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IZVLEČEK S KLJUČNIMI BESEDAMI 
 

 

Jezik je temeljno sredstvo sporazumevanja. Vsak človek uporablja jezik, ki je sestav 

elementov oziroma procesov. Fonem, grafem, beseda, branje, pisanje, razumevanje, 

ter mimika in kretnje so del našega jezika ...  

Oseba lahko govori en jezik (prvi ali materni jezik) ali pa več jezikov. Drugega jezika 

se lahko naučimo v otroštvu ali kasneje v odrasli dobi. Stopnja znanja obeh jezikov se 

od človeka do človeka razlikuje in se lahko z učenjem ter pravilno uporabo tudi 

izboljšuje. Če pa posameznik jezika ne uporablja, lahko njegovo znanje z leti upada. 

Obstajajo tudi različne bolezni, ki vplivajo na uporabo poznanih jezikov. Med najbolj 

značilne štejemo afazijo. To je motnja, ki nastane zaradi okvare določenega področja 

v možganih ali zaradi bolezni osrednjega živčevja. Najpogosteje se to zgodi zaradi 

možganske kapi, tumorjev ali možganskih poškodb, kot je udarec v glavo. Afazija je 

vezana na govorjeni jezik, ki je že razvit. Za tovrstno motnjo so značilne predvsem 

težave v tekočnosti govora. Resnost in obseg afazije sta odvisni od mesta poškodbe v 

možganih in njene težavnosti, predhodnega jezikovnega znanja ter osebnosti 

posameznika. Niti v dveh primerih se bolezen ne kaže na popolnoma enak način, 

vsakega prizadene nekoliko drugače.  

V teoretičnem delu diplomske naloge sem se osredotočila na štiri glavna področja, in 

sicer: nevrološki vidiki, nevrolingvistika, afazija ter slovensko-italijanska in italijansko-

slovenska dvojezičnost. Glede na izbrano temo smo za empirični del uporabili test za 

afazijo pri dvojezičnih osebah (Bilingual Aphasia Test – BAT). Želeli smo ugotoviti 

ustreznost testa glede na spol, starost in izobrazbo ter preveriti, ali se pri Brocovi afaziji 

(na frontalno-senčničnem režnju leve možganske poloble) določeno jezikovno 

področja bolje odziva v prednostnem ali drugem oziroma učnem jeziku. 

Testirali smo deset dvojezičnih oseb, starih med 55 in 80 let, ki so imele nevrološko 

okvaro na Brocovem področju ter živijo na dvojezičnem območju Slovenskega 

primorja. Z dobljenimi rezultati smo potrdili, da spol, materni jezik in jezik okolja ne 

vplivajo na izide BAT testa, da pa nanj vplivajo starost, težavnost poškodbe ter materni 

in učni jezik. 

Ključne besede: možgani, spomin, afazija, dvojezičnost, test za afazijo pri dvojezični 

osebi. 



 

 

ABSTRACT AND KEY WORDS 

Use of the aphasia test with slovenian-italian and italian-slovenian bilingual 
patients with broca aphasia 

 

Language is a fundamental element of communication. Each person uses a language 

which is an assembly of elements and processes. Phoneme, grapheme, word, reading, 

writing, understanding and expressions and gestures are part of our language ... 

A person can only speak one language (the first or mother toung), or one can speak 

several languages. Other language can be learned in childhood or later on in 

adulthood. The degree of knowledge of two languages varies from person to person 

and can be improved with learning and proper use. Mother tongue and second 

language can be improved over time, but can also recede if it not used. Various 

diseases can also have an affect on use of already known languages. 

Among the most common is considered aphasia. This is a problem caused by the 

failure of certain areas in the brain or due to defect of the central nervous system. For 

the most part aphasia occures as a result of stroke and tumors, or brain damage, such 

as a blow to the head. Aphasia is constrained to the already developed spoken 

language. In aphasias are characterized in particular the problem of the flow of speech. 

Problems with words are common in aphasias … Severity and scope of the aphasia 

depends on the location and severity of brain injury, transitional language skills and 

personality of the individual. No two people with aphasia are identical, aphasia is 

different for everyone.  In the theoretical part I focused on four main areas, namely: 

Neurology, Neurolinguistics, Aphasia and Slovenian-Italian and Italian-Slovenian 

bilingualism. Relating to the chosen theme we used empirical test for aphasia in 

bilingual persons (Bilingual Aphasia Test - BAT). We wanted to determine the suitability 

of the test according to gender, age and education, and to check whether the Broca's 

aphasia is determined linguistic areas to better respond in first language or in second 

language. We tested 10 bilingual persons aged 55 to 80 with damage in Broca's area 

living in a bilingual area of the Slovenian coast, who have had neurological impairment. 

Although The results we got confirmed that gender, first language and language of the 

environment does not affect the results of BAT test, we discovored that age and 

language of the education do have an influence on the results of BAT test.   

 

Keywords: brain, memory, aphasia, bilingualism, test for aphasia in bilingual person. 
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1. UVOD 

 

1.1. Nevrološki vidiki 
 

Nevrologija je veja medicine, ki se ukvarja z zdravljenjem in preučevanjem živčnega 

sistema ter živčnih bolezni in zdravljenjem le-teh.  

Tako kot nad mnogimi drugimi funkcijami, možgani vršijo nadzor tudi nad govorno-

jezikovnim komunikacijskim sistemom človeka. Le-ta je zaradi okvare možganov lahko 

okrnjen, spremenjen ali pa skoraj popolnoma porušen. Možganske strukture so od 

medmožganov (diencephalon) navzgor parne (2 talamusa, 2 hipotalamusa itd.). 

Vzdolžna brazda (fissura longitudinalis) razpolavlja možgansko skorjo na dve 

možganski hemisferi (levo in desno), ki sta med seboj povezani s serijami centralnih 

komisur oziroma povezav (anteriorna komisura, corpus callosum in postreiorna 

komisura) (po Beaumont, 2008, str. 36). 

Možgani so najbolj zapleten del živčnega sistema, ki sprejema informacije o dražljajih 

iz zunanjega okolja in iz notranjosti telesa ter narekuje in usmerja naše odzive nanje. 

Na podlagi stalno prihajajočih informacij možgani pomnijo, se učijo in oblikujejo našo 

predstavo o sebi, zunanjem svetu in odnosu med nami in okoljem. Na podlagi istih 

informacij vodijo in usmerjajo naše odzive na dražljaje, od takojšnjih reakcij na nevarne 

ali neprijetne dražljaje do sprememb vedenja skladno z dologoročnim načrtom. 

(Bresjanec, M., 2016) 

Poznavanje zgradbe možganov (latinsko encephalon, v širšem pomenu tudi cerebrum) 

in njihovega normalnega delovanja nam omogoča razumevanje patoloških sprememb 

ter njihovih posledic, do katerih pride zaradi različnih vzrokov (vaskularne bolezni, 

poškodbe, infekcije, zastrupitve …). (Bresjanec, M., 2016) 

 

1.1.1 Zgradba in delovanje možganov 

 

Možgane sestavljajo milijarde mikroskopsko majhnih živčnih celic. Najpomembnejši so 

nevroni, čeprav jih po številu prekašajo ostale pomožne celice v živčnem tkivu, t. i. 

glije.  
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Po obliki in funkciji so tako nevroni kot celice glije raznoliki, ključna skupna značilnost 

vseh nevronov pa je, da se povezujejo v zapletena omrežja, po katerih se informacije 

prenašajo delno v obliki električnih impulzov vzdolž posameznih nevronov in delno 

preko kemijskih signalov, tj. živčnih prenašalcev. Signali se po aksonih in dendritih 

prenašajo električno, v sinapsah pa s pomočjo kemičnih snovi –nevrotransmiterjev. 

Vsak nevron ima funkcijo koordinacije aktivnosti telesnih organov in vedenja ljudi. 

Zaradi tega so razdeljeni v sisteme, odgovorne za določene funkcije. Del funkcionalnih 

sistemov je vrojenih in se jih ni potrebno naučiti, drugih funkcij, na primer jezika, pa se 

je potrebno priučiti. (Pocajt, Širca, 1998) 

Možgani so orehovemu jedrcu podobna siva masa, ki pri odraslem človeku tehta 

približno 1,4 kg. Da imajo poseben pomen za naše življenje nam daje slutiti že dejstvo, 

da so zelo varno spravljeni v lobanjski kotlini, saj zaščiteni s tremi možganskimi 

ovojnicami varno plavajo v tekočini znotraj možganske kotline. Možganske ovojnice so 

namenjene tako zaščiti kot preskrbovanju možganov s krvjo (Bambeck, Wolters, 

1995). 

Osrednji živčni sistem tvorijo hrbtenjača in možgani. Posamezni deli osrednjega 

živčevja se razlikujejo tako po strukturi kot po funkciji (Greenstein, 2000): 

Hrbtenjača  ̶ medulla spinalis  je del osrednjega živčevja, ki leži v hrbteničnem kanalu. 

Je najpreprosteje grajen del možganov in ima dve glavni funkciji. Izvršuje zelo 

preproste reflekse in predstavlja glavno komunikacijsko povezavo med možgani ter 

ostalim telesom. Preko nje se prenašajo sporočila iz možganov in vanje prihajajo 

občutki iz telesa. 

Možgansko deblo  ̶  truncus cerebri je vrhnji del hrbtenjače in ima podobno strukturo, 

imenujemo ga tudi podaljšana hrbtenjača. V njem je retikularna formacija, ki povezuje 

možgansko delo z malimi ter velikimi možgani. Pomembno vlogo ima pri nadziranju in 

uravnavanju osnovnih življenjskih procesov. 

Mali možgani  ̶  cerebellum ležijo zadaj v kotanji lobanje. Zgrajeni so iz medialnega 

dela in dveh stranskih delov. Številne večje in manjše brazde delijo male možgane v 

predele. Funkcije malih možganov so povezane z ravnotežjem, uravnavajo gibe in 

vzdržujejo mišični tonus. 
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Vmesne možgane  ̶  dienchepalon sestavljajo talamus, hipotalamus in limbični sistem. 

Talamus je območje s številnimi jedri, nekatera izmed njih pošiljajo informacije iz čutil 

možganski skorji, druga pa posredujejo informacije med različnimi predeli možganske 

skorje in so v povezavi z retikularno formacijo ter limbičnim sistemom. Hipotalamus je 

pomemben, ker ima živčne povezave z večino drugih predelov živčevja in krmili vse 

pomembne endokrine žleze. Odgovoren je za vsestransko in vrhovno kontrolo nad 

simpatičnim živčevjem, delom avtonomnega živčevja. Limbični sistem je skupina 

struktur, ki ima pomembno vlogo pri čustvih in motivaciji. Hipotalamus je pomemben 

za vzdrževanje homeostaze: skrbi, da so vse telesne funkcije v ravnotežju. Pomembno 

vlogo ima pri nadzorovanju spanja, spolnega vedenja in čustvovanja (Dahmane, R.,  

2005). 

Možganska skorja prekriva srednje možgane skoraj v celoti. Odgovorna je za naše 

doživljanje in vedenje. Obsega četrtino prostornine možganov in vsebuje tri četrtine 

vseh nevronov.  

Upoštevaje različno strukturo in funkcijo ločimo na skorji tri predele: 

• primarna področja, kamor se stekajo informacije iz čutil (zaznavanje); 

• sekundarna področja, kjer se analizirajo sprejete informacije (prepoznavanje); 

• terciarna področja, v katerih se informacije sintetizirajo in dobivajo svoj pravi pomen 

(dojemanje).  

Specializiranost predelov možganske skorje upada od primarnih proti hierarhično 

višjim terciarnim plastem. Med človekovim razvojem se spreminja stopnja aktivnosti 

posameznih možganskih predelov. V otroštvu prevladujeta zaznavanje in spomin, v 

zreli dobi pa dobijo pomembno vlogo načrtovanje, presoja, predvidevanje itd., ki se 

odvijajo v terciarnih predelih. Otrok ima tako ob rojstvu že dobro izoblikovane 

subkortikalne formacije in enostavne primarne predele, sekundarne ter terciarne plasti 

skorje pa se razvijajo šele kasneje ob učenju.  (Radojnič Miholič, V., 1996) 

Največji del možganov tvorita dve možganski polobli, ki sta med seboj povezani s 

številnimi aksonskimi povezavami. Na površini možganskih polobel ločimo zunanjo 

(konveksno) in notranjo (medialno) ter spodnjo (bazalno) stran. 
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Vsako poloblo sestavljajo štirje režnji, ki so med seboj razdeljeni z žlebovi. Ti režnji so: 

frontalni, parietalni, temporalni in okcipitalni reženj. 

  

 

 

Slika 1: Človeški možgani.   Vir: https://benabb.wordpress.com/2010/05/29/ 

 

Čelni ali frontalni reženj je razvojno najmlajši in najbolj ranljiv. Tu je sedež 

najpomembnejših psihičnih funkcij, kot so abstraktno mišljenje, načrtovanje, 

samokontrola, čustvovanje, zavestna regulacija vedenja ipd. (Greenstein, 2000) 

Temenski ali parietalni reženj je področje, kjer se zbirajo telesni občutki in se oblikujejo 

telesne zaznave. V tem predelu se oblikuje sistem za dojemanje prostora. Odgovoren 

je tudi za kratkotrajni spomin. (Greenstein, 2000) 

Senčni ali temporalni reženj ima pomembno vlogo pri zaznavanju in dojemanju slušnih 

ter vidnih signalov. Prav tako je pomemben pri ohranjanju čutnih informacij in pri 

pridruževanju čustvene komponente čutnim zaznavam. (Greenstein, 2000) 

Zatilni ali okcipitalni reženj je odgovoren za vidno opažanje. (Radojnič Miholič, 2009) 

 

 

Frontalni reženj 

Temporalni reženj 

Parietalni reženj 

Okcipitalni reženj 

https://benabb.wordpress.com/2010/05/29/
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Možgansko skorjo je mogoče deliti tudi glede na funkcijo, ki jo posamezni deli 

opravljajo.  Z grobo delitvijo dobimo prav tako štiri funkcijske dele: 

• Primarna motorična skorja, 

• primarna senzorična skorja, 

• motorična asociativna skorja in 

• senzorična asociativna skorja. 

 

Obstajajo unimodalna in heteromodalna asociativna področja. Unimodalna motorična 

asociativna področja so vpletena v načrtovanje motoričnih aktivnosti, ki izhajajo iz 

primarne motorične skorje, unimodalna senzorna asociativna področja pa so 

odgovoren člen, ki sodeluje pri interpretaciji primarnih senzornih informacij. 

Heteromodalna asociativna področja po aferentnih poteh spremljajo dražljaje iz 

unimodalnih asociativnih področij in so odgovorna za celovito organizacijo senzorične 

ali motorične informacije, ki jo možgani sprejemajo. (Trpkov, K., 2000) 

 

1.1.2 Subkortikalne strukture  

 

Subkortikalne strukture velikih možganov so globoka jedra, ki tvorijo skupine nevronov, 

locirane v središču hemisfer. 

 

a) BAZALNA JEDRA  

So skupina subkortikalnih jeder, ki se nahajajo bilateralno v beli materiji možganskih 

hemisfer. Bazalna jedra in korteks so povezani v zanke. Informacije iz korteksa 

prihajajo v bazalna jedra in iz bazalnih jeder spet pridejo nazaj v korteks, vendar 

obstajajo neposredne povezave med bazalnimi jedri in korteksom. (Greenstein, 2000) 

Najpomembnejša kortiko-bazalna jedra kortikalne zanke so: motorična zanka – 

kontrola gibanja; okulomotorna zanka – kontrola očesnih gibov; lateralna 

orbitofrontalna zanka – kontrola vedenja, obsesivno-kompulzivne motnje; 
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dorzolateralna prefrontalna zanka – eksekutivne funkcije, delovni spomin, 

načrtovanje; anteriorna cingulatna zanka – najverjetneje krepi signale v ostalih 

zankah. (Greenstein, 2000) 

 

                            

 

Slika 2: Prikaz položaja bazalnih jeder pri prečnem prerezu človeških možganov. 

Vir: http://www.weallhaveuniquebrains.com/brain_anatomy/basal_ganglia/ 

 

Bazalna jedra so povezana v mrežo, ki se deli na ekscitatorni in inhibitorni del. Za 

normalno delovanje je potrebno ravnovesje med ekscitatornimi in inhibitornimi 

komponentami. Neravnovesje, ki nastane kot posledica različnih bolezni privede do 

prekomerne aktivnosti enega ali drugega dela mreža ter posledično do hiperkinetičnih 

ali hipokinetičnih motenj gibanja (Georgiev,  2012). 

