
UNIVERZA V LJUBLJANI, SKUPNI INTERDISCIPLINARNI 

PROGRAM DRUGE STOPNJE KOGNITIVNA ZNANOST  

V SODELOVANJU Z UNIVERSITÄT WIEN, SVEUČILIŠTE U 

ZAGREBU, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE IN 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

MENTOR: PROF. DR. ZVEZDAN PIRTOŠEK, DR. MED.  

LJUBLJANA, 2016 

  

DAVID SAKIĆ 

IZZVANE SPOMINSKE 

KONFABULACIJE PRI 

BOLNIKIH Z 

BOLEZNIMI 

MOŽGANOV 



 

UNIVERZA V LJUBLJANI, SKUPNI INTERDISCIPLINARNI 

PROGRAM DRUGE STOPNJE KOGNITIVNA ZNANOST 

 V SODELOVANJU Z UNIVERSITÄT WIEN, SVEUČILIŠTE U 

ZAGREBU, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE IN 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

Mentor: prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med.  

Ljubljana, 2016  

DAVID SAKIĆ 

IZZVANE SPOMINSKE 

KONFABULACIJE PRI 

BOLNIKIH Z 

BOLEZNIMI 

MOŽGANOV 
Magistrsko delo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektura: Maša Dolanc, magistrica tolmačenja  

Zahvala 

To delo je plod številnih mislecev in raziskovalcev, 

ki so se zadnjih sto in več let odločili ukvarjati s 

konfabulacijami – zanimimivim, a izredno slabo 

razumljenim pojavom. Zato hvala vsem, ki so pred 

mano prehodili trnovo pot in mi olajšali delo. 

Hvala Maji Blesić, ki je vztrajno in neumorno 

pomagala pri izvajanju intervjujev. 

Hvala prof. dr. Zvezdanu Pirtošku, ki je raziskavo 

sploh omogočil in na vsakem koraku svetoval, 

kako jo izboljšati. 

Hvala družini, ki me je podpirala, četudi jim je 

moje zanimanje za konfabulacije popolnoma tuje. 

In hvala Maši, da ni obupala nad menoj, ko sem 

dolgovezil o strukturiranih vprašalnikih in teorijah 

konfabulacij, in da si je vzela čas za slovnično ter 

stilistično izboljšanje tega dela.  



Povzetek 

V sklopu te magistrske naloge smo proučevali konfabulacije, simptom pri nekaterih 

bolnikih z različnimi boleznimi možganov. Bolniki s tem simptomom trdijo nekaj in v to 

močno verjamejo, četudi se zunanji opazovalci s trditvami ne strinjajo in lahko predložijo 

dokaze, ki trditve izpodbijejo. Pri naši raziskavi smo se omejili na izzvane spominske 

konfabulacije, ki jih klasificiramo kot podzvrst konfabulacij. S strukturiranim 

vprašalnikom za odkrivanje konfabulacij smo testirali bolnike z boleznimi možganov in 

skušali odkriti, ali so pri njih prisotne izzvane spominske konfabulacije in kako zelo 

razširjen je ta simptom. Naši hipotezi sta bili, (i) da je konfabulacije mogoče izzvati in 

kvantificirati z Dalla Barbovim vprašalnikom za odkrivanje konfabulacij ter (ii) da so 

konfabulacije bolj razširjen pojav, kot je navedeno v znanstveni literaturi, in niso prisotne 

zgolj pri ozkem naboru bolnikov z boleznimi možganov. Raziskava pri bolnikih, ki ne 

kažejo konfabulatornega vedenja, še ni bila opravljena, zato bi lahko naše delo odgovorilo 

na vprašanje, ali imajo bolniki z različnimi boleznimi, ki glede na rezultate testa 

konfabulirajo v podobni meri, kakšne skupne značilnosti.  

Rezultat naše raziskave je bil, da ima uporabljeni vprašalnik za odkrivanje konfabulacij 

številne pomanjkljivosti, in posledično so tudi rezultati, po katerih nevrološki bolniki 

proizvedejo signifikantno več konfabulacij kot zdravi udeleženci (p = 0,021), 

nezanesljivi. Prvo hipotezo o kvantifikaciji konfabulacij s tem vprašalnikom smo torej 

ovrgli, hipoteze o večji razširjenosti konfabulacij med bolniki z boleznimi možganov pa 

posledično nismo mogli zanesljivo testirati. Predlagamo nekaj potencialnih izboljšav za 

izboljšanje zanesljivosti vprašalnika, toda hkrati podvomimo o možnosti kvantifikacije 

tako kompleksnega in slabo razumljenega pojava, kot so konfabulacije. Naše ugotovitve 

so relevantne za vse raziskave, v katerih je bil uporabljen enak ali podoben vprašalnik. 

Obstaja možnost, da so rezultati tovrstnih raziskav močno popačeni ali celo napačni. 
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konfabulacije, lažni spomini, bolezni možganov, strukturiran intervju 

  



 

Summary 

Provoked mnemonic confabulation in patients with brain diseases 

In the scope of this Master’s thesis, we have studied confabulations, a symptom in some 

patients with brain diseases. These patients claim and believe something even though 

third person observers do not agree with them and can offer proof to the contrary. In our 

study, we focused only on provoked mnemonic confabulations, which we classify as a 

subgroup of confabulations. We used a structured questionnaire to test patients with 

various brain diseases to determine whether they show signs of provoked mnemonic 

confabulations and, if so, how widespread this phenomenon is. We had two hypotheses: 

(i) confabulations can be provoked and quantified using the Dalla Barba Confabulation 

Battery, and (ii) confabulations are more widespread than stated in the current scientific 

literature. This would mean that confabulations are not limited only to a narrow scope of 

patients. As of yet and to our knowledge, no study has tested confabulations in patients 

that do not show any obvious confabulatory behaviour. Our study could therefore provide 

important data on patients with similar scores and different diseases, possibly hinting at 

some underlying similarities.  

Our conclusion was that the questionnaire has several and serious flaws, thus making 

unreliable our result that patients with brain diseases confabulate statistically significantly 

more often than healthy individuals (p = 0.021). Therefore, we rejected our first 

hypothesis on quantifying confabulations using this questionnaire and could not confirm 

or reject that confabulations are more widespread among patients with a brain disease 

than currently believed. We propose some changes that might make the questionnaire 

more reliable but we also share our doubts on whether such a complex and badly 

understood phenomenon as confabulation can even be quantified. Our findings are 

relevant for every study in which this or a similar questionnaire was used. There is a 

distinct possibility that the results of these studies are strongly skewed or incorrect. 
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confabulations, false memories, brain disease, structured interview 
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1. Uvod 

Pri proučevanju kognicije so raziskovalci različnih strok prišli do spoznanja, da človeški 

um ni popoln in nezmotljiv racionalni računski aparat, temveč je dovzeten tako za 

zunanje moteče dražljaje, torej takšne, ki zmedejo naše čute, kot za notranje moteče 

dražljaje, ki izvirajo iz naših možganov. O zmotnih zaznavah nas z iluzijami že desetletja 

podučujejo psihologi. Iluzije izigrajo naše čute, tako da imamo občutek, da ima videno, 

slišano ali otipano neko lastnost, ki je v resnici nima. Dober primer je Ponzova iluzija, pri 

kateri na risbo železniške proge, ki izginja v daljavo, narišemo dve vzporedni črti enake 

dolžine, eno nižje, ki tirnic ne seka, in eno višje, ki tirnici seka. Drugo črto zaznamo kot 

daljšo. Do iluzije pride zato, ker tirnici interpretiramo kot vzporedni liniji, ki izginjata v 

daljavi. Črto, ki tirnici seka, zaznamo kot bolj oddaljeno, ampak na retini obe črti 

ustvarita sliki enakih velikosti, kar je možno le, če je bolj oddaljen predmet večji. 

Tovrstnih iluzij je veliko in kažejo na to, da ima naš zaznavni aparat določene bližnjice 

oziroma hevristike, zaradi katerih lahko v nekaterih situacijah pridemo do napačnih 

sklepov o stvarnosti sveta, v katerem se nahajamo. Zmotljivost čutov je omenjal že René 

Descartes, ki je ravno s pomočjo te zmotljivosti prišel do slavnega zaključka »cogito ergo 

sum« – mislim, torej sem. Poleg dvomov o zaznavnem sistemu je Descartes izpostavil 

tudi, da bi vsebina njegovih misli prav tako lahko bila zmotna. Stoletja kasneje se je 

izkazalo, da je imel prav. Ob predpostavki, da izrečene besede in storjena dejanja 

odražajo misli in prepričanja nekega posameznika, ni težko priti do sklepa, da se ljudje 

med seboj močno razlikujemo; tem razlikam so priča tisočletja političnih, verskih, 

ekonomskih in drugih nestrinjanj . Toda tovrstna nasprotujoča si mnenja niso nič 

nenavadnega in jih dandanes ne bi označili kot bolezenske simptome. Obstajajo pa ljudje, 

ki so zaradi odklonskega vedenja diagnosticirani kot bolniki s kognitivno motnjo. Kje je 

torej ločnica med »normalnim« človekom in bolnikom, ki potrebuje nevrološko ali 

psihiatrično pomoč? Vprašanje nima enoznačnega odgovora, saj se družbeno pojmovanje 

»normalnega« sčasoma spreminja in nekdaj bolezensko odklonsko vedenje (npr. 

homoseksualnost) ne velja več kot nekaj, kar bi bilo treba zdraviti. Poleg tega so nekateri 

vedenjski vzorci pri bolnikih (npr. blodnje) lahko zelo podobni izjavam zdravih ljudi (npr. 

poročanja, da so jih ugrabili nezemljani). Eden od teh težko določljivih kognitivnih 

fenomenov, ki je po mnenju nekaterih raziskovalcev prisoten tako pri vsakdanjem 

zdravem človeku, še bolj pa izražen pri nekaterih bolnikih z boleznimi možganov, so 

konfabulacije, ki so osrednja tema te magistrske naloge. 
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2. Konfabulacije 

V klinični populaciji so konfabulacije definirane kot »izjave ali dejanja, ki so posledica 

okvare spomina« (Metcalf idr., 2007, str. 23), ali kot »patološka produkcija lažnih 

spominov, […] do katere bi lahko prišlo zaradi poškodovanih spominskih in eksekutivnih 

funkcij« (Turner idr., 2008, str. 637). Konfabulacije pri bolnikih so torej lažni spomini, ki 

so delno ali v celoti nepravilni, ali pa med seboj pomešani resnični spomini (Kopelman, 

2010). Bolniki se načeloma ne zavedajo nepravilnosti svojih izjav, po čemer se 

konfabulacije razlikujejo od laganja (Hirstein, 2005). Nekateri bolniki se tudi vedejo v 

skladu s konfabulacijami (npr. bolnik trdi, da je dogovorjen s poslovnimi partnerji in 

skuša zapustiti bolnišnico (Schnider idr., 1996). 

2.1. Klasifikacija konfabulacij 

Raziskovalci so tekom let predlagali številne načine, kako konfabulacije klasificirati. 

Eden izmed zgodnejših predlogov je bil, da konfabulacije delimo na »trenutne« 

konfabulacije z verjetno ali mogočo vsebino in na »fantazijske« konfabulacije, ki so 

popolnoma neskladne s stvarnostjo (Berlyne, 1972). Kopelman (1987) je predlagal delitev 

na »izzvane« in »spontane« konfabulacije. Izzvane konfabulacije naj bi se pojavile kot 

odziv na nek izziv (npr. odgovor na vprašanje), spontane pa so podobne toku zavesti; 

bolnik ni izpostavljen izzivu in ne diskutira, temveč prosto govori. 

Schnider idr. (1996) je podrobneje definiral Kopelmanovo delitev. Schnider je menil, da 

je že samo raziskovalčevo posvečanje pozornosti bolniku dovolj močan dražljaj, da 

bolnik prične konfabulirati, zato konfabulacija ne more biti spontana. Kot spontane je 

označil le konfabulacije, v skladu s katerimi se bolniki vedejo oz. jih izživljajo. Kasneje 

(Schnider, 2008) je te vrste konfabulacij poimenoval »vedenjsko spontane konfabulacije« 

in jih razlikoval od drugih treh vrst konfabulacij:  

- »vdor« konfabulacij (opisuje jih kot »preproste izzvane konfabulacije«),  

- »trenutne« konfabulacije (neresnične izjave o avtobiografskem ali semantičnem 

spominu, ki so lahko spontane ali izzvane) 

- »fantazijske« konfabulacije (grandiozne izjave, ki so očitno neresnične) 

2.1.1. Težave s klasifikacijo »spontanih« in »izzvanih« konfabulacij 

V strokovni literaturi raziskovalci največkrat razlikujejo med izzvanimi in spontanimi 

konfabulacijami, toda pri tej delitvi se pojavijo številne težave (Metcalf idr., 2007): 



3 
 

- Ni enotnega mnenja o tem, ali gre za dihotomni kategoriji ali za isti pojav, ki je 

lahko bolj (spontane konfabulacije) ali manj (izzvane konfabulacije) izrazit. 

Schnider idr. (1996) so izvedli serijo preizkusov, s katerimi so pokazali dvojno 

disociacijo med spontanimi in izzvanimi konfabulacijami. Prišli so do sklepa, da 

gre pri izzvanih konfabulacijah za vdore napačnih spominov, do katerih pride 

zaradi »subjektovega iskanja po okvarjenem spominu« (Schinder idr., 1996, str. 

1365), spontane konfabulacije pa naj bi bile posledica časovne zmešnjave 

shranjenih informacij. Toda drugi avtorji (Dalla Barba, 1993) se ne strinjajo s to 

delitvijo in menijo, da gre pri konfabulacijah za nek kontinuiran pojav, ki ga lahko 

umestimo na premico glede na moč, s katero se izraža, od bolj vsakdanjih do 

fantazijskih izjav. 

 

- Tudi v raziskavah ni enotnega in jasnega razlikovanja med izzvanimi in 

spontanimi konfabulacijami. Nekateri (Schnider idr. 1996) jih dojemajo izključno 

kot izrazna načina konfabulacij in nimajo predpostavk o njihovi vsebini, medtem 

ko drugi (Fischer idr., 1995; DeLuca in Cicerone, 1991) spontanim 

konfabulacijam že v osnovi pripisujejo neko moč ali vsebino ter s tem v 

Kopelmanovi (1987) kategoriji implicitno vnesejo Berlynovo (1972) delitev. 

Spontane konfabulacije tako dojemajo kot »fantazijske in grandiozne«, izzvane pa 

kot »milejše in vsakdanje«. Tovrstno združevanje kategorij je arbitrarno in ni 

jasnih pokazateljev, zakaj bi moral način izražanja korelirati z vrsto vsebine 

(Schnider, 1996). 

  

- Ko poskušajo različni raziskovalci izzvati in kvantificirati konfabulacije, ti 

uporabljajo zelo različne metode (Metcalf, 2007). Najbolj očitna težava je, da 

rezultate različnih metod težko primerjamo med seboj. Primerjavo oteži še 

dejstvo, da glede definicije ali klasifikacije konfabulacij ni konsenza; posledično 

se vsaka raziskovalna metoda osredotoča na aspekt, ki se raziskovalcu zdi 

najpomembnejši. Rezultati dveh metod na istem vzorcu bolnikov bi se zato ob 

primerjavi lahko močno razlikovali, četudi naj bi obe metodi kvantificirali število 

izzvanih konfabulacij. 

 

- Ocenjevanje kvantitete ali kvalitete konfabulacij na podlagi rezultatov specifičnih 

nalog je problematično, saj slabši rezultat na takih testih ne pomeni nujno, da so 
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konfabulacije opazne tudi v vsakdanjem življenju (Moscovitch in Melo, 1997). 

Nekateri raziskovalci zato sploh ne klasificirajo konfabulatorjev, ampak le opišejo 

njihove simptome (Johnson idr., 1997). Spet drugi pa opuščajo vse specifične, 

strukturirane metode in uporabljajo le naturalistični pristop, torej intervjuje 

odprtega tipa (Metcalf idr., 2007).  

 

- Klinična slika bolnikov se spreminja s časom. Obstajajo opisi bolnikov, ki so jih 

sprva klasificirali kot spontane konfabulatorje, sčasoma pa je bilo spontanih 

konfabulacij vse manj, so pa postale izrazite izzvane konfabulacije (Schnider idr., 

2000). Takšna poročila govorijo v prid ideji, da uvrstitev bolnikov v eno ali drugo 

kategorijo ne bi smela biti dokončna, pač pa bi jih morali na daljši rok večkrat 

evalvirati in klasificirati, ko bi bolezen napredovala ali nazadovala. 

2.2. Zgodovinski pregled 

Konfabulacije so bile prvič omenjene začetkom 20. stoletja (Bonhoeffer, 1904). Takrat so 

veljale kot možen simptom izključno pri določeni težki okvari spomina, danes poznani 

kot sindrom Korsakoffa, pri katerem pomanjkanje tiamina privede do lezij v talamičnih 

jedrih in drugih delih možganov. Pri tej motnji se oseba ne zaveda, da ima težave s 

spominom oz. jih celo zanika in na semantična ali avtobiografska vprašanja podaja 

neresnične odgovore. Bonhoeffer je kot prvi predstavil tudi hipotezo o dveh vrstah 

konfabulacij, konfabulacijah »sramu«, ki naj bi prekrile bolnikove vrzeli v spominu, in 

fantazijskih konfabulacijah, ki naj bi nastale, ko so bolniki v deliriju. Berlyne (1972) je 

prevzel Bonhoefferjevo klasifikacijo, le da je konfabulacije sramu poimenoval trenutne 

konfabulacije in postavil hipotezo, da so bolniki, ki fantazijsko konfabulirajo, bolj 

dovzetni za ta simptom, ker želijo uresničiti neke neizpolnjene želje. V tem času se je 

močno razširila tudi hipoteza, da gre pri konfabulacijah za zavedno zapolnjevanje 

spominskih vrzeli, dokler ni Whitlock (1981) izpostavil, da »klinične preiskave kažejo, da 

se bolnik, ki konfabulira, povečini ne zaveda svojih spominskih težav in da njegove 

izjave izvirajo iz dostopnega vira spominov, ki so bili shranjeni pred pričetkom bolezni. 

