje,
kjer so prisotne dodatne motnje in bolezni.
Pri staranju so predvsem značilne telesne spremembe, ki so prisotne pri vseh
osebah:
-

spremenjeno delovanje pljuč: zaradi katerega se glas v starosti spremeni,

-

dihalne mišice oslabijo,

-

neenakomeren pretok zraka: povzroča spremembe v stabilnosti, glasnosti in
višini glasu,

-

spremenijo se mišična vlakna v glasilkah, glasilke postanejo ohlapne in
usločene

-

manjša masa glasilk povzroča višji glas,

-

spremenijo se občutki v ustih: vpliva na izreko, ki postane manj natančna,

-

zmanjša se delovanje žlez v grlu: moti fonacijo (Lunder, 2007, str. 82).

Opazne so tudi težave pri priklicu besed in težave pri razumevanju daljših sporočil,
predvsem tista, ki jih sliši v stresni situaciji. Značilna je tudi spremenjena hitrost
govora. Oseba pripoveduje v zelo počasnem tempu. Na govor v starostnem obdobju
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vpliva tudi izobrazba in bralne navade. Čim višja je izobrazba tem boljši naj bi bil
govor. Tudi tisti, ki veliko bere, ohrani boljši govor v starosti. Na zadnje vpliva na
starostnikov govor tudi počutje, čustveno stanje, značaj in okolje. Brezvoljen in
utrujen človek pogosto ni najboljši govornik. Tudi osamljenost zmanjša možnost za
govor (Lunder, 2007, str. 83).
Včasih otežuje govor tudi bolezen. Vsaka lahko na svoj način vpliva na govor.
Poznamo amiotrofično lateralno sklerozo, multiplo sklerozo, Parkinsonovo bolezen,
poškodbo glave in možgansko kap (Lunder, 2007, str. 84).
» Afazija je motnja, ki nastane zaradi poškodb ali bolezni v centralnem živčnem
sistemu. Motnje lahko vplivajo v večji ali manjši meri na razumevanje lastnega in
tujega govora, na izreko samo ter na branje in pisanje.« (Žemva, 1994, str. 11).
To je težava, ki nastane zaradi okvare določenega področja v možganih; ali zaradi
bolezni osrednjega živčevja, najpogosteje je to pri možganski kapi in tumorjih, ali
zaradi nezgodnih možganskih poškodb, kot je udarec v glavo. Na splošno izginejo
oziroma se okvarijo prvine, ki so v govornem razvoju najmlajše: abstraktni pojmi,
slovniške oblike in zloženi stavki. Enostavnejše oblike, kot so konkretni pojmi,
situacijski govor ter razni vzkliki, pa so manj okvarjeni (Žemva, 1994, str. 11).
1.3.2. Vzroki afazije
Najpogostejši vzrok afazije je možganska kap. Tu gre za poškodbo možganov, do
katere pride zaradi motnje v preskrbi možganov s krvjo. Pri mlajših ljudeh nastanejo
možganske krvavitve zaradi prirojenih žilnih sprememb ali žilnih nabreklin.
Možganska kap je stanje, ko odmre del možganov zaradi zamašitve ali razpoke na
tisti krvni žili, ki ta del prehranjuje s krvjo (Žemva, 1994, str. 17).
Možganska kap je posledica naslednjih motenj v možganski preskrbi s krvjo:
-

tromboza: nastane kadar se kri strdi v arteriji sami in zoži prehod ali ga zapre,

-

embolija: o njej govorimo kadar strdek nastane drugje v telesu, potuje po žilah
in nato zamaši žilo v možganih. Strdek običajno nastane v bolnem srcu,

-

hemoragija: nastane, ko žila poči in kri zalije bližnje možgansko tkivo.
Največkrat je vzrok za hemoragijo visok krvni tlak (Žemva, 1994, str. 19).
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V prizadetem krvnem obtoku pričnejo celice odmirati. To se zgodi, ker je krvni pretok
omejen ali prekinjen. Če je pretok omejen, so celice le poškodovane in se te kmalu
spet opomorejo in začnejo funkcionirati. Takoj po prekinitvi krvnega pretoka, začne
cerebrovaskularni sistem s popravilom stanja. Naloge prizadetih arterij prevzamejo
sosednje arterije (Žemva, 1994, str. 20).
1.3.3. Vpliv afazij na sporazumevanje
Afazija pomeni nezmožnost govorjenja ali razumevanja govora oziroma motnja v
jezikovni dejavnosti. Poznamo različne vrste afazij. »Niti dve osebi, ki trpita za afazijo
nista enaki: afazija je pri vsaki osebi drugačna.« (A.I.A. -Association Internacionale
Aphasie)
Stopnja in obseg afazije sta odvisna predvsem od lokacije in resnosti možganske
poškodbe. Afazije v grobem delimo na takšne, kjer je govor delno ali popolnoma
izgubljen, in na tiste, kjer oseba govori, vendar je njen govor nerazumljiv (Lunder,
2007, str. 84).
Zelo malo je bolnikov, ki resnično ničesar ne razumejo. Pri njih gre predvsem za to,
da besede dojemajo megleno in jih ne prepoznajo. Pomembno je pogosto
ponavljanje besed, saj besede, ki jih večkrat sliši, tudi lažje prepozna oziroma
razume (Žemva, 1994, str. 21).
Sporazumevanje z bolnikom je zelo oteženo, saj se včasih bolnik niti ne zaveda, da
ima težave in je prepričan, da pravilno pove. Zaradi tega je v tem primeru veliko težje
tistemu bolniku, ki dobro razume govor drugih, vendar sam zelo težko kaj pove. Ti se
zavedajo svoje nemoči in imajo zaradi tega pogosto veliko psihičnih težav
(depresija). Pri najhujših oblikah oseba nenehno ponavlja posamezne zloge ali
besede brez pomena. Bolnik ne zmore ponoviti besede, ki jo sliši. Velikokrat take
osebe z lahkoto preklinjajo in je to edino kar lahko razumljivo povedo (Lunder, 2007,
str. 84).
Težave ima tudi z iskanjem besed. Besedo ima na »koncu jezika«, a je ne more
povedati. Zgodi se tudi, da besedo najde, vendar to ne pomeni, da si jo je zapomnil.
Izgovorjeno besedo lahko bolnik že v naslednji sekundi s težavo izgovori.
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Značilna so tudi vsebinsko napačna poimenovanja oziroma semantična parafazija.
Ta imajo z iskano besedo zelo malo podobnosti; na primer svinčnik lahko postane
»zgrabilna priprava«. Včasih pa ta zmotna poimenovanja ne spominjajo na iskano
besedo – sladoled se spremeni v » šauča«. Poznamo še fonemično parafazijo. Pri
tem zmotnem poimenovanju izhaja beseda iz zvočne slike iskane besede: na primer
televizor postane »teleritor«. Poleg vseh naštetih težav, pa je zanimivo to, da
srečamo tudi nekatere bolnike, ki zelo dobro pojejo, čeprav ne morejo govoriti.
Včasih zmorejo zapeti le melodijo, včasih pa zapojejo povsem razumljivo, tudi
besedilo (Žemva, 1994, str. 23).
Težave nastopijo tudi na področju pisanja. Bolnik ima ohromelo roko, s katero je prej
pisal. Običajno je to desna roka. Ni več sposoben držati svinčnika z desno roko, z
levico pa je zelo nespreten. Težave ima pri pisanju črk ali cele besede. Ostane mu le
prepisovanje. Težave pri branju se kažejo v popolni nemoči prepoznavanja napisanih
črk, besed in teksta. Črke sicer vidi, nekatere celo prepozna, vendar mu v celoti nič
ne pomenijo. Včasih prepozna posamezne napise in ugane njihov pomen. Bolnik ne
more brati na glas in niti tiho. Lahko bere le potiho - v sebi. Nekateri bolniki lahko tudi
berejo, vendar je njihovo branje za poslušalca povsem nerazumljivo. Tudi sam zelo
težko razume, kaj je prebral (Žemva, 1994, str. 22, 23).
1.3.4. Vrste afazij
»Vsak bolnik z afazijo ima svojo obliko afazije.« Pomembno je, da vsak logoped
pozna ta stavek. Nobena afazija ni enaka kot kakšna druga in redko katero afazijo
lahko uvrstimo v točno določeno vrsto. Kljub temu je pomembno, da se pozna vse
vrste in značilnosti vsake afazije. Poznamo nekaj glavnih vrst: globalna afazija,
Wernickova afazija, Brocova afazija, transkortikalna afazija, konduktivna in
amnestična afazija (Žemva, 1994, str.24).
-

Globalna afazija: tu gre predvsem za nefluentno afazijo, za katero je značilna

velika poškodba leve hemisfere. Pri globalni afaziji so bolniki najtežje prizadeti, saj so
prizadete vse govorne sposobnosti. Osebe se ne morejo izražati, ne razumejo in ne
30

Marika Jauševac: Uporaba testa za afazijo pri slovensko-italijanskih in italijansko-slovenskih dvojezičnih
osebah

morejo niti brati niti pisati. Zanj je značilen avtomatizem. To so besedni sklopi in
pomensko prazne besede, ki se ponavljajo v nespremenjeni obliki;

na primer

»dada«. Ti avtomatizmi so zgolj izraz njihove trenutne govorne zmogljivosti in nimajo
nič vsebinske povezanosti s tem kar bi želeli izreči. Nekateri med njimi pa uporabljajo
posamične govorne izjave, sestavljene iz nesmiselnih zlogov »dodododo«. Kaže, da
se nekateri bolniki zavedajo svoje nemoči in lahko reagirajo na dva načina: z izrazi
obupa ali pa izgubijo povsem željo do komuniciranja.
-

Brocova afazija (motorična afazija): tu gre predvsem za nefluentno afazijo. Je

posledica kortikalnih poškodb Brocovega področja. Za bolnike z Brocovo afazijo je
značilno to, da je njihovo razumevanje pogosto kar dobro. Na ravni razumevanja
imajo težave predvsem na slovnični, skladenjski in fonološki ravni. Težave imajo
predvsem z govorom. Bolniki iščejo besede in jih zelo počasi s prekinitvami
izgovarjajo. Te besede ponavadi zvenijo glasovno zasukano, ter so obremenjene z
napakami (fonemične parafazije). Oslabljeno je tudi ponavljanje stavkov. Bolnik z
Brocovo afazijo se zaveda svojega stanja in lahko pogosto plane v jok zaradi občutka
frustracij in depresije. Ta vrsta afazije predstavlja 20 % vseh diagnosticiranih afazij.
Najbolj pogost vzrok pa je možganska kap, sledijo možganski tumorji in krvavitve.
-

Wernickova afazija (senzorična afazija): tu gre predvsem za fluentno afazijo. Je

posledica kortikalnih poškodb Wernickovega področja, ki leži v levem senčničnem
režnju. Značilno je, da ima bolnik hudo motnjo govornega razumevanja. To težavo
spremlja tudi izredno slabo prepoznavanje in zavedanje lastnih težav. Pogosto se ne
zaveda, da je njegov govor nerazumljiv, zato lahko včasih postane jezen in
paranoičen. Kljub tem težavam, pa ti bolniki veliko govorijo. Njihov govor je zelo
tekoč, vendar ga je težko oziroma nemogoče razumeti. Težko ostanejo pri isti temi in
imajo veliko napak (fonemične in semantične parafazije). Bolnik pogosto uporablja
tudi prazne besede, ki vsebinsko ne pomenijo nič.