 

b) TALAMUS 

Talamus je ena izmed najbolj poznanih in dobro razumljenih cerebralnih struktur. 

Bistvo njegove funkcije lahko opišemo s primerjavo relejne naprave, saj specifične 

skupine živčnih celic znotraj jedra talamusa posredujejo senzorne informacije 

(vizualne, avditorne in somatosenzorne) iz periferije v cerebralni korteks. (Nadeau in 

Rothi, 2008) 

http://www.weallhaveuniquebrains.com/brain_anatomy/basal_ganglia/
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Poškodbe teh struktur (bazalni gangliji, talamus in povezave med temi strukturami v 

njihovi širši okolici) privedejo lahko do motnje, povezane z jezikom. Posredna 

posledica subkortikalne lezije, ki se odraža na govorno-jezikovnem področju, je afazija.  

 

1.1.3 Kortikalna območja in govorno-jezikovne spretnosti 

 

S pomočjo različnih raziskav in tehnik; računalniško vodena slikanja, avtopsija, 

računalniška tomografija in magnetna resonanca, je bilo določenih več možganskih 

področij, povezanih z jezikovnimi spretnostmi, kot sta produkcija in razumevanje 

govora. Poškodovana jezikovna območja oziroma njihovo abnormno delovanje se 

navzven kažejo kot težave pri specifičnih aspektih govorno-jezikovnega sistema. 

(Damasio, 2008) 

Znano je dejstvo, da so človeški možgani funkcionalno asimetrični. Pri ljudeh je ravno 

lateralizacija govorno-jezikovnih funkcij najbolj očitna funkcionalna specializacija 

možganov. Od sredine 19. stol. dalje se je veliko strokovnjakov ukvarjalo z 

razvrščanjem višjih kognitivnih funkcij v eno izmed možganskih hemisfer (Trpkov, 

2000). 

Raziskave v zadnjih desetletjih so pripeljale do ugotovitev, da so preproste kognitivne 

funkcije bilateralno organizirane, torej pripadajo obema cerebralnima hemisferama, 

medtem ko so dinamični, kompleksni nevropsihološki procesi (kot je na primer 

gramatično organiziran govor) specializacija (dominantne) leve hemisfere. 

Lateralizacija teh funkcij je najbolj intenzivna v obdobju tretjega leta starosti otroka. 

Velja, da so dominanca za roko in višje govorne funkcije razvrščene v isti možganski 

hemisferi pri 95 % desničarjev in 55 % levičarjev (kar pomeni, da imajo višje govorne 

funkcije pri večini desničarjev svoje centre v levi hemisferi, pri več kot polovici levičarjev 

pa v desni možganski polobli). Ostali delež levičarjev ima govorne centre bodisi v levih 

možganih bodisi niso eksplicitno lateralizirane, kar velja tudi za ročnost (ambidekstrija). 

Prav tako pa ima lahko preostalih 5 % desničarjev govorne centre v desni hemisferi 

oziroma bilateralno razporejene, kjer se konkretne lateralizacije ne da določiti. ( po 

Tetičkovič, 1997,  v Klančar, T., 2011) 

Jezikovni procesi so v večji meri zastopani v levi hemisferi. Ko govorimo o jeziku kot o 

kompleksni človeški funkciji, ga nikakor ne moremo opredeliti izključno z opisi le 
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posameznih območij levih možganov. K celoti doprinese pomemben delež tudi desna 

hemisfera. (Tetičkovič, 1997) 

 

            

Slika 3: Funkcionalna področja človeških možganov.  Vir: https://www.britannica.com/science/Wernicke-area 

 

Področje nosi ime po francoskemu nevrologu Paulu Brocaju, ki je leta 1861 

zgodovinsko gledano prvi opozoril na pomembnost tega območja. Opis je nastal na 

podlagi obdukcij možganov pacientov z lezijami v tem predelu. To območje je vpleteno 

v govorno produkcijo. Ključen pomen ima pri ustvarjanju programa za produkcijo 

jezikovnih simbolov in pri prenosu ukazov v primarno motorično skorjo, katera nadalje 

pošlje impulze v ustrezne artikulatorje (mišice grla, neba, jezika, ustnic), ki omogočajo 

realizacijo procesa fonacije ter artikulacije. Brocovo (tudi Brocajevo) koritkalno 

območje je odgovorno za fonetsko-fonološke in sintaktične vidike jezika. (Vuković, 

2002) 

Področja, vpletena v govor in jezik po Vukoviću ( v Klančar, T., 2011): 

 

a) SUPLEMENTARNO GOVORNO PODROČJE 

To področje je del motornega korteksa, ki se nahaja na medialni strani leve hemisfere, 

in sicer na nivoju zadnjega dela zgornje frontalne vijuge.  

https://www.britannica.com/science/Wernicke-area


Jožica Sever: Uporaba testa za afazijo pri slovensko-italijanskih in italijansko-slovenskih dvojezičnih pacientih z Brocovo afazijo 

9 

To področje je direktno povezano s primarnim motoričnim korteksom in Brocovim 

središčem ter odgovarjajočimi subkortikalnimi strukturami. Osnovna vloga 

suplementarno govornega področja se odraža v iniciaciji planiranja govorne aktivnosti 

in sintaktičnih aspektih jezika.  

 

b) WERNICKEJEVO PODROČJE 

Je področju s temeljno vlogo pri razumevanju jezika (pomen verbalnih sporočil). 

Njegovo točno lokacijo je težje določiti. Nahaja se v avditivnem asociativnem korteksu 

leve hemisfere. 

Tu se opravlja najbolj kompleksna interpretacija sporočila in integracija sestavljenih 

preteklih ter sedanjih večmodalnih informacij. Poslušalec dekodira motiv sporočila, 

odkrije posredno izražene pomene in razume globlji smisel s pomočjo sinteze ne le 

avditivnih dražljajev, ampak tudi že shranjenih vidnih ter somatosenzoričnih predstav. 

Wernickejevo področje je torej odgovorno za razumevanje govora in hkrati za njegovo 

avditivno programiranje glede na pravilen pomen sporočila. Prav tako vpliva na 

razumevanje izrečenega sporočila drugim, reagiranje na sestavljene verbalne ukaze, 

na glasno in tiho branje z razumevanjem, spontano pisanje, opisovanje videnih 

predmetov ter poimenovanje le-teh, pisanje po nareku, glasno ponavljanje besed in 

njihovo razumevanje (Trpkov, K., 2000). 

Lezije tega območja privedejo po eni strani do motenj avditivnega razumevanja 

govora, po drugi pa do leksično semantičnih in fonoloških motenj, pri čemer je govor 

gramatično ustrezen, vsebinsko (semantično) pa brez pomena. 

 

c) ARKUATNI SVEŽENJ  

Gre za snop nevritov, ki povezuje Brocovo in Wernickejevo središče, po katerem se 

jezikovna informacija, ustvarjena v Wernikejevem receptivnem centru, prenese do 

Brocovega območja, kjer se ustvari program za motorično produkcijo prejete 

informacije. Arkuatni sveženj ima pomembno vlogo tudi pri ponavljanju verbalnih 

stimulacij za sogovorcem, kar se izkaže kot oškodovana govorna spretnost v primeru 

lezije te povezave (Vuković, 2002). 
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d) HEŠLOVA VIJUGA  

Leži tik pod Silvijevo brazdo v primarnem avditivnem področju temporalnega režnja. 

Naloga Hešlove vijuge je transformacija osnovne slušne informacije v fonološko 

reprezentacijo besede (Andrewes, 2001). 

 

e) ANGULARNA VIJUGA  

Lega angularne vijuge je na meji med parietalnim in temporalnim režnjem leve 

hemisfere (Vuković, 2002). Pomembna je pri vidnih informacijah (na primer branje, 

pisanje). Vidna informacija je iz primarnega, sekundarnega in terciarnega vidnega 

korteksa poslana v angularno vijugo z namenom, da bo tu pretvorjena v slušno 

modaliteto, katero lahko nadalje sprejme Wernickejevo območje, ki izvrši prevod 

pomenskega dela (Andrewes, 2001). 

 

f) SUPRAMARGINALNA VIJUGA  

Ta vijuga pripada spodnjemu delu levega parietalnega režnja, zavita je okrog 

končnega dela Silvijeve brazde. Njena primarna vloga je pri fonoloških vidikih jezika 

(Vuković, 2002). 

 

1.1.4 Posebnosti leve in desne poloble  

 

Že v 19. stoletju so odkrili asimetrijo med možganskima poloblama, natančneje pa so 

jo proučevali v našem stoletju. Možganski polobli že anatomsko nista simetrični, 

razlikujeta pa se tudi po vlogi, s katero sta udeleženi pri psihičnih procesih. V vsaki 

polobli so se razvile specializirane funkcije. Najbolj očitna razlika v delovanju je ta, da 

leva polovica možganov sprejema občutke iz desne strani in jo nadzoruje, desna pa 

ravno obratno. Specializacije funkcij močno povečujejo naše duševne sposobnosti. 

Vsaka polovica najprej analizira svoj vnos in šele ko dodobra obdela podatke, le-te 

izmenja z drugo polovico. Tako lahko obdeluje dva toka informacij in s tem, da ju 

primerjamo ter sestavimo pridemo do širšega in popolnejšega vtisa. Na današnji 

stopnji spoznanj so strokovnjaki mnenja, da je leva možganska polobla praviloma 
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Slika 4: Leva in desna možganska polobla. Vir: Podgoršek, Š. (2000). Ocenjevanje perceptivno kognitivnih funkcij pri osebah s 
poškodbo glave. (diplomsko delo) Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo. 

 

 

odločilnejša na področju govornih sposobnosti (razumevanje, branje, pisanje), pri 

računskih operacijah, da omogoča logično razmišljanje, zaporedno obdelavo 

informacij in da je pomembnejša pri analitičnih procesih mišljenja. Desna polobla pa 

ima pomembnejšo vlogo pri vizualno-prostorskih sposobnostih, glasbenih 

sposobnostih, prepoznavanju obrazov, pri sočasnem obdelovanju informacij in pri 

miselnih operacijah sinteze. Če primerjamo prednji in zadnji predel možganske skorje, 

so prisotne razlike v mentalnem delovanju. (Trpkov, K., 2000) 

Študije kažejo, da sta polobli pri zdravih možganih specializirani le do določene mere. 

Obstajajo pa tudi velike individualne razlike med ljudmi.  (Fabbro, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
       
      
 
 

  

 

 

Pri večini ljudi je leva hemisfera dominantna za vse govorne funkcije: branje, pisanje, 

razumevanje in razvijanje govora. Te funkcije predstavljajo zaporedje procesa.  

Leva polobla je prav tako povezana z zaporedjem aktivnosti, ki so osnova za večino 

našega govora in gibanja  ̶ torej analitično mišljenje.  
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Desna polobla ima veliko sposobnost sprejemanja vizualnih in prostorskih informacij, 

ki ne morejo biti izražene z besedami. Prepoznavanje predmetov, položaj delov telesa 

med gibanjem in prostorske povezave predmetov ter znamenj v osebnem prostoru so 

povezovali z desno poloblo   ̶ torej sintetično mišljenje. To delitev imenujemo 

lateralizacija možganov. Kljub temu pa polobli ne delujeta izolirano druga od druge. Za 

možgane je značilna križna funkcija. To pomeni, da se čuti v levi polovici telesa 

odražajo v desni hemisferi. Sodelovanje med hemisferama je možno zaradi njune 

medsebojne komunikacije, ki poteka preko različnih povezav. Najdebelejši snop je 

corpus collosum, ki vsebuje med 200 in 250 mio živčnih vlaken. (Bon, 2011) 

Možgani se razlikujejo tudi pri moških in ženskah, in sicer predvsem v teži in 

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) 

Čeprav posamezni deli možganov niso enako udeleženi v različnih funkcijah (npr. vid, 

govor ...), delujejo možgani kot usklajena celota, ki nikoli ne miruje. Učenje najbolje 

poteka, kadar hemisferi delujeta povezano. Koliko smo razvili svoje umske 

sposobnosti je odvisno od dejavnosti, ki smo jim v času odraščanja posvečali največ 

pozornosti. (Bresanjac, M., 2016) 

Šolski sistem in zahodna civilizacija nasploh dajeta prednost funkcijam leve 

možganske poloble (besedno in številsko izražanje, analitičnost, logičnost).   Tako jih 

tudi bolj načrtno razvijata, prepogosto pa zanemarjata funkcije desne poloble 

(slikovnost, prostorske predstave, gibanje, čustvenost, celostno dojemanje, intuicija). 

Pri mlajših otrocih je delovanje obeh hemisfer še bolj povezano.  

Nekaj časa prevladuje desna hemisfera, nato pa začne, najbrž tudi pod vplivom 

analitično in verbalno usmerjenega pouka, prevladovati leva.  
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Pri ženskah delujeta obe hemisferi ves čas nekoliko bolj povezano in usklajeno kot pri 

moških. Lindberg trdi, da sta hemisferi ob rojstvu popolnoma nespecializirani in imata 

pri razvoju jezika popolnoma enake potenciale. (Trpkov, K., 2000) 

Poznavanje zgradbe možganov in njihovega običajnega delovanja nam omogoča 

razumevanje patoloških sprememb ter njihovih posledic zaradi različnih vzrokov, pa 

tudi izbiro ustrezne terapije. 

 

1.2 Nevrolingvistika 
 

Nevrolingvistika je dokaj mlada veda, ki združuje več področij znanosti. Raziskovalci 

področij medicine v nevrolingvistiki proučujejo psihiatrijo in nevrologijo, pri tem pa 

sodelujejo tudi psihologi in jezikoslovci. Nevrolingvistika torej raziskuje, kako se v 

človeških možganih kaže, pojavlja, obstaja, živi in oblikuje jezik ter kako ga možgani 

»preoblikujejo«. Spoznanja nevrolingvističnih raziskav so zelo koristna v terapevtske 

namene. (Schwartz, A. , Schweppe, R. P., 2005) 

Jezik je temeljno sredstvo sporazumevanja. Večinoma je to besedni jezik, ki ga 

dopolnjujejo nebesedni jeziki. Je kompleksen sistem simbolov in pravil za uporabo 

socialnega sestava znakov, ki se nahaja izven posameznika. Govor pa je vokalna 

realizacija jezika skozi specifična motorična dejanja z natančno nevromišično 

koordinaicijo. Govor je le ena od štirih modalitet jezika. (Golubović, S. 2006) 

Zgodovinsko je govor pred jezikom. Skozi stoletja so se pravila jezika spreminjala. 

Genetično pa se jezik v otroku razvije preko govora. Otrok se slovničnih pravil in besed 

ne uči iz slovarja, temveč preko govora, ko ljudje okrog njega govorijo (med seboj 

oziroma z njim). Iz tega avtor zaključi, da je jezik proizvod in orodje govora. (Barthes, 

R., 1990) 

Učenje jezika in njegova raba sta določena z interakcijo bioloških, kognitivnih, in 

psihosocialnih faktorjev ter okolja oziroma konteksta. Efektivna uporaba jezika v 

komunikaciji zahteva široko razumevanje človeške interakcije, vključujoč povezane 

faktorje, kot so neverbalni pokazatelji, motivacija in socialno-kulturne vloge (Buckley,  

2006). 