Osnovno težavo predstavlja bolnikova nezmožnost, da bi se spomnil, da se ne more 

spominjati.« (Whitlock, 1981, str. 213). Sledil je sklep, da bi bilo nepravilno 

predpostavljati kakršnokoli aktivno »polnjenje vrzeli«, saj bolnik verjetno le želi podati 

odgovor na vprašanje. 
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Obstaja še vrsta drugih hipotez o razlogih za nastanek konfabulacij. Na primer, da gre za 

dejanske izkušnje, ki so časovno pomešane; dezinhibicijo zaradi poškodb v prefrontalnem 

korteksu ali pa okvare različnih eksekutivnih funkcij, ki nadzorujejo shranjevanje in 

priklic spominov (Glowinski, 2008). Metcalf idr. (2008) so članke o konfabulacijah 

razvrstili med tri teorije, ki skušajo pojasniti nastanek konfabulacij. To so teorija 

časovnega konteksta, teorija pomanjkljivih virov in teorija strateškega priklica. Razlike 

med teorijami so razložene v poglavju »Teorije spominskih konfabulacij«. 

Toda raziskovanje konfabulacij je zelo razvejeno in ni nujno omejeno na proučevanje 

bolnikov s spominskimi težavami. Geschwind (1965) je med prvimi raziskoval 

konfabulacije v širšem smislu, saj je pri proučevanju agnozij (nezmožnost prepoznavanja 

znanih predmetov ali dražljajev) in apraksij (nezmožnost izvajanja naučenih gibov) opisal 

bolnike, ki »skušajo zapolniti vrzeli v naboru informacij, ki so dostopne jezikovnim 

centrom« (Geschwind, 1965, str. 590). Geschwind je izpostavil, da izjave teh bolnikov 

močno spominjajo na izjave »klasičnih« konfabulatorjev, torej bolnikov z motnjami 

spomina. Hirstein (2005) se opre na Geschwinda in še dodatno razširi nabor sindromov, 

ki jih spremljajo konfabulacije. Po Hirsteinovem »epistemskem« konceptu gre pri 

konfabulacijah za odsotnost dvoma oz. »patološko prepričanje« pri formiranju in 

sporočanju misli. Med konfabulatorje tako med drugim vključuje tudi shizofrenike, 

bolnike z anozognozijo, ki se ne zavedajo svojih zdravstvenih težav in jih celo zanikajo, 

ter bolnike s Capgrasovim sindromom, ki trdijo, da so njihove svojce zamenjali tujci. 

2.3. Podobni pojavi 

Hirstein (2009), Berrios (2000, po Glowinski idr., 2008) in drugi kritizirajo klasično 

pojmovanje konfabulacij in izpostavljajo fenomene, ki so navzven močno podobni 

konfabulacijam. Berrios išče povezavo med konfabulacijami, blodnjami in lažmi ter 

navaja, da bi lahko pri konfabulacijah šlo za »motnje v pripovedovanju« in da bi bilo bolj 

smotrno proučevati incidenco v normalni populaciji kot pa študije primera. Hirstein se 

prav tako osredotoči na konfabulacije oz. konfabulacijam podobne pojave v drugačni 

klinični kot tudi v normalni populaciji. Podobni pojavi v klinični populaciji so blodnje, 

anozognozija in sindrom razdeljenih možganov, v normalni populaciji pa lažni spomini in 

vsiljeni spomini ter vsakdanje konfabulacije. 
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2.3.1. Blodnje 

Blodnje (angleško delusions) so lahko zelo podobne konfabulacijam; bolnik verjame 

nekaj, kar ni skladno z »resničnostjo«, kot jo dojemajo drugi. Na primer, bolnik s 

Capgrasovim sindromom bi trdil, da se za bolnikovega svojca ali znanca izdaja neki 

prevarant. Blodnje – te so proučevali predvsem pri bolnikih s shizofrenijo – se 

tradicionalno definira kot motena prepričanja o realnosti. Od konfabulacij naj bi se 

razlikovale po tem, da bolniki z blodnjami nimajo težav s spominom (Coltheart in Turner, 

2009). Pri blodnjah gre torej za motena prepričanja, pri konfabulacijah pa za moten 

spomin. Takšna klasifikacija ločuje psihogene in nevrogene procese, kar je za številne 

avtorje arbitrarna in slabo utemeljena distinkcija, zato so v zadnjih letih izšli številni 

članki, ki govorijo v prid krovni razlagi, ki zajema oba pojava (Coltheart in Turner, 

2009); podrobneje utemeljujejo razlike med pojavoma (Kopelman, 2010); ali pa iščejo 

skupne elemente, ki se jih do sedaj ni obravnavalo kot pomembne, na primer afektivni 

vidik pri obeh pojavih (Fotopoulou, 2010). Kljub pomanjkanju konsenza o razlikovanju 

med konfabulacijami in blodnjami so nekateri močno prepričani, da so pri obeh prisotne 

motnje nadzornih funkcij, zaradi česar bolnik nekritično sprejme neko idejo kot resnično 

in tvori konfabulacijo ali blodnjo (Turner in Coltheart, 2010). 

2.3.2. Anozognozija 

Določene poškodbe možganov lahko vodijo do zanimivega pojava (anozognozije), pri 

katerem se bolnik svojih zdravstvenih težav ne zaveda ali pa jih celo zanika. 

Anozognozija je relativno pogosta (vsaj 28 % po Nathanson idr., 1952, po Hirstein, 2005) 

pri bolnikih s popolno paralizo leve polovice telesa (levostranska hemiplegija). Ne le, da 

takšen bolnik zanika svojo paralizo, temveč na zdravnikovo prošnjo, naj dvigne 

paralizirano roko, odvrne, da zdaj ni pri volji za to, da mu neka druga težava (npr. artritis) 

to onemogoča ali pa da je roko že dvignil. Hirstein (2005) je mnenja, da imajo izjave teh 

bolnikov dovolj skupnega z izjavami »tradicionalnih«, spominskih konfabulatorjev, da jih 

lahko označimo za konfabulacije v okviru epistemološke teorije konfabulacij. Obstajajo 

še druge vrste anozognozij, na primer asomatognozija, pri kateri bolnik zanika, da mu 

pripada njegov lasten ud (Sacks, 1985), in sindrom Anton-Babinskega, pri katerem bolnik 

zanika svojo kortikalno slepoto (Hirstein, 2005). Anozognozije so relativno slabo proučen 

pojav in le redki avtorji (Hirstein in Ramachandran, 2010) jih skušajo povezati s 

klasičnimi konfabulacijami, čeprav imata oba pojava za zunanjega opazovalca nekaj 

očitnih skupnih točk. 
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2.3.3. Sindrom razdeljenih možganov 

Michael Gazzaniga (1995) in Roger Sperry (1984) sta proučevala bolnike, ki so jim 

zavoljo omilitve generaliziranih epileptičnih napadov prerezali corpus callosum, največjo 

komisuro, ki povezuje obe hemisferi. Za te bolnike se vsakdanje življenje ni bistveno 

spremenilo, ohranili so svoje kognitivne spodobnosti in v večini primerih ni bilo hujših 

stranskih učinkov. Toda pri izvajanju določenih nalog je postalo jasno, da je prenos 

informacij med hemisferama močno okrnjen. Bolniki so lahko verbalno poročali o slikah 

ali besedah, ki so jim jih raziskovalci pokazali v desnem vidnem polju, ki ga procesira 

leva hemisfera in je pri večini ljudi dominantna za jezik. O slikah v levem vidnem polju 

(desna hemisfera) niso mogli verbalno poročati, a so jih lahko narisali z levo roko (desna 

hemisfera). Za temo konfabulacije so relevantni preizkusi, v katerih so udeležencem 

naročili, naj storijo, kar bo pisalo na zaslonu; ko je bil ukaz v desnem vidnem polju (leva 

hemisfera), so to storili in rekli, da so dejanje izvedli, ker je tako pisalo na zaslonu. Ko pa 

je bil ukaz v levem vidnem polju (desna hemisfera), so še vedno sledili ukazu, a ko so jih 

raziskovalci vprašali, zakaj so to storili, so si razlog izmislili. Na primer, ko se je v levem 

vidnem polju prikazal ukaz »hodite«, so udeleženci v večini primerov vstali in pričeli 

hoditi; ko jih je raziskovalec vprašal, zakaj hodijo, se bili pogosti odgovori, kot npr.: 

»Samo po pijačo grem.« (Gazzaniga, 1998, 133). Po Gazzanigi so tovrstne razlage dejanj 

produkcija leve hemisfere, ki »tolmači« vsa naša dejanja in jih osmisli. Če leva hemisfera 

nima dostopa do razlogov ali ti enostavno niso znani, si jih, kot v zgornjem primeru, 

preprosto izmisli. 

2.3.4. Lažni in vsiljeni spomini 

Naš spomin še zdaleč ni popolna shramba vseh naših doživetij in naučenih dejstev. 

Spominjanje je konstruktiven proces, dovzeten za različne napake (Schacter idr., 2007). 

Raziskave, ki so primerjale spomin o tem, kaj so ljudje počeli, ko se je pripetil nek znan 

dogodek (npr. eksplozija vesoljske rakete Challenger; Neisser in Harsh, 1992, po French 

idr., 2010), so pokazale, da je poročilo, pridobljeno v roku 24 ur po dogodku, v večini 

primerov popolnoma nekompatibilno s poročilom, pridobljenim več let kasneje. Elizabeth 

Loftus (1997) je s kolegi tekom let izvedla številne raziskave, v katerih so udeležence s 

sugestijami pripravili do tega, da so se »spominjali« dogodkov, ki se niso nikoli zgodili. 

French idr. (2010) takšne spomine označijo za nekakšne konfabulacije pri zdravih 

subjektih, saj imajo s klasičnimi konfabulacijami to skupno značilnost, da so ljudje 

prepričani, da so njihovi spomini resnični. Fenomen lažnih spominov je družbeno 
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relevanten, saj do neke mere razvrednoti pričanja očividcev pri nesrečah in kaznivih 

dejanjih, ki so pomemben del pravnega sistema (Shaw in Porter, 2015). 

Chrobak in Zaragoza (2008) sta šla še korak dlje od sugeriranja odgovorov. Udeleženci v 

njunih raziskavah so si bili primorani izmisliti odgovore na vprašanja o dogodkih, ki se 

niso nikoli zgodili. Na primer: udeleženec si je ogledal kratek izsek filma, nato ga pa je 

spraševalec vprašal »Zakaj je oseba A storila B?«, čeprav ta oseba tega ni storila. Večina 

udeležencev je seveda tudi rekla, da oseba A ni storila dejanja B, a po vztrajanju 

spraševalca so si izmislili nek odgovor. Udeležence so nato po dveh mesecih zopet 

povabili, da povzamejo, kaj se je zgodilo v posnetku in velika večina je v pripoved 

vkomponirala svoj izmišljen odgovor. Ali imajo lažni in vsiljeni spomini nevronske 

korelate s klasičnimi konfabulacijami, pa ostaja neraziskano vprašanje. 

2.3.5. Vsakdanje konfabulacije 

Thalia Wheatley (2009) ima konfabulacije za pojav, ki je prisoten pri vseh ljudeh, le da je 

pri nekaterih bolnikih bistveno bolj izražen. Wheatley se opira na spoznanja iz kognitivne 

psihologije, da so človeški čuti zmotljivi in da nismo verodostojna shramba doživelih 

dogodkov, temveč da »polnimo vrzeli […] in generiramo lažne razlage s pomočjo nam 

dostopnih kulturnih referenc« (Wheatley, 2009, str. 219). Po njenem mnenju je 

konfabuliranje vsakdanji pojav, glavna razlika med kliničnimi in vsakdanjimi 

konfabulacijami pa je v tem, ali se povedano zdi resnično ali mogoče. V tem smislu gre 

pri vsakdanjih konfabulacijah za pripovedke, ki jim verjamejo tako pripovedovalec kot 

slušatelji, klinični konfabulatorji pa niso sposobni pripovedovati v mejah »resničnostnega 

merila« (angleško truthiness) in jim posledično slušateljev ne uspe prepričati o resničnosti 

pripovedi. 
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3. Teorije spominskih konfabulacij 

Metcalf idr. (2007) so po obsežnem in temeljitem pregledu strokovne literature zadnjih 

nekaj let prišli do zaključka, da lahko raziskave o konfabulacijah (pojmovane v ožjem, 

klasičnem, spominskodeficitnem okvirju) razdelimo med tri vrste teorij, ki skušajo 

pojasniti, kaj konfabulacije so in zakaj se pojavijo, nato pa predstavijo še lasten, 

obsežnejši model konfabulacij. 

3.1. Teorije časovne zmedenosti 

Po teorijah časovne zmedenosti naj bi bolniki imeli težave pri umeščanju spominov v 

pravilno časovno obdobje, zaradi česar pride do napak pri razporejanju doživetih 

dogodkov v pravilni vrstni red. Glavna predstavnika sta Dalla Barba (1993) in Schnider 

(1996), vsak s svojo različico teorije.  

Po Dalla Barbovi teoriji »časovne zavesti« naj bi se bolniki, ki konfabulirajo, zavedali 

preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, a ko so soočeni z vprašanjem, kdaj se je nek 

dogodek pripetil, nimajo dostopa do teh informacij, na voljo imajo le najbolj utrjene in 

stabilne elemente avtobiografskega spomina. Iz tega razloga naj bi vsebina konfabulacij 

največkrat bila neka bolnikova uveljavljena rutina ali navada (Dalla Barba, 2010). Teorija 

časovne zavesti v prvi vrsti pojasnjuje nastanek konfabulacij z avtobiografsko vsebino, 

kar naj drugim teorijam ne bi uspelo (Dalla Barba, 1997). Dalla Barba (2001) je na 

podlagi svojih raziskav razvil hipotezo, ki naj bi osvetlila razmerje med »spominom, 

zavestjo in časovnostjo« (Slika 1). Znotraj te hipoteze loči časovno zavest, ki nam 

omogoča vpogled v pretekle, sedanje in morebitne prihodnje dogodke, ter zavest védenja, 

ki zadeva informacije brez časovne komponente (npr. semantične informacije). Ob 

interakciji obeh zavesti med seboj in s »sistemom za dolgoročno pomnjenje«, v katerem 

so informacije shranjene brez časovnega zaporedja, nastane končni spomin. Do 

konfabulacij pa pride, če je ta interakcija na neki točki poškodovana ali prekinjena. Z 

mestom prekinitve je pogojena tudi vsebina konfabulacije. Tako naj bi poškodba med 

»časovno zavestjo« in »sistemom za dolgoročno pomnjenje« sprožila konfabulacije, ki 

bodo izhajale iz najbolj stabilnih spominov, postavljenih v sedanjost. Če so spomini v 

sistemu za dolgoročno pomnjenje oslabeli, zavest védenja pa ne, pride do semantičnih 

konfabulacij; če pa so spomini tako oslabeli, da povezava med njimi in časovno zavestjo 

ter zavestjo védenja ni več mogoča, lahko pride do bolj bizarnih konfabulacij (Metcalf 

idr., 2007). 
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Slika 1: Hipoteza o razmerju med spominom, zavestjo in časovnostjo; TC (temporal consciousness) = časovna zavest; 

KC (knowing consciousness) = zavest védenja; x, y in z = specifične modifikacije sistema za dolgoročno pomnjenje, ki 

variirajo od manj (x) do bolj stabilnih (z) (vzeto iz Metcalf idr., 2007). 

Teorijo časovne zavesti je Moscovitch (1995) kritiziral, češ da so kronološke napake le en 

simptom konfabulacij in da z opisovanjem le-teh ne moremo razložiti celotnega pojava. 

Teorija naj bi še posebej slabo razložila bolj bizarne, fantazijske oblike konfabulacij. 

Druga večja kritika zadeva mehanizme, ki morajo biti poškodovani za nastanek 

konfabulacij. Številni avtorji so mnenja, da mora biti poleg spomina okvarjena še neka 

preverjajoča, eksekutivna funkcija, ki izvira iz frontalnega korteksa (Metcalf idr., 2007). 

Toda Dalla Barba idr. (1997) trdijo, da je za konfabulacije zadošča ena sama okvara, 

vendar ne pojasnijo, zakaj se konfabulacije pojavijo le pri nekaterih amnestičnih 

pacientih, pri drugih pa ne. 

 

Za razliko od Dalla Barbe, ki se s svojo hipotezo opira predvsem na izzvane 

konfabulacije, se Schnider idr. (1996, 2003) osredotočajo na spontane konfabulacije. V 

svoji »teoriji časovnega konteksta« trdijo, da gre pri spontanih konfabulacijah (ki jih 

bolniki izživljajo) za zamenjavanje trenutne stvarnosti s preteklimi dogodki. V podporo 
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tej teoriji so Schnider idr. (1996) zasnovali nalogo, ki je bila sestavljena iz dveh delov. V 

prvem delu so morali udeleženci opazovati slike predmetov in se odzvati vsakič, ko se je 

nek predmet ponovil. V drugem delu so morali ponoviti nalogo z istim naborom slik, le 

da so se tokrat ponavljali drugi predmeti, predmeti, ki so se ponavljali v prvi nalogi, pa se 

tu niso ponavljali. Cilj naloge je bil ugotoviti, v kolikšni meri udeleženci razlikujejo med 

tem, kar se ponavlja sedaj in tem, kar se je ponavljalo prej. S tem so imeli signifikantno 

več težav bolniki, ki so po kriterijih avtorjev spontano konfabulirali, zato so prišli do 

sklepa, da »spontane konfabulacije očitno temeljijo na nezmožnosti prepoznavanja 

časovnega reda shranjenih informacij, kar vodi do zmotnega priklica spominskih 

elementov, ki ne sodijo skupaj« (Schnider idr., 1996, str. 119). Schnider (2003) je kasneje 

zapisal, da bolniki, ki konfabulirajo, niso sposobni »potlačiti« spominov, ki niso 

relevantni za sedanjost. Ti, še vedno aktivni, nepotlačeni spomini, naj bi se pomešali med 

seboj, zaradi česar je bolnik prepričan, da so vsi spomini relevantni tu in zdaj. Najbolj naj 

bi to prišlo do izraza pri spontanih konfabulatorjih, saj imajo ti »potlačevalne« funkcije 

bolj okrnjene kot izzvani konfabulatorji. 