Oteženo je tudi ponavljanje

besed.
-

Amnestična afazija: pri amnestični afaziji bolnik z veliko težavo išče pravo

besedo. Zaradi tega lahko svoj govor večkrat prekinja. Pri razumevanju ponavadi
nima velikih težav.
-

Konduktivna afazija: imenujemo jo tudi prevodna afazija. V začetni fazi se

pojavljajo motnje razumevanja govora, tudi popolna verbalna gluhota. Razumevanje
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se hitro spontano popravlja. Težave sicer še vedno ostajajo, vendar se s takimi
osebami da pogovarjati.
-

Transkortikalna motorna afazija: to je posebna oblika ekspresivne afazije in

spada med blažje oblike afazije. Ker bolniki s to vrsto bolezni nimajo želje po
govorjenju, je pri njih govor najbolj prizadet. Občasno je prisotna eholalija. Pisanje je
prizadeto, glasno branje je relativno dobro ohranjeno.
-

Transkortikalna senzorna afazija: tudi ta sodi med blažje oblike afazije. Pacienti

imajo težave z razumevanjem govora, posebej pri daljših izjavah. Videti je kot da bi
bili izčrpani in ne morejo več slediti pogovoru. Moten je tudi priklic besed.
Poimenovanje je siromašno, branje naglas je dobro ohranjeno (Žemva, 1994, str. 25,
26, 27; Fabbro, 1996,str. 53, 54; Vladisavljević, 1987, str. 34-39).
1.3.5. Druge težave, ki spremljajo afazijo
-

Ohromelost: ohromelost zajema nogo, roko in polovico obraza. Tisti, ki ima

poškodbo v levi hemisferi ima hromo desno stran telesa. Oseba s poškodbo v desni
hemisferi, pa ima hromo levo stran. Otežuje je hranjenje in pitje.
-

Motnje v zaznavanju telesa: prizadetost možganov lahko povzroči izgubo

občutka za položaj roke in noge. Pogosto je prizadet tudi dotik. Lahko gre za
neobčutljivost, kjer bolnik ne čuti dotika; včasih pa gre za preobčutljivost, kjer bolnik
občuti dotik skrajno boleče.
-

Epilepsija: sama afazija ne izzove epilepsije, vendar nastaja kot posledica

tumorja ali operacije na možganih. Ko možgani okrevajo po poškodbi, se v njih tvori
tkivo z brazgotinami. Včasih te poškodbe v možganih povzročijo kratek stik.
Epilepsija se pojavlja pri približno 25% bolnikih.
-

Omejitev vidnega polja: lahko je prizadeto levo ali desno vidno polje, ali samo

majhen izsek. To pomeni, da na prizadetem delu ne vidi ničesar. Poškodba ne
prizadene oči ampak predelavo vidnega polja v možganih.
-

Dizartrija: tu so težave vezane izključno na izgovorjavo. Značilna je prevelika

napetost ali ohlapnost artikulatorjev. Hude težave imajo tudi pri požiranju hrane in
odkašljevanju.
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-

Jecljanje: jecljanje je redek spremljevalec afazije. Pojavlja se pri poškodbah

Brocove cone in predvsem takrat, ko pacient več govori oziroma ko nastopi
nefluentnost.
-

Diskalkulija: pri bolnikih je prizadeta sposobnost rabe števil – pisanje in branje,

kar vpliva tudi na računanje.
-

Govorna apraksija: je motorični problem, kjer bolnik ne zna več uporabljati znanih

predmetov, čeprav jih pozna in ve, čemu so namenjen. Ta motnja nastopi tudi pri
govornem področju. Na ukaz se ne more našobiti. Težave imajo predvsem z daljšimi
besedami.
-

Agnozija: to je motnja spoznavanja s pomočjo enega od čutil. Poznamo vidno

agnozijo, slušno agnozijo in tipno agnozijo.
-

Motnja spomina, pozornosti in orientacije: pogosteje se izgubijo navadni dogodki.

V zgodnjem obdobju bolniki pogosto ne vedo, kje so in kaj se jim je zgodilo. Bolnik je
težko dlje časa zbran in se težko osredotoča. Možganska kap lahko povzroči
probleme tudi v orientaciji. Bolnik se slabo znajde v času, kraju in prostoru.
-

Povečana vzdražljivost in nihanja v čustvih: včasih se oseba po kapi popolnoma

drugače odzove na dogodke, kot se je pred tem. Nadzor izražanja čustev je otežen.
Možno je, da se bo oseba pogosteje smejala ali jokala. Bolnik pogosto plane v jok,
nato pa se čudi svoji reakciji spet drugi pogosto agresivno reagira.
-

Motnje spodbude: bolniki potrebujejo veliko spodbud, saj so večkrat brezvoljni

(Žemva, 1994, str. 25-33; Vladisavljević, 1987, str. 78-83).
1.3.6. Afazija pri dvojezičnih osebah
Ko dvojezična oseba

po možganski kapi izgubi zmožnost uporabljanja obeh

poznanih jezikov, lahko okreva pri obeh paralelno. V drugih primerih lahko afazija
prizadene le enega od obeh poznanih jezikov. Pitres je v svojih raziskavah imel kar
sedem različnih bolnikov z različnim okrevanjem. Glede na te ugotovitve je postavil
določene vzroke, ki vplivajo na boljše pridobivanje enega jezika nasproti drugemu.
Glede na to je prišel do ugotovitve, da boljše okreva tisti jezik, ki je bolniku bolj
domač v času poškodbe. Ta hipoteza je bila kasneje imenovana kot Pitresovo
pravilo. V tem njegovem delu se je Pitres zgledoval po delu Ribota , ki je trdil, da
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obstaja pravilo »novo umre prej kot staro«. Kasneje so mnogi nevrologi neupravičeno
nasprotovali Pitresovemu pravilu (okrevanje bolj domačega jezika) v primerjavi s
Ribotovim pravilom (okrevanje maternega jezika) (Fabbro, 1996, str. 125).
Pitres je predlagal določeno razlago za okrevanje jezikov pri afazični dvojezični
osebi. Trdil je, da je okrevanje možno le, če poškodba ni uničila jezikovnih centrov
ampak jih je le začasno zavrla. V tem primeru naj bi bolnik prešel skozi določene
faze okrevanja:
-

prva faza je znana po popolni izgubi govorjenja in razumevanja vseh jezikov,

-

v drugi fazi bolnik postopoma pridobi zmožnost razumevanja najbolj znanega
jezika,

-

v tretji fazi je pridobljena tudi zmožnost produkcije prvega jezika,

-

v četrti fazi bolnik spet razume tudi ostale jezike,

-

v peti, oziroma zadnji, fazi bolnik govori tudi ostale jezike.

Dosedanje raziskave so pokazale, da je pri 40% bolnikov okrevanje paralelno, pri
32% je okrevanje prvega jezika boljše, pri 28% pa je boljše okrevanje drugega jezika
(Fabbro, 1996, str. 125).
Švicarski nevrolog Minkowski se je osredotočil predvsem na bolnike, ki okrevajo z
drugim jezikom. Da bi ta pojav lažje razumel, je Minkowski opisal nekaj faktorjev, ki
privedejo do okrevanja drugega jezika. Kot najpomembnejši dejavnik je postavil
pogostost uporabe določenega jezika. Trdil je, da bolj kot se jezik uporablja, bolj
postanejo močne povezave z določenimi nevrološkimi centri. Kljub tej trditvi, se je
njegova pozornost usmerila na tisti delež populacije, ki okreva z drugim jezikom, in
ne maternim (Fabbro, 1996, str. 128).
Faktorji, ki jih je Minkowski postavil v ospredje, so:
-

vidni faktor: obstajajo posamezniki, ki uporabljajo različne tehnike za
organizacijo svojega mišljenja. Določeni uporabljajo vizualne tehnike, drugi pa
slušne ali kinestetične tehnike. Vidni faktor je odvisen od pogostosti, s katero
pacient piše in bere v določenem jeziku. Ugotovljeno je, da ima veliko
izobraženih ljudi razvito notranjo vizualizacijo besed ali stavkov. Ta tehnika je
zelo uporabljena, predvsem pri jezikih, ki so naučeni po grafičnem načinu.
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-

psihološki faktor: vpliva na okrevanje jezika glede na količino pozitivnih
izkušenj povezanih z uporabo tega jezika. Minkowski meni, da ljudje prej
okrevajo v tistem jeziku, ki ga bližje čutijo.

-

vloga jezika govorjenega v bolnišnicah: bolnik je lahko hospitaliziran v
bolnišnici, kjer govorijo njegov drugi jezik. Če se bo osebje pogovarjalo z njim
v drugem jeziku, se bo tega veliko lažje naučil.

-

uporaba jezika pri specifičnih pogovorih: oseba lahko uporablja drugi jezik le
za specifične teme v določenih vsakodnevnih trenutkih (služba). Po
možganski poškodbi bo takemu bolniku lažje govoriti v drugem jeziku le pri
specifičnih temah, ki jih je bil vajen govoriti prej, pred poškodbo.

-

jezikovni faktorji: Minkowski pravi da med dvema jezikoma, ki sta si podobna,
obstajajo posebni antagonistični odnosi. Ti odnosi so bolj močni, kot tisti med
dvema jezikoma, ki si nista podobna. To pomeni, da možgani porabijo več
energije, da razlikujejo dva jezika, ki sta si med seboj podobna, kot dva
različna. Na primer, če afazična oseba pozna italijanščino, francoščino in
kitajščino, bo kasneje lažje okrevala samo na enem romanskem jeziku.

-

organski faktorji: med te faktorje spada starost bolnika, vrsta in velikost
poškodbe,... Bolj ko je oseba stara ali bolj ko je poškodba razširjena, bolj bo
jezikovni deficit resen (Fabbro, 1996, str. 132-138).

1.3.7. Obravnava večjezičnega bolnika z afazijo
Vsaka oseba po možganski kapi potrebuje pomoč strokovnjakov. Mnoge osebe, ki
trpijo za afazijo, nekaj časa preživijo v bolnišnici. Po odpustu iz bolnišnice oseba
potrebuje nadaljnje zdravljenje. Idealno bi bilo, da bi bolnika v akutni fazi, ko leži v
bolnici, obravnaval celoten tim strokovnjakov, ki vključuje zdravnika, fizioterapevta,
delovnega terapevta, socialnega delavca, psihologa in tudi logopeda. Ti bi nudili
podporo bolniku pa tudi svojcem.
Bolnik z afazijo potrebuje strokovnjaka-logopeda, ki se ukvarja z govornimi in
jezikovnimi težavami po možganski kapi. Ta bo ugotovil njegove težave in ohranjene
sposobnosti, ter za njega priredil individualno terapevtsko pomoč. Pri tem se bo tudi
pogovoril z ostalimi strokovnjaki (Lunder, 2007, str. 86).
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Najbolj težavno je prvo srečanje, saj z bolnikom težko navežemo stik z besedami in
tudi težko mu razložimo namen obiska, saj nas ne razume. Logoped mora ugotoviti,
na kakšen način se bolnik zmore in želi sporazumevati. Pri prvih srečanjih se bolniku
približamo z tekstnim gradivom. Zavedati se moramo, da oseba ni zmožna niti
kratkotrajnega sodelovanja. Bolnik je v začetku v obdobju spontanega izboljšanja, ki
traja od enega tedna do šest mesecev. V tem času se njegov jezik izboljšuje iz dneva
v dan. Pri vsaki obravnavi poskušamo bolniku pomagati, tako da poskušamo
ugotoviti, kaj razume in na kakšen način nadomešča izgubljene besede. Krepiti
moramo

njegovo

funkcionalno

komunikacijo,

torej

njegovo

vsakdanje

sporazumevanje. Pri tem je nujno, da sodeluje sam bolnik. Brez njegove pomoči ni
prave možnosti za izboljšanje. Pomembno je tudi delo z bolnikovimi svojci. Ti nam
dajo informacije o njegovem sporazumevanju pred boleznijo: kako je govoril, ali je
rad govoril, ali je rad bral in koliko. Najprej ocenimo bolnikove trenutne govorne
sposobnosti, da ugotovimo vrsto afazije. Nato izdelamo bolniku prirejen program, kaj
je treba stimulirati, da bo boljše. Če je desna roka ohromela, z levo roko večina ljudi
ob začetku rehabilitacije ne želi niti poskusiti pisati. Če tega ne želijo, jih ne smemo
siliti. Ko pričnemo s terapijo, je pomembno, da najprej zgradimo bolnikovo zaupanje.
Pričnemo vedno tam, kjer je bolnik uspešen. Zavedati se moremo, da bolnika ne
učimo nič novega. Pomagamo mu le ponovno priklicati stvari, ki jih je že poznal.
Pomembno je, da bolnika spodbujamo pri gledanju televizije, branju časopisa. Če
bolnik ni sposoben brati, naj časopis vsaj prelistava (Žemva, 1994, str. 38).
Za primerno obravnavo bolnika je potrebno bolnikove sposobnosti primerno oceniti.
Težava se lahko pojavi pri ocenjevanju dvojezičnih oseb. Težave so lahko povezane
s kulturo, stopnjo dvojezičnosti, dostopnostjo različnih testov, tolmači,... Ocenjevanje
dvojezičnih pacientov vključuje pregled vpliva, ki ima ga afazija na vsak jezik
posebej.
Kultura: kulturni faktorji lahko vplivajo na stopnjo sodelovanja pri ocenjevanju.
Poznamo različne faktorje, in sicer: zdravnikova starost, spol, rasa, govorica telesa,
barva glasu ali obleka. Najpomembnejša stvar je ta, da zdravnik čim več izve o
pacientovi zgodovini. S tem zdravnik lažje izve kje lahko naleti na težave. Za bolj
natančno ocenjevanje moramo poleg pacienta opazovati tudi družino in se
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posvetovati z socialnimi delavci ter medicinsko sestro. Ocenjevanje je ciklični proces
opazovanja in interpretiranja bolnikovega vedenja. Pomembno je, da dobro
premislimo o vseh možnih vzrokih za pacientovo negativno vedenje. Na primer: če
pacient zamuja, lahko to pomeni pomanjkanje motivacije, težave pri prevozu,
anksioznost pri prihajanju na obravnave,... Bistvene lastnosti dobrega terapevta so
fleksibilnost, odnos brez obsojanja, dobre sposobnosti reševanja problemov
(Chapey, 2008, str. 252).
Stopnja dvojezičnosti: hitrost in natančnost pri reševanju nalog in motnje med
jezikoma so odvisni od stopnje znanja pri vsakem jeziku. Žal ne moremo vedeti,
kakšne so bile bolnikove sposobnosti pred afazijo. Zdravnik lahko uporabi štiri
različne tipe informacij, da pride do želene ocene.
-

Samoocenjevanje: odrasle osebe lahko ocenijo svoje sposobnosti pri vsakem
jeziku posebej, z zadovoljivo mero natančnosti. Za ocenjevanje se lahko
uporablja petstopenjska, sedem stopenjska lestvica ali bolnikova direktna
ocena.