Jožica Sever: Uporaba testa za afazijo pri slovensko-italijanskih in italijansko-slovenskih dvojezičnih pacientih z Brocovo afazijo 

14 

Jezik lahko definiramo tudi kot socializiran sistem simbolov. V grobem jezik sestoji iz 

štirih modalitet (govorna produkcija, razumevanje, branje in pisanje) ter sedmih ravni 

(fonologija, morfologija, sintaksa, semantika, pragmatika, leksika in gramatika). (Ozbič, 

M., 2014) 

 

1.2.1 Fonologija  

 

Se ukvarja s preučevanjem glasov (soglasniki, samoglasniki, naglas in intonacija), 

kakršne izgovarjamo oziroma slišimo in jih uporabljamo kot kontrast za označevanje 

razlik v pomenu. Govori o zunanji podobi glasov, o njihovih fizikalnih lastnostih ter 

preučuje, kako naši možgani te glasove dojemajo. (Aglioti; Fabbro,  2006) 

 

1.2.2 Morfologija 

 

Proučuje skladnost besed in njihovo zgradbo. Najmanjša enota s pomenom je morfem 

(samostojen ali vezani). Vezani morfemi občutljivo modificirajo pomen povedi in urejajo 

njihovo uporabo. (Aglioti; Fabbro, 2006) 

 

1.2.3 Sintaksa 

 

Se ukvarja z načinom kombiniranja različnih besed v stavke in povedi tako, da imajo 

smisel. Različni jeziki imajo različna sintaktična pravila. Le-ta narekujejo besedni vrstni 

red. Na primer: »Moški hrani mačko.« je smiselno, medtem ko: »Mačka hrani 

moškega.« nima nobenega smisla. (Aglioti; Fabbro, 2006) 

 

1.2.4 Semantika 

 

Se nanaša na pomen besed in besednih kombinacij. Postulat nevrolingvistike je, da so 

besede procesirane v mentalnem besedišču v dveh ločenih fazah, ki si sledijo. Prva je 

semantična faza, ki zadeva pomen, druga pa leksična, ki zadeva izbiro oziroma 
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prepoznavanje grafemov ali fonemov v besedi, ki jo želimo producirati. (Aglioti; Fabbro, 

2006) 

 

1.2.5 Pragmatika 

 

Je nabor pravil, ki urejajo uporabo jezika v različnih socialnih kontekstih. Nanaša se 

na uporabo (upoštevanje časovne izmenjave govorec  ̶ slušatelj) jezika v različnih 

situacijah. Kompetence v pragmatiki omogočajo korektno odvijanje inferenčnih 

informacij, ki jih je aktiviral določen stavek (metafora, rek, slogan, inferenca, ironija, 

sarkazem …). Pragmatične sposobnosti omogočajo sklepanje pomena verbalne 

komunikacije preko neverbalnih namigov, ki jih govorec običajno oddaja nezavedno. 

Je predpostavka vsebin med oddajnikom in sprejemnikom (poznavanje vsebin, kulturni 

nivo …). (Aglioti; Fabbro, 2006) 

 

1.2.6 Besedišče 

 

Je eno od manj stalnih prvin v jeziku, saj je širjenje spominskega besedišča 

vseživljenjska dejavnost, kjer gre za zapleten, dolgotrajen in predvsem postopen 

proces usvajanja novih pomenov ter zakonitosti rabe že znanih leksikalnih enot, pa 

tudi za vzporedno usvajanje poponoma novih pomenskih enot jezika.  (Jesenovac, M., 

2004) 

 

1.2.7 Gramatika 

 

Je sistem jezikovnih sredstev in njihovih medsebojnih odnosov (Kranjc, 1999). 

Osebe z afazijo oziroma raznimi govorno-jezikovnimi motnjami imajo težave na vseh 

ali nekaterih nivojih jezika, ki so navedeni zgoraj. Test za afazijo pri dvojezični osebi 

pa preverja vse te nivoje.  (Jesenovec, M., 2004) 
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1.3 Spominski sistemi in jezik  
 

Spomin pomeni zmožnost ohranjanja informacij, ki smo jih predhodno pridobili, v 

sistemu shranjevanja na način, ki omogoča njihovo poznejšo uporabo.  

Spomina ne podpira ena le enovita struktura, pač pa določen skupek kognitivnih 

spretnosti, ki jih je mogoče razvrstiti v določen niz razsežnosti, kjer vsaka po svoje 

sodeluje pri usvajanju govora in med njegovo uporabo v vsakdanu. (Fabbro, 2014) 

 

1.3.1 Oblike spomina 

 

Ločimo  med tremi oblikami spomina: kratkoročni, dolgoročni in senzorični. 

 

a) SENZORNI SPOMIN  

Gre za neposredno sled dražljaja, njegovo zaznavo, ne pa tudi prepoznavo (kar 

vidimo, slišimo, občutimo z dotikom ...). Traja le nekaj delcev sekunde. V njega se 

shranjujejo vse informacije, ki jih občutijo in zaznajo čutila. 

 

b) KRATKOROČNI SPOMIN 

Lahko ga imenujemo tudi delovni spomin. Kratkoročni spomin je omejen, v njem se 

informacije lahko hranijo največ nekaj minut. Ko je ta čas mimo, se porazgubijo 

oziroma jih nadomestijo nove informacije. Le-te 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. Z leti se kratkoročni spomin krajša. Zelo 

pomembno je, da znamo preceniti, ali je informacija za nas pomembna in jo 

ponavljamo ter tako shranimo v dolgoročni spomin ali jo iz našega spomina izbrišemo. 

Za kratkoročni spomin je zadolžen sprednji   ̶čelni reženj. (Crescentini; Fabbro, 2014) 
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c) DOLGOROČNI SPOMIN 

Domet dolgoročnega spomina seže izredno daleč v čas, saj informacije lahko hrani 

neomejeno dolgo, brez sprotnega obnavljanja. Znotraj dolgoročnega spomina ločimo 

dva pomembna podsistema:  

 

• SISTEM IMPLICITNEGA SPOMINA   

Sistem implicitnega spomina se dalje členi v različne sestavine, kot so: 

• Sprožilni spomin je spomin na doživete dogodke. 

• Proceduralni spomin omogoča artikuliranje jezikovnih zvokov (in avtomobilske 

vožnje), ne da bi jim posvečali prekomerno pozornost. Je ena najpomembnejših oblik 

spomina pri živih bitjih, saj obsega gibalna in spoznavna znanja, ki ne prodrejo na 

površje zavesti, a niso zato nič manj zmožna vplivati na naše ravnanje. Implicitni, zlasti 

proceduralni spomin, uravnavajo bazalna jedra in mali možgani. Ima izjemen pomen 

pri razvoju in spominskem hranjenju različnih aspektov prvega jezika, kot so: 

prepoznavanje in artikulacija zvokov, skladnja, oblikoslovje, pravila pregibanja ter 

kombiniranja besed. (Crescentini; Fabbro, 2014) 

  

• SISTEM EKSPLICITNEGA SPOMINA 

Se nanaša na zavestno shranjevanje dejstev in naučeno znanje, ki se ga posameznik 

zaveda.  Deli se na: 

• Semantični spomin, ki vsebuje posameznikovo enciklopedično vedenje o svetu, 

nanaša pa se tudi na pomen besed in pojmov. Tovrstni spomin opravlja ključno vlogo 

pri zavestnem osvajanju besednega pomena. Odvisen je od možganskih struktur in 

povezav v senčničnem režnju. 

• Epizodični spomin. Ta hrani spominske podatke o splošnem dogajanju in 

avtobiografske spominske podatke (obuja dogodke iz osebne življenjske izkušnje).  

(Crescentini,; Fabbro, 2014) 
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Če na kratko povzamemo; informacijo najprej sprejmemo preko čutil, ta nadaljuje pot 

v kratkoročni spomin, na koncu pa se uskladišči v dolgoročni spomin. Bolje kot je 

podatek kodiran, lažje ga bomo našli in priklicali v spomin. Pozabljanje je »stranski 

učinek« staranja oziroma strukturnih sprememb. 

 

 
Slika 5: Klasifikacija različnih tipov spomina po Crescentini, Fabbro (2014). 

 

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. (Fabbro,2014)  

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, 2014). 
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Ko je eksplicitni spomin prizadet, se težko naučimo novih pomenov. Ko pa je prizadet 

implicitni spomin, je ponovno učenje zelo oteženo. Implicitno učenje vključuje leksično 

učenje slušnih in artikulacijskih primerov. Če je poškodba okvarila predvsem implicitni 

spomin, je poudarek terapije na eksplicitnem učenju. Če pa je poškodba okvarila 

eksplicitni spomin, bo 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 pri obeh jezikih (Fabbro, 2014). 

Materni jezik je tisti, ki se ga kot otroci prvega naučimo in ga tudi največ uporabljamo. 

Služi kot identifikacija, 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 dvojezični osebi še drugi jezik. To je 

jezik okolja. Posameznik se ga uči poleg prvega jezika, predvsem pa ga usvaja iz 

okolja. (Hartman, M., 2009) 

Pri dvojezični osebi se lahko materni in drugi jezik shranita v različne sisteme. Po 

navadi je materni jezik shranjen na implicitni način, medtem ko je drugi jezik, ki se ga 

večinoma učimo s pravili, praviloma 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 (eksplicitnega spomina).  

Ta vrsta spomina je pri določenih oblikah afazij boljše ohranjena kot implicitni spomin. 

Nekatere raziskave so pokazale, da so semantična in sintaktična obdelava 

organizirane v različnih delih možganov. Pridobitev sintakse pri drugem jeziku je težja 

in redko se doseže optimalno stopnjo, če je pridobljena po določeni kritični starosti 

(puberteta). 

 Predeli čelnega režnja organizirajo predvsem aktiviranje besed zaprtega razreda 

(predlogi, vezniki …). To pomeni, da strukture v čelnem režnju organizirajo sintaksične 

komponente enega jezika samo, če je ta pridobljena pred določeno kritično starostjo.  
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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, 

a so kljub temu tudi pri prvem jeziku vpletene komponente eksplicitnega spomina. Pri 

razumevanju na primer se hkrati aktivirajo komponente semantičnega spomina 

(eksplicitni spomin), za prepoznavanje besedišča in razumevanje slovnice pa 

komponente implicitnega spomina (Fabbro, 1996). 

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 ter 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 ter hemisfere malih možganov 

(Fabbro, 1996, str. 112). 

Pomembnosti spomina se v vsakdanjem življenju niti ne zavedamo. Omogoča nam, 

da v življenju postanemo bolj izkušeni, učeni in da v starosti ne ostanemo osamljeni. 

S staranjem začnejo naši spomini bledeti. Tega procesa ne moremo ustaviti, lahko pa 

ga upočasnimo in omilimo z ustrezno prehrano, telesno in možgansko vadbo … 

 

1.4 Dvojezičnost  
 

Dvojezičnost ali bilingvizem je poznavanje in uporaba dveh ali več jezikov pri eni osebi. 

O dvojezičnosti na splošno govorimo takrat, ko govorec v komunikaciji obvlada dva 

jezikovna idioma hkrati in takrat, ko na nekem geografskem prostoru soobstajata dva 

jezika, ki ju prebivalci aktivno ter pasivno uporabljajo (Smole, 1993). 
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1.4.1 Dvojezičnost v svetu 

 

Dvojezičnost je pojav, ki je razširjen po vsem svetu in obstaja že od začetka uporabe 

jezika pri človeku. Nekateri jeziki so številčno bolj pomembni/uporabljeni kot drugi. 

Številčno pomembnejši jeziki so: kitajščina, angleščina, španščina, ruščina ... 

Drugo dejstvo je geografska porazdelitev jezikov. Angleščina, španščina, 

portugalščina so na primer materni jeziki v mnogih državah, medtem ko so nekateri 

drugi jeziki razširjeni le na zelo omejenih področjih. Nimajo vsi jeziki enake številčne 

pomembnosti ali enake geografske porazdeljenosti. Določene države dejansko 

vsebujejo več jezikov. Kot primer vzemimo Luxembourg, ki ima tri uradne jezike: 

francoski, nemški in luxembourški. Nekatere države imajo celo 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, idr., ki imajo dva 

uradna jezika in so zato uradno priznane kot dvojezične države (Grosjean, 2001; 

Jauševac, M., 2013). 

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 otrokom manjšine dovoli, da obiskujejo šolo, ki 

poteka v njihovem maternem jeziku. Manjšinsko kulturo se spodbuja z objavo njihovih 

literarnih del, glasbe, podporo časopisov, revij, gledališča … Manjšinski jezik lahko 

država razvija z določenim jezikovnim načrtom, tako da jezik standardizira, mu določi 

pravopis (če ga še nima), sestavi slovnico in slovar, obogati besedišče z novimi 

besedami. Izrael je primer države z jezikovnim načrtovanjem, saj ima na primer 

akademijo hebrejskega jezika (Grosjean, 2001; Jauševac, M., 2013) 

Dvojezičnost tako v današnjem svetu predstavlja pogost pojav, ki je deležen tudi velike 

spodbude, saj posamezniku omogoča lažje delovanje v današnji precej multikulturni 

družbi, ki je pod vplivom vse večje globalizacije sveta in visokega števila preseljevanja 

ljudi. Zato je tematika dvojezičnosti v današnjem času zelo pomembna.  
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1.4.2 Manjšine v Sloveniji  

 

Ustava Republike Slovenije, 11. člen: 

Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih občin, v katerih živita italijanska ali 

madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina. 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 3. člen (učni jezik): 

Vzgojno in vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih oziroma šolah poteka v slovenskem 

jeziku. Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske 

narodne skupnosti, in so opredeljena kot narodno mešana območja, se v skladu s tem 

zakonom in posebnim zakonom ustanavljajo tudi vrtci oziroma šole, v katerih poteka 

vzgojno oziroma vzgojno-izobraževalno delo v italijanskem jeziku (vrtci in šole v jeziku 

narodne skupnosti). Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in 

pripadniki madžarske narodne skupnosti, in so opredeljena kot narodno mešana 

območja, se v skladu s tem zakonom in posebnim zakonom ustanavljajo dvojezični 

vrtci in šole, v katerih vzgojno oziroma vzgojno-izobraževalno delo poteka v 

slovenskem in madžarskem jeziku (dvojezični vrtci in šole) (Ustava RS). 

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, M., 

2004).  

Manjšini pripadata narodnostno mešanemu območju, ki predstavlja le manjši del regije 

v kateri se nahaja. Italijanska manjšina živi v obalno-kraški regiji, madžarska pa v 

pomurski regiji. Obe regiji ležita na robu državnega območja in sta bili osrednjemu delu 

države priključeni po drugi oziroma prvi svetovni vojni.  
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Slika 6:Manjšine prisotne na območju RS Slovenije: italijanska manjšina v Obalno-kraški regiji in madžarska manjšina v 

Pomurski regiji. Vir: (http://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/8-4-milijona-evrov-za-manjsine/375757)  

 

1.4.3. Dvojezičnost s psiholingvističnega vidika 

 

Do sedaj še ni bila 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. 

Dvojezičnost delimo na pasivno, aktivno, absolutno dvojezičnost oziroma poljezičnost 

(semilingvizem). Za pasivno dvojezičnost je značilno, da oseba drugi jezik razume, 

vendar ga ne govori. Torej je jezikovna zmožnost drugega jezika dominantna v 

primerjavi s sporočanjsko zmožnostjo drugega jezika. Aktivna dvojezičnost nastopi 

tedaj, ko oseba govori in piše drugi jezik tako doma kot zunaj. Pri aktivni dvojezičnosti 

sta jezikovna in sporočanjska zmožnost drugega jezika nekje uravnoteženi. O 

absolutni dvojezičnosti pa govorimo takrat, ko oseba drugi jezik uporablja zelo 

intenzivno, veliko pozornosti pa namenja tudi prvemu jeziku. Oseba doma in izven 

doma govori jezik okolja, obenem pa ohranja stike s sorodniki, ki živijo v deželi 

njegovega prvega jezika. Poljezičnost ali semilingvizem, pa je stanje, kjer je jezikovna 

in sporočanjska zmožnost pri obeh jezikih zelo skromna. Je nasprotje dvojezičnosti in 

se kaže v pomanjkljivem obvladovanju tako maternega kot drugega jezika (Hartman, 

M., 2009). 

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 

http://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/8-4-milijona-evrov-za-manjsine/375757
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jezika lahko poveča gostoto sivine v levi hemisferi. Te spremembe so tako v korelaciji 

s starostjo pridobitve L2 in splošne strokovne usposobljenosti L2 (Chapey, R., 2008). 

Ker je definicija dvojezičnosti in razlike 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 v kolikor želi, lahko v svojem izražanju loči med 

tema dvema jezikovnima sistemoma. Kot primer vzemimo dvojezično osebo 

slovenščine in italijanščine. Ta se lahko primerno izraža le v slovenščini, ob določenih 

priložnostih pa samo v italijanščini, brez mešanja jezikov (Fabbro, 1996,). 

V definicijo dvojezičnosti je vključeno tudi narečje, vendar ne obstaja določeno pravilo, 

ki bi nam povedalo, na kateri stopnji se narečje dovolj razlikuje od svoje osnove, da bi 

samo postalo jezik. Osebo torej, 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, R., 2008). 

Weinreich  v enem svojih del omenja tri značilnosti pojava dvojezičnosti: (povzeto po 

Ozbič, M., 1997) 

• 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.  