 

Kritiki Schniderjeve teorije izpostavljajo, da se zdi takšen model priklica spomina, pri 

katerem se prikliče veliko različnih spominov in so pred ozaveščanjem skoraj vsi 

potlačeni, precej potraten (Metcalf idr., 2007). Schnider prav tako kot Dalla Barba ne vidi 

potrebe po vključevanju okvare eksekutivnih funkcij v svoj model konfabulacij. Skupna 

kritika obeh teorij je, da časovna zmedenost ni omejena le na bolnike s konfabulacijami, 

ampak je prisotna tudi pri drugih amnestičnih bolnikih in bolnikih z lezijo v 

dorzolateralnem prefrontalnem korteksu (Metcalf idr., 2007). 

 

3.2. Teorije priklica 

Pri teorijah priklica je temeljna predpostavka, da gre »pri avtobiografskih in nekaterih 

semantičnih spominih za konstrukcije in da frontalni režnji oz. eksekutivne funkcije 

igrajo ključno vlogo pri iskanju in rekonstrukciji spominov« (Metcalf idr., 2007, str. 34). 

Vloga teh eksekutivnih funkcij naj bi bila preverba pravilnosti in smiselnosti spominov. 

Moscovitch in Winocur (2002) ločujeta asociativni priklic, ki naj bi bil avtomatičen in 

neodvisen od eksekutivnih funkcij, ter strateški priklic, ki je bolj ciljno usmerjen, 

ozaveščen, zahteva več truda in temelji na preverjajočih eksekutivnih funkcijah. Pri 

konfabulatorjih naj bi bil strateški priklic vsaj do neke mere okvarjen, kar posledično 
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pomeni, da se konfabulacije ne bodo pojavile pri vsakem priklicu spominov. Težave s 

časovnim kontekstom naj bi prav tako bile posledica nedelujočih eksekutivnih funkcij 

(Burgess in Shallice, 1997, po Metcalf idr., 2007). Po teoriji strateškega priklica bi 

semantične in epizodične konfabulacije morale biti zastopane v isti meri, toda Dalla 

Barba (1997) poroča predvsem o konfabulacijah pri odgovorih na avtobiografska 

vprašanja, medtem ko naj bi bile semantične konfabulacije bistveno redkejše. Moscovitch 

in Melo (1997) kritizirata Dalla Barbov vprašalnik za testiranje konfabulacij, rekoč, da do 

razlike pride zaradi višje težavnosti semantičnih vprašanj v primerjavi z epizodičnimi, 

medtem ko Dalla Barba (1997) vztraja pri tem, da so mehanizmi za priklic splošnega 

semantičnega in avtobiografskega semantičnega spomina različni. 

Nadaljnja pomembna predpostavka teorije strateškega priklica je, da je okvarjen 

mehanizem za priklic spomina in ne sama »spominska shramba« (Metcalf, 2007). 

Posledično naj bi bolniki v isti meri konfabulirali o davni in nedavni preteklosti. Conway 

in Tacchi (1996, po Metcalf, 2007) so pri svojem bolniku uporabili »avtobiografski 

spominski intervju« in prišli do točno tega zaključka: ni bilo signifikantnih razlik med 

odgovori na vprašanja o različnih življenjskih obdobjih niti niso odkrili signifikantnih 

razlik med epizodičnimi in semantičnimi konfabulacijami. 

 

Toda pri drugih bolnikih (Schnider, 1996; Dalla Barba idr., 1998) naj bi bil pri 

konfabulacijah jasno opazen časovni gradient: starejši (npr. otroški) spomini so bistveno 

bolje ohranjeni in prisotnih je bistveno manj konfabulacij kot pri novejših spominih. 

Dalla Barba idr. (1998) zato zaključijo, da so starejši spomini bolje shranjeni kot novejši 

in da so zato konfabulacije pogostejše pri priklicu novejših spominov. Teorija strateškega 

priklica lahko to upošteva in vkomponira v nekoliko prilagojeni obliki, imenovani teoriji 

multiplih sledi (Multiple Trace Theory) (Nadel idr. 2000, po Metcalf, 2007). Po njej 

igrata hipokampusa pomembno vlogo pri shranjevanju in priklicu spominov. Služita kot 

neke vrste kazalo, kje v neokorteksu je shranjena katera spominska sled, in te delčke 

združita v smiseln spomin, ki je nato pripravljen za priklic. To naj bi veljalo za 

avtobiografski spomin, priklic splošnega semantičnega spomina pa naj bi potekal brez 

hipokampusa, saj za razliko od avtobiografskega spomina vanj niso vkodirane 

informacije o času in prostoru (oz. so te informacije tudi same faktološke narave). Iz tega 

razloga naj bi bil semantični spomin bistveno bolje ohranjen pri bolnikih s hipokampalno 

lezijo. Dilemo časovnega gradienta pa razjasni hipoteza, da se spominske sledi ob vsakem 

priklicu in ponovni shrambi okrepijo, zato so starejši spomini, ki so bili večkrat obujeni in 
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na novo shranjeni, obstojnejši in manj dovzetni za popačenje. A Dalla Barba (1997) še 

vedno nasprotuje teorijam priklica, ker sta v njih za nastanek konfabulacij nujna 

prekinitev določenih eksekutivnih funkcij in, posledično, frontalna patologija. Pri svoji 

kritiki se naslanja na bolnika, ki ga je označil za konfabulatorja, a ni imel očitnih 

frontalnih lezij in slabših rezultatov na testih eksekutivnih funkcij. Nasprotni argument pa 

pravi, da so testi eksekutivnih funkcij pomanjkljivi (Moscovitch, 1995) in da določenih 

funkcij frontalnega režnja sploh ne testirajo (Cunningham idr., 1997). 

 

3.3. Teorija nadzorovanja izvornih informacij 

Zagovorniki te teorije (Johnson idr., 1997) trdijo, da do konfabulacij pride zato, ker 

bolnik ne ve, kdaj in kje se je kakšen dogodek pripetil in ker ni sposoben razločevati med 

»resničnimi« spomini in drugimi kognitivnimi pojavi, kot so misli in sanje. Konfabulacije 

naj bi se pojavile, ko se »resnični« in »neresnični« spomini začno prepletati med seboj. 

Pri zdravi populaciji naj bi ta priklic deloval tako, da se na podlagi kvalitativnih občutij, 

ki jih spomin vzbudi, odločimo, ali je spomin »resničen« ali ne. Pri konfabulatorjih naj bi 

bil dostop do kvalitativnih značilnosti (npr. afektivne, semantične in kontekstualne 

značilnosti reprezentacije) oškodovan. Kritiki opozarjajo, da teorija do neke mere lahko 

pojasni fantazijsko vsebino konfabulacij, ne more pa razložiti različnih vrst konfabulacij 

(npr. spontanih in izzvanih) (Dalla Barba, 1993). Dalla Barba tudi tukaj izpostavlja, da 

teorija ne pojasni, zakaj prihaja do tolikšnih razlik med številom epizodičnih in 

semantičnih konfabulacij, čeprav je možni odgovor podoben kot pri teoriji strateškega 

priklica, torej da so semantične informacije bolj obstojne (Metcalf, 2007). Verjetno 

glavna kritika te teorije je, da z nalogami, ki preverjajo nadzor izvornih informacij, ne 

moremo razločevati med konfabulatorji in drugimi nevrološkimi bolniki, ki ne 

konfabulirajo (Metcalf, 2007). Johnson idr. (1997) so tudi sami mnenja, da je oslabljen 

nadzor nad izvornimi informacijami le eden izmed pogojev za konfabulacije. 

 

3.4. Trifazni model konfabulacij (primer sodobnega modela) 

Metcalf idr. (2007) predlagajo kognitivno-nevropsihološki model konfabulacij, ki ne 

nasprotuje nobeni od spominskih teorij, temveč jih skuša povezati in zgraditi most do 

drugih, konfabulacijam podobnih kognitivnih fenomenov, predvsem do blodenj. Model je 

sestavljen iz treh ciklično povezanih faz (Slika 2): eksekutivnega sistema za nadzor 
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priklica, osebnih pristranosti in evalvacijskega sistema. Po tem modelu naj bi do težav pri 

priklicu prihajalo zaradi okvare eksekutivnega sistema za nadzor priklica, kar se kaže v 

motenem iskanju in izbiranju spominov iz avtobiografske spominske shrambe. Osebne 

pristranosti, ki po mnenju nekaterih avtorjev (Fotopoulou, 2007) močno vplivajo na 

vsebino konfabulacij, naj bi pripomogle k preferenčni izbiri spominov. Avtorji so mnenja, 

da osebne pristranosti igrajo pomembno vlogo pri izbiranju spominov, ki so v skladu s 

trenutnim »jazom«. To naj bi še posebej veljalo za bolnike, ki imajo zaradi nevroloških 

težav spremenjeno osebnost; pri njih naj bi konfabulacije predvsem odražale njihov 

trenutni jaz (Conwoy in Tacchi, 1996). Tretja faza, evalvacija spominov, naj bi skrbela za 

kritično oceno, ali je nek spomin smiseln ter »resničen« ali ne. Težave v tej fazi naj bi 

bile odgovorne za to, da bolniki nekritično sprejemajo napačne spomine kot resnične. 

Faze so povezane v krog, kot je prikazano na sliki, saj avtorji (Metcalf idr. 2007) menijo, 

da se proces priklica spomina ponavlja, dokler ni mogoče priklicati več relevantnih 

spominov iz shrambe avtobiografskega spomina, bodisi zaradi motenega dostopa ali pa 

ker je evalvacijski sistem sprejel že priklicane informacije kot zadostne. Avtorji menijo, 

da je njihov model dovolj fleksibilen in na široko zastavljen, da pojasni tudi časovno 

zmedenost in moten nadzor izvornih informacij, vendar pa ne podajo konkretnih 

primerov, ki bi govorili v prid tej hipotezi. Nasploh skušajo avtorji s svojim modelom 

odkljukati veliko predlaganih lastnosti konfabulacij, npr. dolgoročno stabilnost nekaterih 

in nestabilnost drugih konfabulacij; spremembe v količini in načinu izražanja 

konfabulacij tekom let; in omejenost konfabulacij predvsem na ponavljajoče se spomine, 

torej navade in rutine. 

 

Ta model torej razlikuje med procesi, ki prikličejo spomin, in procesi, ki ta spomin 

sprejmejo kot »resničen«; vključuje motivacijske pristranosti, ki vplivajo na vsebino 

konfabulacij; in direktno ne nasprotuje drugim spominskim teorijam, temveč skuša 

konfabulacije povezati z blodnjami, saj imata pojava veliko stičnih točk (Langdon in 

Turner, 2010). 

 

Toda tudi ta model ima pomanjkljivosti. Avtorji se pretežno osredotočajo na 

konfabulacije z avtobiografsko vsebino, ker naj bi po nekaterih raziskovalcih (Dalla 

Barba, 2010) njihova pojavnost bila bistveno višja. Toda drugi raziskovalci (Moscovitch 

in Melo, 1997) so z uporabo drugačnih metod prišli do zaključka, da je vsebina 

konfabulacij v isti meri avtobiografska kot semantična. Slednjih rezultatov s trifaznim 
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modelom ni mogoče pojasniti, saj predpostavlja, da krožni proces priklica in evalvacije 

spominov direktno vključuje avtobiografsko shrambo, ne pa tudi semantične. Nasploh sta 

vloga in vpliv semantičnih spominov, ki so na Sliki 2 v središču kroga, nepojasnjena. 

Nadaljnja kritika je, da skušajo avtorji trifaznega modela njegovo veljavnost 

demonstrirati predvsem s post hoc analizami študij primerov in se niso domislili lastne 

metode za evalvacijo modela. 

 

Slika 2: Predlagan trifazni model konfabulacij. (Vzeto iz Metcalf idr., 2007). 

4. Drugi vidiki konfabulacij 

Kot je bilo že omenjeno, nekateri raziskovalci konfabulacije definirajo širše in se ne 

omejujejo zgolj na spomin. Spodaj sta predstavljena dva takšna aspekta. 
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4.1. Motivacijski vidik 

Ko so raziskovalci začetkom in v sredini 20. stoletja pričeli resneje proučevati spominske 

konfabulacije, so jih obravnavali kot simptom zaradi možganske lezije. Posledično so bile 

konfabulacije domena nevrologije – obravnavalo se jih je ločeno od drugih lažnih 

spominov in prepričanj (npr. spominskih blodenj), ki so bile domena psihiatrije 

(Fotopoulou, 2008). Iz istega razloga se ni proučevalo morebitnih afektivnih ali 

motivacijskih vidikov konfabulacij, saj je to bila domena »psihogenih« procesov, ki so 

bili v skladu s takratnim prepričanjem strogo ločeni od kognitivnih. Veljalo je 

prepričanje, da so konfabulacije posledica nevroloških težav, psihogeni procesi pa naj bi 

pri tem imeli kvečjemu sekundarno vlogo in naj zato ne bi bili vredni proučevanja. 

Nekateri raziskovalci so sicer omenili, da bi bolnikove osebnostne lastnosti lahko igrale 

vlogo pri načinu odgovarjanja in vsebini konfabulacij, a so ta opažanja označili za 

nepomembna oz. niso niti skušali poiskati povezave med strogo deljenimi kognitivnimi 

deficiti (direktna korelacija z možgansko lezijo) in čustvenimi posledicami (sekundarni 

pojav, prilagoditev na novo »psihološko realnost«). Tallandov citat povzame takratno 

mišljenje o dihotomiji možganskih procesov: »Konfabulacije ne služijo ničemur, niso 

motivirane drugače kot z dejanskimi informacijami, ki temeljijo na pristnih podatkih.« 

(Talland, 1961, str. 393, po Fotopoulou, 2010). Toda nekateri se niso strinjali z omejitvijo 

spominskih konfabulacij izključno na »nevrogene procese«; trdili so, da nastanejo zaradi 

kompenzatornih psihogenih procesov. Fotopoulou (2009) te procese deli na pet ločenih, 

včasih prekrivajočih se kategorij: 

1. Motiv sramu – bolnik si namenoma izmišljuje informacije, da bi prikril svoje 

spominske težave in da se zaradi njih ne bi osramotil. 

 

2. Motiv sugestibilnosti – bolniki, ki konfabulirajo, so zelo dovzetni za namige, 

zato lahko sogovornik močno vpliva na vsebino konfabulacij. 

 

3. Motivi, ki izvirajo iz bolnikove premorbidne osebnosti – bolnikove 

osebnostne značilnosti pred pojavom konfabulacij močno korelirajo s samo 

pojavnostjo konfabulacij; to naj bi pojasnilo, zakaj se pri nekaterih bolnikih z 

zelo podobnimi nevrološkimi težavami konfabulacije pojavijo, pri drugih pa ne. 
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4. Motiv zanikanja – konfabulacije imajo adaptivno vlogo; služijo kot obrambni 

mehanizem, ki preprečuje, da bi se bolniki obremenjevali s svojimi 

zdravstvenimi težavami. 

 

5. Drugi psihodinamski modeli – afektivnih elementov v konfabulacijah se ne 

obravnava ločeno, temveč so neposredna posledica kognitivnih disfunkcij; lezija 

omeji kognitivne funkcije, kar posledično zmoti nadzor kognitivnih funkcij nad 

čustvi, čustva pa nato rekurzivno vplivajo na kognicijo. 

Nobena od teh kategorij ni bila sprejeta v širši raziskovalni skupnosti. Delno zaradi že 

omenjene stroge delitve med nevrogenimi in psihogenimi procesi, delno pa zaradi kasneje 

ovrženih predpostavk (npr. pri motivu sramu se predpostavlja, da gre pri konfabuliranju 

za zavedno dejanje, za kar obstaja veliko protidokazov (Hirstein, 2005)), pomanjkljivih 

pojasnitev in obrazložitev (npr. ni jasno, kako in na kateri ravni naj bi interakcija med 

osebnostjo in nevrokognitivnimi disfunkcijami povzročala konfabulacije), pomanjkanja 

eksperimentalnih dokazov in pretiranega povezovanja z neznanstvenimi disciplinami 

(npr. psihoanalizo, iz katere so zgodnji proučevalci konfabulacij veliko črpali (Berlyne, 

1972)). Tako so motivacijski in afektivni vidiki konfabulacij ostali večidel spregledani 

vse do 21. stoletja. Aikaterini Fotopoulou idr. (2004; 2007; 2008; 2009) so se 

sistematično lotili proučevanja vsebine spominskih konfabulacij in osebnostnih ter socio-

ekonomskih lastnosti konfabulatorjev z namenom, da bi raziskali čustveno vsebino in 

motivacijske vidike konfabulacij. Njihova glavna hipoteza je bila, da bo pri 

konfabulatorjih opazna bistveno večja tendenca za izboljšanje samopodobe in povečanje 

lastne koristi kot pri zdravih udeležencih. Pri tem poudarjajo, da je to le en aspekt 

motivacije, a so ga izbrali zato, ker nevroanatomske študije (Turner idr., 2008) nakazujejo 

precej visoko korelacijo med lezijo v ventromedialnem frontalnem korteksu in pojavom 

spominskih konfabulacij. Prišli so do številnih zanimivih odkritij. Vsebina spontanih 

konfabulacij naj bi bila največkrat pozitivno naravnana, bolniki velikokrat minimizirajo 

svoje trenutne težave in nezmožnost opravljanja neke naloge pripisujejo premorbidnim 

lastnostim (npr.: »Že od nekdaj imam slab spomin.«). Prav tako se opazno verjetneje 

pustijo zavesti pozitivnim kot negativnim lažnim informacijam (npr. verjetneje se bodo 

»spominjali«, da so pred kratkim zadeli na loteriji, kot da so izgubili službo). Pri priklicu 

samoreferenčnih, negativnih avtobiografskih spominov sebe prikažejo v precej pozitivni 

luči, pri priklicu negativnih avtobiografskih spominov, v katerih niso sami glavni akterji, 
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pa ta tendenca ni opazna (Fotopoulou, 2009). Fotopoulou idr. (2008) so tako prišli do 

zaključka, da tako kognitivni kot motivacijski oz. psihogeni dejavniki igrajo pomembno 

vlogo pri pojavu konfabulacij in da bi morali modeli konfabulacij to upoštevati. Svoje 

ugotovitve povežejo tudi s spoznanji v socialni psihologiji, da zdravi posamezniki prav 

tako težijo k temu, da se prikažejo v pozitivni luči (Wilson in Ross, 2003), konfabulacije 

pa naj bi ta pojav le še potencirale. Sodobnejši modeli konfabulacij (npr. zgoraj opisani 

trifazni model (Metcalf idr., 2007)) že vključujejo motivacijske dejavnike kot pomemben 

element konfabulacij. 