-

Ocenjevanje družine: družino vprašamo, da oceni bolnikove dvojezične
sposobnosti. Ocenjevanje je lahko pod vplivom stopnje dvojezičnosti drugega
člana družine. Npr, če bolnikova žena slabo obvlada angleščino bo njegovo
znanje precenila. Zaradi tega moramo za oceno vprašati več članov družine.

-

Vzorci uporabe vsakega jezika: za oceniti pomembnost vsakega jezika
posebej je pomembno vedeti v katerih situacijah je bolnik uporabljal določeni
jezik. To moramo vedeti tudi za to, da vemo, kateri jezik in besednjak bo bolnik
predvsem rabil v določenih situacijah.

-

Zgodovina učenja jezika: poznavanje starosti bolnika, načina učenja vsakega
jezika in izpostavljenost jeziku pomaga zdravniku določiti obravnavo.
Zgodovina učenja nam lahko zagotavlja dokaze o stopnji znanja (Chapey,
2008, str. 253).

Uporaba tolmačev: pomoč tolmačev se uporabi, ko se mora obravnavati bolnika v
jeziku, ki ga ne znamo oz. obvladamo. To se zgodi le v skrajnih primerih, saj to
predstavlja posamezne slabosti. Težava je predvsem najti tolmača, ki ima dovolj
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časa za dolgotrajno obravnavo in učenje administracije testov ter tehnike zdravljenja.
Zdravnik ne more biti gotov, da bo tolmač poročal vse pomembne podatke,
predvsem naravo napak. Pomembno je tudi, da sam pacient sprejme tolmača.
Testi v različnih jezikih: za pravilno ocenjevanje dvojezičnega pacienta potrebujemo
široko izbiro testov, ki so verodostojni, veljavni in vsebujejo norme za specifične
skupine. Za oceniti jezikovne zmožnosti dvojezičnih bolnikov imamo omejene
možnosti izbire testov: The Boston Diagnostic Aphasia Examination BDAE, The
Bilingual Aphasia Test BAT, The Multilingual Aphasia Examination MAE-S (španska
različica) in MAE-E (angleška verzija), The Aachen Aphasia Test AAT, Test in Other
Languages and Dialects, Informal Assessments and In-House Translations, TestRetest Reliability TRT, The Test Mess in Patterns of Impairment and Recovery in
Bilingual Aphasia (Chapey, 2008, str. 254, 255).
Vrste oslabitve pri dvojezični afaziji:
-

vzporedno slabljenje: oba jezika sta oslabljena na enak način in do enake
stopnje. Torej, če je bil en jezik močnejši od drugega, bo tako tudi ostalo po
vzporednem slabljenju. Pomembno je, da ocenjujemo vsak vidik posebej, saj
lahko pride do vzporednega slabljenja pri slušnem razumevanju, pri bralnem
razumevanju pa pride do različnega slabljenja,

-

različno slabljenje: afazija poškoduje en jezik bolj kot drugi. Lahko se zgodi
tudi, da afazija odpravi razlike v znanju obeh jezikov. Npr., če je oseba znala
boljše govoriti slovensko kot italijansko, bo zaradi različnega slabljenja postalo
znanje jezikov enakovredno,

-

različna afazija: to se nanaša na vrsto afazije in ne na stopnjo primanjkljaja.
Torej obstajajo različni simptomi pri obeh jezikih. Npr., oseba ima Brocovo
afazijo pri slovenščini in Wernickejevo afazijo pri italijanščini,

-

mešani vzorec: bolniki neprimerno mešajo jezike na vseh jezikovnih nivojih
(morfologija, fonologija, sintaksa,...). V tem primeru je videti, kot da pacient ne
bi vedel, katera beseda pripada kateremu jeziku,

-

selektivna afazija: tu je samo en jezik oškodovan. Drugi pa ostane na isti
stopnji kot pred afazijo (Chapey, 2008, str. 258).
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Vrste okrevanja pri dvojezični afaziji:
-

vzporedno okrevanje: oba jezika okrevata na isti način do iste stopnje,

-

različno okrevanje: en jezik okreva boljše kot drugi,

-

zaporedno okrevanje: en jezik ne začne okrevati, dokler drugi ni okrevan
maksimalno,

-

nasprotno okrevanje: ko se en jezik izboljšuje, se drugi slabša,

-

selektivno okrevanje: le določen jezik kaže znake izboljšanja.

Težko je razlikovati med prvimi tremi vrstami slabljenja, zaradi težav pri testiranju
dvojezične afazije in določanja prvotnega stanja jezikov. Preden označimo vzorec
slabljenja in izboljšanja, je pomembno upoštevati vse simptome specifičnega jezika,
bolnikovo narečje, sociokulturne faktorje in naravo uporabljenega testa. Klinične
izkušnje kažejo na to, da je paralelno slabljenje in okrevanje najbolj pogosto pri
pacientih, predvsem v prvih tednih (Chapey, 2008, str. 259).
Principi, ki vodijo enojezično obravnavo so pomembni in uspešno uporabljeni tudi pri
dvojezični obravnavi. Ko se obravnava samo v enem jeziku, se lahko hkrati
izboljšujejo tudi drugi, neobravnavani jeziki. Obravnavan jezik se lahko bolje izboljša
kot neobravnavan, predvsem pri ekspresivnem jeziku. Možno je tudi enakovredno
izboljšanje obeh jezikov, pri obravnavi bolnika v enem jeziku, tako pri ekspresivnem
kot pri receptivnem jeziku. Pri pacientu se pogosto identificirajo različni vzorci
dvojezičnosti (npr. zgodnja-pozna). Če je njegov odziv na obravnavo različen, je to
vzrok njegovih različnih stopenj dvojezičnosti. Za boljšo obravnavo dvojezičnega
pacienta so potrebne dobro izdelane študije in čim bolj dopolnjeni opisi bolnika,
predvsem njegove jezikovne zgodovine (Chapey, 2008, str. 260).
Postavljanje ciljev mora biti pri terapiji realno, smiselno in prilagojeno pacientovem
deficitu. Pomembne dejavnike pri obravnavi enojezične osebe se uporablja tudi pri
obravnavi dvojezičnih. Znanje o prognozi dvojezičnih oseb je zelo skromno, zato
moramo biti zelo pazljivi pri napovedi napredka bolnikovim svojcem. Ponavadi se cilji
in prognoze spreminjajo skupaj z bolnikovim napredkom. Ključ postavljanja ciljev je
bolnikova uporaba obeh jezikov. Čeprav je terapija izpeljana v obeh jezikih, ni
potrebno da so tudi vse naloge. Če oseba bere le v enem jeziku, morajo cilji to
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odražati. Pomembno je upoštevati dejavnike obeh jezikov in tudi vse možne
interakcije med njima (Chapey, 2008, str. 264).
Pred terapijo si mora logoped postaviti nekaj poglavitnih vprašanj, ki nimajo še
dokončno določenih odgovorov. Ti so npr., v katerem jeziku naj poteka terapija ali
npr. ali so različne tehnike uporabne v vseh jezikih,...? Še zdaj ni jasno ali terapija v
enem jeziku vpliva na izboljšanje tudi drugega jezika. Če vpliva, pa ni znano v
kolikšni meri in na kakšen način. Večina avtorjev se strinja, da sočasna terapija obeh
jezikov deluje zavirajoče na vrnitev govora. Ti vztrajajo, da mora terapija potekati vsaj
na začetku v enem jeziku. Chlenov (1948) je tudi predlagal, da pacienti ne bi smeli
vaditi drugih jezikov, razen tistega, ki se ga vadi pri terapijah. Vadbo drugega jezika
bi dovolil le, če bi bil osnovni jezik osvojen do določene zahtevane stopnje. Pri terapiji
je problem tudi izbira prvega jezika. Nekateri avtorji menijo, da bi se morala terapija
izvajati v maternem jeziku, nekateri pa v jeziku, ki se pojavi najbolj spontano.
Tudi ko je terapija zagotovljena v obeh jezikih, se lahko vpliv kaže le na enem jeziku.
To kaže na to, da se lahko dvojezični bolnik selektivno odziva na zdravljenje. Tudi
terapija v drugem jeziku ima pozitiven učinek na nezdravljen materni jezik. V skladu z
vsemi raziskovalci naj bi lahko terapija prenesla učinke na vse ostale jezike, vendar
ne na ravni površinskih struktur. Jeziki so si bolj podobni v semantičnem vidiku, kot
pa na ostalih. Zaradi tega je prenos možen bolj na semantični stopnji, kot pa na
sintaksični, morfološki in fonološki stopnji (Paradis, 2004, str. 89, 90,91,92).
V rehabilitaciji lahko uporabimo tudi tri nadomestne strategije, in sicer uporabo
metalingvističnega znanja; nadomestitev pragmatike; uporabo prevajanja preko
metalingvističnega znanja (Paradis, 2004, str. 93).
Ni nujno, da dvojezični bolniki dosežejo v obeh jezikih isto stopnjo znanja. Včasih je
videti, da je drugi jezik boljše rehabilitiran kot materni, ker se bolniki zanašajo na
metalingvistično znanje drugega jezika.
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Napotki, ki jim moremo slediti pri rehabilitaciji so:
-

Vsi jeziki dvojezičnega bolnika morajo biti ocenjeni s primernim instrumentom
(testom).

-

Če tehnika ni uspešna pri enem jeziku, še ne pomeni, da ne bo uspešna pri
drugem.

-

Ko so jezikovne implicitne sposobnosti neučinkovite, se lahko uporabi
nadomestne strategije.

-

Ko je iskanje besede neučinkovito, se uporabi strategijo prevajanja.

-

Motivacija lahko izboljša uspešnost (Paradis, 2004, str. 94).

Glede na spoznanja v uvodnem delu lahko trdimo, da je pri bolniku z afazijo
najpomembnejša dobra in globalna ocena njegovih sposobnosti in takojšnja
rehabilitacija. V Sloveniji nam je sedaj na razpolago v prevedeni različici Bilingual
Aphasia Test (BAT) oz. Test za afazijo pri dvojezični osebi. Ta nam da vpogled v
zgodovino bolnika in njegove jezikovne in govorne sposobnosti. Na podlagi
pridobljenih rezultatov, vidimo na katerih področjih ima bolnik težave in glede na to
oblikujemo cilje rehabilitacije.
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2. PROBLEMI IN CILJI RAZISKOVANJA
Cilj diplomskega dela je testirati dvojezične osebe brez jezikovnih motenj, stare od 50
do 80 let s testom za afazijo pri dvojezični osebi (Bilingual Aphasia Test - BAT) in s
tem preizkusiti primernost za slovenske in italijanske govorce ter določiti pilotske
norme za slovenski in italijanski dvojezični del. Pri tem želimo tudi ugotoviti, ali je test
primeren za vse starosti.
Glede na zastavljen cilj raziskovanja smo postavili naslednje hipoteze:
H1: Med vsemi tremi različnimi starostnimi skupinami (od 50 do 59, 60 do 69 in 70 do
80) ni statistično pomembnih razlik pri rezultatih B in C dela testa.
H2: Med ženskami in moškimi ni statistično pomembnih razlik pri rezultatih B in C
dela testa.
H3: Med ljudmi z različnim prvim jezikom (slovenščina ali italijanščina) ni statistično
pomembnih razlik pri rezultatih B in C dela testa.
H4: Med različno izobraženimi osebami ni statistično pomembnih razlik pri rezultatih
B in C dela testa.
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3. METODOLOGIJA
3.1.

Vzorec

V vzorec je vključenih 24 dvojezičnih oseb. Te osebe so razdeljene v 3 starostne
skupine:
-

8 oseb starosti od 50 let do 59 let

-

8 oseb starosti od 60 let do 69 let

-

8 oseb starosti od 70 let do 80 let

V vsaki skupini so vključene 4 dvojezične osebe, ki imajo slovenščino za materni
jezik in je italijanščina njihov drugi jezik. Za druge 4 osebe pa je italijanščina njihov
prvi jezik, slovenščina pa drugi. Izbiro testirancev smo izvedli tako, da je delež
ženskega in moškega spola enakopraven (12 žensk in 12 moških). Vse osebe so
državljani Republike Slovenije, ki prebivajo na Obali (Piran, Portorož, Izola, Koper).

3.2.

Spremenljivke

3.2.1. Neodvisne spremenljivke
-

Spol (ženski, moški)

-

Izobrazba (nižja stopnja izobrazbe (osnovna šola in srednja šola) in višja
stopnja izobrazbe (dodatna višja izobrazba: univerza, magisterij, doktorat,...))

-

Materni jezik (italijanščina, slovenščina)

-

Starost (od 50 do 59, od 60 do 69, 70 do 80)

3.2.2. Odvisne spremenljivke
BAT test je razdeljen na tri dele A, B in C, ki so razdeljeni na različno število postavk:
Del A BAT testa:
-

osebna zgodovina dvojezičnosti: (50 postavk) materni in drugi jezik testirane
osebe, materni in drugi jezik staršev in sorodnikov, uporaba jezika v šoli in s
prijatelji
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Del B BAT testa (italijanski ali slovenski del):
-

okolje učenja ter uporaba slovenščine/italijanščine: (17 postavk)

-

spontani govor: (5 postavk) količina in gladkost govora, izgovorjava, skladnja,
besedišče,

-

kazanje predmetov: (10 postavk) kazanje želenega predmeta-gumb, rokavice,
škarje,...