Weinreich je leta 1953 uvedel pojem interference. To je prenos in adaptacija vzorcev, 

ki sta rezultat vnašanja tujih elementov v bolj strukturirano področje jezika. Poznamo 

tri vrste interference, in sicer: a) prehod (»switching«); b) interferenca (»overlapping«) 

in c) integracija (adaptacija). Interferenca je tako 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. Nekatere se ozavestijo, druge pa se uporablja 

nezavedno. Interferenca torej lahko nadomesti prazen prostor, ki nastane zaradi 

nepoznavanja določenih segmentov jezika (Ozbič, M., 1997) 
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Po mnenju Whitneyja so interferenci najbolj podvržene besede, sufiksi, skloni in 

glasovi. Najbolj odporni so fonemi in interferenci podležejo najkasneje. 

Pritzwald je predlagal sledeče zaporedje: besede, glasovi, sestavljanje besed, 

sintaksa, lastna imena. Oba se strinjata, da besede prve podležejo interferenci, za 

razliko od Whitneyja pa je postavil glasove na drugo mesto.  

Pri dvojezičnih osebah se interferenca spreminja glede na različne okoliščine, situacije 

in trenutke. Nanjo vplivajo 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 in leksikalno 

komponento. Poznamo 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, na primer manjšine. 

Interferenca je lahko predvsem funkcijska. Pri pisnem in branem zbornem jeziku je 

manjša, ker sta branje in pisanje manj spontana ter bolj pod vplivom premišljenega in 

zavestnega izbora. (Ozbič, M., 1997) 

»V zadnjih letih se pojavlja vprašanje, ali so dvojezični ljudje pametnejši od tistih, ki 

govorijo le en sam jezik. Večina študij je pokazala, da tu ne gre za velike razlike v 

inteligentnosti. Če posplošimo, biti dvojezičen ne vpliva na inteligentnost, lahko pa nas 

naredi bolj tolerantne. Ima pa tudi veliko drugih pozitivnih plati; oseba lahko potuje v 

druge države in se tam počuti bolj domače, saj lahko komunicira brez težav; več 

možnosti ima za zaposlovanje; poveča se število informacijskih virov (knjige, revije, 

članki idr.) …» (Fabbro, 1996). 

 

1.4.4 Možgani dvojezičnih oz. večjezičnih govorcev 

 

Za dvojezično smemo šteti osebo, ki oba jezika obvlada do enake mere, ki jo zmore 

govorec maternega jezika. Torej to je oseba, ki brezhibno obvlada dva jezika. Na 

področju psihologije dvojezičnosti in jezikoslovja se je izoblikovalo razločevanje med 

več zvrstmi dvojezičnosti: 
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a) KOMPAKTNA DVOJEZIČNOST 

Ko se področja učenja in uporaba jezika v glavnem prepletajo. Ta oseba je do šestega 

leta osvojila oba jezika hkrati, ker sta se obeh posluževala tako mati kot oče. 

 

b) PRIREDNA DVOJEZIČNOST 

Oseba se jezika uči v različnih obdobjih in okoljih v drugačnih situacijah. To je oseba, 

ki je drugi jezik sicer brezhibno osvojila pred nastopom pubertete, vendar v okolju, ki 

ni bilo družinsko. 

 

c)  PODREDNA DVOJEZIČNOST  

Ko se oseba jezika uči s pomočjo drugega usvojenega  jezika. Eden od obeh jezikov 

ostaja osnovnega pomena, drugega pa se mislec poslužuje z miselnim posredovanjem 

prvega.  

(Crescentini; Fabbro, 2014) 

 

V splošnem se raziskave dvojezičnih možganov spoprijemajo z vprašanjem 

zastopnosti in delovanja več jezikov v enih in istih možganih. Preučevanje se je tako 

preusmerilo v štiri raziskovalne smeri: 

  Vzorci odpravljanja govorne hibe/obnavljanja jezika pri dvojezičnih in 

večjezičnih bolnikih z afazijo (v otroški ali odrasli dobi). 

 Stopnja pogostosti križne afazije (nastop simptomov afazije pri desničarjih 

zaradi poškodb desne možganske poloble) pri dvojezičnih oz. večjezičnih 

osebah v primerjavi z enojezičnimi osebami. 

 Obseg vpreženosti/vpletenosti desne možganske poloble pri govoru v zdravih 

možganih  dvojezičnih govorcev v primerjavi z enojezičnimi govorci. 

 Rezultati študij o funkcionalnih nevroloških posnetkih dvojezičnih možganov z 

namenom razumevanja, če se prostorsko prekrivajo nevralna področja, ki so 

aktivirana med obdelavo vsakega govorjenega jezika. 

 

Dvojezičnost je večdimenzionalni pojav, v katerem se strokovno jezikoslovni in 

nevropsihološki vidiki prepletajo s kognitivnimi, emocionalnimi, socialnimi in 

kulturnimi vidiki (Crescentini; Fabbro, 2014). 
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Vprašanje, ki se pogosto pojavlja na področju dvojezičnosti, je prav to: »Ali sta jezika, 

ki ju govori oseba, lokalizirana na istem ali različnem področju v možganih?« O tem so 

bile oblikovane različne hipoteze: 

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

možganov;  

o druga hipoteza predpostavlja, da je vsak jezik posebej lokaliziran na različnih 

področjih v možganih. Meni, da je Brocovo področje odgovorno za materni jezik, 

vsi ostali jeziki, ki se jih oseba nauči pa zahtevajo oblikovanje novega centra; 

o tretja hipoteza 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 ...  

o četrta hipoteza predvideva, 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.  

  

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. (Fabbro, 1996). 

 

»Če smo tradicionalno govorili o večjezičnosti izključno takrat, ko je človek govoril več 

jezikov, danes razumemo pojem dvojezičnosti veliko širše, torej tudi kadar oseba 

uporablja več različic istega jezika (npr. narečje in zborni jezik). Z nevrolingvističnega 

vidika se namreč obe različici organizirata ločeno, kot da bi šlo za dva jezika. Zato 

lahko rečemo, da smo praktično vsi govorci (bolj ali manj) večjezični.« (Ozbič, M., 

2014) 

Opredelitve dvojezičnosti so različni glede na njene domene. Pomembno je opozoriti 

na dejstvo, da dvojezičnost ni statičen koncept, ampak je dinamičen proces, v katerem 

se lahko tipi dvojezičnosti pogosto spreminjajo skozi čas, in je odvisna od družbenih 

okoliščin in potreb posameznika. Oseba lahko postane dvojezična kadarkoli, vendar je 

v poznejših letih potrebno več truda. (Ozbič, M., 2014) 
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1.5. Afazija  

 

Izraz je latinskega izvora. Afazija, A (= ne) phasia (= govor) torej pomeni, da lahko 

nekdo ne pove, česar hoče.  

 

Definicija afazije je odvisna od teoretične in praktične usmerjenosti proučevalca. Na 

primer Vladisavljević definira afazijo kot stanje, v katerem ima oseba  lahko več težav 

na področjih jezika.  

Področja jezika, ki afazija lahko oškoduje so: govor, razumevanje govora, 

poimenovanje, branje in pisanje. Pojavi se lahko ena, nekaj od teh težav ali pa vse, ki 

so povezane z porabo in perseveracijo besed in ne nastanejo kot posledica motenj v 

artikulacijskih mehanizmih, poškodb perifernih živcev ali mentalne insuficience. 

(Vladisavljević, 1987) 

 

 »Afazija je motnja jezika, 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, N., 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, N., 

1994). 

 

Afazija je jezikovna motnja, ki se kaže na vseh svojih modalitetah. Tako na govoru, 

razumevanju slišanega, razumevanju prebranega in pisanju. Izhaja pa iz pridobljene 

žariščne poškodbe in je ne povzroča motorična prizadetost, senzorni problemi ali 

intelektualni deficiti (Tetičkovič, 1997). 

 

Običajno je po nastopu afazije nekoliko spontanega okrevanja jezika. Redko, če sploh 

kdaj, je, da je okrevanje v celoti. Vendar pa je veliko prakse, truda in vztrajnosti, da 
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dobimo nekaj izboljšav znova. Tisti, ki lahko pomaga pri rekonstrukciji jezika je ravno  

logoped. V jezikovni terapiji  lečeči logoped da navodila za terapijo govora in jezika 

bližnjim pacienta in tako postanejo nekakšni koterapevti.   

 

 

1.5.1 Vzroki afazije 

 

Do afazije lahko pride zaradi različnih dejavnikov, ki privedejo do poškodbe 

centralnega živčnega sistema (v nadaljevanju CŽS). Posledica sledečih etioloških 

faktorjev je afazija:  

 cerebrovaskularna obolenja: prehodni ishemični napad, tromboza, embolija, 

hemoragija, hipertenzivna encefalopatija, arterioskleroza (skupaj predstavljajo 80 % 

vzrokov afazije);  

 travmatske poškodbe možganov: odprte, zaprte;  

 vnetna obolenja CŽS: encefalitisi, meningitis, absces možganov; 

 intrakranialni tumorji;  

 progresivne bolezni CŽS: demenca;  

 zastrupitve;  

 presnovne motnje: motnje delovanja ščitnice, hipoglikemija;  

 prehranjevalne motnje: primanjkljaji vitamina A in vitaminov skupine B.  

 

 

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. 

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, N., 1994, str. 

20). 
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1.5.2 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). 

 

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, N.,  

1994). 

 

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). 

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, N., 1994). 
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1.5.3 Klasifikacije afazij 

 

 »Obstaja vrsta klasifikacij afazičnih sindromov z ozirom na temeljni koncept, iz 

katerega izhaja (anatomski, funkcionalni, komunikacijski, lingvistični). Tako so afazije 

označene kot ekspresivne – receptivne, motorične – senzorične, fluentne – nefluentne, 

s pripadajočimi podskupinami. Vsaka klasifikacijska shema je učni pripomoček, 

umestitev bolnika z afazijo pa izjemno zapleten proces.« (Tetičkovič, 1997, str. 59) 

 

 

a)  KORTIKALNE AFAZJE 

 

Med kortikalne afazije spadata kortikalna motorična ali Broca afazija in kortikalna 

senzorična ali Wernickejeva afazija. 

 

• Broca afazija: Pri tej afaziji je pomembno oškodovano verbalno. Razumevanje 

govora je relativno ohranjeno. V začetni fazi je lahko zelo oškodovano, vendar se pri 

večini oseb stanje sčasoma izboljša. Oškodovane so vse ravni verbalnega jezika, od 

fonema do diskurza, avtomatiziranega govora, monologa (Vuletić, 1996).  

 

• Wernickejeva afazija: je senzorično afazija. Gre za obsežno motnjo, ki vpliva na 

razumevanje, govor, branje in pisanje, pogosto pa jo spremljajo tudi druge motnje 

(Vuletić, 1996).  

 

 

b)  TRANSKORTIKALNE AFAZIJE 

 

Transkortikalna motorna in transkortikalna senzorna afazija spadata med blažje oblike 

afazij.  

Poškodbe, ki ju povzročajo, ne vplivajo na govorne cone, ampak se nahajajo na 

njihovih robovih, mišljenja o njuni lokaciji se med avtorji razlikujejo. Za obe vrsti je 

značilna inertnost, pomanjkanje želje po govorjenju, slušna nepozornost (Vuletić, 

1996). 
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• Transkortikalna motorna afazija: Bolniki s to vrsto bolezni nimajo želje po 

govorjenju, pri njih je govor najbolj prizadet. Potrebujejo veliko več spodbud h govoru.  

 

Občasno je prisotna eholalija. Pisanje je prizadeto, glasno branje je relativno dobro 

ohranjeno. Nekateri avtorji so mnenja, da zaradi lokacije poškodb ne spada med prave 

afazije (Vuletić, 1996).  

 

• Transkortikalna senzorna afazija: Tudi za to vrsto afazije pravijo nekateri avtorji, 

da ne spada med afazije zaradi lokacije poškodb v možganih. Pacienti s to vrsto afazije 

imajo težave z razumevanjem govora, posebej pri daljših izjavah, zgleda, kot bi bili 

izčrpani in ne morejo več slediti pogovoru. Moten je tudi priklic besed, poimenovanje 

je siromašno, branje naglas je dobro ohranjeno (Vuletić, 1996). 

 

 

c)  SUBKORTIKALNE AFAZIJE 

 

• Afemija: imenujemo jo tudi aferentna motorna afazija. Bolnik s to vrsto afazije 

ima težave z razumevanjem daljših povedi, s kompleksnejšo sintaktično strukturo. 

Težave se pojavljajo pri poimenovanju besed, pri redkih glasovno bolj kompliciranih 

besedah, pri slušno podobnih besedah, kar nakazuje na sposobnost razumevanja 

tujega govora in lastne artikulacije, medtem ko je spontan govor veliko boljši, celo od 

ponavljanja. Ohranjena pa je želja po govorjenju, smiselna vsebina govora in 

gramatična pravilnost. Pri izgovarjanju meša soglasnike po mestu in načinu artikulacije 

(Vuletić, 1996).  

 

• Čista verbalna gluhota: kmalu po poškodbi možganov se kaže slika 

Wernickejeve afazije, ampak kmalu zatem ostale motnje izzvenijo, razen razumevanja 

govora. To pomeni, da pri govoru in pisanju niso prisotne nobene motnje, prizadeto pa 

je razumevanje in pisanje po nareku. Pri težkih primerih bolnik govor doživlja kot 

mrmranje, to pomeni, da ne more ločiti glasu od glasu niti zloga od zloga, včasih pa ne 

more niti določiti, ali neka izjava traja dolgo ali malo časa. Ohranjeno je prepoznavanje 

melodij in ritmov ter petje. Občasno se pojavi blaga akalkulija (Vuletić, 1996).  
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d)  KONDUKTIVNA AFAZIJA 

 

Konduktivno afazijo imenujemo tudi prevodna afazija. Lahko bi jo umestili med 

senzorno-motorne afazije, ker kaže simptome motorne in simptome senzorne afazije, 

ki so združeni na poseben način. V začetni fazi se pojavljajo motnje razumevanja 

govora, tudi popolna verbalna gluhota. Razumevanje se hitro spontano popravlja, sicer 

težave ostajajo, vendar se s takimi osebami da pogovarjat (Vuletić, 1996). 

 

 

e)  ANOMIJA 

 

Pri anomiji je poglavitna težava priklica besed, predvsem pri poimenovanju. Pri 

spontanem govoru kaže elemente negotovosti, pojavljajo se pavze in zastoji. 

Razumevanje pri njih ni znatno prizadeto. Ponavljanje je relativno ohranjeno (Vuletić, 

1996). 

 

 

f)  GLOBALNA AFAZIJA  

 

Gre za vrsto afazije, kjer motnja komunikacije zajema vse jezikovne modalitete. V 

nekaterih primerih pride do stopnje, ko je komunikacija popolnoma onemogočena. 

Globalno afazijo spremljajo še druge motnje, kot so aleksija, agrafija, akalkulija. Prav 

tako je prizadeta splošna motorika (Vuletić, 1996). 

 

 

1.5.4 Brocova afazija 

 

Ime je dobila po francoskem znanstveniku fiziatru, anatomistu in antropologu Paul-u 

Broca, ki je prvi povezal pomanjkljivosti pri govoru in jeziku s to vrsto afazije in 

lokaliziral poškodbo v možganih. Do tega spoznanja je prišel leta 1861, ko je skrbel za 

pacienta, ki je lahko rekel le besedo "tan". 

 

V zgodnji fazi je razumevanje govora lahko hudo oškodovano, kasneje pa se ta težava 

spontano ublaži. 
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Bolnik, ki trpi za tem tipom afazije pozna besedo, pozna njen pomen, ampak ni v stanju, 

da bi jo izgovoril pravilno, ali pa jo izgovori z naporom in podaljšano latenco. V osnovi 

se pojavljajo motorni deficiti, težave pri začetku odgovora in fonološke motnje. Spada 

med motorne, ekspresivne in nefluentne afazije. Osebe z Brocovo afazijo imajo tako 

težave s tekočnostjo govora, vendar je njihovo razumevanje lahko razmeroma 

ohranjeno, še posebej, če je slovnična struktura govorjenega jezika preprosta. Bolniki 

imajo težavne s produkcijo slovnično ustreznih stavkov. Njihov govor je omejen 

predvsem na kratke izjave z manj kot štirimi besedami. Artikulirajo ustrezne foneme, 

ampak je iskanje prave besede pogosto težaven proces. Nekateri ljudje imajo več 

težav z uporabo glagolov kot z uporabo samostalnikov. Vendar pa imajo lahko včasih 

večje težave z razumevanjem stavkov z bolj kompleksnim slovničnim konstruktom. Na 

primer stavek "Mia je Marku dala obleke" je lahko enostavno razumeti, vendar stavek: 

"Obleke so bile dane Marku od Mie." lahko predstavlja izziv pri razlagi pomena, kdo je 

komu dal obleko. Osebe s to vrsto afazije so lahko sposobne brati, vendar so omejena 

v pisanju. (Croft, Marshall, Pring, Hardwick, 2011)   

 

Brocova afazija, je posledica poškodb na govornih in jezikovnih področjih možganov, 

kot je leva hemisfera in prednji gyrus (med drugim). Takšna poškodba je pogosto 

posledica kapi, vendar lahko pride tudi zaradi možganske travme. Tako kot pri 

nekaterih drugih vrstah afazije, so intelektualne in kognitivnih sposobnosti, ki niso 

povezani govorom in jezikom, lahko v celoti ohranjene. 