Delo Aikaterine Fotopoulou in sodelavcev je pomembno, saj postavlja številna nova 

vprašanja, na katera »klasični, spominskodeficitni modeli« ne znajo odgovoriti. Toda tudi 

ta teoretični okvir se sooča s težavami: 

1. Večina ugotovitev temelji na študijah primera ali na manjših vzorcih (<10). 

Druge raziskave (Kopelman, 1987) so pokazale, da se lahko tako način 

konfabuliranja kot vsebina konfabulacij med posamezniki zelo razlikujeta. Za 

preverbo zgoraj navedenih ugotovitev so tako potrebne dodatne raziskave z 

večjimi eksperimentalnimi skupinami. 

 

2. Vse raziskave so obravnavale le izboljšanje samopodobe in povečanje lastne 

koristi (angleško self-serving bias), in čeprav avtorji sami priznajo, da je to le 

prvi korak pri raziskovanju motivacijskih dejavnikov v konfabulacijah 

(Fotopoulou, 2008), gre za zelo omejen motivacijski vidik. Njihova dognanja 

tako ne morejo razložiti bolj nevtralnih ali celo negativno obarvanih konfabulacij 

(kot so opisane v Schnider idr., 1997). 

 

3. Pri obravnavi konfabulacij so Fotopoulou in sodelavci nedosledni glede 

definicije konfabulacij. V podporo enega stališča navajajo tako članke, ki 

raziskujejo spominske konfabulacije, kot tudi članke o konfabulacijah bolnikov z 

anozognozijo, ne da bi eksplicitno opredelili, ali gre po njihovem mnenju za 

sorodna ali enaka pojava (Fotopoulou, 2009). 

4.2. Epistemski aspekt 

Epistemski koncept konfabulacij je zastavljen najširše med opisanimi teorijami, saj 

vključuje tako spominske konfabulacije kot tudi vse zgoraj naštete sorodne pojave. 
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Hirstein (2009, str. 3) kritizira tradicionalno definicijo konfabulacij, po kateri so 

konfabulacije »(1) napačne (2) izjave o (3) spominih«. 

(1) Zgolj na podlagi napačnih izjav težko ocenimo, kdaj bolnik konfabulira, saj 

lahko po naključju odgovori pravilno. Na primer, kako ovrednotiti bolnikov 

odgovor na vprašanje: »Kateri dan je danes?«, če pravilno odgovori, da je torek, 

a je na isto vprašanje prej že trikrat podal napačen odgovor? 

(2) Konfabulacije niso le domena verbalne komunikacije, temveč tudi neverbalne 

(npr. če bolnik nekaj preriše po spominu, a risba ni podobna originalu). 

(3) Omejitev na spomin ni smiselna, saj imajo konfabulacije velikokrat popolnoma 

fiktivno vsebino in po vsem sodeč ne izhajajo iz avtobiografskega ali 

semantičnega spomina. Poleg tega ta omejitev preveč izolira konfabulacije in 

izključi druge podobne pojave. 

Toda Hirstein hkrati opozarja, da definicija konfabulacij ne sme biti preširoka, saj 

moramo jasno ločiti konfabulacije od drugih »zavajajočih trditev« (npr. ironičnih ali 

sarkastičnih izjav, šal, pripovedovanja izmišljenih zgodb ali celo zmotnih trditev). 

Definicija »konfabulirati je nekaj napačno trditi brez zavajajočega namena« je tako 

preširoka in ji manjka ključni element: pomanjkanje samozavedanja, da je trditev 

napačna. Hirstein (2005) zato predlaga dvoprocesno teorijo, ki spominja na zgoraj 

opisane teorije priklica, a je širše zastavljena. Po dvoprocesni teoriji se klinične 

konfabulacije pojavijo le, če sta poškodovana dva različna sistema v možganih. Prvič, 

poškodovana mora biti neka »domena znanja
1
«, na primer spominski ali zaznavni sistem, 

zaradi česar bolnik izgubi spomin, oslepi ali izgubi reprezentacije o posameznih delih 

telesa. Če bi bila poškodba omejena le na en predel možganov, bi bili bolniki sposobni 

priznati, da imajo težave s spominom oziroma da je z njimi nekaj narobe. Da se pojavijo 

konfabulacije, morajo po Hirsteinu tako odpovedati še eksekutivni procesi, ki preverjajo 

pravilnost vsebine domen znanja o nas in svetu okoli nas. 

Epistemska definicija konfabulacij se tako glasi: 

»Jana konfabulira, da p, samo če: 

1. Jana trdi, da p; 

2. Jana verjame, da p; 

                                                           
1
 Prevedeno iz knowledge domain.  
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3. je Janino prepričanje, da p, neutemeljeno; 

4. Jana ne ve, da je njeno prepričanje neutemeljeno; 

5. bi Jana morala vedeti, da je njeno prepričanje neutemeljeno; 

6. je Jana povsem prepričana, da p.« (Hirstein, 2009, str. 5) 

Z glagolom »trditi« se Hirstein izogne omejitvi na izključno verbalne odzive, kot so 

»odgovoriti«, »reči« ali »izjaviti«. V drugi točki poudari iskrenost konfabulatorjev, tretja 

in četrtka točka pa povzemata bistvo takšnega dvofaznega pristopa. Pri tretji je 

odpovedala neka domena znanja, pri četrti pa eksekutivna funkcija, ki preverja pravilnost 

tega znanja. V peti točki je pomemben normativni element tega pristopa; bolnik ne bi 

konfabuliral, če ne bi imel okvarjenih možganskih funkcij (v tem primeru eksekutivnih 

funkcij). Šesta točka opisuje še eno pomembno lastnost konfabulatorjev, namreč da so 

popolnoma zaverovani v pravilnost svojih trditev. 

Epistemični koncept ne zajema zgolj kliničnih konfabulatorjev, temveč tudi zdravo 

populacijo in pojave, kot so lažni spomini (Loftus idr., 1978), vsiljeni spomini (Chrobak 

in Zaragoza, 2008), vsakdanje konfabulacije (Nisbett in Wilson, 1977) in samoprevare 

(Mele, 2009). Hirstein (2005) meni, da je pojavnost konfabulacij odvisna od količine 

anksioznoste in dvoma, ki ju posameznik občuti, ko sprejema odločitve in se odloča za 

dejanja. Na enem polu so klinični konfabulatorji, ki zaradi oslabljenih eksekutivnih 

funkcij bistveno manj ali pa sploh ne dvomijo v svoja dejanja in posledično niso 

anksiozni. Na drugem koncu spektra je klinična obsesivno-kompulzivna motnja, ki 

bolnikom otežuje normalno življenje, saj so ves čas obremenjeni z istimi mislimi in čutijo 

potrebo po stalnem ponavljanju istih dejanj; če se temu skušajo upreti, so močno 

anksiozni. Med obema poloma pa so zdravi posamezniki, ki se lahko bližje enemu ali 

drugemu ekstremu. 

Z epistemskim pristopom skuša Hirstein torej pojasniti konfabulacije v širšem 

kognitivnem okviru, zato jih ne obravnava le kot simptom pri nevroloških bolnikih. 

5. Nevroanatomski korelati konfabulacij 

Iskanje lokacij lezij, ki bi bile minimalno zadostne za pojav konfabulacij, je težavno in 

problematično iz več razlogov: 
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1. Termin »konfabulacije« ima, kot je razvidno iz prejšnjih poglavij, številne 

med seboj izključujoče definicije. To onemogoči ali pa vsaj močno oteži 

primerjanje podatkov o mestih lezij med posameznimi raziskavami. 

2. Iz nevroanatomskega vidika so bile raziskane le klasične (tj. spominske) 

konfabulacije, ki se jih obravnava kot nevrološko motnjo. 

3. Epistemski in motivacijski koncept sta preširoko zastavljena, da bi lahko s 

trenutnim znanjem in tehnologijo konfabulacije (v širšem smislu) reducirali le 

na nekaj poškodovanih možganskih struktur. 

4. Konfabulacije se večinoma proučuje v študijah primera ali na manjših vzorcih; 

obstaja malo preglednih člankov, v katerih so ti podatki združeni, in še manj 

člankov z večjim vzorcem konfabulatorjev. 

5. V nekaterih člankih mesta lezij niso dovolj natančno opredeljena. 

Vsi podatki v tem poglavju se bodo nanašali izključno na klasične, spominske 

konfabulacije. V tem smislu so konfabulacije največkrat simptom sindroma Korsakoffa in 

razpoka anevrizme anteriorne komunikantne arterije (ACoA), ki sta zato najbolje 

raziskana, čeprav so opisane tudi pri travmatskih poškodbah možganov, multipli sklerozi, 

fronto-temporalni demenci, herpetičnem encefalitisu in Alzheimerjevi demenci (Gilboa in 

Moscovitch, 2002). 

Pri bolnikih s sindromom Korsakoffa so mesta lezij največkrat mamilarna telesca, 

dorzomedialno in anteriorno talamično jedro, bazalni sprednji možgani ('forebrain') in 

orbitofrontalni korteks (Weiskrantz, 1987). Do amnezije po vsej verjetnosti pride zaradi 

lezij v mamilarnih telescih in anteriornem talamičnem jedru, saj sta preko forniksa 

povezana s hipokampusom in sta del »razširjenega hipokampalnega sistema« (Aggleton 

in Saunders, 1997, po Gilboa in Moscovitch, 2002). Ni pa še jasno, zakaj so konfabulacije 

pogost simptom sindroma Korsakoffa, saj manjka raziskav, ki bi primerjale 

nevroanatomske razlike bolnikov s sindromom Korsakoffa, ki konfabulirajo, in tistih, ki 

ne. Še največ vpogleda so prispevali Benson idr. (1996), ki so v študiji primera s slikovno 

metodo enofotonske izsevne računalniške tomografije (SPECT) ugotovili, da se je število 

konfabulacij pri bolniku s časom zmanjševalo, hkrati pa se je bistveno izboljševalo stanje 

hipoperfuzije v orbitofrontalnih in medialnih frontalnih predelih možganov, medtem ko 

se je hipoperfuzija v anteriornem in dorzomedialnem jedru talamusa le minimalno 

izboljšala. Ta raziskava namiguje, da se konfabulacije pojavijo zaradi lezij v 
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orbitofrontalnih in medialnih predelih možganov in ne zaradi poškodovanih spominskih 

struktur. 

Pri bolnikih s počeno anevrizmo ACoA obstaja več raziskav, ki primerjajo konfabulatorje 

in nekonfabulatorje. ACoA je del Willisovega kroga in s krvjo oskrbuje ventromedialna 

frontalna režnja, orbitofrontalna režnja ter s temi predeli povezane strukture (bazalni 

sprednji možgani, fornix, septum, anteriorni cingulus in corpus callosum). Počena 

anevrizma lahko povzroči izgubo spomina, spremembe v osebnosti, eksekutivne deficite 

in konfabulacije (DeLuca, 2009). Konfabulacije se navadno pojavijo v akutni fazi po 

razpoku anevrizme in so velikokrat prisotne tudi v kronični fazi. Obstaja več hipotez, 

zakaj nekateri bolniki konfabulirajo in drugi ne – predvsem naj bi bilo to odvisno od 

točnega mesta infarkta (DeLuca, 1993). Alexander in Freedman (1984, po Gilboa in 

Moscovitch, 2002) trdita, da so amnezija in konfabulacije posledica poškodbe septalnega 

jedra, Vilkki (1985, po Gilboa in Moscovitch, 2002) je proučeval dva konfabulatorja, pri 

katerih je bila poškodba omejena predvsem na medialno in orbitofrontalno območje 

desnega režnja, DeLuca in Cicerone (1991) pa sta predlagala dvolezijsko hipotezo 

frontalnega predela in bazalnih sprednjih možganov. 

Gilboa in Moscovitch (2002) sta pregledala in primerjala podatke 79 bolnikov 

konfabulatorjev iz 33 raziskovalnih člankov, v katerih so bile lokacije lezij podprte s 

slikovnimi metodami ali pregledom post mortem. Obravnavala sta le bolnike, ki so po 

Kopelmanovi (1987) klasifikaciji producirali spontane konfabulacije in niso bili več v 

stanju zmedenosti. Velika večina bolnikov (47) je imela razpok anevrizme ACoA, 14 jih 

je imelo travmatsko poškodbo možganov, ostali pa so imeli demenco, druge 

cerebrovaskularne anomalije, multiplo sklerozo, encefalitis, meningitis ali sindrom 

Korsakoffa
2
. Večina bolnikov (64) je imela poškodovan prefrontalni korteks, največkrat 

(49) medialni prefrontalni korteks (MPFC). Dokazov o lateralizaciji ni bilo, kar kaže na 

to, da konfabulacije niso bolj verjetne pri poškodbi samo ene hemisfere. Avtorja sta prišla 

do zaključka, da so lezije v ventromedialnem predelu frontalnega režnja zadostne za 

pojav konfabulacij, saj 31 bolnikov s frontalno lezijo (48 % vseh bolnikov s frontalno 

                                                           
2
 Majhno število (le 1) bolnikov s sindromom Korsakoffa je vredno omembe, saj je zgodovinsko gledano 

(Hirstein, 2005) to največkrat proučevan in v strokovni literaturi omenjen sindrom, pri katerem se pojavijo 

klinične konfabulacije. Avtorja ne pojasnjujeta, zakaj sta vključila tako majhno število teh bolnikov, toda iz 

njunih vključevalnih kriterijev gre sklepati, da bolniki niso spontano konfabulirali, kar nasprotuje strokovni 

literaturi (Kessels idr. (2008) so ocenili, da je vseh 19 obravnavanih bolnikov s sindromom Korsakoffa 

spontano konfabuliralo), ali pa so bili podatki o lokacijah lezij nezadostni. Verjetno drži slednje, kar 

potrjuje težave, omenjene na začetku tega poglavja, in pokaže, da je pregledni članek Gilboa in 

Moscovitcha (2002) pomanjkljiv, četudi je med najobsežnejšimi in najbolj relevantimi. 



23 
 

lezijo) »ni imelo lezije v bazalnih sprednjih možganih, medialnih temporalnih režnjih ali 

diencefalnih strukturah, povezanih s spominom« (Gilboa in Moscovitch, 2002, str. 323). 

Te ugotovitve nasprotujejo dvolezijski hipotezi oz. dvoprocesnim teorijam (glej poglavje 

»Teorije spominskih konfabulacij«). Avtorja dopuščata možnost, da lahko poškodbe, ki 

privedejo do amnezije, pripomorejo k nastanku konfabulacij, a niso nujno potrebne, da se 

konfabulacije pojavijo. Toda omeniti velja, da avtorja ignorirata in ne skušata pojasniti 

stanja pri 15 bolnikih, pri katerih so se konfabulacije pojavile brez frontalnih lezij. Ti 

bolniki nakazujejo, da je poškodba ventromedialnega frontalnega režnja sicer lahko 

zadosten, vendar pa ne nujen pogoj za pojav konfabulacij. 

Turner idr. (2008) so pri primerjanju strukturnih magnetnoresonančnih slik bolnikov prav 

tako prišli do zaključka, da konfabulacije najbolj korelirajo s poškodbo inferiornega 

ventromedialnega frontalnega režnja. V svoji raziskavi so bolnike s frontalnimi lezijami 

(ki niso klinično konfabulirali) primerjali z bolniki s posteriornimi lezijami in zdravimi 

udeleženci. Tendenco konfabuliranja so testirali z Dalla Barbovim vprašalnikom za 

odkrivanje konfabulacij (1993; podrobnejši opis vprašalnika je v poglavju »Metoda«) in 

prišli do zaključka, da bolniki s frontalno patologijo signifikantno več konfabulirajo, še 

posebej tisti z lezijo v orbitalnem predelu ali inferiornem delu anteriornega cingulusa. 

Toda ta raziskava se bistveno razlikuje od zgoraj opisanega preglednega članka, saj tu 

niso obravnavali spontanih konfabulatorjev, temveč so konfabulacije izzvali pri bolnikih 

z zelo raznolikimi frontalnimi patologijami. Sama metoda »iskanja« konfabulacij z 

vprašalnikom za odkrivanje konfabulacij ima veliko metodoloških pomanjkljivosti (glej 

poglavje »Težave pri raziskavi«), kar še dodatno oteži primerjavo rezultatov. Toda če 

predpostavljamo, da je ena raziskava proučevala »popolne« Kopelmanove (1987) 

izzvane, druga pa spontane konfabulatorje, pri obeh pa so poškodovani zelo podobni deli 

možganov, bi to lahko pomenilo, da ne gre za dve ločeni kategoriji, temveč za en pojav 

na različnih koncih kontinuuma. Da gre pri različnih oblikah spominskih konfabulacij za 

enoten pojav z različno izrazno »močjo«, so menili že drugi avtorji (Hirstein, 2005), 

podobnost rezultatov med člankoma (Gilboa in Moscovitch, 2002, ter Turner idr., 2008) 

pa govori temu v prid. 