-

enostavni in sestavljeni ukazi: (10 postavk) oseba izvede nekaj preprostih
ukazov,

-

zapleteni sestavljeni ukazi: (5 postavk) oseba izvede nekaj zapletenih ukazov
s tremi koščki papirja,

-

slušna besedna diskriminacija: (18 postavk) oseba se dotakne slike besede, ki
jo je slišala,

-

razumevanje skladenjskih struktur (trdilni stavki, nikalne povedi, reverzibilne
nominalne sintagme): (87 postavk) osebi povemo poved, ona pa pokaže na
ustrezno sliko,

-

semantične (pomenoslovne) kategorije: (5 postavk) oseba izbere besedo, ki
ne spada v skupino

-

sopomenke: (5 postavk) oseba izbere ustrezno sopomenko na dano besedo,

-

protipomenke: (5 postavk) oseba izbere ustrezno protipomenko na dano
besedo,

-

slovnična presoja: (10 postavk) oseba ugotovi, ali je stavek slovnično pravilen,

-

semantična sprejemljivost: (10 postavk) oseba ugotovi, ali ima stavek smisel,

-

ponavljanje besed in nesmiselnih besed ter leksikalna presoja: (60 postavk–6
sklopov) pravilna ponovitev besed in smiselna presoja besed,

-

ponavljanje povedi: (7 postavk) oseba ponovi slišano poved,

-

serije: (3 postavke) oseba pravilno našteje določene skupine, zaporedja besed

-

verbalna fluentnost: (6 postavk) oseba našteva besede na določen glas v eni
minuti,

-

imenovanje: (20 postavk) oseba imenuje besede, ki jih pokažemo,

-

sestavljanje stavkov: (25 postavk) oseba sestavi stavek iz danih besed,

-

semantična nasprotja: (10 postavk) oseba pove nasprotni pomen dane
besede,
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-

morfološke izpeljanke: (20 postavk) oseba izpelje samostalnike v pridevnike
ter glagole v osebe,

-

opis slikovno predstavljene zgodbe: (3 postavke) oseba pove zgodbo na dane
slike,

-

računanje na pamet: (15 postavk) oseba izračuna dani račun,

-

slušno razumevanje besedila: (5 postavk) oseba odgovori na vprašanja o
prebrani zgodbi,

-

glasno branje besed: (10 postavk) oseba prebere na glas dane besede,

-

branje stavkov, povedi: (10 postavk) oseba prebere na glas dane
stavke/povedi,

-

tiho branje: (6 postavk) oseba ima devetdeset sekund za prebrati potiho
besedilo in nato odgovoriti na vprašanja,

-

prepisovanje: (5 postavk) oseba prepiše na list dane besede,

-

narek besed: (5 postavk) oseba zapiše narekovane besede,

-

narek povedi: (5 postavk) oseba zapiše narekovane povedi,

-

razumevanje pisnega besedila (branje besed): (10 postavk) oseba izbere
sliko, ki ustreza potiho prebrani besedi,

-

razumevanje pisnega besedila (prebranih stavkov): (10 postavk) oseba izbere
sliko, ki ustreza potiho prebrani povedi,

-

pisanje: oseba ima pet minut na razpolago za spontano pisanje

Del C BAT testa:
-

prepoznavanje besed: (10 postavk) oseba v seznamu poišče pravilen prevod
dane besede,

-

prevajanje besed: (10 postavk v slovenščini in 10 postavk v italijanščini) oseba
prevede dano besedo iz slovenščine v italijanščino ter obratno,

-

prevod stavkov: (12 postavk v slovenščini in 12 v italijanščini) oseba prevede
dani stavek v želeni jezik,

-

slovnična presoja: (16 postavk v slovenščini in 16 v italijanščini) oseba presodi
ali je stavek slovnično pravilen.
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3.3.

Instrumentarij

Za raziskavo smo uporabili BAT test (Test za afazijo pri dvojezičnih osebah), ki se v
originalni izvedbi avtorja M. Paradisa imenuje Bilingual Aphasia Test (BAT). Test je
prirejen in preveden na spletni strani: http://www.mcgill.ca/linguistics/research/bat/.
Za slovensko populacijo ga je prvotno priredila in prevedla dr. Tanja Princi, v končno
obliko pa sta ga v slovenščino prevedli ter priredili dr. Martina Ozbič in dr. Damjana
Kogovšek v sodelovanju s Tjašo Klančar, Mariko Jauševac in Majo Jevšnikar. Test je
razdeljen na tri dele:
A del: je sestavljen iz 50 postavk in je namenjen osebni zgodovini dvojezičnosti. Ta
del nam daje informacijo o tem, v katerih jezikih bomo opravljali testiranje.
B del: se izvaja v jeziku, ki ga oseba najbolje obvlada. Nudi nam informacijo o vlogi
posameznega jezika v življenju osebe ter pridobivanje informacij o načinu in
kontekstu uporabe posameznega jezika. Ta del testa je sestavljen iz 32 sklopov (427
postavk).
C del: je namenjen prevajanju iz prvega jezika v drugega, ki ga oseba še govori. Ta
del je sestavljen iz 86 postavk.
Poleg teh treh delov je zraven priložena priloga slik za vsak jezik posebej. V tem
primeru slovenščina in italijanščina ( http://www.mcgill.ca/linguistics/research/bat/ ).

3.4.

Način vrednotenja

Pri testiranju smo naloge vrednotili točkovno. Način točkovanja je določil avtor M.
Paradis in je enak pri vseh jezikih. Večina nalog, kot so na primer sopomenke ali
nikalne povedi, so že številčno ovrednotene. Ostale naloge, ki imajo kot odgovor
možen »+,- in 0«, pa jih številčno ovrednotimo. Če oseba odgovori pravilno (+), jo
ocenimo z dvema točkama. Če odgovori napačno (-), jo ocenimo z eno točko. Če pa
oseba ne odgovori, jo ocenimo z nič točkami. Na koncu vse točke, ki jih je oseba
pridobila, seštejemo. Enako vrednotimo tudi pri nalogah kjer oseba izbere med več
različnimi odgovori. Če izbere pravilno, dobi dve točki, če zbere napačno je ena
točka, če ne odgovori pa ne dobi nobene točke. Pri nalogah kot so »sestavljeni
ukazi« ocenimo z največ štirimi točkami, če je vse pravilno. Če izvede vse naloge,
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vendar v napačnem vrstnem redu so tri točke. Sledita dve točki, za dva ukaza, ena
točka za en ukaz in nič, če ne izvede nobenega ukaza. Pri pisanju oseba dobi dve
točki za vsaj tri napisane stavke, za manj kot tri dobi eno točko, če ne napiše nič
vrednotimo z nič točkami. Pri C delu se vse naloge vrednoti z dvema točkama vsak
pravilen odgovor, z eno točko nepravilen odgovor, z nič pa, če oseba ne odgovori.

3.5.

Pridobitev podatkov

Za namen raziskave smo poiskali osebe, ki so zadoščale vsem kriterijem. Osebe za
vzorec smo poiskali med sorodniki, družinskimi prijatelji in ostalimi poznanimi
osebami. Z vsemi temi ljudmi smo se večkrat srečali, tako da smo lahko izpeljali vse
tri dele testa. Ker je test dolg, so bila predvidena tri srečanja za vsakega testiranca.
Določene dele pri testiranju smo snemali z diktafonom. Poleg diktafona smo
potrebovali še druge predmete, ki so bili skladno z navodili nujni pri testiranju (gumb,
rokavico, škarje, kuverta, prstan, krtačo, kozarec, vžigalice, ključ, ročno uro,...).

3.6.

Statistična obdelava

3.6.1. Deskriptivna statistika
Opisno statistiko smo potrebovali za prikaz povprečnih rezultatov, standardnega
odklona, maksimalnega števila točk, minimalnega števila točk in vrednosti
standardnih napak povprečja. Pridobljeni podatki so prikazani v tabelah in grafih, in
sicer za vsako starostno skupino posebej (od 50 do 59, od 60 do 69 in od 70 do 80),
za vsak jezik posebej, za vsako stopnjo izobrazbe posebej ter za vsak spol posebej.
V tabeli smo prikazali tudi podatke s katerimi smo preverjali hipoterze in primerjanje
napak, ki so jih naredili testiranci z dopuščenimi napakami po mnenju Paradisa.
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3.6.2. Analiza rezultatov
-

Za testiranje statistično pomembnih razlik smo pri vsakem sklopu primerjali
povprečno število točk pri moških in ženskah z Mann-Whitney testom.

-

Za testiranje statistično pomembnih razlik smo pri vsakem sklopu primerjali
povprečno število točk med osebami z različnim maternim jezikom
(slovenščina ali italijanščina) z Mann-Whitney testom.

-

Za testiranje statistično pomembnih razlik smo pri vsakem sklopu primerjali
povprečno število točk med višje in nižje izobraženimi z Mann-Whitney testom.

-

Za primerjanje rezultatov vseh treh starostnih skupin smo uporabili KruskalWallis test.
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4.

REZULTATI IN INTERPRETACIJA

4.1.

Dosežene točke pri posameznih delih na celotnem testu

za afazijo pri dvojezični osebi
Tabela 1 in graf 1 prikazujeta porazdelitev rezultatov, ki so jih testiranci dosegli pri
celotnem testu BAT- slovenski in italijanski B del n C del. Porazdelitev v grafu 1 je
razdeljena na 5 razredov. Sestavili smo relativno enako široke razrede. V prvem
razredu (860-870,16) sta dva testiranca, v drugem razredu (870,16-880,44) so trije
testiranci, v tretjem razredu (880,44-890,84) je pet testirancev, v četrtem razredu
(890,84-901,36) so štirje testiranci in v petem razredu (901,36-912) je deset
testirancev. Testiranih je bilo 24 ljudi. Vsak testiranec je imel drugačno število točk.
Najvišje število točk je bilo 911,5, najmanjše pa 863. Povprečje točk celotnega BAT
testa je 892,83.
V tabeli 1 pa smo tudi izpostavili vsakega testirance posebej. Razvrstili smo jih po
starosti, od najmlajšega starega 50 let, do najstarejšega starega 80 let. Pri vsakemu
smo izpostavili njegovo starost, prvi jezik, izobrazbo in točke pri reševanju vseh treh
delov BAT testa, in sicer A, B in C.
Graf 1: Graf porazdelitve rezultatov za spremenljivko dosežene točke na celotnem
preizkusu BAT testa.
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Tabela 1: Posamezni in skupni rezultati pri celotnem BAT testu razdeljene glede na
starost.
Št.

spol

starost

Prvi

izobrazba²

jezik

B del

B

del

(slo)

(ita)

C del

Skupaj

1

Ž

50

Slo

1

415

410,75

82,75

908,5

2

M

50

Slo

1

407,5

403,75

81

892,25

3

M

51

Slo

1

410

408,75

83

901,75

4

Ž

52

Ita

1

410,5

410,75

86

907,25

5

Ž

52

Slo

1

412

404,5

85

901,5

6

Ž

54

Ita

2

411

412

84

907

7

M

55

Ita

2

412,5

413

86

911,5

8

M

56

Ita

2

409

410,5

85

904,5

9

Ž

60

Ita

2

409,5

409,5

85,25

904,25

10

M

60

Ita

1

407

407,5

85,25

899,75

11

M

60

Slo

1

403,5

388,25

79

870,75

12

Ž

61

Slo

2

412

392,25

82,5

886,75

13

M

64

Slo

2

413,5

404,75

83,25

901,75

14

Ž

64

Ita

1

405

410

84,5

899,5

15

M

68

Ita

1

396

407

84

887

16

Ž

68

Slo

1

404,5

401,75

79,5

885,75

17

Ž

73

Slo

1

412,75

409

84,25

906

18

Ž

73

Slo

2

412,75

404

78,5

895,25

19

M

75

Ita

1

401,75

403,75

83,5

889

20

M

75

Slo

1

398,75

397,75

78

874,5

21

Ž

75

Ita

1

392,25

390

80,75

863

22

Ž

77

Ita

1

391

404,75

82,75

878,5

23

M

79

Slo

1

406,25

399,75

82,75

888,75

24

M

80

Ita

1

387,75

392

84

863,75

² 1- nižja stopnja (osnovna šola, srednja ali poklicna šola), 2 višja stopnja (univerza,
visokošolska, magisterij, doktorat,...)
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Tabela 2: Izračuni aritmetične sredine za vsak del BAT testa glede na spol, starost in
prvi jezik ( slovenski ali italijanski).
50-59

60-69

70-80

moški

ženske

Ita

slo

Izob.1

Izob.2

B del (slo)

410,94

406,38

400,41

404,46

407,35

402,77

409,04

403,62

411,46

B del (ita)