 

 

Broca afazijo lahko opredelimo glede na mesto poškodbe in lezije področja jezika: 

 

• Mesto lezije: leva hemisfera, frontalni reženj, premotorično področje (pred 

primarno motorično skorjo - blizu gibalne skorje. Lezija se običajno razteza tudi v 

sosednje kortikalne (senzomotorični korteks) in subkortikalne predele (striatum), nikoli 

oziroma zelo redko je čista, nevro-anatomsko omejena le na Brocovo središče.  

 

• Glavna disfunkcija: prevladujoče ekspresivne motnje, kjer je v različnih 

razsežnostih izgubljena sposobnost prilagajanja tako majhnih elementov celoti, 

urejanje vrstnega reda, vse do skladnosti v širšem smislu od nivoja stavka do diskurza, 

kot fonematskih parafazij (zamenjava ali dodajanje glasov v besedi).  
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• Spontan govor in tekočnost: ne tekoč, zatikajoč, oklevajoč govor, zreduciran na 

krajše fraze, telegrafski stil govora. Pogost je izostanek funkcijskih besed (členki, 

vezniki, pomožni glagoli, predlogi, zaimki) in tvorba fraz iz pretežno pomenskih besed 

(samostalniki, glagoli, pridevniki. Zato je govor agramatičen, z zmanjšano vsebinsko 

nosilnostjo, s porušeno sintakso in prozodijo.  Oseba govori z velikim naporom.  

 

• Razumevanje in zavedanje motnje: nivo razumevanja je ohranjeno do te mere, 

da oseba lahko sledi toku vsakodnevne komunikacije; težave razumevanja se 

stopnjujejo s sestavljenostjo sintaktičnih struktur in naraščanjem števila besed v 

stavku, kar se pripisuje težavam zbranega poslušanja in zgubljanju niti razgovora. 

Motnje se zavedajo.  

 

• Ponavljanje: je oškodovano v razponu od zmerno do težko, vendar boljše kot 

spontani  govor.  

 

• Poimenovanje: je oškodovano, ko gre za korektno produkcijo konceptov; 

nominacija je boljša v primeru konfrontacije (poimenovanje vidnega predmeta v 

spontanem govoru).  

 

• Branje naglas: je moteno, vendar je manifestacija napak povezana z oteženo 

artikulacijo besed, parafazijami in počasnejšim tempom branja. Pogosto preskakujejo 

drobne gramatične elemente in se osredotočajo na vsebinske besede. 

 Razumevanje prebranega je podobno razumevanju sprejete informacije po slušni poti 

in linearno upada z dolžino teksta. 

 

• Pisanje: obstaja paralelizem med pisanjem in verbalno ekspresijo; pogosta 

hemiplegija desne strani, osebo prisili k priučitvi pisanja z levico; spontano pisanje in 

pisanje po nareku sta zelo otežena (morda celo onemogočena), spretnejši so pri 

prepisu, kjer z napakami, kot so zamenjava velike in male začetnice dokazujejo, da ne 

gre zgolj za prerisovanje grafemov; rokopis je nespreten; pisanje od leve proti desni 

oziroma od zgoraj navzdol je upoštevano, kljub neravnim linijam.  
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• Dodatne motnje: kontralateralna hemipareza, motena sposobnost načrtovanja 

koordiniranih motoričnih aktivnosti in dizartrija, homonimna hemianopsija, ideomotorna 

apraksija leve roke (ali obeh rok, pri bolnikih brez hemipareze), bukofacialna apraksija, 

depresija (Vladisavljević, 1987; Lavrič, 1999). 

 

Kot že povedano, vsak pacient je svojstven, zato le malokateri pacient z neko obliko 

afazije ustreza točno določeni kategoriji opisane klasifikacijske sheme. Tako kot je 

jezik kompleksen v raznolikosti komponent in sistemih procesov, tako je kompleksno 

funkcioniranje in okrevanje bolnika z afazijo. Kljub vsemu je potreba po poznavanju 

tradicionalnih klasifikacij nujna za medicinske strokovnjake, terapevte, študente, 

oziroma podporne stroke. Za strokovnjaka z več dimenzionalnim pogledom na afazijo 

vsebuje ocenjevanje določanje prisotnih simptomov, na podlagi katerih naknadno 

uvrsti pacienta z afazijo v ustrezno kategorijo. 

 

Upoštevajoč kompleksnost in fenomenologijo motnje lahko povzamemo, da je osebo, 

ki ima afazijo, potrebno gledati skozi način njenega izražanja ter vsebino in funkcijo 

verbalnih in neverbalnih komunikacijskih sposobnosti. Osnovni parametri za 

ocenjevanje verbalnih sposobnosti komunikacije so fonološko, gramatično in 

semantično kodiranje in dekodiranje ter način uporabe jezikovnih sposobnosti 

(pragmatičnost) in njihov vpliv na udeležence medosebne komunikacije. Pri 

neverbalnih komunikacijskih sposobnosti pa ocenjevalec usmerja svoj pogled na 

obrazno ekspresijo ter uporabo in razumevanje gest (Vuletić, 2002). 

 

 

1.5.5 Druge težave, ki spremljajo afazije  

 

• 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.  
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• 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 četrtini bolnikov.  

 

• 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.  

 

• 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.  
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• 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 drugič pogosto agresivno reagira.  

 

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

(Vladisavljević, 1987; Lavrič, 1999). 

 

 

1.5.6. 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. Po ugotovitvah Pitres-a so določeni vzroki, ki vplivajo 

na boljše pridobivanje enega jezika v primerjavi z drugim jezikom. Pokazalo se je, da 

boljše okreva tisti jezik, ki je bolniku bolj domač v času poškodbe. Ta hipoteza je bila 

kasneje poimenovana Pitresovo pravilo. V tem svojem delu se je Pitres zgledoval po 

delu Ribota, ki je trdil, da obstaja pravilo »novo umre prej kot staro« (Fabbro, 1996). 

 

 

Vrste oslabitev 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.  
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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 po nastali spremembi 

na nevrogenih strukturah. (Chapey, R., 2008) 

 

Tudi ko je terapija zagotovljena v obeh jezikih, se lahko vpliv le te, kaže samo 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 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 sintaktični, 

morfološki in fonološki stopnji (Paradis, 2004). 

 

Pri dvojezičnih osebah z afazijo gre za precej različno situacijo okrevanja oziroma 

rehabilitacije kot pri enojezičnih. Kot pojasnjuje literatura, so vzorci okrevanja opisani 

po sledečih področjih: ekspresivne sposobnosti, sposobnosti prevajanja in kognitivni 

faktorji.  

 

Večina raziskav s področja afazij pri dvojezičnih bolnikih je osredotočenih bolj na samo 

produkcijo kot pa na razumevanje, torej so fokus rehabilitacije predvsem ekspresivne 

sposobnosti dvojezičnih oseb z afazijo po možganski kapi ali poškodbi možganov 

(Lorenzen, B. in Murray, L., 2008). 

 

 

1.5.7 Obravnava večjezičnega bolnika z afazijo 

 

Če je poškodba možganov bolj mila, lahko oseba opomore jezikovno znanje brez 

zdravljenja. Vendar pa veliko ljudi potrebujejo terapijo govora bodisi samostojno ali v 

kombinaciji s farmakološko terapijo. Mnoge osebe, ki trpijo za afazijo, so dlje časa 

hospitalizirane. 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 logopeda. Ti bi nudili podporo bolniku pa tudi svojcem.  
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Bolnik z afazijo največkrat potrebuje strokovnjaka-logopeda, ki se ukvarja z govornimi 

in jezikovnimi težavami po možganski kapi. Ta ugotovi njegove težave in ohranjene 

sposobnosti ter zanj oblikuje individualno terapevtsko pomoč. Pri tem se posvetuje tudi 

z ostalimi strokovnjaki. (Lunder, 2007; Klančar,T., 2011) 

 

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, R., 2008). 

 

Najbolj težavno je običajno prvo srečanje. Z bolnikom morda težko navežemo stik z 

besedami in tudi težko mu razložimo namen obiska, saj nas ne razume. Ko pričnemo 

s terapijo, je pomembno, da najprej zgradimo bolnikovo zaupanje. Logoped mora 

ugotoviti, na kakšen način se bolnik zmore in želi sporazumevati. Zavedati se moramo, 

da oseba težko sodeluje tudi za  kratek čas (10-15 min). Bolnik je na 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 nivo njegovega razumevanja govora in jezika ter na 

kakšen način nadomešča izgubljene besede. Krepiti moramo njegovo funkcionalno 

komunikacijo, torej njegovo vsakdanje sporazumevanje. Nujno je, da pri tem sodeluje 

bolnik sam. Brez njegove pomoči ni prave možnosti za izboljšanje. Pomembno je tudi 

delo z bolnikovimi svojci. Ti nam posredujejo informacije o njegovem sporazumevanju 

pred boleznijo. Najprej ocenimo bolnikove trenutne govorne sposobnosti, da 

ugotovimo vrsto afazije. Nato izdelamo bolniku prirejen program, katero področje je 

potrebno stimulirati, da bodo izboljšanja. Pred pričetkom terapije si mora logoped 

postaviti nekaj poglavitnih vprašanj (npr., v katerem jeziku naj poteka terapija, ali so 

različne tehnike uporabne v vseh jezikih ...  (Chapey, R., 2008).  
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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. 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. 

 

VODILA TERAPEVTU-LOGOPEDU PRI DELU Z BOLNIKOM Z AFAZIJO: 

 

• Zgodnji začetek. Terapija je najbolj učinkovita, ko se začne takoj po poškodbi 

možganov.  

• Vzpostavitev stika. Terapevt uporablja vaje za izboljšanje govora in 

komunikacijskih spretnosti v praksi. To se lahko začne s preprostimi nalogami, kot so 

poimenovanje predmetov in se razvije v bolj kompleksne vaje. 

• Osredotočenost na komunikacijo. Terapevt lahko učinkovito komunicira ne le 

preko govora. Lahko se poslužuje kretenj, obrazne ekspresije ali slik in tako rehabilitira 

govor in jezik.   

• Delo v skupinah. V skupino so vključene osebe z afazijo, tako poskušajo svoje 

komunikacijske spretnosti v varnem okolju.  

• Situacijske izkušnje. Sodelovanje v realnih situacijah, kot je nakup v trgovini, 

naročilo pijače v kavarni ... bo del rehabilitacijskih dejavnosti.  

• Vključevanje uporabe računalnikov. Uporaba računalnika je lahko še posebej 

koristna za ponovno učenje besed, fonemov, stavkov. 

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 ... Ocenjevanje 

dvojezičnih pacientov vključuje pregled vpliva, ki ga ima afazija na vsak jezik posebej. 

 

Pitres je predlagal določeno razlago za rehabilitacijo jezikov pri afazični dvojezični 

osebi. Trdil je, da je okrevanje možno le, če poškodba ni uničila jezikovnih centrov,  

ampak jih je le začasno upočasnila. V tem primeru naj bi bolnik prešel skozi določene 

faze okrevanja. 
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a) FAZE OKREVANJA PO PITRES-u 

 

1. Začetna faza je znana po popolni izgubi govorjenja in razumevanja vseh jezikov, 

2. Na drugi fazi bolnik postopoma pridobi zmožnost razumevanja najbolj znanega 

jezika, 

3. V tretji fazi je pridobljena tudi zmožnost produkcije prvega jezika, 

4. V četrti fazi bolnik spet razume tudi ostale jezike, 

5. 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). 

 

Najpomembnejša stvar je ta, da čim več izvemo o pacientovi zgodovini. S tem lažje 

izvemo, kje lahko naletimo na težave. Za bolj natančno ocenjevanje moramo poleg 

pacienta opazovati tudi družino in se 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, R., 2008) 

 

Švicarski nevrolog Minkowski se je osredotočil predvsem na bolnike, ki okrevajo z 

drugim jezikom. Za lažje razumevanje pojava je 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) 
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b) FAKTORJI, KI VPLIVAJO NA OKREVANJE PO MINKOWSKEM 

 

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.  

 

Psihološki faktor: vpliva na okrevanje jezika glede na količino pozitivnih izkušenj, 

povezanih z uporabo tega jezika. Ljudje prej okrevajo v tistem jeziku, ki ga čutijo bližje.  

 

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, šola). 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: 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 oseba z afazijo pozna 

italijanščino, francoščino in kitajščino, bo kasneje lažje okrevala samo na enem 

romanskem jeziku. (Fabbro, 2014) 

 

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). 
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a) VRSTE OKREVANJA PRI DVOJEZIČNI AFAZIJI 

 

Novejše raziskave kažejo, da dvojezični bolniki z afazijo, ki  imajo težave s spontanim 

govorom in avtomatizmi produkcije govora, nekje enakovredno pri prvem (L1) ter 

drugem jeziku (L2), okrevajo pri obeh jezikih na področju semantike in fonologije, ko 

je terapija za ti področji izvedena v dominantnem jeziku.  

Pričakovanja tistih, ki mislijo, da je okrevanje, oziroma izboljšanje posameznega jezika 

pri vseh dvojezičnih osebah sočasno in v enaki razsežnosti, je zmotna. Boljša oziroma 

slabša tekočnost v enem ali drugem jeziku pred kapjo ni nujno (ali pa sploh ni) 

prognostični dejavnik rehabilitacije. 

 

 Vzorci rehabilitacije po Paradis-u (2004), ki se lahko pojavljajo in kateri so bili 

prepoznani na podlagi številnih kliničnih primerov so: 

 

• Vzporedno okrevanje: povrnitev obeh jezikovnih sposobnosti tako v enakem 

obsegu kot tudi v istem časovnem obdobju.  

 

• Selektivno okrevanje: jezikovne sposobnosti so prizadete pri obeh jezikih, 

vendar pri enem do te mere, da postane jezik nedostopen za uporabo, pasiven.  

 

• Diferencialno okrevanje: okrevanje enega jezika v primerjavi z drugim je boljše 

oz. slabše, ne glede na stopnjo znanja jezika, oziroma tekočnosti, v času pred kapjo.  

 

• Mešano okrevanje:  jezikovne sposobnosti so prizadete pri obeh jezikih, oseba 

meša lingvistične strukture jezikov med seboj. (npr.: oseba govori v prvem jeziku, 

vendar z naglasom drugega).  

 

Motnje posameznega jezika se izmenično manifestirajo, ob tem prihaja pri prvem, 

oziroma prvotno dosegljivem do regresije. Če pride do te menjave več kot enkrat, 

potem govorimo o menjajočem izmeničnem okrevanju (Paradis, 2004).  

 

Čeprav se stroka strijna, glede pojava različnih vzorcev okrevanja pri dvojezičnih 

osebah z afazijo, ostajajo dejavniki, ki vplivajo na izoblikovanje določenega vzorca še 

vedno predmet razprave.  
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Saj je še veliko drugih dejavnikov, ki lahko pomembno vplivajo, vendar se ne pojavljajo 

pri vsakem bolniku z afazijo v tako visoki frekvenci. Najverjetneje na sam vzorec 

okrevanja vpliva prav kombinacija mnogih faktorjev, kot so starost, stopnja obvladanja 

jezika, kontekst osvajanja jezika in tip dvojezičnosti. (Lorenzen, B. in Murray,L., 2008) 

 

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 zaenkrat skromno, zato 

moramo biti zelo pazljivi pri napovedi napredka bolnikovim svojcem. Po navadi 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 odražati. 

Pomembno je upoštevati dejavnike obeh jezikov in tudi vse možne interakcije med 

njima (Chapey, R., 2008). 