Drugih, novejših preglednih člankov ali metaraziskav nismo zasledili (iskana beseda 

»confabulation« na PubMed in Web of Science). Zanimivo bi bilo izvedeti, v kolikšni 

meri korelirajo nevroanatomski korelati med klinično diagnosticiranimi izzvanimi ter 

spontanimi konfabulatorji; v kolikšni meri korelirajo različne metode za proučevanje 
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izzvanih konfabulacij med seboj glede na lokacije lezij; in ali obstajajo nevroanatomske 

korelacije med kliničnimi spominskimi in nespominskimi (npr. anozognozija, Capgrasov 

sindrom, sindrom Anton-Babinskega itd.) konfabulacijami. 

6. Metode testiranja spominskih konfabulacij 

Pri proučevanju virov (iskana beseda »confabulation« na PubMed in Web of Science) 

nismo zasledili znanstvenega članka, ki bi povzel, primerjal ali kritično ovrednotil 

različne metode proučevanja spominskih konfabulacij pri bolnikih. Iz tega razloga le na 

kratko predstavljamo nekaj metod, ki so bile uporabljene v različnih raziskavah. 

Dalla Barbov vprašalnik za odkrivanje konfabulacij – vprašalnik, na podlagi katerega 

raziskovalec izvede strukturiran intervju z udeležencem. Pri proučevanju konfabulacij se 

pojavlja v številnih člankih (Kessels idr, 2008; Van Damme in d'Ydewalle, 2010; Dalla 

Barba idr., 1997; La Corte idr., 2011; Borsutzky idr., 2008; Serra idr., 2014; Turner idr., 

2008; Fotopoulou, 2004), zato smo ta vprašalnik uporabili tudi v naši raziskavi. 

Podrobnejši opis vprašalnika je v poglavju »Metode«. 

Crovitzov test (Moscovitch in Melo, 1997) – raziskovalec udeležencu pove iztočnico (npr. 

»trening«), udeleženec pa mora nato podrobno poročati o nekem vidiku svojega življenja 

(epizodični spomin), povezanim z iztočnico, ali pa o dogodku, ki se je pripetil pred 

udeleženčevim rojstvom (semantični spomin). Kot konfabulacije štejejo vse neresnične, 

dodane informacije. 

Nevropsihološki testi za preverjanje eksekutivnih funkcij – testi, kot so Stroopov test 

(Kessels idr. 2008), Wechslerjeva lestvica inteligentnosti (Dalla Barba idr., 1997), test 

sortiranja kart Wisconsin (Van Damme in d'Ydewalle, 2010) in številni drugi ne testirajo 

same konfabulacijske tendence, temveč okvaro eksekutivnih funkcij, ki bi lahko 

korelirale s pojavom konfabulacij. Metcalf idr. (2007) poročajo, da rezultati nobenega 

testa ne korelirajo zanesljivo s konfabulacijami, a hkrati opozarjajo, da obstoječi testi 

eksekutivnih funkcij morda ne testirajo ustreznih funkcij (predvsem tistih, ki so locirane v 

ventromedialnem delu prefrontalnega korteksa). 

Metoda prostega priklica in prepoznavanja – Cooper idr. (2006) so bolnikom, pri katerih 

so sumili na zgodnjo fazo Alzheimerjeve demence, pokazali 5 sličic iz različnih kategorij 

(transportno sredstvo, spol, poklic, hobi in lokacijo), na podlagi katerih so morali 

udeleženci konstruirati zgodbo. Po triminutnem premoru so morali povedati, katere 
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sličice so videli, in zgodbo ponoviti. Kot konfabulacijo so ocenili vsak dodan element, ki 

ni bil prisoten na sličicah. Poleg tega so udeleženci morali izpolniti vprašalnik o videnih 

sličicah (npr. »Je bil na kateri od sličic starejši moški?«). Na nekaj vprašanj je bil edini 

pravilni odgovor »ne vem« (npr. »Kam je peljal avtobus?«), saj udeleženci na podlagi 

sličic niso mogli poznati pravilnega odgovora. Če udeleženec na ta vprašanja ni odgovoril 

z »ne vem«, je to štelo kot izzvana konfabulacija. 

Zgodba o Anni Thompson – raziskovalec udeležencu prebere kratko zgodbo, ki služi kot 

nevropsihološki test za oceno avditorno-verbalnega spomina (Wechsler, 1997). 

Udeleženec mora nato zgodbo ponoviti v različnih časovnih intervalih, vsak dodan 

element pa je konfabulacija. Kopelman (1987) je na podlagi te metode konfabulacije 

prvič razdelil na izzvane in spontane. 

7. Problem 

Kot je razvidno iz prejšnjih poglavij, pri proučevanju konfabulacij ni konsenza glede 

definicije in klasifikacije konfabulacij, prav tako glede pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, 

da lahko osebo označimo za konfabulatorja. Ta težava se ne pojavi le, ko skušamo 

primerjati različne vrste bolnikov (npr. sindrom Korsakoffa in anozognozija pri bolnikih z 

levostransko hemiplegijo) ali ko skušamo klinične konfabulacije ekstrapolirati na zdrave 

posameznike. Težko je že primerjati klasične konfabulatorje
3
 in vsebino njihovih 

konfabulacij, četudi se omejimo zgolj na bolnike s sindromom Korsakoffa in bolnike z 

anevrizmo anteriorne komunikativne arterije. Veliko raziskovalcev se očitno strinja, da so 

konfabulacije, ki so pri teh dveh sindromih relativno pogoste, lep primer konfabulacij. 

Toda pri proučevanju teh konfabulacij se pojavijo številne težave, ki jih večina 

raziskovalcev ne naslovi in lahko vodijo do zelo različnih interpretacij rezultatov: 

1. Različnost metod – pri proučevanju konfabulacij se uporabljajo številne metode 

(glej zgoraj), za katere ni znano, v kolikšni meri, če sploh, so primerljive. Dokler 

nimamo zanesljivih podatkov o podobnosti metod, je težko primerjati in 

analizirati izsledke različnih člankov. 

 

2. Kvantifikacija – konfabulacije je težko šteti, saj mora raziskovalec do neke mere 

sam interpretirati, kje se ena konfabulacija konča in druga začne, kar je zelo 

                                                           
3
 Od tu naprej bo, če ne bo navedeno drugače, z besedo »konfabulacija« mišljena klasična oz. klinična, 

spominskodeficitna konfabulacija. 
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subjektivna in nezanesljiva metoda. Veliko raziskovalcev zato uporabi neko 

obliko vprašalnika za strukturiran intervju, kar pa zopet uvede veliko novih težav 

(glej poglavje »Težave pri raziskavi«). 

 

3. Vsebina – veliko raziskovalcev popolnoma zanemarja vsebino konfabulacij, 

četudi bi lahko ta nudila dodatno oporo pri njihovem razumevanju. Toda ta težava 

se, zahvaljujoč predvsem Aikaterini Fotopoulou, počasi izboljšuje, saj so v 

zadnjih letih izšli številni članki, ki v ospredje postavljajo vsebino (predvsem 

afektivni vidik) konfabulacij (Fotopoulou, 2010; Fotopoulou, 2009; Cole idr., 

2014). 

 

4. Klasifikacija – kljub vsem težavam, ki spremljajo dihotomno delitev konfabulacij 

na izzvane in spontane (glej podpoglavje »Težave s klasifikacijo 'spontane' in 

'izzvane' konfabulacije«), je ta delitev v strokovni literaturi še vedno močno 

prisotna in dodatno otežuje primerjavo rezultatov in ugotovitev iz različnih 

člankov. 

 

5. Konfabulacije pri drugih bolnikih – klasične konfabulacije se pojavljajo tudi pri 

bolnikih z drugačnimi sindromi, na primer pri demenci, anevrizmi posteriornih 

komunikantnih arterij, metabolnih motnjah ali po travmi (Metcalf idr., 2007). 

Glede na to, da se bolnika označi za konfabulatorja šele, ko so njegove izjave s 

sogovornikovega vidika v zadostni meri »popačene«, in da raziskave z izjemo 

nekaterih redkih primerov (Turner idr., 2008) obravnavajo ravno takšne bolnike, 

je na mestu vprašanje, ali so bolniki, pri katerih lezija ni nenadna, v manjši meri 

konfabulirali že prej. 

 

Težav je zagotovo še več, zato bi bil na mestu kritični pregled literature, ki bi te težave 

izpostavil in skušal ponuditi rešitve zanje. Podrobna kritična analiza vseh vidikov 

konfabulacij je preobsežna, zato smo v sklopu te raziskave skušali do neke mere 

razsvetliti težavi iz 2. in 5. točke, torej kvantifikacijo konfabulacij in odkrivanje 

konfabulacij pri drugih bolnikih. 
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8. Cilji, hipoteze in pričakovani rezultati 

Raziskovalci skušajo konfabulacije kvantificirati na različne načine (glej poglavje 

»Metode testiranja spominskih konfabulacij«), in v ta namen pogosto uporabijo Dalla 

Barbov vprašalnik za odkrivanje konfabulacij (Dalla Barba, 1993). Ta vprašalnik je 

sestavljen iz vprašanj, ki testirajo različne vidike epizodičnega in semantičnega spomina 

(za podroben opis glej poglavje »Metoda«). Takšen pristop v teoriji omogoča primerjanje 

rezultatov med raziskavami in ponovljivost raziskave. Toda v veliko člankih (Kessels idr, 

2008; Van Damme in d'Ydewalle, 2010; Dalla Barba idr., 1997; Borsutzky idr., 2008) je 

navedeno, da je bil uporabljen »modificiran vprašalnik za odkrivanje konfabulacij«, kar 

zopet oteži primerjavo rezultatov. V izogib tej težavi so profesor Dalla Barba in sodelavci 

pred nekaj leti razvili standardizirano obliko vprašalnika, vključno z navodili za izvedbo 

strukturiranega intervjuja, ocenitev odgovorov in razvrstitev bolnikov glede na količino 

konfabulacij. Standardizirana verzija vprašalnika je že bila uporabljena (La Corte, 2010), 

a ne v slovenščini, zato smo vprašalnik prevedli in lokalizirali oz. prilagodili za slovensko 

okolje. Ker nismo odkrili raziskave, ki bi kritično ovrednotila katerokoli verzijo Dalla 

Barbovega vprašalnika za odkrivanje konfabulacij (PubMed in Web of Science; iskana 

besedna zveza »Dalla Barba Confabulation Battery«) ali ga primerjala z drugimi 

metodami za kvantificiranje izzvanih spominskih konfabulacij, nas je zanimalo, kako se 

vprašalnik obnese v preliminarni pilotni uporabi, kakšne so njegove prednosti in slabosti 

in ali lahko z njim zares izzovemo konfabulacije. 

Zasnovali smo pilotno študijo, pri kateri se nismo omejili le na bolnike, ki so bili klinično 

ovrednoteni, da konfabulirajo. Veliko raziskav o konfabulacijah temelji na manjšem 

številu udeležencev ali na študijah primera (Dalla Barba in Decaix, 2009; Dalla Barba, 

1997 idr.; La Corte idr., 2011). Nekaj raziskav z večjim številom udeležencev obstaja, a v 

teh so udeležence že v osnovi razdelili med tiste, za katere se je pričakovalo, da bodo bolj 

konfabulirali, ter tiste, ki naj ne bi konfabulirali (Turner idr., 2008; Borsutzky idr., 2008). 

Ob pregledu portalov PubMed in Web of Science (iskana beseda »confabulation«) pa 

nismo zasledili raziskave, v kateri bi testirali širšo populacijo bolnikov z boleznimi 

možganov in poskušali ugotoviti, kako zelo je ta pojav razširjen in ali je lahko različno 

močno izražen. 
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Cilja naše raziskave sta bila dva: (i) ugotoviti, ali lahko s prevedenim vprašalnikom 

odkrijemo konfabulacije; in (ii) ugotoviti, kako razširjen je simptom konfabulacij na 

široki populaciji bolnikov z boleznimi možganov. 

Postavili smo hipotezi:  

1. izzvane konfabulacije je moč odkriti s specifičnim vprašalnikom 

2. izzvane spominske konfabulacije so prisotne pri široki populaciji bolnikov z 

boleznimi možganov 

Iz hipotez smo sklepali na dva možna rezultata:  

(i) z vprašalnikom bomo izzvali konfabulacije pri bolnikih 

(ii) z vprašalnikom ne bomo izzvali konfabulacij pri bolnikih 

Možna pojasnila in sklepi za rezultate: 

(i) z vprašalnikom lahko izzovemo vsaj nekatere vrste izzvanih spominskih 

konfabulacij, kar bi potrdilo našo 1. hipotezo o odkrivanju izzvanih 

konfabulacij pri bolnikih širokega spektra bolezni možganov s specifičnim 

vprašalnikom: 

a. če bi ti bolniki ustrezali profilu bolnikov, ki so jih v raziskavah 

o konfabulacijah že opisali, bi bila ovržena naša 2. hipoteza o 

prisotnosti konfabulacij pri širši populaciji bolnikov z 

boleznimi možganov 

b. če bi se profil bolnikov razlikoval od tistega, opisanega v 

raziskavah o konfabulacijah, bi bila naša 2. hipoteza potrjena 

 

(ii) z vprašalnikom ne moremo izzvati konfabulacij pri bolnikih, kar bi ovrglo 

našo 1. hipotezo; možne razlage: 

a. v eksperimentalni skupini ni bilo bolnikov, ki bi konfabulirali 

b. ta vprašalnik ni primeren za odkrivanje konfabulacij 

c. strukturirani vprašalniki v splošnem niso primerna metoda za 

odkrivanje konfabulacij 

Omejili smo se na proučevanje izzvanih spominskih konfabulacij, kot jih definirata 

Kopelman (1987) in Dalla Barba (1993), torej konfabulacij, ki so odgovor na vprašanje. 
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9. Metode 

Pri naši raziskavi smo si zastavili dve vprašanji: 

1. Ali lahko konfabulacije odkrijemo s specifičnim vprašalnikom? 

2. Kako razširjen je simptom konfabulacij na široki populaciji bolnikov z boleznimi 

možganov? 

Da bi odgovorili na ti vprašanji, smo prevedli Dalla Barbov vprašalnik za odkrivanje 

konfabulacij iz francoščine v slovenščino in na podlagi njega izvedli pilotne strukturirane 

intervjuje s kliničnimi (eksperimentalnimi) in nekliničnimi (kontrolnimi) udeleženci. 

9.1. Udeleženci 

Vključevalni kriteriji: 

Za obe skupini: 

1. Sposobni so morali biti verbalno odgovarjati na vprašanja. 

2. Imeti so morali svojce ali bližnje, ki so lahko potrdili ali ovrgli pravilnost 

odgovorov na avtobiografska vprašanja. 

Za eksperimentalno skupino: 

1. Imeti so morali neko bolezen možganov s potencialnim kognitivnim upadom. 

2. Niso smeli biti klinični konfabulatorji. 

Za kontrolno skupino: 

1. Niso smeli imeti diagnosticiranih nevroloških težav. 

2. Starostno so morali biti primerljivi z eksperimentalno skupino. 

Rekrutacija udeležencev: 

Eksperimentalna skupina: 

Bolnike smo rekrutirali na Kliničnem oddelku za bolezni živčevja Nevrološke klinike v 

Ljubljani. K bolnikom smo pristopili, ko so bili hospitalizirani. Od 40 bolnikov, ki smo 

jih vprašali, ali bi sodelovali pri raziskavi, jih je 30 privolilo. Rezultate enega udeleženca 

smo izločili, saj je bil slabo odziven in ni odgovarjal na vprašanja. Enega bolnika smo 

intervjuvali dvakrat v razmiku dveh mesecev, saj je med prvim in drugim testiranjem imel 

večjo operacijo možganov in je bil pristojni zdravnik mnenja, da se je bolnikovo vedênje 
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spremenilo in da bi ga bilo smotrno ponovno testirati. Rezultate obeh testiranj zato 

obravnavamo kot rezultate dveh različnih subjektov. 

Demografske in klinične značilnosti eksperimentalne skupine so podane v Tabeli 1. 

Kontrolna skupina: 

Udeležence kontrolne skupine smo rekrutirali v Domu starejših občanov Ljubljana Moste 

-Polje in Domu starejših občanov Fužine. V prvem domu smo pristopili k 30 

potencialnim udeležencem, od katerih jih je 12 privolilo k sodelovanju pri raziskavi, v 

drugem domu pa je privolilo vseh 8, h katerim smo pristopili. Rezultate enega udeleženca 

iz prvega doma smo iz raziskave izključili, ker sredi intervjuja ni želel več sodelovati pri 

raziskavi. 

Demografske značilnosti kontrolne skupine so podane v Tabeli 2. 