409,25

402,63

400,06

403,02

404,94

405,89

402,06

402,94

406,57

C del

84,1

82,9

81,81

82,90

82,98

84,25

81,63

82,71

83,5

SKUPAJ

904,28

891,9

882,28

890,38

895,27

892,92

892,73

889,26

901,57

Če natančneje pogledamo standardno deviacijo in aritmetično sredino tabele 3, lahko
vidimo, kje so testiranci najbolje reševali naloge in kje so bili pri reševanju najbolj
enakovredni. Najmanjšo razpršenost rezultatov lahko opazimo pri reševanju C dela,
največjo pa pri skupnem seštevku vseh testov skupaj. Če primerjamo slovenski in
italijanski B del vidimo, da so testiranci v skupnem seštevku boljše reševali slovenski
del. To vidimo, če primerjamo aritmetično sredino, ki je pri slovenskem delu večja kot
pri italijanskem delu. Tako kot aritmetična sredina, je tudi maksimum večji pri
slovenskem B delu. Če pa primerjamo minimum je pri slovenskem delu nižji kot pri
italijanskem delu, zato je razprešenost pri slovenskem B delu večja.
Tabela 3: Izračun aritmetične sredine, maksimuma, minimuma, standardnega
odklona pri vseh delih BAT testa.
M

Maksimum

Minimum

SD

B del (slo)

405,91

415

387,75

7,68

B del (ita)

404

413

388,25

7,25

C del

82,94

86

78

2,34

SKUPAJ

892,83

911,5

863

14,31
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Pridobljeni podatki prikazani v grafu 2 in grafu 3 kažejo, da je bilo reševanje pri
dvojezični populaciji zelo enakovredno. Slovenski B del so boljše reševale slovenskoitalijanske dvojezične osebe, saj so dosegle povprečje 409,04 točk, za razliko
italijansko-slovenske populacije, ki je dosegla v povprečju 402,77 točk. Italijanski B
del je boljše reševal italijansko-slovenski del testirancev. V povprečju so dosegli
405,89, slovenski del pa je dosegel 402,06 točk. Pri reševanju C dela je bila
italijansko-slovenska populacija boljša od slovensko-italijanske. Slovensko-italijanski
del je imel v povprečju 81,63 točk, italijansko-slovenski del pa je imel v povprečju
84,25 točk. Vidimo lahko, da so pridobljeni rezultati logični, saj je slovenska
populacija rešila boljše slovenski del, italijanska pa italijanski del. C del testa so
boljše rešili italijani, kar lahko razlagamo s tem, da morajo kot manjšina veliko več
prevajati, saj živijo na slovenskem območju.
V skupnem seštevku vseh treh delov je italijansko-slovenska skupina govorcev boljše
reševala BAT test, čeprav lahko vidimo, da so razlike minimalne. V povprečju so imeli
italijani 892,92 točk, slovenski del vzorca je dosegel povprečno 892,73 točk.
Graf 2: Primerjava povprečja doseženih točk pri celotnem BAT testu glede na prvi

Povprečno št.
točk

jezik (slovenski ali italijanski).
893
892,8

1. jezika ita

892,6

1. jezik slo
BAT test

Graf 3:Primerjava povprečja doseženih točk pri posameznih delih BAT testa glede na
prvi jezik (slovenski ali italijanski).

Povprečno št. točk

500
400
300

1 jezik ita

200

1. jezik slo

100
0
B del (slo)

B del (ita)

C del
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Grafa 4 in 5 prikazujeta primerjavo uspešnosti moških in žensk pri reševanju
celotnega testa BAT in uspešnost pri posameznih delih BAT dela, in sicer B del
(slovenska različica), B del (italijanska različica) in C del (prevajanje). Slovenski B del
so boljše reševale ženske. Te so dosegle v povprečju 407,35, moški pa so dosegli
404,46 točk. Tudi pri italijanskem B delu so ženske dosegle boljše povprečje točk, in
sicer 404,94 , moški pa so v povprečju dosegli 403,02 točk. Pri reševanju C dela sta
bili skupini zelo enakovredni, kljub temu pa so bile ženske malenkost boljše. Te so
dosegle v povprečju 82,98 točk, moški pa so dosegli povprečno 82,90 točk.
V skupnem izračunu so ženske dosegle boljše rezultate kot moški. Njihovo skupno
povprečje je 827,42 točk, povprečje rezultatov moških pa je 822,5 točk. Vsekakor pa
vidimo, da razlike niso zelo velike.
Graf 4: Primerjava povprečja doseženih točk pri celotnem BAT testu glede na spol
(moški ali ženski).

Graf 5: Primerjava povprečja doseženih točk pri posameznih delih BAT testa glede
na spol (moški ali ženski).
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Grafa 6 in 7 prikazujeta primerjavo uspešnosti pri reševanju celotnega testa BAT in
uspešnost pri posameznih delih BAT dela glede na različno starostno skupino.
Slovenski B del so najboljše rešili testiranci stari od 50 do 59 let s povprečjem 410,94
točk, sledijo jim testiranci stari od 60 do 69 let s povprečjem 406,38 točk, nazadnje
pa testiranci stari od 70 do 80 let, ki dosegajo najnižje število točk, in sicer 400,41
točk. Najbolj enakovredno so reševali C del. Kljub temu so imeli testiranci stari od 50
do 59 let najboljše rezultate, in sicer 84,1 točk. Sledijo testiranci od 60 do 69 let,
najslabše rezultate pa imajo testiranci stari od 70 do 80 let s povprečjem 81,81 točk.
Najboljše povprečne rezultate v celotnem BAT testu so dosegli testiranci stari od 50
do 59 let. V povprečju so imeli 904,28 točk. Sledijo jim testiranci stari od 60-69 let s
skupnim povprečjem 891,90 točk, najslabše skupne rezultate pa so dosegli testiranci
stari od 70-80 let, in sicer povprečno 882,28 točk.
Graf 6: Primerjava povprečja doseženih točk pri celotnem BAT testu glede na

Povprečno št.
točk

starostno skupino (50-59 let, 60-69 let, 70-80 let).
910
900

50-59 let

890

60-69 let

880

70-80 let

870
BAT test

Graf 7: Primerjava povprečja doseženih točk pri posameznih delih BAT testa glede
na starostno skupino (50-59 let, 60-69 let, 70-80 let).
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Grafa 8 in 9 prikazujeta primerjavo uspešnosti pri reševanju BAT testa glede na
različno stopnjo izobrazbe. Da smo lažje primerjali rezultate, smo vzorec razdelili na
dva dela, in sicer višja in nižja izobrazba. V nižjo izobrazbo spadajo testiranci, ki
imajo končano osnovno šolo, poklicno ali srednjo šolo. V višjo izobrazbo pa smo
vključili testirance, ki so dokončali univerzo, visoko šolo, magisterij ali doktorat.
Slovenski B del so najboljše rešili testiranci z izobrazbo 2. stopnje. Ti so imeli v
povprečju 411,46 točk, testiranci izobrazbe 1. stopnje pa so imeli v tem delu v
povprečju 403,62 točk. Tu se tudi najboljše vidi razlika pri reševanju obeh skupin.
Tudi italijanski B del so boljše rešili testiranci z izobrazbo 2. stopnje, s povprečjem
406,57 točk. Testiranci 2. stopnje pa so v tem delu imeli v povprečju 402,94 točk. Pri
C delu sta si bili skupini nekoliko bolj enakovredni pri reševanju. Testiranci z
izobrazbo 2. stopnje so imeli v povprečju 83,5 točk, tisti z izobrazbo 1. stopnje pa
82,71 točk.
Najboljše povprečne rezultate v celotnem BAT testu so dosegli testiranci 2. stopnje
izobrazbe. V povprečju so imeli 901,57 točk. Testiranci 1. stopnje izobrazbe pa so
imeli v povprečju 889,26 točk.
Graf 8: Primerjava povprečja doseženih točk pri celotnem BAT testu glede na

Povprečno št.
točk

izobrazbo (1. stopnja in 2. stopnja).
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1. stopnja
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Graf 9: Primerjava povprečja doseženih točk pri posameznih delih BAT testa glede
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V nadaljevanju smo pri vsaki postavki posebej B in C dela pogledali natančneje
aritmetično sredino in standardno deviacijo. S tem smo želeli pogledati, kje so imeli
testiranci največ težav in primerjati rezultate med seboj.
Tabela 4 prikazuje reševanje vseh sklopov v slovenskem in italijanskem B delu BAT
testa. Aritmetična sredina, minimum in maximum se pri vsakem sklopu precej
razlikujejo, saj pri vsaki nalogi lahko dosežemo različno število točk. Kjer je
standardna deviacija enaka nič pomeni, da so testiranci rešili vse pravilno. Pri
slovenskem B delu so bili testiranci najbolj uspešni pri nalogah: kazanje predmetov,
enostavni ukazi in sestavljeni ukazi, razumevanje skladenjskih struktur: reverzibilne
nominalne povedi, ponavljanje povedi, imenovanje, prepisovanje in narek besed.
Najslabše so testiranci reševali naloge: sestavljanje stavkov in spontano pisanje, saj
te naloge zahtevajo največ znanja jezika in moraš sam priklicati ustrezne besede ter
vsa slovnična pravila. Pri italijanskem B delu sta bili najboljše rešeni nalogi: kazanje
predmetov in enostavni ukazi in sestavljeni ukazi. Največja odstopanja pa sto bila pri
sestavljanju stavkov in spontanem pisanju. Vsi testiranci so imeli največ težav pri istih
nalogah, in sicer sestavljenje stavkov in spontano pisanje. Razlog je najverjetneje ta,
da se pri reševanju teh nalog zahteva večje besedišče, poznavanje ter uporaba
slovničnih pravil. Težava je bila tudi ta, da ljudje niso bili navdušeni nad to nalogo in
niso želeli pisati.
Tudi pri analizi C dela v tabeli 5 smo določili aritmetično sredino, minimum,
maksimum in standardno deviacijo. Pri vsaki nalogi lahko dosežemo različno število
točk, zato se aritmetična sredina, minimum in maximum precej razlikujejo. Testiranci
so najboljše reševali prvo nalogo, in sicer prepoznavanje besed. Tukaj lahko vidimo,
da je standardni odklon enak nič, to pomeni, da so vse primere rešili pravilno.
Največja odstopanja pa se kažejo pri slovnični presoji, kar pomeni, da se testiranci
pri reševanju in doseženemu število točk najbolj razlikujejo. Najslabše so testiranci
reševali prevod stavkov.
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Tabela 4: Izračun aritmetičnih sredin in standardnih odklonov za vsako spremenljivko
posebej za slovenski in italijanski B del BAT testa za italijanske in slovenske govorce.
Slovenski B del

Italijanski B del

Spremenljivke B dela BAT

M

min

max

SD

M

min

max

SD

Spontani govor

4,89

4,5

5

0,16

4,68

3,75

5

0,41

Kazanje predmetov

10

10

10

0

10

10

10

0

Enostavni ukazi in sestavljeni ukazi

10

10

10

0

10

10

10

0

Zapleteni sestavljeni ukazi

4,86

4,5

5

0,16

4,86

4,5

5

0,16

Slušna besedna diskriminacija

17,89

17,5

18

0,21

17,25

15,5

18

0,79

Razumevanje skladenjskih struktur:

44,35

43,5

45

0,58

43,94

42

45

0,95

-nikalne povedi

25,29

21,5

26

0,98

25,67

25

26

0,38

-reverzibilne nominalne povedi

16

16

16

0

15,88

15

16

0,34

Semantične kategorije

4,94

4,5

5

0,17

4,92

4

5

0,24

Sopomenke

4,94

4

5

0,22

4,81

4

5

0,32

Protipomenke

9,92

9,5

10

0,19

9,79

8,5

10

0,39

Slovnična presoja

9,88

9

10

0,30

9,73

8

10

0,49

Semantična sprejemljivost

9,98

9,5

10

0,10

9,89

9

10

0,25

Ponavljanje besed in nesmiselnih

59,42

57,5

60

0,78

59,58

58,5

60

0,50

Ponavljanje povedi

7

7

7

0

9,98

6,5

7

0,10

Serije

2,96

2,5

3

0,14

2,92

2,5

3

0,19

Verbalna fluentnost

5,23

4,5

6

0,51

5,17

4,5

6

0,56

Imenovanje

20

20

20

0

19,69

19

20

0,41

Sestavljanje stavkov

22,75

17,5

25

2,10

22,77

17,5

24,5

1,71

Semantična nasprotja

9,77

9

10

0,33

9,77

8,5

10

0,44

Morfološke izpeljanke

19,46

18

20

0,61

19,17

16,5

20

0,80

Opis slikovno predstavljene zgodbe

2,75

2,5

3

0,26

2,79

2,5

3

0,25

Računanje na pamet

14,46

13

15

0,55

14,29

13

15

0,51

Slušno razumevanje besedila

4,65

3,5

5

0,38

4,75

4

5

0,29

Glasno branje besed

9,92

9,5

10

0,19

9,98

9,5

10

0,10

Branje povedi

9,89

9,5

10

0,21

9,92

9,5

10

0,19

Tiho branje

5,52

4,5

6

0,40

5,67

4,5

6

0,43

Prepisovanje

5

5

5

0

4,98

4,5

5

0,10

Narek besed

5

5

5

0

4,92

4,5

5

0,19

Narek povedi

4,94

4,5

5

0,17

4,6

3,5

5

0,49

-trdilne povedi

besed ter leksikalna presoja

Razumevanje

pisnega

besedila

9,89

9

10

0,26

9,96

9,5

10

0,14

pisanega

besedila

9,89

9,5

10

0,21

9,83

9,5

10

0,24

4,46

0

8

1,74

4,83

0

8

1,52

(branje besed)
Razumevanje

(prebranih povedi)
Spontano pisanje
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Tabela 5: Izračun aritmetične sredine in standardnega odklona celotne populacije za
vsako spremenljivko posebej za C del BAT testa.
Spremenljivke C dela BAT testa