 

V rehabilitaciji lahko uporabimo tudi tri nadomestne strategije, in sicer uporabo 

metalingvističnega znanja; nadomestitev pragmatike; uporabo prevajanja preko 

metalingvističnega znanja (Paradis, 2004). 

 

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. 

 

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). 
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Okrevanje jezikov je navadno relativno počasen proces. Čeprav večina oseb naredi 

velik napredek, nekaj izmed njih pa vseeno potrebuje  rehabilitacijo govornih in 

jezikovni spretnosti. 

 

 

2. OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Problem diplomske naloge je področje Brocove afazije in dvojezičnosti. Osredotočila 

sem se na področje slovensko-italijanske dvojezičnosti. Dvojezičnost pri nevrogenih 

motnjah je relativno mlado področje, ki se šele razvija. V svetu je bilo v zadnjih dveh 

desetletjih, narejenih že kar nekaj študij na tem področju. Glede na spoznanja v 

uvodnem delu lahko rečemo, da je pri bolniku z afazijo najpomembnejša dobra in 

globalna ocena njegovih sposobnosti in takojšnja rehabilitacija prilagojena 

posamezniku. V Sloveniji nam je sedaj na razpolago preveden Bilingual Aphasia Test 

(BAT). 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. 

 

 

3. CILJ 
 

Namen diplomskega dela je testirati dvojezične osebe, katerim je bila diagnosticirana 

Brocova afazija, z Bilingual Aphasia Test (BAT) in narediti kvalitativno analizo desetih 

posameznikov. Pri tistih posameznikih, ki zadostno obvladajo oba jezika, sem opravila 

testiranje z Bilingual Aphasia Test (BAT)  tudi v italijanskem jeziku.  

 

Starost bolnikov je bila od 55 do 79 let. S testom za afazijo pri dvojezični osebi smo 

želeli ugotoviti ustreznost testa glede na spol, starost in izobrazbo ter preveriti ali se 

po afaziji Broca, določeno jezikovno področja bolje odziva v maternem ali učnem jeziku 

oz. jeziku okolja. 
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4. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V1: Ali je razlika med ljudmi z različnim materinim jezikom (slovenščina ali italijanščina 

v uspešnosti pri testiranju A, B in C dela testa za afazijo? 

 

V2: Ali obstajajo razlike v uspešnosti pri testiranju A, B in C dela med ženskami in 

moškimi? 

 

V3: Ali se uspešnost pri testiranju A, B in C dela razlikuje pri različno izobraženih 

pacientih z Brocovo afazijo? 

 

V4: Ali se uspešnost pacienta z Brocovo afazijo pri testiranju A, B in C dela razlikuje 

pri različnih starostnih skupinah? 

 

V5: Ali je boljša odzivnost pacienta z Brocovo afazjo pri testiranju A, B in C dela v 

maternem oz. učnem jeziku? 

 

 

5. METODE DELA 

 

Analiza domače in tuje literature ter gradiva nam je pripomogla k opredelitvi teoretičnih 

izhodišč. V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela. Podatke za 

teoretični del diplomskega dela smo zbrali s pomočjo strokovne literature in 

strokovnega internetnega gradiva, podatke za kvantitativno metodo in raziskovalni del 

diplomskega dela smo pridobili s pomočjo anonimnega testa:  

Test za afazijo pri dvojezičnih osebah.  

Odgovore  smo  analizirali,  jih  statistično  obdelali  s  pomočjo  računalniškega  

programa Microsoft Excel, rezultate pa ponazorili v obliki grafikonov. 
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5.1. Vzorec 
 

V vzorec je bilo vključenih 10 dvojezičnih bolnikov. Izbiro testiracev smo izvedli, tako 

da je delež ženskega in moškega spola številčno enakovreden (5 žensk in 5 moških). 

Te osebe imajo diagnosticirano Brocovo afazijo in so iz različnih starostnih skupin. 

V vsaki skupini (M/Ž) so bile  3 dvojezične osebe, ki imajo slovenščino za materin jezik 

in je italijanščina njihov drugi jezik. Za druge 2 osebi pa je italijanščina njihov prvi jezik, 

slovenščina pa drugi. Vse osebe so državljani Republike Slovenije, ki prebivajo v 

obalnih občinah (Ankaran, Koper, Izola, Piran). 

 

Tabela 1: Vzorec 

Zap. Št. Spol Starost Materni jezik Učni jezik Izobrazba 

1 M 65 SLJ SLJ 2 

2 Ž 78 ITA ITA 2 

3 Ž 77 SLJ SLJ 1 

4 Ž 56 SLJ SLJ 3 

5 M 68 SLJ ITA 2 

6 Ž 79 SLJ ITA 1 

7 Ž 74 ITA ITA 1 

8 M 67 ITA ITA/SLD 2 

9 M 55 SLJ ITA/SLD 3 

10 M 72 ITA ITA 2 

 

 

5.2. Spremenljivke 

 

I. Neodvisne spremenljivke: 

 

 Spol (ženski, moški) 

 Izobrazba (nižja stopnja izobrazbe, srednja stopnja izobrazbe  in višja oz. visoka 

(nižja stopnja izobrazbe: osnovna šola; srednja stopnja izobrazbe: poklicna 

šola, srednja šola, gimnazija; višja stopnja izobrazbe: fakultetna izobrazba, 

magisterij, doktorat) 

 Materni jezik L1 (italijanščina, slovenščina) 

 Jezik okolja  graf vsak posebej 

 Učni jezik L2 (jezik šolanja;ITA-SLD/SLJ-ITD) 
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Graf 1: Spol testiranih bolnikov. 

 

 

Graf 2: Izobrazba testiranih bolnikov. 

  

           

Graf 3: Materni jezik testiranih bolnikov.                          

    

    

Graf 4: Jezik okolja testiranih bolnikov. 
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 Graf 5: Učni jezik testiranih bolnikov. 

 

II. Odvisne spremenljivke: 

 

Del A: 

 osebna zgodovina dvojezičnosti (slovensko-italjijanska, italijansko-slovenska 

dvojezičnost): (50  postavk) materin in drugi jezik testirane osebe, materin in 

drugi jezik staršev in sorodnikov, uparaba jezika v šoli in s prijatelji 

 

Del B (italijanski ali slovenski del): 

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

 spontani govor: (5 postavk) količina in tekočnost 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 skladenskih struktur ( trdilni stavki, nikalne povedi, reverzibilne 

nominalne sintagme): (87 postavk) osebi povemo poved, ona pa pokaže na 

ustrezno sliko 
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 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 

 serij: (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 ji pokažemo 

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

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

 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 postavkov) oseba prebere na glas dane 

stavke/povedi 

 tiho branje: (6 postavk) oseba ima devetdeset sekund za prebrati potiho 

besedilo in nato odgovoriti na vprašanja 

 razumevanje pisanega besedila (branje besed): (10 postavk) oseba izbere sliko, 

ki ustreza potiho prebrani besedi 

 razumevanje pisanega besedila (prebranih stavkov): (10 postavk) oseba izbere 

sliko, ki ustreza potiho prebrani povedi 
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Del C: 

 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 

 

 

5.3. Inštrumentarij 
 

V sklopu diplomskega dela je kot merski instrument uporabljen Test za afazijo pri 

dvojezičnih osebah, ki se v originalni izvedbi avtorja M. Paradisa imenuje Bilingual 

Aphasia Test (BAT), za slovenski jezik ga je prvotno priredila in prevedla dr. Tanja 

Princi (1990), v končno obliko pa sta ga v slovenščino prevedli ter priredili dr. M. Ozbič 

in dr. D. Kogovšek (2010 in 2011). Test je namenjen testiranju dvojezičnih oseb z 

afazijo. 

 
   
Sestavljen je iz treh delov, dela A, dela B in dela C.  

A-del testa je sestavljen iz 50 postavk in je namenjen osebni zgodovini dvojezičnosti, 

ki nam daje informacijo o tem, v katerih jezikih bomo opravljali nadaljnje testiranje. 

 
 
B-del testa se izvaja v jeziku, ki ga oseba najbolje obvlada, in nam nudi 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): okolje učenja ter uporaba slovenščine: 17 postavk (1−17) spontani govor: 5 

postavk (18−22), kazanje predmetov: 10 postavk (23−32), enostavni ukazi in 

sestavljeni ukazi: 10 postavk 
  
(33−42), zapleteni sestavljeni ukazi: 5 postavk (43−47), slušna besedna diskriminacija: 

18 postavk (48−65), razumevanje skladenjskih struktur: 87 postavk (66−152), trdilne 

povedi: 47 postavk (66−110, 117, 120), nikalne povedi: 24 postavk (111−116, 

118−119, 121−136), reverzibilne nominalne strukture – lastniške konstrukcije: 16 
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postavk (137−152), semantične (pomenoslovne) kategorije: 5 postavk (153−157), 

sopomenke: 5 postavk (158−162), protipomenke I: 5 postavk (163−167), protipomenke 

II: 5 postavk (168−172), slovnična presoja: 10 postavk (173−182), semantična 

sprejemljivost: 10 postavk (183−192), ponavljanje besed in nesmiselnih besed ter 

leksikalna presoja: 60 postavk (193−252), ponavljanje povedi: 7 postavk (253−259), 

serije: 3 postavke (160−162), verbalna fluentnost: 6 postavk (263−268), imenovanje: 

20 postavk (269−288), sestavljanje stavkov: 25 postavk (289−313), semantična 

nasprotja: 10 postavk (314−323), morfološke izpeljanke: 20 postavk 
 
(324−343), opis slikovno predstavljene zgodbe: 3 postavke (344−346), računanje na 
pamet: 
 
15 postavk (347−361), slušno razumevanje besedila: 5 postavk (362−366), glasno 

branje besed: 10 postavk (367−376), branje stavkov, povedi: 10 postavk (377−386), 

tiho branje: 6 postavk (387−392), prepisovanje: 5 postavk (393−397), narek besed: 5 

postavk (398−402), narek povedi: 5 postavk (403−407), razumevanje pisanega 

besedila (branje besed): 10 postavk (408−417), razumevanje pisanega besedila 

(prebranih povedi): 10 postavk (418−427), pisanje: (število povedi, število besed v 

povedi). 

 
  
C-del testa je namenjen prevajanju in presoji iz prvega jezika v drugega, ki ga oseba 

še govori. Ta del testa je sestavljen iz 3 sklopov (38 postavk): prepoznavanje besed: 

10 postavk (428-432; 433-437), prevod stavkov: 12 postavk v slovenščini (458-469) in 

12 postavk v italianščini (470-481), slovnična presoja: 16 postavk v slovenščini (482-

497) in 16 postavk v italianščini (498-513). Poleg teh treh delov je zraven priložena 

priloga slik za vsak jezik posebej. V tem primeru slovenščina in italijanščina. 
 
Test je dosegljiv na: https://www.mcgill.ca/linguistics/research/bat   

 

 

5.4. Način vrednotenja 
 

Pri testiranju smo naloge vrednotili točkovno. Način točkovanja je določil avtor M. 

Paradis (1989) 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 

https://www.mcgill.ca/linguistics/research/bat
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pridobila, seštejemo. Enako vrednotimo tudi pri nalogah kjer oseba izbere med več 

različnimi odgovori. Pri postavkah, kjer se mora testirani odločiti med več ponujenimi 

odgovori (Semantične – pomenoslovne kategorije, Sopomenke, Protipomenke), 

testator obkroži številko (1-4), ki določa posamezen odgovori, oziroma »0«, če oseba 

ne odgovori. Pri postavki Zapleteni sestavljeni ukazi je način vrednotenja sledeč: če je 

odgovor popolnoma pravilen v izvedbi in vrstnem redu, se oceni s »+«. Če ni 

popolnoma pravilen, se zapiše število ukazov, ki so bili izvršeni pravilno ne glede na 

vrstni red. Pri postavkah, pri katerih se mora testirani odločiti za eno izmed ponujenih 

slik (Slušna besedna diskriminacija, Razumevanje skladenjskih struktur, Razumevanje 

pisanega besedila - branje besed in branje stavkov), testator obkroži številko slike (1, 

2, 3, 4 – odvisno od števila slik ali »X«, pri nalogah, kjer podane besede oz. stavka ne 

prikazuje nobena slika), ki se je oseba dotakne. Če se oseba ne dotakne ničesar (slike, 

znaka »X«), testator obkroži »0«. Če oseba odgovori, pove pravilen, ustrezen stavek, 

oziroma stavek s smislom, se ovrednoti z največ tremi točkami (po ena za vsako 

postavko); prav tako se oceni z eno točko, če oseba v stavku uporabi vse podane 

besede, ki jih sliši s strani testatroja (za nalogo 292. - dve besedi, za 297., in 302. 

nalogo – tri besede ter za 307. in 312. nalogo – štiri besede). Pri sledečih nalogah je 

pravilen odgovor z eno točko, če oseba sestavi stavek, ki je sestavljen v celoti s 4 – 5 

besedami (298. postavka), oziroma iz 4 – 6 besedami (velja za naloge 298., 303., 308. 

ter 313.); skupaj možnih 20 točk (v okviru te raziskave skupno število besed, ki jih 

oseba uporabi v stavku, ni ovrednoteno). 

 

 

5.5. Način izvedbe  
 

Testiranje je potekalo v logopedski ambulanti CKSG-Portorož. Prostor za izpraševanje 

je bil tih in primerno osvetljen. Testiranec je sedel za mizo, izvajalec testa nasproti 

njega. Predmete izvajalec testa postavi na sredino mize pred testiranca, tako da so v 

njegovem vidnem polju. Sledi zaporedju vprašanj in nalog. Navodila podaja jasno, v 

zmernem tempu in s primerno jakostjo. Izvajalec testa se do testiranca vede spoštljivo. 

Najprej se je izvajalka testa osebi predstavila, ji razložila potek ter namen testiranja. 

Seznanila jo je s tem, da je testiranje anonimno in da osebni podatki ne bodo nikjer 

objavljeni. Povedala je, da gre za namen diplomskega dela in  koliko časa bo približno 

trajalo testiranje.  
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Za izvajanje testa za afazijo pri dvojezični osebi potrebujemo naslednje pripomočke: 

vprašalnik, na katerega beležimo odgovore, knjigo s slikami, diktafon, gumb, rokavico, 

škarje, pisemsko ovojnico, prstan, krtačo, kozarec, vžigalice, ključ, ročno uro, svinčnik, 

vilice, tri liste papirja različnih velikosti (majhen, srednje velik in največji), modro, 

rumeno in rdečo barvico, tri kovance različnih velikosti (velikost kovanca narašča z 

njegovo vrednostjo), tri palčke različnih velikosti (majhna, srednje velika, velika), tri 

knjige, očala, skodelico, kravato, žlico, igralno karto, termometer, cigareto, perje, svečo 

in zobno krtačko. 

 

 Pri določenih postavkah testirančev govor snemamo zato uporabimo ustrezen IKT 

pripomoček. (Paradis, 1987).  

 

Okolje učenja ter uporaba slovenščine: pri tem sklopu nekatera vprašanja izpustimo, 

če je glede na odgovor bolnika, takšno navodilo. 

 

Spontani govor: Z diktafonom posnamemo pet minut spontanega govora izprašanca, 

s katerim dobimo prvi vzorec spontanega govora. Pri tem ustvarimo čim bolj prijetno 

situacijo za testiranje. S pomočjo vprašanj lahko usmerjamo osebo, da vztraja pri isti 

temi ali jo spremeni. Ko oseba preneha z govorjenjem, izpraševalec ugasne snemalnik 

in obkroži odgovarjajočo oznako pri vsaki izmed petih postavk. 

 

Kazanje predmetov: Osebi damo besedni ukaz, naj izvrši dejanje. Navodila beremo 

počasi in jasno z normalnim poudarkom. Če oseba po petih sekundah ne odgovori 

ničesar, nadaljujemo z naslednjim vprašanjem. Predmete položimo na mizo pred 

osebo tako, da se lahko dotakne vsakega posameznega predmeta. Razmestimo jih po 

naslednjem vrstnem redu z leve proti desni (s strani izprašanca): gumb, rokavice, 

škarje, kuverta, prstan, krtača, kozarec, vžigalice, ključ, ura. Vsako navodilo povemo 

le enkrat. 