Udeleženec Spol Starost Diagnoza 

Trajanje 

bolezni Terapija 

MG1 Ž 77 Parkinsonova bolezen z demenco 20 let 

intestinalni gel levodope-

karbidope 

BŠ M 59 Parkinsonova bolezen 30 let 

intestinalni gel levodope-

karbidope 

TF M 70 Parkinsonova bolezen 9 let 

intestinalni gel levodope-

karbidope 

EP Ž 65 cerebelarni sindrom 3 leta 

escitalopram, pantoprazol, 

propranolol 

AB Ž 56 multipla skleroza / 

tolterodin, perindopril, 

paracetamol in tramadol, 

tizanidin, folna kislina, fampridin 

DL Ž 65 normotenzivni hidrocefalus / 

metformin, perindopril, 

paracetamol 

AH Ž 68 Parkinsonova bolezen 16 let 

intestinalni gel levodope-

karbidope 

SA M 86 

ekspanzivna (tumorska) lezija 

desno parietookcipitalno / 

metilprednizolon, metildigoksin, 

propafenon, gliklazid, losartan, 

mianserin, dutasterid 

VA Ž 70 Parkinsonova bolezen 22 let intestinalni gel levodope-
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karbidope 

PB Ž 60 tumor v področju pinealne žleze / 

Operacija, acetazolamid, natrijev 

metamizolat monohidrat 

AA M 81 vaskularni parkinsonizem 3 leta amantadin 

NŽ Ž 40 ataksija, diplopija, glavobol 

nekaj 

tednov 

dodatki vitamina B, dodatki 

vitamina D 

GS M 68 parkinsonizem plus 5 let amantadin 

MG2 Ž 57 parkinsonizem plus 10 let 

levodopa, agonisti dopamina, 

amantadin 

OM Ž 57 

možganska kap s prizadetostjo 

desnih okončin 5 let 

atorvastatin, dipiridamol in 

acetilsalicilna kislina, valsartan in 

amodopin 

KD M 68 

parkinsonizem, demenca z 

Lewyjevimi telesci 4 leta 

levodopa, razagilin, escitalopram, 

rivastigmin, pantoprazol, 

dutasterid in tamsulozin 

MG3 Ž 78 Parkinsonova bolezen / 

intestinalni gel levodope-

karbidope 

SK M 78 Parkinsonova bolezen 11 let 

intestinalni gel levodope-

karbidope 

AT M 65 Bolezen z Lewyjevimi telesci 5 let 

rivastigmin, memantin, 

fludrokortizon, venlafaksin, 

kvetiapin, levodopa, klonazepam, 

klometiazol, ciprofloksacin 

MK Ž 75 

parkinsonizem in kognitivni upad, 

sum na demenco z Lewyjevimi 

telesci 4 leta levodopa, rivastigmin, bisoprolol 

JK Ž 77 Parkinsonova bolezen 17 let levodopa, entakapon 

IP Ž 75 

ekspanzivni tumor levo 

frontotemporobazalno, epileptični 

napadi / 

operacija, deksametazon, 

pantoprazol, levetiracetam, 

bisopropolol, klortalidon, 

perindopril, ciprofloksacin 

BŠ M 68 Parkinsonova bolezen 10 let 

intestinalni gel levodope-

karbidope 
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JČ M 37 MS 12 let 

sertralin, alprazolam, tolterodin, 

fampridin 

LR M 65 

parkinsonizem, sum na demenco z 

Lewyjevimi telesci 6 let 

levodopa, finasterid, memantin, 

levodopa, fludrokortizon, 

pregabalin, kvetiapin, natrijev 

enoksaparinat 

VP Ž 62 

kognitivni upad, verjetno 

Alzheimer 2 leti 

telmisartan, rivastigmin, 

kvetiapin, memantin 

JP M 67 

centralna in desno paracentralna 

cerebelarna tumorska sprememba / 

operacija, deksametazon, natrijev 

enoksaparinat, pantoprazol, 

zolpidem, diazepam, enalapril, 

metoprolol, mirtazapin 

JL M 81 Parkinsonova bolezen 10 let 

intestinalni gel levodope-

karbidope 

MM Ž 63 

cerebelarna ataksija, verjetno 

nevrodegenerativni vzrok nekaj dni sertralin, perindopril 

Tabela 1: Demografske in klinične značilnosti eksperimentalne skupine. 

Udeleženec Spol Starost 

BI M 85 

RJ Ž 62 

KB Ž 90 

DV Ž 67 

MK Ž 86 

MV Ž 87 

BR Ž 80 

ŽV Ž 73 

MH Ž 86 

MČ Ž 80 

SN Ž 65 

KK Ž 86 

MB Ž 90 
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TK Ž 63 

AJ Ž 85 

SŽ Ž 60 

JT Ž 64 

JS Ž 72 

AB M 79 

Tabela 2: Demografske značilnosti kontrolne skupine. 

9.2. Merski instrumentarij 

Pri raziskavi smo uporabili Dalla Barbov vprašalnik za odkrivanje konfabulacij, ki nam 

ga je, vključno z navodili za izvajalca raziskave, osebno poslal profesor Gianfranco Dalla 

Barba. Vprašalnik in navodila so bila v francoščini, zato smo jih morali prevesti in 

prirediti za slovenske udeležence (prilogi 1 in 2). 

Dalla Barbov vprašalnik za odkrivanje konfabulacij (Dalla Barba, 1993) 

Opis vprašalnika:  

Vprašalnik je osnova za strukturiran intervju med raziskovalcem in udeležencem. 

Sestavljen je iz vprašanj, ki naj bi izzvala konfabulacije v različnih spominskih domenah. 

V navodilih za raziskovalca je vprašalnik opisan kot »orodje, posebej zasnovano za 

ocenjevanje količine in vrste konfabulacij na različnih področjih s spomina, orientacije in 

predvidevanja osebne ter neosebne prihodnost« (priloga 2, str. 58). Vprašalnik je »nastal 

z namenom, da bi imeli raziskovalno orodje za temeljit klinični pregled količine, 

selektivnosti in vrste konfabulacij pri bolnikih« (priloga 2, str. 59; debeli tisk ohranjen iz 

izvornega besedila). Avtorji torej menijo, da je vprašalnik zanesljiva metoda za 

kvantificiranje konfabulacij (količina); ugotavljanje, pri kateri vrsti vprašanj bolnik 

najpogosteje konfabulira (selektivnost); in ugotavljanje vsebine konfabulacij (vrsta). 

Struktura vprašalnika: 

»Dalla Barbov vprašalnik za odkrivanje konfabulacij je sestavljen iz 165 (plus 4) 

vprašanj; 15 vprašanj za vsako izmed naslednjih področij: 
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- Osebni semantični spomin (Personal Semantic Memory – PSM)
4
. Primer: So 

vaši starši še živi? 

- Časovna in prostorska orientacija (Orientation in Time and Place – OTP). 

Primer: Kateri dan v tednu je danes? 

- Epizodični spomin (Episodic Memory – EM). Primer: Kaj ste počeli prejšnji 

vikend? 

- Semantični jezikovni spomin (Linguistic Semantic Memory – LSM). Primer: Kaj 

pomeni beseda »vztrajati«? 

- Nedavni splošni semantični spomin (Recent General Semantic Memory – 

RGSM) (znani dogodki in osebe v zadnjih 10 letih). Primer: Na kaj pomislite, ko 

slišite besedo »cunami«? 

- Sodobni splošni semantični spomin (Contemporary General Semantic Memory – 

CGSM) (znani dogodki in osebnosti med letoma 1940 in 1990). Primer: Kdo je 

Milan Kučan? 

- Zgodovinski splošni semantični spomin (Historical General Semantic Memory – 

HGSM) (dogodki in osebe pred letom 1900). Primer: Kdo je Jože Plečnik? 

- Epizodični projekti (Episodic Plans – EP). Primer: Kaj boste počeli za božič? 

- Semantični projekti (Semantic Plans – SP). Primer: Kako bo s problematiko 

terorizma v naslednjih 10 letih? 

- Epizodični »ne vem« (“I don’t know” Episodic – IDKE) (vprašanja, na katera bo 

povprečni udeleženec odgovoril z »ne vem«). Primer: Se spomnite, kaj ste jedli 

za večerjo v torek pred 22 dnevi? 

- Semantični »ne vem« (“I don’t know” Semantic – IDKS) (vprašanja, na katera 

bo povprečni udeleženec odgovoril z »ne vem«). Primer: Kdo je osvojil zlato 

palmo v Cannesu leta 1980?« (Priloga 2, str. 58–59) 

Avtorji vprašalnika opisujejo te kategorije kot dovolj specifične in raznolike, da lahko na 

podlagi njih vidimo vzorec, pri kateri vrsti vprašanj bo bolnik največ konfabuliral. Dalla 

Barba in sodelavci iz prejšnjih raziskav (Dalla Barba idr., 1997; La Corte idr., 2010; Serra 

idr., 2014) sklepajo, da se konfabulacije najpogosteje pojavljajo pri epizodičnem 

spominu, časovni in prostorski orientaciji ter pri predvidevanju osebne prihodnosti. 

Konfabulacije o semantičnem spominu naj bi bile prisotne, a redkejše. Z zadnjima 

                                                           
4
 Ta kategorija ima 19 vprašanj; šest vprašanj se nanaša na svojce (3 na otroke in 3 na brate in sestre), ki pri 

nekaterih udeležencih niso bila relevantna. 
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kategorijama – epizodični in semantični »ne vem« – naj bi odkrili redke »hiperamnezične 

konfabulatorje« (Dalla Barba in Decaix, 2009), torej bolnike, ki na vprašanja, na katera 

skoraj zagotovo ne poznajo odgovora, ne odgovorijo z »ne vem«. 

Navodila udeležencem: 

Vsakemu udeležencu smo pred pričetkom intervjuja prebrali navodila, ki so v celoti 

navedena v poglavju »Postopek raziskave«, udeležencem pa smo izrecno naročili, da naj 

ne ugibajo, če odgovora ne poznajo, temveč naj rečejo »ne vem«. 

Vprašalnik za svojce: 

Pri vprašanjih iz kategorij EM in PSM v večini primerov nismo mogli sami oceniti, ali je 

bolnik odgovoril pravilno, zato smo sestavili vprašalnik za svojce in bližnje (priloga 4). V 

navodilih za izpolnjevanje vprašalnika smo poudarili, naj napišejo odgovor, ki je po 

njihovem mnenju pravilen. Poleg tega smo pri vsakem vprašanju dodali Likertovo 

lestvico o »prepričanosti o pravilnosti odgovora«. Na podlagi te lestvice smo želeli 

izvedeti, kako zelo so bili bližnji prepričani v pravilnost svojega odgovora, in s tem 

povečati zanesljivost pri ocenjevanju odgovorov. Na primer, če bi se odgovor udeleženca 

in svojca razlikovala, a bi svojec navedel, da »sploh ni prepričan/a v pravilnost svojega 

odgovora«, tega odgovora ne bi ocenili kot konfabulacijo (conf), temveč kot »ni mogoče 

razvrstiti« (nc). S tem bi zmanjšali število napak 1. tipa, torej lažnih pozitivnih rezultatov. 

Ocenjevanje: 

Pri ocenjevanju smo sledili »Navodilom za evalvacijo« iz navodil za raziskovalca: 

»Odgovore označimo s 'pravilno' (corr), 'napačno' (err), 'ne vem' (idk), 

'konfabulacija' (conf) in 'ni mogoče razvrstiti' (nc). Vprašanja o epizodičnem 

spominu obravnavamo kot pravilna, če se skladajo z informacijami, ki jih 

posredujejo svojci bolnika. Pri vprašanjih o semantičnem spominu so pravilni 

odgovori jasni sami po sebi. Za epizodična in semantična vprašanja kategorije 

'ne vem' je pravilni odgovor 'ne vem'. Vsak drug odgovor se označi za 

konfabulacijo. Ker ni zadovoljivih zunanjih kriterijev, s katerimi bi lahko 

definirali konfabulacije, se moramo pri odkrivanju konfabulacij zanašati na 

arbitrarne odločitve. Pri razlikovanju med konfabulacijami in napačnimi 

odgovori odločitve sprejemamo le pri odgovorih na vprašanja, ki se nanašajo na 

časovno orientacijo, in pri določenih vprašanjih, ki se nanašajo na osebni 
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semantični spomin. Pri časovni orientaciji uporabljamo naslednje kriterije: 

odgovori za leto, letni čas, mesec, dan v tednu in čas dneva se obravnavajo kot 

konfabulacije le, če je, glede na posamezno kategorijo, odstopanje večje od 5 let, 

enega letnega časa, 2 mesecev, 10 dni, 3 dni ali 4 ur. Odgovori na vprašanja o 

osebnem semantičnem spominu s časovno komponento se obravnavajo kot 

konfabulacije, če odgovori odstopajo za več kot pet let, ko se navezujejo na 

bolnika samega, oziroma deset let, ko se navezujejo na bližnje. Pomembno je 

poudariti, da razlikovanje med konfabulacijami in napačnimi odgovori, četudi na 

poljubni osnovi, nikoli ni bilo problematično. Pri epizodičnih in semantičnih 

vprašanjih o prihodnosti bi lahko ugovarjali, da je vsak odgovor konfabulacija, 

saj je vsaka prihodnost po definiciji 'mogoča' in zato ni enega 'pravilnega' 

odgovora. Toda ti odgovori so lahko očitne konfabulacije, če napovejo dogodke 

v prihodnosti, ki so očitno neskladni s trenutnim dogajanjem ali mu celo 

nasprotujejo. Na primer, neki hospitaliziran bolnik je na vprašanje 'Kaj boste 

počeli danes zvečer?' odgovoril, da bo 'večerjal z ženo in gledal poročila', četudi 

ni imel dostopa do televizorja.« (Priloga 2, str. 62) 

Odgovore sta ocenjevala dva raziskovalca, ki sta se pri nejasnih in dvoumnih odgovorih 

posvetovala glede klasifikacije. Neodvisno ocenjevanje obeh raziskovalcev ni bilo 

zanesljivo; razlogi za to so navedeni v poglavju »Težave pri raziskavi«. 

Klasifikacija konfabulira/ne konfabulira: 

Navodila za raziskovalca navajajo naslednja merila kot merodajna za klasifikacijo 

konfabulatorjev: 

»Po kriterijih iz naših prejšnjih raziskav menimo, da  

- bolniki močno konfabulirajo, če so pri 15 vprašanjih kategorije Epizodični 

spomin (EM) konfabulacije prisotne pri 40 % vprašanj ali več 

- zmerno konfabulirajo, če so pri 15 vprašanjih kategorije EM konfabulacije 

prisotne med 30 % in 40 % vprašanj 

- blago konfabulirajo, če so pri 15 vprašanjih kategorije EM konfabulacije 

prisotne med 15 % in 30 % vprašanj 

- ne konfabulirajo, če so pri 15 vprašanjih kategorije EM konfabulacije 

prisotne pri manj kot 15 % vprašanj« (Priloga 2, str. 60–61) 
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Profesorja Dalla Barbo smo vprašali, zakaj se pri tej klasifikaciji upoštevajo le odgovori 

na vprašanja kategorije EM in kako se potemtakem obravnava druge kategorije. Njegov 

odgovor se je glasil: 

»V skladu z našimi dosedanjimi raziskavami vprašanja kategorije EM pogosteje izzovejo 

konfabulacije, zato smo, zavoljo preprostejše klasifikacije, izbrali EM-vprašanja kot 

merodajna za klasifikacijo konfabulatorjev. Ostala vprašanja so seveda tudi pomembna, 

saj pokažejo, ali so konfabulacije prisotne še pri drugih kategorijah ali so selektivne.
5
« 

Določanje vrste konfabulacije:  

Pri določanju vrste konfabulacije glede na vsebino smo upoštevali navodila za 

raziskovalca, ki temeljijo na raziskavi La Corte idr. (2010), v kateri so analizirali vsebino 

424 konfabulacij, ki so jih s to različico vprašalnika pridobili od 28 bolnikov. 

Konfabulacije so glede na vsebino razvrstili po naslednjem ključu (Priloga 2, str. 62): 

- Konfabulacije navad (Habits Confabulations – H, več kot 50 %
6
 zabeleženih 

konfabulacij v La Corte idr. (2010)). H so navade, ki jih bolniki dojemajo kot 

določena osebna doživetja. Primer H-ja je sledeč: hospitaliziran bolnik na 

vprašanje »Kaj ste počeli včeraj?« odgovori s »Šel sem v službo.« V tem 

primeru na navado, torej rutino oz. ponavljajoče se dejanje, gledamo kot na 

specifično doživetje, ki ga je bolnik doživel prejšnji dan. 

- Zamiki (Misplacements – Mis, približno 20 % zabeleženih konfabulacij v La 

Corte idr. (2010)). Mis so resnični, a časovno in prostorsko zamaknjeni dogodki. 

Primer te vrste konfabulacij: Vprašanje: Kaj se je zgodilo v Nürnbergu? 

Odgovor: »Sojenje nacistom, ki je trajalo štiri leta.« 

- Izmišljeni spomini (Memory Fabrications – MF, približno 20 % zabeleženih 

konfabulacij v La Corte idr. (2010)). MF-konfabulacije so smiselne semantične 

ali epizodične konfabulacije, ki nimajo jasne povezave z osebnimi ali znanimi 

dogodki. 

                                                           
5
 Korespondenca je potekala v angleščini; neprevedeno besedilo je: “According to our previous work, EM 

questions are those which more frequently elicit confabulation, that's why, for the sake simplicity, EM 

questions are chosen to classify confabulators. The other questions are obviously important to know if 

confabulation spreads across the board, of if they are selective.” 
6
 Seštevek odstotkov iz vseh naštetih kategorij iz nam neznanega razloga presega 100 %. Avtorji navodil 

nam na vprašanje, zakaj je tako, niso odgovorili, zato ohranjamo odstotke v izvirni obliki, kot smo jih 

prejeli. 
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- Pomešanje spominov (Memory Confusions – MC, približno 15 % zabeleženih 

konfabulacij v La Corte idr. (2010)). Pri teh konfabulacijah gre za zamenjevanje 

osebnih doživetij, znanih dogodkov in dogodkov iz življenja družinskih članov. 

Na primer, bolnik en dopust zameša z drugim ali pa nečaka zamenja s svojim 

otrokom. 

- Avtoreferenčna kontaminacija (Autoreferential Contaminations – AC, manj kot 

10 % zabeleženih konfabulacij v La Corte idr. (2010)) Pri teh konfabulacijah 

bolnik poroča, da je bil udeležen v nekem znanem dogodku ali da pozna neko 

javno osebnost. Na vprašanje »Kdo je Obama?« lahko, na primer, odgovori: 

»Predsednik ZDA. Dobra prijatelja sva, prejšnji teden sva šla skupaj na večerjo.« 

- Semantično izkrivljene konfabulacije (Semantically Anomalous Confabulations 

– SA, manj kot 10 % zabeleženih konfabulacij v La Corte idr. (2010)) Pri teh 

konfabulacijah gre za vsebinske anomalije v semantičnem spominu. Na primer: 

»Moj bratranec izvaja osteopatijo na metuljih«. 