M

min

Max

SD

Prepoznavanje besed

10

10

10

0

Prevajanje besed

19,19

17

20

0,91

Prevod stavkov

22,73

21

24

0,74

Slovnična presoja

31,02

29

32

1,14

Tabela 6 prikazuje aritmetično sredino, minimum, maximum in standardni odklon
doseženih točk pri vseh spremenljivkah v slovenskem in italijanskem B delu BAT
testa. V tej tabeli primerjamo dosežene točke slovensko-italijanskih testirancev pri
vsaki nalogi posebej z doseženimi rezultati italijansko-slovenskih testirancev. Če
primerjamo reševanje slovenskega dela BAT testa, lahko opazimo, da je standardna
deviacija enaka nič (t.j. popolnoma pravilno rešene naloge) pri podobnih nalogah, in
sicer: kazanje predmetov, enostavni ukazi in sestavljeni ukazi, razumevanje
skladenjskih struktur: reverzibilne nominalne povedi, ponavljanje povedi, imenovanje,
prepisovanje in narek besed. Vidimo lahko tudi, da je slovensko-italijanska populacija
rešila več nalog popolnoma pravilno. Poleg že naštetih nalog so bile pravilno rešene
še naloge: slovnična presoja, semantična sprejemljivost, serije in narek povedi.
Največji odklon pa najdemo pri obeh skupinah pri sestavljanju stavkov in spontanem
pisanju. Pri italijanskem B delu sta obe skupini dosegli standardno deviacijo 0 le pri
kazanju predmetov ter enostavnih ukazih in sestavljenih ukazih. V tem delu so boljše
reševali italijanski testiranci, saj so rešili še štiri naloge popolnoma pravilno, slovenski
testiranci pa samo dve nalogi. Največje odstopanje najdemo pri sestavljanju povediitalijanski del, spontano pisanje-slovenski del populacije. Ljudje velikokrat niso hoteli
reševati spontanega pisanja, saj niso vedeli kaj napisati, zato so nalogo želeli čim
prej končati in pri tem se niso potrudili. Pri slovenskem B delu je slovenski del rešil
skoraj vse naloge boljše kot italijanski del. Le dve nalogi je rešil boljše italijanski del,
in sicer zapletene sestavljene ukaze in tiho branje. Pri italijanskem B delu pa so
Slovenci imeli boljše točke pri večjem številu nalog kot italijanski del.
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Tabela 6: Izračun aritmetičnih sredin in standardnih odklonov za vsako spremenljivko
posebej za slovenski in italijanski B del BAT testa, glede na prvi jezik (slovenski ali
italijanski).
Slovenski B del

Italijanski B del

Slo-ita

Slo-ita

Ita-slo

Ita-slo

Spremenljivke B dela

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

Spontani govor

4,94

0,11

4,85

0,19

4,39

0,41

4,96

0,10

Kazanje predmetov

10

0

10

0

10

0

10

0

Enostavni ukazi in sestavljeni ukazi

10

0

10

0

10

0

10

0

Zapleteni sestavljeni ukazi

4,85

0,17

4,88

0,17

4,83

0,19

4,89

0,13

Slušna besedna diskriminacija

17,92

0,19

17,88

0,23

17,04

0,81

17,49

0,75

Razumevanje skladenjskih struktur:

44,58

0,51

44,13

0,57

43,71

1,03

44,17

0,83

25,63

0,31

24,96

1,29

25,71

0,33

25,63

0,43

16

0

16

0

16

0

16

0

Semantične kategorije

4,96

0,14

4,92

0,19

4,96

0,14

4,88

0,31

Sopomenke

4,96

0,14

4,92

0,29

4,67

0,39

4,96

0,14

Protipomenke

9,92

0,19

9,92

0,19

9,71

0,50

9,88

0,23

Slovnična presoja

10

0

9,75

0,40

9,75

0,34

9,71

0,62

Semantična sprejemljivost

10

0

9,96

0,14

9,83

0,33

9,96

0,14

Ponavljanje besed in nesmiselnih

59,67

0,49

59,17

0,94

59,58

0,51

59,58

0,51

Ponavljanje povedi

7

0

7

0

6,96

0,14

7

0

Serije

3

0

2,92

0,19

2,83

0,25

3

0

Verbalna fluentnost

5,29

0,54

5,17

0,39

5,04

0,58

5,29

0,54

Imenovanje

20

0

20

0

19,46

0,40

19,92

0,29

Sestavljanje stavkov

23,42

0,99

22,08

2,70

23

0,80

22,54

2,31

Semantična nasprotja

9,92

0,19

9,63

0,38

9,58

0,56

9,96

0,14

Morfološke izpeljanke

19,5

0,52

19,42

0,70

18,92

0,93

19,42

0,60

Opis slikovno predstavljene zgodbe

2,79

0,26

2,71

0,26

2,83

0,25

2,75

0,26

Računanje na pamet

14,58

0,60

14,33

0,49

14,33

0,49

14,25

0,54

Slušno razumevanje besedila

4,67

0,49

4,63

0,23

4,79

0,33

4,71

0,26

Glasno branje besed

9,92

0,19

9,92

0,19

9,96

0,14

10

0

Branje povedi

9,92

0,19

9,86

0,23

9,88

0,23

9,96

0,14

Tiho branje

5,5

0,42

5,54

0,30

5,71

0,40

5,62

0,48

Prepisovanje

5

0

5

0

5

0

4,96

0,14

Narek besed

5

0

5

0

4,92

0,19

4,92

0,19

Narek povedi

5

0

4,88

0,23

4,38

0,48

4,83

0,39

trdilne povedi
Razumevanje skladenjskih struktur:
nikalne povedi
Razumevanje skladenjskih struktur:
reverzibilne nominalne povedi

besed ter leksikalna presoja
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pisnega

besedila

9,92

0,29

9,88

0,23

10

0

9,92

0,19

pisanega

besedila

9,92

0,19

9,88

0,23

9,88

0,23

9,79

0,26

5,29

1,68

3,63

1,42

5

2,02

5

0,85

Razumevanje
(branje besed)
Razumevanje

(prebranih povedi)
Spontano pisanje

V tabeli 7 smo določili aritmetično sredino, minimum, maksimum in standardno
deviacijo pri slovensko italijanski in italijansko-slovenski populaciji testirancev. Pri C
delu BAT testa so tako eni kot drugi testiranci dosegli maksimalno število točk pri
prepoznavanju besed, zato je standardna deviacija enaka 0. Največji odklon pri obeh
delih B testa pa so dosegli pri slovnični presoji. Slovensko-italijanski del je imel nižjo
aritmetično sredino tudi pri prevajanju besed. Če primerjamo reševanje slovenskih in
italijanskih testirancev vidimo, da so italijanski testiranci boljše reševali vsako nalogo
C dela. To lahko razložimo s tem, da italjani živijo kot manjšina v Sloveniji in
posledično morajo več prevajati. Ti so tudi več v stiku s slovenskim jezikom (drugim
jezikom), kot Slovenci z italijanskim.
Tabela 7: Izračun aritmetičnih sredin in standardnih odklonov za vsako spremenljivko
posebej za C del BAT testa, glede na prvi jezik (slovenski italijanski).
Slo-ita

Ita-slo

Spremenljivke C dela

M

min

Max

SD

M

min

max

SD

Prepoznavanje besed

10

10

10

0

10

10

10

0

Prevajanje besed

18,96

17

20

1,08

19,42

18

20

0,70

Prevod stavkov

22,25

21

23,25

0,66

23,21

22,5

24

0,47

Slovnična presoja

30,42

29

32

1,14

31,63

29,5

32

0,77

Če natančneje pogledamo tabelo 8, lahko vidimo, da primerjamo reševanje
posameznih nalog glede na starost testirancev.
Test so najslabše reševali testiranci stari od 70 do 80 let. V slovenskem B delu je
standardna deviacija 0 pri nalogah kazanje predmetov, enostavni ukazi in sestavljeni
ukazi, razumevanje skladenjskih struktur: reverzibilne povedi, ponavljanje povedi,
imenovanje, prepisovanje in narek besed. To pomeni, da so vse te naloge rešili
popolnoma pravilno. Najslabše so testiranci rešvali nalogi sestavljanje stavkov in
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spontano pisanje. Pri teh dveh nalogah je bila tudi razpršenost največja. Reševanje
slovenskega dela je v primerjavi z italijanskim veliko boljše. V italijanskem delu je
standardna deviacija enaka 0 pri nalogah glasno branje besed, razumevanje
skladenjskih struktur: reverzibilne povedi, kazanje predmetov, enostavni ukazi in
sestavljeni ukazi. Največje odstopanje in največja razlika pri aritmetični sredini med
slovenskim in italijanskim delom pa je pri sestavljanju stavkov in spontanem pisanju.
Testiranci stari od 60 do 69 let so se pri testiranju odrezali nekoliko bolje. Pri
slovenskem delu so imeli standardno deviacijo 0 pri kazanje predmetov, enostavni
ukazi in sestavljeni ukazi, razumevanje skladenjskih struktur: reverzibilne povedi,
ponavljanje povedi, imenovanje, prepisovanje, narek besed, narek povedi,
sopomenke, semantična sprejemljivost in serije. Največje odstopanje in najnižja
aritmetična sredina sta bili pri spontanem pisanju in razumevanju skladenjskih
struktur: nikalne povedi. Standardna deviacija 0 je v italijanskem delu manj pogosta
kot v slovenskem delu. Najdemo jo pri istih nalogah kot pri slovenskem delu. Razliko
najdemo le pri razumevanju pisnega besedila (branje besed), saj je ta naloga boljše
rešena pri italijanskem delu. Največja odstopanja in najnižja aritmetična sredina sta
pri razumevanju skladenjskih struktur: trdilne povedi, morfološke izpeljanke,
spontano pisanje.
Najbolj uspešni so bili testiranci stari od 50 do 59 let, saj so imeli največ popolnoma
pravilno rešenih nalog. Pri slovenskem B delu je več kot 50% nalog s standardno
deviacijo 0: spontani govor, kazanje predmetov, enostavni ukazi in sestavljeni ukazi,
zapleteni sestavljeni ukazi, slušna besedna diskriminacija, razumevanje skladenjskih
struktur: reverzibilne povedi, semantične kategorije, sopomenke, semantična
sprejemljivost, ponavljanje povedi, serije, imenovanje, glasno branje besed, branje
povedi, prepisovanje, narek besed, narek povedi, razumevanje pisnega besedila
(branje besed in povedi. Najslabše so reševali nalogo spontano pisanje. Italijanski
del so slabše reševali. Naloge, ki imajo standardno deviacijo 0, so podobne kot pri
slovenskem delu: kazanje predmetov, enostavni ukazi in sestavljeni ukazi,
semantične kategorije, ponavljanje besed, nesmiselnih besed, leksikalna presoja ter
opis slikovno predstavljene zgodbe, ponavljanje povedi, serije , glasno branje besed,
branje povedi, prepisovanje, narek besed. Pri italijanskem delu so najslabše reševali
nalogo spontano pisanje, vendar še vedno boljše kot ostale starostne skupine.
61

Marika Jauševac: Uporaba testa za afazijo pri slovensko-italijanskih in italijansko-slovenskih dvojezičnih
osebah

Tabela 8: Izračun aritmetičnih sredin in standardnih odklonov celotne populacije za
vsako spremenljivko posebej za slovenski in italijanski B del BAT testa, glede na
starost (50-59 let, 60-69 let, 70-80 let).
Slovenski B del