 

Zapleteni sestavljeni ukazi: Preberemo ukaze in zapišemo odgovore. Navodila beremo 

počasi in jasno z normalnim poudarkom. Če oseba po petih sekundah ne odgovori 

ničesar, nadaljujemo z naslednjim vprašanjem. Predmete položimo na mizo pred 

osebo tako, da se lahko dotakne vsakega posameznega predmeta. 
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Pripomočki, ki jih potrebujemo: trije koščki papirja (majhen, srednji velik), tri barvice 

(modra rumena, rdeča), trije kovanci (majhen, srednji, velik − vrednost mora ustrezati 

velikosti, npr.: 1 cent, 20 centov, 2 evra), tri palčke (kratka, srednje dolga, dolga) in 

kozarec, tri knjige. 

 

Slušna besedna diskriminacija (trdilne in nikalne povedi ter reverzibilne nominalne 

sintagme − lastniške konstrukcije): Pred osebo postavimo slike, ki so v stimulacijski 

knjigi označene s »slušna besedna diskriminacija«. Oseba se dotakne slike, ki najbolje 

prikazuje besedo, ki jo je slišala (mi jo preberemo jasno z normalnim poudarkom). Slike 

so označene s številko, ki je zapisana v zgornjem desnem robu vsake slike. Pri vsaki 

postavki obkrožimo številko slike (1−4 ali X), ki se je oseba dotakne. 

 

Razumevanje skladenjskih struktur: Oseba se dotakne slike, ki najbolje ponazarja 

pomen iz povedi, ki jo preberemo z normalno intonacijo. Odgovor označimo tako, da 

obkrožimo številko, ki ustreza sliki, ki jo je oseba pokazala s prstom. Številke so 

označene na robovih slik. Če oseba po petih sekundah še ne odgovori, preidemo na 

naslednjo poved. 

 

Semantične (pomenoslovne) kategorije: Pri tej in pri vseh postavkah, kjer je možna 

raznovrstna izbira, ne beremo številke pred vsako posebej, pač pa besedo, in sicer 

eno za drugo, z zelo kratkim premorom med dvema besedama. Ko preberemo 

navodilo, podamo še primer. Oseba pove, katera beseda ne spada v isto semantično 

skupino, v katero spadajo ostale tri. 

 

Sopomenke: Med tem in prejšnjim sklopom gre za ravno obratni proces, tako je 

pomembno, da med tem in naslednjim sklopom naredimo premor in si zagotovimo, da 

oseba ve, kaj želimo od nje, torej preverimo, ali je razumela navodilo. Najprej damo na 

izbiro eno besedo, nato prosimo, naj oseba izmed štirih prebranih pove, katera je 

sopomenka dani besedi. Demonstriramo primer. 

 

Protipomenke: Osebo prosimo, naj pozorno posluša. Sliši besedo, nato pa ima štiri 

možnosti, med katerimi izbira nasprotni pomen. Demonstriramo (povemo) primer. 
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Slovnična presoja: Osebo prosimo, naj pozorno posluša. Sliši nekaj povedi in ugotovi, 

ali je poved slovnično pravilna ali ne. Demonstriramo s primerom. Oseba odgovarja z 

»da«, če je poved slovnično pravilna, in z »ne«, če ni. 

 

Semantična sprejemljivost: Osebo prosimo, naj pozorno posluša, saj ji preberemo 

nekaj povedi. Opozorimo jo, da so vse povedi slovnično pravilne, toda nekatere med 

njimi nimajo nobenega smisla. Oseba pove, ali je poved smiselna ali ne. Če je 

smiselna, odgovori z »da«, in če ni, odgovori z »ne«. 

 

Ponavljanje besed in nesmiselnih besed ter leksikalna presoja: Osebo prosimo, naj 

pozorno posluša. Vsako besedo najprej preberemo, nato počakamo, da jo oseba 

ponovi točno tako, kot jo sliši, pri čemer so dovoljene razlike v narečju ali naglasu. 

Počakamo pet sekund, da oseba ponovi besedo, če je ne, preidemo na naslednjo 

besedo. Potem ko oseba ponovi (ali ne ponovi) besedo, jo vprašamo, ali je slišana 

beseda obstoječa slovenska beseda. Počakamo 5 sekund na odgovor, če odgovora 

ni, preidemo na naslednjo besedo. Prižgemo diktafon in začnemo z glasnim branjem. 

 

Ponavljanje povedi: Ustavimo diktafon in osebi preberemo navodilo, naj za nami 

ponovi povedi, ki jih preberemo. Prižgemo diktafon. 

 

Serije: Osebo prosimo, naj nam našteva določene skupine, zaporedja besed. 

 

Verbalna fluentnost: Osebo prosimo, naj našteje čim več besed, ki se začnejo na 

določen glas. Demonstriramo s primerom. 

 

Imenovanje: Oseba imenuje predmete, ki jih pokažemo. Dvignemo vsak predmet 

posebej, da ga lahko oseba brez težav vidi. Predmeti so do predstavitve postavljeni 

izven izpraševančevega pogleda.  

Pripomočki, ki ji potrebujemo: knjiga, očala, ključ, skodelica, kravata, škarje, žlica, 

rokavica, svinčnik, igralna karta, toplomer, gumb, cigareta, vilice, perje, prstan, sveča, 

ovojnica, zobna ščetka, zapestna ura. 
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Sestavljanje stavkov: Oseba sestavi stavek iz besed, ki jih preberemo. Oseba iz treh 

besed, ki ji jih podamo, sestavi najpreprostejši in najkrajši možni stavek. Primer 

demonstriramo. 

 

Semantična nasprotja: Osebi preberemo besedo, ona po poišče nasprotni pomen dani 

besedi. Primer demonstriramo. 

 

Morfološke izpeljanke: Ta sklop je sestavljen iz dveh delov, v prvem delu osebi 

preberemo besedo, nato jo prosimo, naj iz dane besede, torej samostalnika, naredi 

pridevnik, v drugem delu osebi prav tako preberemo besedo, v tem primeru glagol 

oziroma neko dejanje, oseba pa mora to pretvoriti v samostalnik, ki poimenuje osebo, 

ki to dejanje opravlja. 

 

Opis zgodbe: Osebi predložimo šest slik, ki v zaporedju predstavljajo zgodbo, ona pa 

pove smiselno zgodbo. 

 

Računanje na pamet: Osebi preberemo račun, ona pa ga na pamet izračuna. 

 

Slušno razumevanje besedila: Osebi preberemo zgodbo, pred tem jo opozorimo, da 

naj pozorno posluša, saj ji bomo po končanem branju zastavili nekaj vprašanj v zvezi 

z zgodbo. Odgovore ustrezno zabeležimo v test. 

 

Glasno branje besed: Osebi damo list papirja, na katerem so napisane besede, ter jo 

prosimo,naj jih prebere naglas. 

 

Glasno branje povedi, stavkov: Osebi damo list papirja, na katerem so napisane 

povedi, ter jo prosimo, naj jih prebere naglas. 

 

Tiho branje: Osebi damo list papirja, na katerem je napisana kratka zgodba, opozorimo 

jo, naj prebere enkrat, saj ji bomo, ko prebere, zastavili nekaj vprašanj v zvezi z 

zgodbo. 

 

Prepisovanje: Osebi damo prazen list papirja, svinčnik ter list z napisanimi besedami 

in jo prosimo, naj besede prepiše iz stimulacijske knjige. 
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Narek besed: Osebo prosimo, naj po nareku zapiše besede (ki so v stimulacijski knjigi), 

ki ji jih bomo narekovali. 

 

Narek povedi: Osebo prosimo, naj zapiše povedi, ki ji jih bomo narekovali iz 

stimulacijske knjige. 

 

Razumevanje pisanega besedila:  Osebi damo stimulacijsko knjigo, odpremo pri 

naslovu ter jo prosimo, naj nam pokaže sliko, ki ustreza napisani besedi, nato 

zabeležimo v test odgovor, ki ga je oseba izbrala. 

 

Spontano pisanje: Osebi damo list papirja in svinčnik, nato jo prosimo, naj zapiše 

nekaj, lahko tudi o svojem najsrečnejšem dnevu. 

V testu sta upoštevana kvadrimodalni in jezikovni več dimenzionalni pristop. BAT je 

kvadrimodalen, ker testira jezikovno zmogljivost v vseh štirih modalitetah - poslušanje, 

govor, branje in pisanje. Jezikovna več dimenzionalnost pa se kaže v tem, da je za 

vsako modaliteto jezikovna zmogljivost preiskana vzdolž treh dimenzij: na jezikovnem 

nivoju (fonološko, morfološko, sintaktično, leksikalno, semantično), na nivoju 

jezikovnih nalog oziroma veščin (razumevanje, ponavljanje, presoja, priklic besed in 

produkcija - izražanje) ter na nivoju jezikovne enote (fonem, beseda, stavek, odstavek) 

(Povzeto po Paradis, 1987, str. 18-151). 

 

 

5.6. Statistična obdelava  

 

Podatki so obdelani s pomočjo programa Microsoft Office Excel 2010. Poslužila sem 

se deskriptivne statistike 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 obe starostni 

skupini posebaj (od 55 do 69 in od 70 do 79 ), za vsak jezik posebaj, za vsako stopnjo 

izobrazbe posebaj ter za vsak spol posebaj.   
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

6.1. Dosežene točke na celotnem testu za afazijo pri dvojezični 

osebi 

 

Tabela 2: Posamezni in skupni rezultati pri celotnem BAT testu 

Zap. 
Št. Spol Starost 

Materni 
jezik Učni jezik Izob. 

Slovenski 
B del 

Italjanski 
B del C del Skupaj 

1 M 65 SLJ SLJ 2 256,75 206,75 40,00 503,50 

2 Ž 78 ITA ITA 2 225,00 270,50 40,25 535,75 

3 Ž 77 SLJ SLJ 1 227,75 330,50 35,50 593,75 

4 Ž 56 SLJ SLJ 3 342,00 336,00 62,00 740,00 

5 M 68 SLJ ITA 2 328,25 310,75 55,50 694,50 

6 Ž 79 SLJ SLJ 1 189,50 143,75 28,50 361,75 

7 Ž 74 ITA ITA 1 288,00 316,00 46,50 650,50 

8 M 67 ITA ITA/SLD 2 294,25 259,00 43,00 596,25 

9 M 55 SLJ ITA/SLD 3 339,50 362,00 68,00 769,50 

10 M 72 ITA ITA 2 221,25 305,75 57,00 584,00 
 

1-nižja stopnja (nedokončana ali končana osnovna šola), 2- srednja stopnja (srednja ali poklicna 

šola), 3- višja stopnja (univerza, visokošolska,...) 

 

 

Zgornja tabela prikazuje osebe, ki so bile zajete v raziskavo, njihovo starost ob izvedbi 

testiranja, katero stopnjo izobrazbe so dosegle, kateri je njihov materni jezik oz. učni 

jezik in koliko točk so dosegle na BAT testu za afazijo pri dvojezični osebi. 

 

 
Tabela 3: Izračuni aritmetične sredine za vsak del BAT testa glede na spol, starost in materni jezik ( slovenski ali 

italijanski). 

 Moški Ženske 55 - 69 70-80 Izobrazba 1 Izobrazba 2 Izobrazba 3 Slo Ita 

Slo B del 288,00 254, 45 312,15 230,30 235,08 265,10 340,75 273,08 268,44 

Ita b del 288,85 27,35 294,90 273,30 263,42 270,55 349,00 264,46 313,56 

C del 52,70 58,55 53,70 41,55 36,83 47,15 65,00 44,08 52,94 

Skupaj 629,55 592,35 660,75 545,15 535,33 582,80 754,75 581,63 634,94 
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Če pogledamo aritmetično sredino in standardno deviacijo tabele 4, lahko vidimo, 

natančno v katerem delu so testiranci najbolje reševali naloge in kje so bili pri reševanju 

najbolj enakovredni. Najmanjšo razpršenost rezultatov lahko opazimo pri reševanju C 

dela. Če primerjamo slovenski in italijanski B del vidimo, da so testiranci v skupnem 

seštevku boljše reševali italijanski del. To vidimo, če primerjamo aritmetično sredino, 

ki je pri italijanskem delu večja kot pri slovenskem delu. Tako kot aritmetična sredina, 

je tudi maksimum večji pri italijanskem B delu. Če pa primerjamo minimum je pri 

slovenskem delu višji kot pri italijanskem delu, zato je razprešenost pri italijanskem B 

delu večja. 

 

Tabela 4: Izračun aritmetične sredine, maksimuma, minimuma, standardnega odklona pri vseh delih BAT testa. 

 M Max Min SD 

Slo B del 271,23 342,00 189,50 5,49 

Ita B del 284,10 362,00 143,75 6,63 

C del 47,63 68,00 28,50 1,26 

Skupaj 602,95 769,50 361,75 12,03 

 

V grafu št. 6 so prikazani rezultati celotnega BAT testa glede na materni jezik. Razlika 

je očitna predvsem, ker je bilo število bolnikov-testirancev večje s slovenskim maternim 

jezikom, kot pa tistih z italijanskim maternim jezikom. Glede na dobljene rezultate 

pritrdilno odgovorim na raziskovalno vprašanje »Ali je razlika med ljudmi z različnim 

materinim jezikom (slovenščina ali italijanščina v uspešnosti pri testiranju A, B in C 

dela testa za afazijo?« Torej materni jezik vpliva na uspešnost pri testiranju z BAT 

testom za afazijo pri dojezičnih osebah. 

 

 

Graf 6: Primerjava skupnega števila točk pri celotnem BAT testu glede na materni jezik (slovenski ali italijanski) 
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Pridobljeni podatki prikazani v grafu 7 kažejo, da je bilo reševanje pri dvojezični 

populaciji ne enakovredno. Slovenski B del so boljše reševale slovensko-italijanske 

dvojezične osebe, saj so dosegle povprečje 273,08 točk, za razliko italijansko-

slovenske populacije, ki je dosegla v povprečju 268,44 točk. Italijanski B del je opazno 

boljše reševal italijansko-slovenski del testirancev. V povprečju so dosegli 313,56, 

slovenski del pa je dosegel 264,46 točk. Ravno tako je bila italijansko-slovenska 

populacija pri reševanju C dela boljša od slovensko-italijanske. Slovensko-italijanski 

del je imel v povprečju 44,08 točk, italijansko-slovenski del pa 52,94 točk v povprečju. 

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.  

 

 

Graf 7: Primerjava skupnega števila doseženih točk pri posameznih delih BAT testa glede na materni jezik(slovenski ali 
italijanski). 

            

Podatki prikazani v grafu 8 kažejo, da je bilo reševanje pri moški oziroma ženski 

populaciji zelo ne enakovredno. To si lahko razlagamo s tem, da je bila ženska 

populacija povprečno starejša, ima nižjo izobrazbo (včasih je bilo izobraževanje 

prednostno bolj za moške)  in je imela resnejšo obliko Brocove afazije. 
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Graf 8: Primerjava povprečja doseženih točk pri celotnem BAT testu glede na spol (moški ali ženski). 

 

Graf 9 prikazuje 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 reševali 

moški. Ti so dosegli v povprečju 288 točk ženske pa so dosegle 254,45 točk. Tudi pri 

italijanskem B delu so moški dosegli boljše povprečje točk, in sicer 288,85 točk, ženske 

pa so v povprečju dosegle 279,35 točk. Ravno tako pri reševanju C dela nista bili 

skupini enakovredni z razlago enake predpostavke kot pri grafu 8. V skupnem izračunu 

so moški dosegli boljše rezultate kot ženske. Skupno povprečje moških je 629,55 točk, 

povprečje rezultatov žensk pa je 576,35  točk. Torej lahko vidimo, da so razlike kar 

pomembne, prevsem v slovenskem B delu. Glede na dobljene rezultate moramo 

odgovoriti pritrdilno na raziskovalno vprašanje 2. Predpostavljamo, da je temu tako 

zaradi nižje izobrazbe in povprečno višje starosti v skupini žensk. Zato menimo, da je 

odgovor na to raziskovalno vprašanje »Ali obstajajo razlike v uspešnosti pri testiranju 

A, B in C dela med ženskami in moškimi?«, precej odvisen od soupliva drugih 

spremenljivk, kot sta starost in stopnja izobrazbe. 

 

 

Graf 9: Primerjava povprečja doseženih točk pri posameznem delu BAT testa glede na spol (moški ali žensk 
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Graf 10 prikazuje primerjavo uspešnosti pri reševanju posameznih delov BAT testa 

glede na različno stopnjo izobrazbe. Da smo lažje primerjali rezultate, smo vzorec 

razdelili na tri dele. In sicer v nižjo izobrazbo (1), spadajo testiranci, ki imajo 

nedokončano ali končano osnovno šolo. V srednjo izobrazbo (2), spadajo testiranci, ki 

imajo poklicno ali srednjo šolo. V višjo izobrazbo (3) pa smo vključili testirance, ki so 

dokončali univerzo, visoko šolo ali magisterij. 