 

9.3. Prevod in priredba vprašalnika iz francoščine v slovenščino 

Vprašanja večine kategorij smo lahko direktno prevedli v slovenščino, saj smo po posvetu 

z nevropsihologom (S. B., osebno poročilo) ocenili, da jezikovne in kulturne razlike ne bi 

smele bistveno vplivati na razumevanje vprašanja in na odgovore. Med nesporne 

kategorije sodijo osebni semantični spomin (PSM), časovna in prostorska orientacija 

(OTP), epizodični spomin (EM), epizodični projekti (EP), semantični projekti (SP), 

epizodični »ne vem« (IDKE) in semantični »ne vem« (IDKS). 

Jezikovne razlike bi lahko bile relevantne pri vprašanjih o semantičnem jezikovnem 

spominu (LSM), ki so bila v francoski verziji vprašalnika vzeta iz testa besedišča v 

Wechslerjevi lestvici inteligentnosti za odrasle (Wechsler, 1997). Ker ta test ni preveden 

in prirejen za slovensko okolje, smo se z nevropsihologom na Nevrološki kliniki 

posvetovali, ali obstaja v slovenščini alternativen standardiziran test. Izkazalo se je, da ga 

ni, zato smo to kategorijo prevedli s slovenskimi ustreznicami (npr. »Que veut dire 

Persévérer?« smo prevedli v »Kaj pomeni beseda vztrajati?«). 

Največji izziv je bila priredba semantičnih kategorij, torej kategorij nedavni splošni 

semantični spomin (RGSM), sodobni splošni semantični spomin (CGSM) in zgodovinski 
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splošni semantični spomin (HGSM). Pri teh kategorijah vprašanj se izvirnik in prevod 

najbolj razlikujeta, saj so vprašanja v izvirniku prilagojena za francosko okolje (npr. 

»Kdo je Jacques Anquetil?«), zato smo morali poiskati slovenske ustreznice. Profesorja 

Dalla Barbo smo prosili za navodila o snovanju vprašalnika, da bi bil prevod ustreznejši. 

Njegov odgovor se je glasil: »Pri izbiranju vprašanj nismo imeli formalnih kriterijev. 

Vprašanja morajo biti dovolj enostavna, da bi normalni udeleženci znali odgovoriti na 

njih. Pri tem si morate zapomniti, da pri vprašalniku ne gre za test spomina, temveč za 

pripomoček, s katerim bi lahko izzvali konfabulacije.«
7
 

Zaradi pomanjkanja konkretnejših navodil smo se obrnili na profesorje in asistente z 

Oddelka za romanistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Deset profesorjev in 

asistentov, ki poučujejo na študijskem programu Francistika smo prosili, naj prevedejo in 

priredijo vprašanja iz treh zgoraj omenjenih semantičnih kategorij v skladu z navodili 

profesorja Dalla Barbe (spisek teh vprašanj v Priloga 3). Želeli smo imeti večji vzorec 

prevodov, da bi pri vsakem vprašanju izbrali tisto prevodno ustreznico, glede katere so 

bili strokovnjaki najbolj enotnega mnenja. Na žalost smo prejeli le dva odgovora, 

zato »povprečenje« prevodov ni prišlo v poštev. Upoštevali smo kombinacijo obeh 

prejetih predlogov, tako da smo pri vsakem vprašanju upoštevali tistega, glede katerega 

sta se dva raziskovalca strinjala, da je, v skladu s prejetimi navodili (točka 7 v nogi), 

enostavnejše. Zaradi manjšega nabora splošno znanih slovenskih oseb in dogodkov pred 

20. stoletjem in ker v navodilih ni bilo navedeno, zakaj je bila določena letnica izbrana 

kot ločnica med zgodovinskim in sodobnim splošnim semantičnim spominom, smo 

zgodovinsko kategorijo razširili do leta 1939. Tako smo lahko vključili nekaj bolje 

poznanih oseb in dogodkov iz 1. polovice 20. stoletja, kot sta Jože Plečnik in Soška 

fronta. 

Težave z vprašalnikom, s katerimi smo se soočali tekom raziskave in pri analizi 

podatkov, so opisane v poglavju »Težave pri raziskavi«. 

9.4. Postopek raziskave 

Vsak udeleženec je moral pred pričetkom intervjuja podpisati pristopno izjavo o 

prostovoljnem sodelovanju pri raziskavi. Udeležencem je bilo rečeno, da gre za test 

                                                           
7
 Angleški izvirnik se glasi: “We didn't have a formal criteria to choose the questions. The idea is that the 

questions should be easy enough to be answered correctly by normal subjects, keeping in mind that the CB 

is not a memory test but a tool aimed at possibly eliciting confabulations.” 
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spomina, po opravljenem intervjuju pa so bili seznanjeni z resnično naravo raziskave. 

Vsem udeležencem smo pred pričetkom prebrali naslednja navodila: 

»S tem vprašalnikom želimo bolje razumeti različne vidike spomina, zato so 

vprašanja raznolika in se dotikajo številnih tem. Popolnoma normalno in 

pričakovano je, da na nekaj vprašanj ne boste mogli odgovoriti, zato ne oklevajte 

in recite »ne vem«, ko ne boste vedeli odgovora. Začeli bomo z nizom vprašanj o 

vaši trenutni situaciji in dogodkih v vašem življenju ter okolju. Na vprašanja 

poskušajte odgovoriti karseda preprosto in točno.« (Priloga 2, str. 63) 

Sprejemljivost in pričakovanost odgovora »ne vem« smo tekom intervjuja večkrat 

ponovili, če smo posumili, da udeleženec odgovore ugiba. Po uvodnih 34 vprašanjih, ki 

so vzpostavila prvi stik z bolnikom in so bila izključno kategorij PSM ter OTP, so sledila 

naključno razporejena vprašanja iz ostalih kategorij. Pred 35. vprašanjem smo 

udeležencem prebrali še naslednja navodila: 

»Naslednja vprašanja niso povezana med seboj, zato se ne obremenjujte s tem, 

kako se eno vprašanje navezuje na drugega. Samo skušajte odgovoriti karseda 

točno. Pri vprašanjih, ki se navezujejo na posamezne dogodke v vašem življenju, 

skušajte navesti čim več podrobnosti.« 

Vse odgovore smo skušali zapisati, kot jih je udeleženec izrekel, brez povzemanja 

spraševalca. Poleg tega smo zaradi lažje analize odgovorov pogovore snemali – 

udeleženci so bili s tem ustno in pisno seznanjeni ter so s postopkom soglašali. 

9.5. Obdelava podatkov 

Podatke smo analizirali s programom SPSS. 

10. Analiza podatkov in rezultati 

10.1. Primerljivost eksperimentalne in kontrolne skupine 

Z dvovzorčnim t-testom za neodvisne vzorce smo testirali, ali se skupini starostno 

ujemata ali med njima obstaja statistično signifikantna razlika. Povprečna starost 30 

udeležencev eksperimentalne skupine je bila 67 let (min. 37, max. 85 let; SD = 11,1 let), 

19 udeležencev kontrolne skupine pa 77 let (min. 60, maks. 90 let; SD = 10,5 let). Med 

povprečnima starostma skupin je statistično signifikantna razlika, t(47) = -3,133, p = 

0,003, zato smo rezultate ocenjenih odgovorov (tj. število odgovorov, ocenjenih s corr, 
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conf, err, idk in nc) eksperimentalne in kontrolne skupine primerjali s statistično metodo 

ANCOVA. Kategorija »starost« ni statistično signifikantno kovariirala z rezultati ocen 

odgovorov (p > 0,05 za vse vrste odgovorov). 

V eksperimentalni skupini je 14 bilo udeležencev in 16 udeleženk, v kontrolni skupini pa 

2 udeleženca in 17 udeleženk. Do takšne razlike v kontrolni skupini je prišlo, ker velika 

večina potencialnih kontrolnih moških udeležencev, h katerim smo pristopili, ni želela 

sodelovati pri raziskavi. T-test za neodvisne vzorce je pokazal, da število odgovorov, 

ocenjenih kot konfabulacija, ni statistično signifikantno koreliralo s spolom, t(47) = 

1,477, p = 0,146. 

Ker nismo dobili zanesljivih informacij o stopnji izobrazbe, med skupinama nismo mogli 

preveriti ujemanja v tem dejavniku. 

10.2. Analiza vprašalnika 

Komentar pred opisom analize: pri raziskavi smo se soočili s številnimi metodološkimi 

težavami. Te delno izhajajo iz težav pri prevodu vprašalnika, pomanjkanja podatkov o 

udeležencih, močno omejenega nabora udeležencev in nedostopnosti do svojcev ter 

bližnjih. Toda v še večji meri smo se soočali s težavami, ki so inherentne samemu 

vprašalniku in jih ne bi mogli enostavno odpraviti z natančnejšim raziskovalnim načrtom. 

Vse težave so podrobneje opisane v poglavju »Težave pri raziskavi«, a pod črto so težave 

zadostne, da močno dvomimo v točnost in zanesljivost pridobljenih podatkov. Iz tega 

razloga nismo izvedli obsežnejše analize in primerjali podatkov vsakega udeleženca s 

povprečnimi vrednostmi kontrolne skupine, kot smo sprva načrtovali. Namesto tega smo 

izvedli osnovno medskupinsko analizo, analizo konfabulacij na vprašanja kategorije EM 

in analizo iz La Corte (2010), na kateri temeljijo bistvene predpostavke za ocenjevanje 

konfabulacij. 

Pri analizi podatkov skušamo odgovoriti na naslednja vprašanja: 

1. Ali sta eksperimentalna in/ali kontrolna skupina proizvedli konfabulacije?
8
 

2. Ali je eksperimentalna skupina v povprečju proizvedla statistično 

signifikantno več konfabulacij kot kontrolna skupina? 

3. Kako bi udeležence klasificirali po Dalla Barbovem klasifikacijskem kriteriju, 

torej po EM-konfabulacijah? 

                                                           
8
 V poglavju »Analiza podatkov« so konfabulacije odgovori, ki smo jih po navodilih iz poglavja »Metoda« 

ocenili s conf. 
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4. Kakšna je razporeditev konfabulacij glede na vrsto konfabulacije? 

 

1. Ali sta eksperimentalna in/ali kontrolna skupina proizvedli konfabulacije? 

 

Konfabulacije so bile prisotne v obeh skupinah. Pri eksperimentalni smo zabeležili 370 

(7,28 % vseh odgovorov) konfabulacij, pri kontrolni pa 152 (4,70 % vseh odgovorov). 

Udeleženec v eksperimentalni skupini je tekom intervjuja v povprečju proizvedel 12,30 

(SD = 7,68) konfabulacij, udeleženec v kontrolni skupini pa 7,95 (SD = 6,06) 

konfabulacij. 

 

2. Ali je eksperimentalna skupina v povprečju proizvedla statistično signifikantno več 

konfabulacij kot kontrolna skupina? 

 

S t-testom za neodvisne vzorce smo preverili, ali po številu konfabulacij med skupinama 

obstaja statistično signifikantna razlika. Z Levenovim testom smo preverili homogenost 

varianc (p = 0,257) in t-test je pokazal, da je razlika med skupinama statistično 

signifikantna, t(47) = 2,089, p = 0,042. V kontrolni skupini je bila en odstopajoči 

udeleženec z bistveno več konfabulacijami (24) v primerjavi s povprečjem 7,95. Če bi 

rezultate tega udeleženca izločili, bi bila razlika med skupinama še večja. Toda rezultati 

kategorije conf niso bili normalno razporejeni v nobeni od skupin (Shapiro-Wilkov test; p 

< 0,05), zato smo rezultate primerjali še z neparametričnim testom Mann-Whitney U. 

Distribucija rezultatov kategorije conf je bila podobna, mediana eksperimentalne (6,00) in 

kontrolne (9,50) skupine za kategorijo conf sta se statistično signifikantno razlikovala, U 

= 173, z = –2,302, p = 0,021. 

 

3. Kako bi udeležence klasificirali po Dalla Barbovem klasifikacijskem kriteriju, torej 

po EM-konfabulacijah? 

 

Navodila za raziskovalca narekujejo (glej zgoraj), da nekdo konfabulira, če pri vprašanjih 

o epizodičnih dogodkih na vprašanje odgovori napačno na več kot 15 % vprašanj te 

kategorije (EM), ker naj bi udeleženci na ta vprašanja največkrat konfabulirali. Tekom 

raziskave smo prišli do spoznanja, da je ta kategorija zelo nezanesljiva, saj mora 

raziskovalec odgovore udeležencev verificirati pri bližnjih ali uslužbencih v bolnišnici. 

To je že samo po sebi problematično, saj ne moremo oceniti verodostojnosti izjav teh 
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tretjih oseb. Rezultati kategorije EM so dovzetni za lažne pozitivne zadetke, saj mora 

raziskovalec v skladu z navodili vsako neskladje med udeležencem in bližnjim oceniti kot 

konfabulacijo. Druga težava je, da so številna vprašanja takšne narave, da jih bližnji ne 

more zanesljivo verificirati (npr. »Kaj je udeleženec počel pred tem pogovorom?«) in 

posledično raziskovalec te odgovore težko klasificira. 

 

Menimo, da so te težave, poleg dejstva, da je razvrstitev konfabulatorjev glede na število 

napačnih odgovorov v kategoriji EM zelo arbitrarna, zadostne, da tovrstne razvrstitve ne 

sprejmemo kot merodajne. Kljub temu smo analizirali podatke po teh kriterijih in rezultat 

je sledeč: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri ostalih udeležencih smo s conf ocenili manj kot 15 % odgovorov iz kategorije EM. 

Kot je razvidno z grafa (Slika 3), število konfabulacij pri kategoriji EM ne izstopa. Še 

najbolj izstopajo kategorije RGSM, CGSM, HGSM, IDKE in IDKS, saj so pri njih 

konfabulacije relativno pogoste tako pri eksperimentalni kot kontrolni skupini. Nadaljnjih 

analiz teh kategorij odgovorov nismo izvedli, saj smo bili mnenja, da zaradi 

pomanjkljivosti vprašalnika in drugih metodoloških težav tudi ti podatki ne nudijo 

zanesljivega vpogleda v konfabulacije. 

 

Skupina Udeleženec Št. EM-konf. % vseh EM Klasifikacija 

Eksperimentalna BŠ2 5 33,33 Zmerno 

Eksperimentalna TF 3 20 Blago 

Eksperimentalna PB 6 40 Močno 

Eksperimentalna VP 4 26,67 Blago 

Kontrolna AB 4 26,67 Blago 

Tabela 3: Klasifikacija udeležencev glede na število konfabulacij pri kategoriji EM. Da 

udeleženca klasificiramo kot konfabulatorja, mora biti po Dalla Barbovih kriterijih (Priloga 2) 

več kot 15 % odgovorov te kategorije ocenjenih kot konfabulacija. 
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Slika 3: Razporeditev konfabulacij po posameznih kategorijah vprašanj. Prečne črte v stolpcih ločujejo 

vprašanja. 

4. Kakšna je razporeditev konfabulacij glede na vrsto konfabulacije? 

 

V La Corte idr. (2010) so analizirali 424 konfabulacij, pridobljenih z enakim 

vprašalnikom, kot smo ga uporabili mi, in jih analizirali glede na vsebino v šest kategorij. 

Po njihovi klasifikaciji gre pri konfabulacijah največkrat (v pribl. 50 % primerov) za 

opise navad in rutin (H); sledijo prostorsko in časovno zamaknjeni dogodki (Mis, pribl. 

20 %); smiselne semantične ali epizodične konfabulacije, ki nimajo jasne povezave z 

osebnimi ali znanimi dogodki (MF, pribl. 20 %); zamenjevanje osebnih doživetij, znanih 

dogodkov in dogodkov iz življenja družinskih članov (MC, pribl. 15 %); avtoreferenčne 

konfabulacije, pri katerih bolnik poroča, da je bil udeležen v nekem znanem dogodku ali 

da pozna neko javno osebnost (AC, manj kot 10 %); in vsebinske anomalije v 

semantičnem spominu (SA, manj kot 10 %). Upoštevali smo njihovo klasifikacijo, zato 
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smo konfabulacije glede na njihovo vsebino razvrstili po istih kategorijah.
9
 Rezultati so 

predstavljeni na Sliki 4 kot odstotki povprečja za posamezno kategorijo vsake skupine.V 

obeh skupinah so bile konfabulacije največkrat prostorsko ali časovno zamaknjeni 

dogodki (Mis), 39 % v eksperimentalni skupini in 38 % v kontrolni skupini. Primer 

takšne konfabulacije je sledil, ko smo udeleženko vprašali, kaj bo počela naslednji dan. 

Odgovor se je glasil: »Igrala se bom s svojim psom Arčijem in ga peljala na sprehod.«, 

kljub temu, da je udeleženka ravno tisti dan prispela v bolnišnico in nam je nekaj 

trenutkov prej povedala, da bo tam ostala nekaj dni. 

 

 

 

Pri ostalih kategorijah so bile razlike med skupinama večje. Navade in rutine (H) so bile 

bistveno redkejše kot v La Corte idr. (2010), pri eksperimentalni skupini v manj kot 10 %, 

pri kontrolni pa v manj kot 22 %. Primer te konfabulacije: »Kaj boste počeli jutri?«. 

Hospitalizirana udeleženka je odvrnila: »Nič kaj, doma se bom lotila pospravljanja, spat 

bom šla ob pol osmih.« 

Kot fabrikacijo spominov (MF) smo ocenili 23 % konfabulacij eksperimentalne in 15 % 

kontrolne skupine. Primer takšnega odgovora je sledil vprašanju o tem, kdo je Jože 

Plečnik: »Akademski slikar, vse sorte je slikal, predvsem tehnične risbe«. 