Italijanski B del

50-59 let

60-69 let

70-80 let

50-59 let

60-69 let

70-80 let

Spremenljivke B dela

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

Spontani govor

5

0

4,84

0,19

4,84

0,19

4,88

0,13

4,63

0,5

3,53

0,45

Kazanje predmetov

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

Enostavni ukazi in sestavljeni

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

Zapleteni sestavljeni ukazi

5

0

4,91

0,13

4,69

0,12

4,94

0,12

4,88

0,19

4,78

0,16

Slušna besedna diskriminacija

18

0

17,8

0,26

17,9

0,23

17,4

0,73

16,9

0,92

17,4

0,68

Razumevanje

44,8

0,26

44,4

0,58

43,9

0,44

44,4

0,64

44

1,07

43,4

0,94

25,8

0,38

25,1

1,45

25,1

0,73

25,7

0,37

25,6

0,35

25,7

0,46

16

0

16

0

16

0

15,8

0,46

15,9

0,35

16

0

Semantične kategorije

5

0

4,94

0,18

4,88

0,23

5

0

4,94

0,18

4,81

0,37

Sopomenke

5

0

5

0

4,81

0,37

4,88

0,23

4,75

0,38

4,81

0,37

Protipomenke

9,94

0,18

9,88

0,23

9,94

0,18

9,94

0,18

9,75

0,53

9,69

0,37

Slovnična presoja

9,94

0,18

9,94

0,18

9,75

0,46

9,94

0,18

9,81

0,37

9,44

0,68

Semantična sprejemljivost

10

0

10

0

9,94

0,18

9,94

0,18

9,81

0,37

9,94

0,18

Ponavljanje

59,9

0,23

59,1

0,88

59,3

0,89

60

0

59,5

0,46

59,3

0,53

Ponavljanje povedi

7

0

7

0

7

0

7

0

7

0

6,94

0,18

Serije

3

0

3

0

2,88

0,23

3

0

2,88

0,23

2,88

0,23

Verbalna fluentnost

5,44

0,42

5,31

0,46

4,94

0,56

5,38

0,58

5,13

0,52

5

0,59

Imenovanje

20

0

20

0

20

0

19,9

0,23

19,6

0,44

19,6

0,49

Sestavljanje stavkov

24,6

0,69

23,4

0,74

21,3

3,09

23,5

0,76

22,9

0,78

21,9

2,62

Semantična nasprotja

9,94

0,18

9,69

0,26

9,69

0,46

9,94

0,18

9,8

0,46

9,63

0,58

Morfološke izpeljanke

19,8

0,26

19,4

0,68

19,1

0,64

19,8

0,37

18,8

1,04

18,9

0,42

Opis

2,88

0,23

2,75

0,27

2,63

0,23

3

0

2,69

0,26

2,69

0,26

Računanje na pamet

14,6

0,68

14,5

0,46

14,3

0,53

14,5

0,46

14,4

0,44

14

0,53

Slušno razumevanje besedila

4,8

0,26

4,69

0,37

4,44

0,42

4,88

0,23

4,5

0,27

4,88

0,23

Glasno branje besed

10

0

9,88

0,23

9,88

0,23

10

0

9,94

0,18

10

0

Branje povedi

10

0

9,81

0,26

9,88

0,23

10

0

9,94

0,18

9,81

0,26

Tiho branje

5,81

0,26

5,56

0,32

5,29

0,37

5,94

0,18

5,75

0,38

5,31

0,46

ukazi

skladenjskih

struktur: trdilne povedi
Razumevanje

skladenjskih

struktur: nikalne povedi
Razumevanje

skladenjskih

struktur: reverzibilne povedi

nesmiselnih

besed,
besed

ter

leksikalna presoja

slikovno

predstavljene

zgodbe
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Prepisovanje

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

4,94

0,18

Narek besed

5

0

5

0

5

0

5

0

4,94

0,18

4,81

0,26

Narek povedi

5

0

5

0

4,81

0,26

4,88

0,35

4,56

0,56

4,38

0,44

10

0

9,81

0,37

9,88

0,23

9,94

0,18

10

0

9,94

0,18

10

0

9,88

0,23

9,81

0,26

9,88

0,23

9,81

0,26

9,81

0,26

4,75

1,39

4,81

1,25

3,81

2,4

5

0,76

4,63

2,26

4,88

1,36

Razumevanje

pisnega

besedila (branje besed)
Razumevanje

pisanega

besedila (prebranih povedi)
Spontano pisanje

Pri C delu tabele 9 lahko vidimo, da so vse tri starostne skupine rešile najbolje prvo
nalogo, in sicer prepoznavanje besed. Tukaj je standardna deviacija enaka 0, torej so
nalogo rešili vsi popolnoma pravilno. Največje odstopanje pri vseh treh starostnih
skupinah opazimo za nalogo slovnična presoja. Pri testirancih starih od 70 do 80 let
obstaja veliko odstopanje tudi pri prevajanju besed. Testiranci stari od 50 do 59 let so
reševali najboljše vse naloge v primerjavi z ostalimi starostnimi skupinami. Test so
najslabše reševali testiranci stari 70 do 80 let. Ti so imeli najslabše rezultate v
skupnem pregledu. Le v primerjavi s testiranci starimi od 60 do 69 let so bili boljši pri
eni nalogi, in sicer pri prevodu stavkov.
Tabela 9: Izračun aritmetične sredine in standardnega odklona celotne populacije za
vsako spremenljivko posebej za C del BAT testa, glede na starost (50-59 let, 60-69
let, 70-80 let).
50-59 let

60-69 let

70-80 let

Spremenljivke C dela

M

min

Max

SD

M

min

max

SD

M

min

max

SD

Prepoznavanje besed

10

10

10

0

10

10

10

0

10

10

10

0

Prevajanje besed

19,6

19

20

0,44

19,4

18,5

20

0,64

16,3

17

20

1,21

Prevod stavkov

23,1

21,8

24

0,84

22,4

21

23,3

0,81

22,7

22

23,25

0,41

Slovnična presoja

31,4

29

32

1,06

31,1

29,5

32

1,09

30,6

29

32

1,24
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4.2.

Preverjanje hipotez

Skupni in posamezni rezultati BAT testa niso normalno porazdeljeni. To smo dokazali
s Shapiro-Wilk testom, ker je naš vzorec majhen (24 testirancev). Za dokazovanje
hipotez 2, 3 in 4 smo uporabili Mann-Whitney (2 neodvisni spremenljivki) test in
Kruskal-Wallis test za dokazovanje hipoteze 1 (3 neodvisne spremenljivke). Oba
testa temeljita na rangih in ne na povprečnih vrednostih.
Tabela 10: Dokaz o normalni porazdelitvi.
Shapiro-wilk test
Verjetnost

Prostost

Statistično tveganje (p)

B del (slo)

0,879

24

0,008

B del (ita)

0,889

24

0,013

C del

0,911

24

0,038

Skupaj

0,911

24

0,037

Če je p > 0,5, pomeni da so spremenljivke normalno porazdeljene, v nasprotnem
primeru pa niso. V našem primeru ni nobena spremenljivka normalno porazdeljena,
zato bomo uporabljali ekvivalentne metode neparametričnih testov.
4.2.1. Preverjanje hipoteze 2: Vpliv spola na rezultate pri slovenskem in
italijanskem BAT testu
H2: Med ženskami in moškimi ni statistično pomembnih razlik pri rezultatih B in C
dela testa.
Tabela 11: Izračun Mann-Whitney U testa za vpliv spola na skupni rezultat BAT
testa.
Mann-

Wilcoxon

Z

2P

whitney U

W

B (slo)

49

127

-1,328

0,184

B (ita)

55,5

133,5

-0,953

0,340

C

71,5

149,5

-0,029

0,977

Skupaj

58,5

136,5

-0,780

0,436
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S 5-odstotnim tveganjem smo ugotovili, da ne prihaja do statistično pomembnih
razlik, saj je p > 0,05. To pomeni, da spol ne vpliva na vrednost rezultatov na
celotnem BAT testu. S tem smo hipotezo 2 potrdili, torej med ženskami in moškimi v
vseh treh starostnih skupinah ni statistično pomembnih razlik.
4.2.2. Preverjanje

hipoteze

3: Vpliv prvega

jezika

na

rezultate

pri

slovenskem in italijanskem BAT testu
H3: Med ljudmi z različnim prvim jezikom (slovenščina ali italijanščina) ni statistično
pomembnih razlik pri rezultatih B in C dela testa.
Tabela 12: Izračun Mann-Whitney U testa za vpliv jezika na skupni rezultat BAT
testa.
Mann-

Wilcoxon

Z

2P

whitney U

W

B (slo)

38

116

-1,964

0,051

B (ita)

41,5

119,5

-1,762

0,078

C

22,5

100,5

-2,865

0,004

Skupaj

65

143

-0,404

0,686

S 5-odstotnim tveganjem smo ugotovili, da ne prihaja do statistično pomembnih
razlik, saj je p > 0,05. To pomeni, da jezik ne vpliva na vrednost rezultatov na
celotnem BAT testu. S tem smo hipotezo 3 potrdili, torej med slovensko-italijanskimi
in italijansko-slovenskimi dvojezičnimi osebami ni statistično pomembnih razlik.
Če pogledamo natančneje vse dele BAT testa, lahko opazimo, da hipotezo zavržemo
le pri C delu, saj je v tem delu p < 0,05 in prihaja do statistično pomembnih razlik.
Torej pri C delu jezik vpliva na reševanje nalog. To lahko razložimo s teorijo
prevajanja. Slovenski del testirancev v večini zelo malo uporablja italijanščino,
posledično tudi zelo malo prevaja iz enega jezika v drugi. Italijanski del, pa uporablja
slovenščino veliko več, saj živi na slovenskem območju.
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4.2.3. Preverjanje hipoteze 4: Vpliv izobrazbe na rezultate pri slovenskem in
italijanskem BAT testu
H4: Med različno izobraženimi osebami ni statistično pomembnih razlik pri rezultatih
B in C dela testa.
Tabela 13: Izračun Mann-Whitney U testa za vpliv izobrazbe na skupni rezultat BAT
testa.
Mann-

Wilcoxon

Z

2P

whitney U

W

B (slo)

20

173

-2,510

0,012

B (ita)

35,5

188,5

-1,525

0,127

C

46,5

199,5

-0,828

0,408

Skupaj

30,5

183,5

-1,842

0,065

S 5-odstotnim tveganjem smo ugotovili, da ne prihaja do statistično pomembnih
razlik, saj je p > 0,05. To pomeni, da izobrazba ne vpliva na vrednost rezultatov na
celotnem BAT testu. S tem smo hipotezo 4 potrdili, torej med višje in nižje
izobraženimi v vseh treh starostnih skupinah ni statistično pomembnih razlik. Če
pogledamo natančneje vse dele BAT testa, lahko pa opazimo, da hipotezo zavržemo
le pri slovenskem B delu, saj je v tem delu p < 0,05.
Izobrazbo smo razdelili na 1. in 2. stopnjo. V prvi se nahajajo testiranci, ki so
obiskovali osnovno šolo in srednjo, v drugi stopnji pa so testiranci, ki so poleg
osnovne šole in srednje obiskovali še višje šole, fakultete, magisterije ali doktorate.
Med vsemi testiranci imamo le sedem ljudi, ki so vključeni v drugo stopnjo in od teh je
le en, ki ima več kot 70 let, vsi ostali so mlajši. Če pa pogledamo podrobneje, je
mlajša populacija bolj izobražena kot starejša. Ti imajo v povprečju dokončano vsaj
srednjo šolo, starejši testiranci (od 70 do 80 let) pa imajo dokončano le osnovno šolo
oz. veliko jih nima dokončane niti osnovne šole. Redko kateri ima srednjo šolo ali
več. To je predvsem razlog različnega načina življenja (pomoč domačim na polju ali
vojne). Tukaj bi lahko pripomnili to, da ima tudi izobrazba velik pomen pri reševanju
BAT testa. Ni nujno, da je oseba višje izobražena, vendar mora imeti narejeno vsaj
osnovno šolo, kar pa je seveda v sedanjih časih pretežno obvezno.
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4.2.4. Preverjanje hipoteze 1: Vpliv starosti na rezultate pri BAT testu
H1: Med vsemi tremi različnimi starostnimi skupinami (od 50 do 59, 60 do 69 in 70 do
80) ni statistično pomembnih razlik pri rezultatih B in C dela testa.
Tabela 14: Izračun Kruskal-Wallis testa za vpliv starosti na skupni rezultat BAT testa.
Chi-square

Prostost

2P

B del (slo)

3,383

1

0,066

B del (ita)

4,418

1

0,036

C del

0,802

1

0,371

Skupaj

7,182

1

0,007

S 5-odstotnim tveganjem smo ugotovili, da prihaja do statistično pomembnih razlik,
saj je p < 0,05. To pomeni, da starost vpliva na vrednost rezultatov na celotnem BAT
testu. S tem smo hipotezo 1 zavrgli, torej med starejšo in mlajšo populacijo so
statistično pomembne razlike. Če pa pogledamo natančneje vse dele BAT testa,
lahko opazimo, da hipotezo potrdimo pri slovenskem B delu in C delu, saj je p >
0,05, to pomeni da starost ne vpliva na reševanje testa.
Od vseh hipotez smo zavrnili le hipotezo 1, in sicer smo ugotovili, da starost vpliva na
rezultate. Na grafih 6 in 7 se tudi zelo lepo vidi, kako uspešnost pada glede na
starost. Najboljši so bili najmlajši, najslabši pa najstarejši. Statistično pomembna
razlika se kaže predvsem med najmlajšimi (50-59 let) in med najstarejšimi (70-80 let).
Opravili smo tudi primerjavo med vsako starostno skupino. V nadaljevanju smo
izpostavili le tiste rezultate, kjer obstaja statistično značilna razlika med starostnimi
skupinami.
Tabela 15: Primerjava prve starostne skupine (50-59 let) in tretje starostne skupine (70-80
let).
Mann-

Wilcoxon

Z

2P

whitney U

W

B (slo)

14

50

-1,892

0,059

B (ita)

6,5

42,5

-2,682

0,007

C

13,5

49,5

-1,953

0,051

Skupaj

5

41

-2,836

0,005
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Statistično značilna razlika v rezultatih na BAT testu se je pojavila v primeru
italijanskega B dela in pri skupnih rezultatih saj je p < 0,05. V teh primerih postavljeno
hipotezo zavrnemo, kar nam pokaže, da je največja razlika med najstarejšimi
testiranci (70-80 let) in najmlajšimi (50-59 let). Ta razlika je delno povezana z
izobrazbo, saj imajo testiranci stari med 70 in 80 let nižjo izobrazbo kot tisti stari med
50 in 59 let. Veliko starejših testirancev (70-80 let) nima opravljene niti osnovne šole.
Vzrok za to je lahko v tem, da so bile v njihovi mladosti v ospredju druge prioritete od
izobrazbe, npr. delo na poljih, vojne, služba in stem pomoč staršem,....