 

Slovenski B del so najboljše rešili testiranci z izobrazbo 3. stopnje. Ti so imeli v 

povprečju 340,75 točk, testiranci izobrazbe 2. Stopnje so imeli v tem delu v povprečju 

265,10 točk medtem ko so testiranci 1. stopnje imeli v tem delu v povprečju 235,05 

točk. Tu se tudi najboljše vidi razlika pri reševanju obeh skupin. Tudi italijanski B del 

so boljše rešili testiranci z izobrazbo 3. S povprečjem 349 točk in 2. stopnje, s 

povprečjem 270,55 točk. Testiranci 1. stopnje pa so v tem delu imeli v povprečju 

263,42 točk. Pri C delu so se skupine ravno tako nekoliko razlikovale reševanju. 

Testiranci z izobrazbo 3. stopnje so imeli v povprečju 65 točk, tisti z izobrazbo 2. 

stopnje so imeli v povprečju 47,15 točk in tisti iz 1. stopnje pa 36,83 točk. 

Najboljše povprečne rezultate v celotnem BAT testu so dosegli testiranci 2. in 3. 

stopnje izobrazbe. Iz rezultatov lahko povzamemo, da ima izobrazba zelo pomemben 

vpliv na rezultate, kljub razhajanj v starosti in stopnji Brockove afazije. Torej smo na 

raziskovalno vprašanje »Ali se uspešnost pri testiranju A, B in C dela razlikuje pri 

različno izobraženih osebah?«, lahko odgovorili pritrdilno. 

 

 

 

Graf 10: Primerjava povprečja doseženih točk pri posameznih delih BAT testa glede na izobrazbo (1. Stopnja, 2. 

Stopnja in 3. stopnja) 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

Slo B del Ita b del C del

Izobrazba 1 Izobrazba 2 Izobrazba 3 ali več



Jožica Sever: Uporaba testa za afazijo pri slovensko-italijanskih in italijansko-slovenskih dvojezičnih pacientih z Brocovo afazijo 

65 

Grafa 11 in graf 12 prikazujeta primerjavo uspešnosti pri reševanju celotnega testa 

BAT in uspešnost pri posameznih delih BAT dela glede različnih starostnih skupin.  

Slovenski B del so najboljše rešili testiranci stari od 55 do 69 let s povprečjem 330,38 

točk, sledijo jim testiranci stari od 70 do 79 let s povprečjem 272,58 točk.  Najbolj 

enakovredno so reševali C del. Kljub temu so imeli testiranci stari od 55 do 69 let 

najboljše rezultate, in sicer 780,67 točk. Slabše rezultate imajo testiranci stari od 70 do 

79 let pa so skupno dosegli 545,15 točk. Rezultati, očitne razlike med starostnima 

skupinama se nam zdijo pričakovani, saj so udeleženci prve starostne skupine mlajši 

in z višjo stopnjo izobrazbe. 

 

 

 

Graf 11: Primerjava povprečja doseženih točk pri celotnem BAT testu glede na starostno skupino (55-69 let, 70-80 

let). 

 

 

 

Graf 12: Primerjava povprečja doseženih točk pri posameznih delih BAT testa glede na starostno skupino (55-69 

let, 70-80 let) 
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Izračun aritmetične sredine, minimalno in maksimalno število točk ter standardnega 

odklona celotne populacije za vsako spremenljivko posebej za C del BAT testa se 

nahajajo v tabeli 5. 

 

 
Tabela 5: Izračun aritmetične sredine in standardnega odklona celotne 

Spremenljivke C dela BAT testa M Min Max SD 

 10 10 10 0 

Prevajanje besed 14,90 9 19,50 0,38 

Prevod stavkov 12,63 4,50 22 0,52 

Slovnična presoja 10,10 5,00 16,50 0,42 

 

 

V skupnem seštevku vseh treh delov je italijansko-slovenska skupina govorcev boljše 

reševala BAT test, čeprav lahko vidimo, da razlike niso pri vseh postavkah močno 

očitne. V povprečju so imeli italijansko-slovenski del vzorca 273,08 točk na slovenskem 

delu B testa, in 264,46 točk na italijanskem B delu testa. Italijansko-slovenski del 

vzorca je dosegel povprečno 313,56 na italijanskem B delu testa in 268,44 na 

slovenskem B delu testa. 

Tabela 1 prikazuje porazdelitev rezultatov, ki so jih testiranci dosegli pri celotnem testu 

BAT- slovenski in italijanski B del n C del. 

 

Jauševac, je v svojem diplomskem delu (2013) predstavila rezultate testa za afazijo 

pri dvoježičnih osebah, na istem geografskem območju le, da je njen vzorec zajemal 

zdravo poulacijo, brez nevrogenih motenj. Dobila je zelo podobne rezultate na 

posameznih delih in spremenljivkah B dela. Velika razlika pa je bila v doseženih 

točkah, saj so v povprečju bolniki-testitanci iz našega vzorca dosegali za četrtino oz. 

tretjino manj, kot testiranci zajeti v vzorec Jauševac, M. Zanimiva bi bila primerjava 

enakih starostnih skupin in enako velikih velikih vzorcev testirancev z nevrogeno 

motnjo in brez. 
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6.2. Dosežene točke pri posameznih delih na celotnem testu za 

afazijo pri dvojezični osebi 

 

 
Tabela 6: Izračun aritmetičnih sredin in standardnih odklonov za vsako spremenljivko posebej za slovenski in italijanski B del 

BAT testa za slovensko-italijanske in italijansko-slovenske govorce. 

 

Slovenski B del Italjanski B del 

Slo-ita Ita-slo Slo-ita Ita-slo 

M SD M SD M SD M SD 

Spontani govor 3,38 0,17 3,25 0,25 2,71 0,17 4,06 0,12 

Kazanje predmetov 9,42 0,10 9,31 0,14 7,67 0,29 10,00 0,00 

Enostavni ukazi in sestavljeni ukazi 8,08 0,24 6,38 0,19 6,50 0,32 8,50 0,18 

Zapleteni sestavljeni ukazi 3,96 0,17 4.31 0,58 3,29 0,19 4,00 0,18 

Slušna besedna diskriminacija 16,50 0,09 15,00 0,50 14,00 0,49 16,50 0,25 

Razumevanje skladenjskih struktur - trdilne 
povedi 35,17 1,19 30,25 1,48 31,00 1,45 35,25 1,16 

Razumevanje skladenjskih struktur - nikalne 
povedi 14,00 1,02 16,50 0,78 15,00 0,86 20,00 0,41 

Razumevanje skladenjskih struktur - reverzibilne 
nominalne povedi 14,67 0,25 13,25 0,38 13,33 0,40 14,75 0,31 

Semantične kategorije 4,17 0,13 3,50 0,14 3,08 0,15 4,75 0,13 

Sopomenke 4,33 0,14 3,75 0,13 4,00 0,18 4,50 0,14 

Protipomenke 3,00 0,11 3,00 0,20 3,00 0,11 4,25 0,13 

Slovnična presoja 6,67 0,39 6,13 0,72 5,83 0,41 7,75 0,46 

Semantična sprejemljivost 5,67 0,39 5,63 0,50 4,25 0,32 7,13 0,53 

Ponavljanje besed in nesmiselnih besed ter 
leksikalna presoja 24,13 1,05 21,75 1,81 21,58 1,08 26,75 0,70 

Ponavljanje povedi 5,92 0,19 5,75 0,24 5,42 0,23 6,50 0,14 

Serije 2,17 0,14 2,19 0,17 2,17 0,16 4,38 0,19 

Verbalna fluentnost 4,33 0,15 5,00 0,51 3,46 0,17 4,81 0,22 

Imenovanje 13,17 0,81 12,38 1,50 12,42 0,94 15,75 1,28 

Sestavljanje stavkov 20,13 0,71 19,50 0,69 16,58 0,83 21,19 0,58 

Semantična nasprotja 8,00 0,25 7,38 0,12 6,42 0,30 8,13 0,06 

Morfološke izpeljanke 14,42 0,59 13,75 0,98 12,58 0,52 16,00 0,65 

Opis slikovno predstavljene zgodbe 2,25 0,15 2,38 0,11 1,83 0,17 3,06 0,03 

Računanje na pamet 8,00 0,57 7,75 0,63 6,50 0,49 9,88 0,74 
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Grafi od 13 do 34 prikazujejo porazdelitev povprečnih rezultatov pri posamezni 

spremenljivki B in C dela BAT testa. 

 

 

 

 
Graf 13: Spontani govor pri maternem oz. učnem jeziku. 

 

 

 
Graf 14: Kazanje predmetov pri maternem oz. učnem jeziku. 

 

 

Graf 15: Enostavni ukazi pri maternem oz. učnem jeziku. 
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Graf 16: Zapleteni sestavljeni ukazi pri maternem oz. učnem jeziku. 

 

 

 

Graf 17: Sopomenke pri maternem oz. učnem jeziku. 

 

 

 

Graf 18: Razumevanjestruktur-trdilne povedi pri maternem oz. učnem  jeziku. 
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Graf 19: Razumevanje struktur-nikalne povedi pri maternem oz. učnem  jeziku. 

 

 

 

Graf 20: Semantične kategorije pri maternem oz. učnem jeziku. 

 

 

 

 

Graf 21: Semantična sprejemljivost pri maternem oz. učnem jeziku. 
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Graf 22: Ponavljanje besed in nesmiselnih besed ter leksikalna presoja v maternem oz. učnem jeziku. 

 

 

 

Graf 23: Ponavljanje besed pri maternem oz. učnem  jezik. 

 

 

 

Graf 24: Serije pri maternem oz. učnem jeziku. 

19,00

20,00

21,00

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

Materni jezik Učni jezik

Ponavljanje besed in nesmiselnih besed ter 
leksikalna presoja

5,20

5,40

5,60

5,80

6,00

6,20

6,40

Materni jezik Učni jezik

Ponavljanje povedi

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Materni jezik Učni jezik

Serije



Jožica Sever: Uporaba testa za afazijo pri slovensko-italijanskih in italijansko-slovenskih dvojezičnih pacientih z Brocovo afazijo 

72 

 

 

Graf 25: Verbalne fluentnosti pri maternem oz. učnem  jeziku. 

 

 

 

Graf 26: Imenovanje pri maternem oz. učnem jeziku. 

 

 

 

Graf 27: Sestavljanje stavkov pri maternem oz. učnem jeziku. 
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Graf 28: Semantična nasprotja pri maternem oz. učnem jeziku. 

 

 

 

Graf 29: Morfološke izpeljanke pri maternem oz. učnem jeziku. 

 

 

 

Graf 30: Opis slikovno predstavljene zgodbe pri maternem jeziku oz. učnem jeziku. 
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Graf 31: Računanje na pamet pri maternem oz. učnem jeziku. 

 

 

 

Graf 32: Slušno razumebanje besedila pri maternem oz. učnem jeziku. 

 

 

 

 

 

Graf 33: Glasno branje besed pri maternem oz. učnem jeziku. 
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                              Graf 34: Postavke C dela BAT testa. 
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Koncept tega diplomskega dela temelji poleg potrebnega teoretičnega dela na krajši 

študij primerov Brocove afazije pri slovensko-italijanski oz. italijansko- slovenski  

dvojezičnosti.  Uporabljena metoda je test za afazijo pri dvojezični osebi – BAT in sicer 

A, B in C del. Želeli smo ugotoviti ustreznost testa pri bolnikih, ki trpijo za Broca afazijo, 

glede na spol, starost in izobrazbo ter preveriti ali se po afaziji Broca določeno 

jezikovno področja bolje odziva v prednostnem oz. drugem jeziku.  Testirali smo 10 

dvojezičnih oseb starih od 55. do 79. let, ki so imele nevrološko okvaro na Brocovem 

področju in živijo na dvojezičnem področju slovenske Obale. Osebe imajo različno 

stopnjo izobrazbe in so iz različnih socio-kulturnih območij. Izbrane so naključno, le na 

spol sem bila pozorna, da je bil enakomerno porazdeljen.  

Večina testirancev je bila na testu za četrtino manj uspešna, primerjavi z zdravo 

polulacijo.  Zaradi stanja Broca afazije so jim nekatere naloge delale velike težave. 

Velike razlike so se pokazale predvsem pri sklopu sestavljanja stavkov, kjer menimo, 

da osebe niso dovolj dobro razumele, kaj želimo od njih, čeprav so pred tem zatrdile, 

da navodilo razumejo. Pri sestavljanju najkrajše možne povedi so uporabili komaj 

zadostno število besed. Zelo negotovi so bili o smiselnosti povedi. Za nekatere med 

njimi je bil prepis ali zapis zelo težaven oz. celo onemogočen zaradi pareze prednostne 

roke. 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. Morda bi bilo priporočljivo, da imajo bolniki-testiranci vsaj 

osnovno izobrazbo, ker je to podlaga za uspešno reševanje BAT testa. Še natančnejše 

rezultate bi lahko dobili, če bi pri vzorcu upoštevali ne le vrsto nevrogee motnje ampak 

tudi težavnostno stopnjo le te. 

Težko je bilo slediti vsem pogojem (diagnoza Broca afazija, starost, jezik, spol), to je 

zahtevalo precej časa. Predvsem čas testirancev in družinskih članov, ki so jih vozili 

v ambulanto so si včasih s težavo vzeli toliko časa. Za izvedbo celotnega testa smo 

se namreč morali s testiranci srečati kar petkrat po eno uro, 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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BAT test se je izkazal kot jezikovno ustrezen, uporaben test in razumljiv ciljni populaciji. 

Sprva so bili testiranci zaskrbljeni, kasneje pri izvajanju testa pa so testirani podajali 

komentarje, s katerimali so test na začetku označevali za »lahkega«, kaj kmalu pa za 

»težkega« in predolgega, predvsem pri nalogah, ki zahtevajo večjo mero miselnega 

napora. Vzeti je potrebno v zakup, da ljudje z manj leti šolanja so običajno tudi manj 

aktivni na govorno jezikovnem področju. Večina testirancev, ki ima za sabo več let 

šolanja, je še vedno aktivnih na več načinov. Kot na primer obiskovanje tečajev za 

tretje starostno obdobje, še vedno aktivno udeleževanje v družbi, več fizične aktivnosti, 

več branja knjig ipd.  

Menim tudi, da je test dobro in dosledno sestavljen, saj preverja vsa področja, ki so 

zanimiva za logopedsko prakso. Kot je v svojem članku omenil Paradis (2011), test ni 

uporaben le za osebe, ki trpijo za afazijo, pač pa tudi za osebe, ki imajo druge bolezni, 

poškodbe in sindrome, ki vplivajo na govor in jezik. 

Vsi sklopi, ki so zajeti v testu za afazijo pri dvojezični osebi, se mi zdijo primerni za 

uporabo v logopedski praksi, saj skupaj zajemajo prav vse potrebno za diagnostiko, 

kot tudi izhodišče za nadaljnjo logopedsko obravnavo. S testom dobimo točen vpogled 

v bolnikova močna in šibka področja, kar nam omogoča krepitev močnih in 

spodbujanje napredka pri šibkih področjih. 

 

Kot slabost testa bi označili njegovo dolžino. Kljub temu, da je bil test izveden v več 

srečanjih je bil za bolnike-testirance zelo naporen.  

Samo testiranje je bilo zelo zanimivo, saj se je večina testirancev, kljub začetni zadregi 

kmalu sprostila in pripovedovala različne prigode iz  lastnega šolskega življenja.  

 

Ta raziskava je prva v svoji vrsti na področju Slovenije. Test za afazijo pri dvojezični 

osebi – BAT je bil pri nas tokrat prvič uporabljen na vzorcu, ki je dvojezičen in z okvaro 

na Brocovem področju. V tujini sicer obstaja že veliko narejenih študij, v katerih so 

opisani primeri dvojezične afazije v kombinaciji z nevrogenimi motnjami. Čeprav je v 

klinični realnosti vse več primerov, ki potrebujejo strokovno pozornost. Po drugi strani 

pa so smernice za ocenjevanje in terapijo vse številčnejših primerov še zelo 

nedodelane. Upam, da bo ta raziskava, čeprav na zelo majhnem vzorcu, pripomogla 

k večji pozornosti do dvojezičnih bolnikov z nevrogenimi motnjami, ter spodbuda k bolj 

pogljobljenemu raziskovanju problematike s strani različnih strokovnjakov. 
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