4.3.

Primerjava obstoječih norm z rezultati vzorca

Michel Paradis je kot avtor BAT testa postavil pilotske norme za posamezne sklope
nalog, iz katerih je razvidno število dopuščenih napak pri testirancih brez jezikovnih
napak. Norme si lahko ogledamo v knjigi »The assessment of bilingual aphasia«. Za
našo raziskavo smo uporabili rezultate 24 prostovoljnih dvojezičnih testirancev starih
od 50-80 let. Uporabili smo povprečje narejenih napak pri vsakem sklopu in jih
predstavili v tabeli 16.
V tabeli 16 primerjamo dosežene napake testirancev s številom dopuščenih napak.
Dosežene napake smo določili tako, da smo vzeli povprečje narejenih napak pri
vsakem sklopu. Pri tem smo upoštevali že minimalno prisotnost ene napake,
predvsem tiste skrajne. Zdraven doseženih napak testirancev smo v oklepaju vključili
še maksimalno število napak, ki so jih naredili testiranci pri določenem sklopu. Pri
nekaterih sklopih lahko vidimo, da pride do odstopanj med doseženimi in
dopuščenimi napakami, tako pri testu v maternem jeziku kot pri testu v drugem
jeziku. Sklopi, kjer opazimo odstopanja za materni jezik so: glasno branje besed,
narek besed. Za drugi jezik pa so odstopanja pri sklopih: serije, imenovanje,
računanje na pamet, tiho branje, narek besed. To je povsem razumljivo, saj je
ponavadi stopnja znanja maternega jezika višja kot pri drugem jeziku. Opazimo lahko
tudi, da so testiranci imeli pri svojem maternem jeziku v določenih sklopih manj
napak kot so dopuščene. Ti sklopi so zapleteni sestavljeni ukazi, slišna besedna
diskriminacija,

razumevanje

skladenjskih

struktur,

protipomenke,

sprejemljivost, ponavljanje povedi in morfološke izpeljanke.
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Tabela 16: Prikaz števila postavk, dopuščenih napak (Paradis), dopuščenih napak pri
testirancih in skupnega števila točk (*ocenjeno v post analizi - ta ni bila narejena v
okviru diplome, *** norme dobimo ob vsakem koncu BAT testa)
Spremenljivke B dela

Število

Število

Število

postavk

dopuščenih

napak

Število napak

Število

testirani

testirani

točk

napak (Paradi)

(materni jezik)

(drugi jezik)
*

Spontani govor

5

*

*

20

Kazanje predmetov

10

0

0

(0)

0

(0)

10

Enostavni ukazi in sestavljeni ukazi

5+5

0 enostavni

0

(0)

0

(0)

5+5

1 sestavljeni

0

0

Zapleteni sestavljeni ukazi

5

2

1

(1)

1

(2)

20

Slušna besedna diskriminacija

18

3

1

(2)

2

(4)

18

Razumevanje skladenjskih struktur:

87

5+5+1

3+2+0

4+4+1

47+24+

(4+2+0)

(5+4+2)

16

trdilne, nikalne, reverzibilne povedi
Semantične kategorije

5

1

1

(1)

1

(1)

5

Sopomenke

5

1

1

(1)

1

(2)

5

Protipomenke

5+5

1+1

1+0

(1)

1+0

(3)

5+5

Slovnična presoja

10

1

1

(2)

1

(2)

10

Semantična sprejemljivost

10

1

0

(0)

1

(2)

10

Ponavljanje in presoja

30+30

0 ponavljanje

1

(3)

1

(5)

30+30

1 presoja

0

1

Ponavljanje povedi

7

1

0

(0)

1

(1)

7

Serije

3

0

0

(0)

1

(1)

3

Verbalna fluentnost

6

***

***

Imenovanje

20

0

0

Sestavljanje stavkov

25

***

***

Semantična nasprotja

10

1

1

(1)

1

(3)

10

Morfološke izpeljanke

10+10

2+2

1+1

(3)

1+1

(3)

10+10

Opis slikovno predstavljene zgodbe

3

*

*

Računanje na pamet

5+10

0+2

0+2

(4)

0+2

(3)

5+10

Slušno razumevanje besedila

5

1

1

(3)

1

(2)

5

Glasno branje besed

10

0

1

(1)

1

(1)

10

Branje povedi

10

1

1

(1)

1

(1)

10

Tiho branje

6

1

2

(3)

1

(2)

6

Prepisovanje

5

0

0

(0)

0

(0)

5

Narek besed

5

0

1

(1)

1

(1)

5

Narek povedi

5

1

1

(2)

2

(3)

5

Razumevanje

***
(0)

1

3
(2)

***

20
20

*

7

pisnega

besedila

10

1

1

(2)

1

(1)

10

pisanega

besedila

10

1

1

(1)

1

(1)

10

(branje besed)
Razumevanje

(prebranih povedi)
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V tabeli 17 so prikazane povprečno narejene napake pri testirancih pri C delu BAT
testa. Najboljše so reševali prvo nalogo, kjer so morali med danimi možnostmi najti
pravilni prevod. Tukaj so vsi testiranci pravilno rešili vse postavke. Pri ostalih nalogah
so testiranci dosegli nekaj več napak, saj so tudi naloge daljše. Hkrati so morali
testiranci pokazati tudi večjo stopnjo znanja prevajanja, saj niso izbirali med danimi
odgovori, vendar so morali sami prevesti in priklicati pravilen odgovor. Največje
povprečje napak so naredili pri prevodu stavkov, čeprav je možnih manj točk kot pri
slovnični presoji.
Tabela 17: Prikaz števila postavk, dopuščenih napak pri testirancih in skupnega
števila točk pri C delu BAT testa pridobljenih iz našega testiranja BAT testa.
Spremenljivke C dela BAT

Število

Število napak

Število točk

testa

postavk

testirani

Prepoznavanje besed

10

0

10

Prevajanje besed

10 slo

3

20

5

24

4

32

10 ita
Prevod stavkov

12 slo
12 ita

Slovnična presoja

16 slo
16 ita

4.4.

Povzetek rezultatov in interpretacija

Od štirih postavljenih hipotez smo potrdili tri. To pomeni, da spol, jezik in izobrazba
ne vplivajo na rezultate testa, medtem ko starost vpliva. Hipoteze smo potrdili ali
zavrnili na podlagi rezultatov testa vseh treh delov skupaj. Če pa pogledamo
natančneje, obstajajo razlike v posameznih delih.
Najbolj prepričljive rezultate opazimo pri vplivu spola na reševanje testa. Tako kot pri
tabeli, grafu in izračunu statistične pomembnosti lahko vidimo, da so razlike med
njimi minimalne. Čeprav so bile ženske pri vsakemu delu testiranja boljše, je
povprečje točk zelo podobno med seboj, predvsem pri C delu.
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Prav tako prepričljivi so bili rezultati, s katerimi smo ocenili vpliv jezika na reševanje
testa. Najbolj enakovredni so bili skupni rezultati, saj sta se povprečja razlikovala le
za dve desetinki. Če pa pogledamo posamezne dele, lahko vidimo, da so bili tudi tam
zelo enakovredni. Tu bi lahko hipotezo zavrnili le pri C delu, saj je p<0,05. Tudi pri
vplivu starosti pri posameznih rezultatih zavržemo hipotezo le pri C delu, vendar za
razliko od jezika smo hipotezo 1 zavrnili, torej starost vpliva na reševanje testa.
Pri preverjanju hipoteze 4 lahko vidimo, da v skupnem pregledu lahko hipotezo
potrdimo. Zavrženo jo le pri enem delu, in sicer slovenskem B delu.
Če pogledamo še vsak sklop posebej v B delu BAT testa, vidimo, da so bile določene
podobnosti pri reševanju. Večina testirancev ni imela težav pri reševanju nalog:
kazanje predmetov, enostavni ukazi in sestavljeni ukazi,razumevanje skladenjskih
struktur: reverzibilne nominalne povedi, ponavljanje povedi, prepisovanje, narek
besed. Ne glede na spol, starost, materni jezik in izobrazbo so te naloge rešili v
večini popolnoma prav. Največ težav pa so imeli pri nalogah sestavljanje stavkov in
spontanem pisanju. Tudi tu so bili testiranci homogeni. Že med samim testiranjem se
je videlo, da bo največje odstopanje pri spontanem govoru, saj veliko testirancev ni
želelo pisati, zato smo jih morali neprestano motivirati, da kaj napišejo.
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5. ZAKLJUČEK
Dvojezičnost je poznavanje in uporaba dveh ali več jezikov pri eni osebi. Oseba
lahko govori dva jezika že od zgodnjega otroštva in ima različne ravni znanja. Ljudje
redkokdaj doživijo iste izkušnje v obeh jezikih. Zaradi tega je njihov besednjak
redkokdaj enakovreden v obeh jezikih. V testiranje je bilo vključenih 24 dvojezičnih
testirancev, 12 slovensko-italijanskih in 12 italijansko-slovenskih. Osebe imajo
različno stopnjo izobrazbe in so iz različnih socio-kulturnih območij. Izbrane so
naključno, le na spol smo bili pozorni, da je bil enakomerno porazdeljen. Za testiranje
smo uporabili test za afazijo pri dvojezični osebi – BAT, in sicer A, B in C del.
Iz pridobljenih rezultatov smo lahko postavili pilotske norme, ki smo jih določili s
povprečjem napak, ki so jih testiranci naredili v vsakem sklopu. Poleg tega smo
preverili štiri različne hipoteze in prišli do zaključka da spol, različni materni jezik, in
izobrazba ne vplivajo na vsoto točk testa. Pri starosti pa so se pokazale določene
pomembne statistične razlike, zato smo hipotezo zavrnili in ugotovili da starost vpliva
na uspešnost reševanja. Z natančnejšim pregledom pa smo tudi ugotovili, da veliko
starejših ljudi starih med 70. in 80. letom nima dokončane osnovne šole zaradi
različnih družbeno-socialnih razlogov: vojne, pomoč na poljih, nepomembnost
izobrazbe v tistih časih. Iz tega smo ugotovili, je priporočeno da imajo testiranci vsaj
osnovno izobrazbo, saj je to podlaga za uspešno reševanje BAT testa.
BAT test se je izkazal kot jezikovno ustrezen, uporaben test in razumljiv širši
populaciji. Sprva so bili testiranci zaskrbljeni glede težavnosti, vendar so po
končanem testiranju videli, da je test preprost, enostaven in lahko rešljiv. Večina
sodelujočih je imela odpor le pri nalogi spontano pisanje, zato smo jih morali tu
precej motivirati. Težava je nastala predvsem pri zbiranju prostovoljcev za testiranje.
Težko je bilo slediti vsem pogojem (starost, jezik, spol), predvsem pa so si ljudje s
težavo vzeli toliko časa. Za izvedbo celotnega testa smo se namreč morali s
testiranci srečati kar trikrat po eno uro in pol, kar je veliko ljudi odvrnilo. Dolžina testa
je včasih povzročala težave pri reševanju, saj sta proti koncu zbranost in
koncentracija na nižjem nivoju popustila in tudi utrujenost testirancev se je povečala.
Kljub temu je bilo testiranje z BAT testom dragocena izkušnja, ki je prinesla veliko
znanja.
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Kot sem že napisala, sem pri prevajanju BAT testa sodelovala tudi s Tjašo Klančar in
Majo Jevšnikar. Obe sta uporabili BAT test v svoji diplomski nalogi, zato lahko
pridobljene podatke med seboj primerjamo. Če primerjamo rezultate v vseh treh
diplomskih delih, lahko vidimo, da spol ne vpliva na reševanje testa, pri izobrazbi pa
se razlikujejo le rezultati pri raziskavi Maje Jevšnikar, kjer izhaja, da izobrazba vpliva
na reševanje nalog, medtem, ko pri ostalih dveh ne.
Z diplomskim delom Tjaše Klančar lahko primerjamo tudi pridobljene podatke o
napakah testirancev v primerjavi z dopuščenimi napakami, ki jih je določil M. Paradis.
Pri določenih sklopih je število napak enako dopuščenemu številu, nekje jih je več,
nekje pa manj. V delu Tjaše Klančar je dvanajst nalog, kjer je število narejenih
napak manjše kot število dopuščenih. Pri petih nalogah pa je število napak
testirancev večje od števila dopuščenih. Če to primerjamo s to diplomsko nalogo,
vidimo, da so približno enake naloge boljše in slabše rešene, med nje spadajo npr.
zapleteni

sestavljeni

ukazi,

slušna

besedna

diskriminacija,

reverzibilnost,

protipomenke, semantična prejemljivost, ponavljanje povedi, morfološke izpeljanke in
tiho branje. Iz vsega tega lahko sklepamo, da so vsi testiranci v raziskavi imeli
težave pri podobnih nalogah.
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