                                                           
9
 Pri tem smo imeli nemalo težav, ki so opisane v poglavju »Težave pri raziskavi«. 
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Slika 4: Delež konfabulacij glede na njihovo vsebino v eksperimentalni in kontrolni skupini. 
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Spominske zmedenosti (MC) so bile v eksperimentalni skupini skoraj 18 % konfabulacij, 

v kontrolni približno 9 %. Udeleženca smo vprašali, kdo je France Prešeren, in odgovor 

se je glasil: »Slovenski pisatelj, napisal je Solzice, Desetega brata in Desetnico.« 

Kot semantične anomalije (SA) smo ocenili malo več kot 10 % konfabulacij 

eksperimentalne in skoraj 15 %
10

 kontrolne skupine. Primer SA-konfabulacije: 

udeleženko smo vprašali, na kaj pomisli ob »aferi Watergate« in njen odgovor je bil: »Na 

eno podobo, ki se vleče.« 

Avtoreferenčne konfabulacije (AC) so bile skoraj v celoti odsotne, v eksperimentalni 

skupini smo zabeležili en primer, v kontrolni pa dva primera (manj kot 1 % odgovorov za 

obe skupini. Ena od teh konfabulacij je sledila vprašanju, kdo je Ivana Kobilca, in 

odgovor se je glasil: »Moja soseda«. 

Naši rezultati se torej močno razlikujejo od rezultatov iz La Corte idr. (2010). Možne 

razlage, zakaj je tako, sledijo v naslednjem poglavju. 

  

                                                           
10

 Ta odstotek je pri kontrolni skupini tako visok zato, ker je en udeleženec proizvedel 21 konfabulacij, ki 

smo jih ocenili s SA. 
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11. Diskusija 

11.1. Težave pri raziskavi 

Tekom raziskave smo se soočali s številnimi metodološkimi težavami; nekatere so 

izhajale iz okoliščin, ki jih pred pričetkom raziskave nismo uspeli predvideti, še bolj 

problematične pa so bile težave, inherentne vprašalniku. Zaradi slednjih smo ocenili, da 

vprašalnik v trenutni obliki ni primeren za odkrivanje in klasificiranje konfabulacij, s 

čimer je ovržena naša 1. hipoteza (»izzvane konfabulacije je moč odkriti s specifičnim 

vprašalnikom«), kar posledično pomeni, da nismo mogli oceniti pravilnosti 2. hipoteze 

(izzvane spominske konfabulacije so prisotne pri široki populaciji bolnikov z boleznimi 

možganov). 

Sledi opis teh težav. 

 

11.1.1. Nepredvidene težave 

11.1.1.1. Težave pri prevodu in priredbi 

Pri prevodu in priredbi vprašalnika smo imeli največ težav s kategorijami semantičnih 

vprašanj. Največji izziv je bilo poiskati slovenske ustreznice francoskim znanim 

osebnostim in dogodkom. Navodila, ki smo jih prejeli (»vprašanja naj bodo dovolj 

preprosta, da bo povprečni normalni udeleženec znal odgovoriti nanje«), nam niso 

bistveno pomagala, zato smo seznam teh vprašanj (Priloga 3) poslali desetim 

strokovnjakom za francosko in slovensko kulturo v upanju, da bomo iz njihovih prevodov 

lahko ekstrapolirali najustreznejšo prevodno rešitev za vsako vprašanje. Na žalost smo 

prejeli le dva odgovora in tega nismo mogli storiti. Izbrali smo prevodne ustreznice, ki so 

ustrezale kriterijem posamezne kategorije in so bila po našem mnenju najenostavnejše. 

Izkazalo se je, da bi bili morali izvesti pilotno raziskavo s samo temi vprašanji, saj so bila 

nekatera očitno pretežka, kar nakazuje prevalenca odgovora »ne vem«. Pričakovana sta 

bila pravilen odgovor ali konfabulacija. To velja predvsem za kategorijo »zgodovinski 

splošni semantični spomin (HGSM)«, ki obsega dogodke in osebe pred letom 1940. Na 

vprašanja »Kaj se je zgodilo leta 1848?« (pravilni odgovori bi bili pomlad narodov, 

Marčna revolucija itd.), »Kaj se je zgodilo leta 1550?« (izšla je prva slovenska knjiga), ali 

»Kako je umrl Matija Čop?« (utonil je) so udeleženci večkrat odgovorili z ne vem kot pa 

pravilno (sliki 5 in 6). Ta vprašanja bi bilo treba revidirati in testirati na pilotnih 

udeležencih. 
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Sliki 5 in 6: Deleži odgovorov glede na vrsto vprašanja v eksperimentalni in kontrolni skupini. V kategorijah 

IDKE in IDKS je bil odgovor klasificiran kot pravilen, če je udeleženec odgovoril z »ne vem«. 

11.1.1.2. Nekontrolirano delovno okolje 

Udeležence eksperimentalne in kontrolne skupine smo želeli intervjuvati na samem, toda 

to v večini primerov ni bilo možno. Bolniki so bili v veliko primerih nemobilni, zato smo 

jih morali večinoma izprašati v bolniški sobi, kjer so bili še drugi bolniki. V večini 
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primerov ni bilo prekinitev, toda nekajkrat so intervju prekinile zdravnice ali medicinski 

tehniki. Pripetilo se je tudi, da so drugi bolniki v sobi skušali odgovarjati na vprašanja, 

četudi smo jih izrecno prosili, naj ne. V kontrolni skupini je bilo manj interferenc, toda 

večina udeležencev ni želela biti z raziskovalcem sama v sobi, zato so intervju občasno 

prekinili drugi stanovalci doma za starejše občane. Po našem mnenju ti moteči dejavniki 

niso bistveno vplivali na rezultate, a bilo bi bolje, če jih ne bi bilo. 

 

11.1.1.3. Dostop do svojcev in bližnjih 

Največja težava je bila priti v stik s svojci in bližnjimi
11

 udeležencev ter pridobiti 

odgovore na vprašanja, katerih pravilnosti sami nismo mogli oceniti. V idealnem primeru 

bi lahko bližnje osebno izprašali, ali je odgovor udeleženca pravilen ali ne, toda ta 

možnost se je izkazala za neizvedljivo iz več razlogov: (i) nismo vedeli, kdaj bodo 

udeleženci prejeli obiske; (ii) nismo imeli kontaktnih podatkov bližnjih; in (iii) bližnji, ki 

smo jih osebno srečali, niso želeli odgovarjati na naša vprašanja v času obiskov. Odločili 

smo se sestaviti prilagojen vprašalnik za bližnje (priloga 4) z vsemi vprašanji, pri katerih 

smo potrebovali njihovo asistenco. Poleg vsakega vprašanja smo dodali Likertovo 

lestvico 1–5, s katero naj bi izpolnjevalec vprašalnika navedel prepričanost v pravilnost 

vsakega odgovora. S to lestvico smo želeli povečati zanesljivost ocenjevanja odgovorov 

(več o tem je napisano v poglavju »Metoda«). 

Vprašalnik z navodili za izpolnjevanje smo pustili pri udeležencih, naj jih izročijo 

svojcem; izpolnjene vprašalnike smo zbrali nekaj dni do nekaj tednov kasneje. Na žalost 

veliko vprašalnikov ni bilo vrnjenih (pri 8 od 30 udeležencev v eksperimentalni skupini) 

oziroma so bili izpolnjeni nepopolno ali v celoti prazni. Pri kontrolni skupini smo prejeli 

le 8 vprašalnikov, od katerih ni bil noben izpolnjen. Večina svojcev je le obkrožila 

številke na Likertovih lestvicah in ni zapisala odgovora, tako da nam pri ocenjevanju ni 

preostalo drugega, kot da veliko vprašanj iz kategorij »osebni semantični spomin« (PSM) 

in »epizodični spomin« (EM) ocenimo z »ni mogoče razvrstiti« (nc). Kot je razvidno iz 

slik 5 in 6, je bilo tako ocenjenih veliko odgovorov v eksperimentalni in še več v 

kontrolni skupini. Posledično je, poleg ostalih razlogov, ki smo jih navedli v poglavju 

»Analiza podatkov«, ocenjevanje na podlagi kategorije EM nezanesljivo. Vse raziskave, 

ki uporabljajo tovrsten vprašalnik za raziskovanje konfabulacij, bi morale navesti, kako je 

                                                           
11

 Od tu naprej so mišljeni »bližnji in svojci«, četudi piše samo »bližnji«. 
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potekalo pridobivanje verifikacijskih podatkov od bližnjih, saj izpolnjevanje vprašalnika 

v pisni obliki očitno ni zanesljiva metoda. 

 

11.1.2. Težave, inherentne vprašalniku 

11.1.2.1. Dolžina vprašalnika 

Vprašalnik je občutno predolg; vsak intervju je trajal od ene ure do ure in pol in številni 

udeleženci so na polovici intervjuja pričeli spraševati, ali bomo kmalu končali. Utrujenost 

in/ali zdolgočasenost udeležencev bi lahko vplivala na njihove odgovore, zato bi se 

morali temu izogibati. Razumljivo je, da so avtorji zavoljo boljše statistične analize v 

vsako kategorijo želeli vključiti čim več vprašanj, toda po 15 vprašanj (oz. v primeru 

kategorije PSM 19 vprašanj) je občutno preveč za delo s starejšimi bolniki, za katere je 

bil vprašalnik v prvi vrsti izdelan. Pri manjšem številu vprašanj resda ne bi mogli 

ekstrahirati statistično relevantnih podatkov iz ene kategorije za posameznega udeleženca, 

kot narekujejo navodila za kategorijo EM (Priloga 2). Toda če ne predpostavljamo 

vnaprej, da lahko stopnjo konfabuliranja posplošimo na eno samo kategorijo, kar je po 

naših izkušnjah precej problematično, bi lahko še vedno proučevali, ali posamezni 

udeleženci kažejo konfabulatorne tendence za določene kategorije, nadaljnjo raziskavo pa 

temu ustrezno prilagodili (npr. prilagodili vprašalnik glede na te tendence). 

 

11.1.2.2. Slabo utemeljene kategorije vprašanj in razlike med njimi 

Avtorji vprašalnika nikjer ne razložijo, zakaj so se odločili za tovrstno kategorizacijo 

vprašanj in na podlagi katerih dognanj o delovanju spomina je kategorizacija potekala. Iz 

navodil za raziskovalca in preteklih raziskav, v katerih je bil vprašalnik uporabljen 

(Kessels idr, 2008; Van Damme in d'Ydewalle, 2010; Dalla Barba idr., 1997; La Corte 

idr., 2011; Borsutzky idr., 2008; Serra idr., 2014; Turner idr., 2008; Fotopoulou, 2004), ni 

mogoče razbrati, zakaj je bila neka kategorija vključena v vprašalnik in kakšne so razlike 

med kategorijami. Smotrno bi bilo pričakovati, da so si kategorije zgodovinskega, 

sodobnega in nedavnega semantičnega spomina, katerih delitev na 3 zgodovinska 

obdobja prav tako ostaja nepojasnjena in neutemeljena, bolj podobne kot kategoriji 

epizodičnega spomina in orientacije v času ter prostoru. Kategorizacija vprašanj in 

relacije med posameznimi kategorijami bi morale biti bolje razložene in utemeljene, saj iz 

njih izhajajo diskusije o rezultatih in teorije o konfabulacijah. 
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11.1.2.3. Pomanjkanje kontrolnih vprašanj, ki bi preverjala vprašanja sama 

Vsako vprašanje se pojavi le enkrat, zato ne moremo testirati, ali bi udeleženec na isto 

vprašanje tekom intervjuja podal isti odgovor, kar nekateri (Hirstein, 2005) navajajo kot 

pomembno lastnost konfabulacij. 

 

11.1.2.4. Neobstoječa vprašanja za podvprašanja 

V navodilih za raziskovalca ne piše nič o podvprašanjih na glavna vprašanja, ki bi lahko 

razsvetlila odgovore udeležencev. Tekom raziskave se je večkrat pripetilo, da smo 

udeležence prosili za obrazložitev odgovorov, da bi se izognili prekomerni klasifikaciji 

nenavadnih odgovorov kot konfabulacije. V večini primerov so udeleženci lahko osmislili 

svoj prvotni odgovor in ga nismo klasificirali kot konfabulacijo. Toda navodila ne 

omenjajo podvprašanj, zato ni jasno, ali bi jih sploh smeli dodatno spraševati. Če ne, 

obstaja nevarnost lažnih pozitivnih zadetkov, če pa so legitimno sredstvo, bi morali 

obstajati jasno določeni kriteriji za podvprašanja, saj drugače obstaja nevarnost, da 

raziskovalec postavlja podvprašanja za ena in ista vprašanja ali da jih narobe formulira 

(npr. s spraševanjem sugerira pravilni odgovor). V nadaljevanju navajamo nekaj primerov 

dilem, ki bi jih morali razrešiti: pri katerih vprašanjih pridejo podvprašanja v poštev; 

koliko podvprašanj smemo zastaviti na vprašanje; kako naj bodo podvprašanja 

formulirana, da ne bodo zavajajoča; kako oceniti odgovore podvprašanj itd. Po našem 

mnenju so podvprašanja nujno potrebna, saj se z njimi po eni strani izognemo lažnim 

pozitivnim zadetkom, hkrati pa lahko odkrijemo konfabulacije pri odgovorih, ki so sprva 

pravilni. Takšen primer se nam je pripetil pri bolnici VA. Na vprašanje »Kdo je Ivana 

Kobilca?« je pravilno odgovorila s »Slikarka.« Nato pa smo jo vprašali, ali še živi, ona pa 

je odgovorila »Zdaj še vedno nastopa. Pa jaz bom tudi še. Nisem še bila na njenem 

nastopu.«. 

 

11.1.2.5. Obravnava pokazateljev dvoma v udeleženčevih odgovorih?  

Kljub večkratni ponovitvi navodila, naj ne ugibajo, so vsi udeleženci v nekatere odgovore 

vkomponirali besede kot so »mislim« ali »verjetno«, ali pa je imel njihov odgovor rastočo 

intonacijo (torej so odgovorili z vprašanjem). Ti elementi nakazujejo dvom v odgovor in 

so kljub navodilom, da je »ne vem« legitimen in pričakovan odgovor, dovolj pogosti, da 
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bi morali določiti kriterij za obravnavo takšnih odgovorov. V naši raziskavi smo 

udeležence vsakič, ko se je to pripetilo, opozorili, da morajo podati jasen odgovor brez 

»elementov dvoma«. Če nas niso upoštevali, smo njihove sporne odgovore označili z »ni 

mogoče razvrstiti« (nc). Toda v nobeni raziskavi, v kateri je bil uporabljen Dalla Barbov 

vprašalnik v obstoječi ali modificirani obliki, nismo zasledili omembe te težave, ki skoraj 

zagotovo ni omejena le na slovensko kulturno območje. 

 

11.1.2.6. Ocenjevanje odgovorov in kategorizacija konfabulacij 

Po naših izkušnjah je lahko ocenjevanje odgovorov močno subjektivno, tako da bi lahko 

dva ocenjevalca pri istem nizu odgovorov prišla do različnih rezultatov. Še najbolj sporna 

je kategorija »napačno« (err), saj se od kategorije »konfabulacija« (conf) razlikuje po 

arbitrarno določenih kriterijih (glej poglavje »Metoda« in Prilogo 2), ki naj bi temeljili na 

nedokumentiranih izkušnjah avtorjev vprašalnika. Navodila so protislovna, saj v njih piše, 

da se lahko oceno err poda »le pri odgovorih na vprašanja, ki se nanašajo na časovno 

orientacijo, in pri določenih vprašanjih, ki se nanašajo na osebni semantični spomin«, v 

primerih ocenjevanja odgovorov (Priloga 2) pa so z err ocenjeni tudi odgovori na 

vprašanja drugih kategorij. V LaCorte idr. (2010) so, neodvisno od kategorije vprašanja, z 

err ocenjevali »manjše napake«, s conf pa »večje napake«, pri čemer so poročali o 100% 

medocenjevalski zanesljivosti 4 različnih ocenjevalcev, kar je po naših izkušnjah skrajno 

neverjetno. 

Mi smo oceno err uporabili le pri časovni orientaciji, kot je navedeno v navodilih. Četudi 

so kriteriji arbitrarni, so vsaj jasno zastavljeni za razliko od ocenjevanja vseh odgovorov z 

err ali conf glede na subjektivno oceno t. i. »napačnosti«. 

 

Kategorizacija konfabulacij na zgoraj omenjene kategorije (H, MF, Mis, MC, SA in AC) 

je prav tako problematična, saj je pri številnih odgovorih mogoče argumentirati, da 

spadajo v več kategorij. Rezultati so zopet odvisni od raziskovalčeve presoje, kako 

interpretirati odgovor, zaradi česar bi lahko neodvisna raziskovalca isti nabor 

konfabulacij (oz. »bolj napačnih odgovorov«) kategorizirala popolnoma drugače. Pri tej 

težavi se poraja dvom o ustreznosti kategorij, ki so jih zasnovali LaCorte idr. (2010). 

Nekaj primerov napačnih odgovorov, ki smo jih težko klasificirali: »V katerem 

nadstropju smo?«, odgovor: »V petem.« V resnici smo bili v prvem nadstropju, toda 

glede na opis kategorij bi lahko ta odgovor uvrstili med Mis (zaradi orientacije v 
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prostoru), MF (ker je odgovor smiseln, a ni povezan z dejanskim stanjem), celo kot H (če 

bi ta udeleženec živel v petem nadstropju). Enako velja za vprašanje »V kateri bolnišnici 

sva?« in odgovor »V bolnici Sežana.« Lahko gre za Mis (udeleženec je nekoč bil v 

omenjeni bolnišnici), MF (ker je konfabulacija smiselna), MC (mogoče je bil v tej 

bolnišnici kak svojec) ali H (če je udeleženec iz Sežane). 

 

11.1.2.7. Kako obravnavati odgovore, ki popolnoma zaidejo z vnaprej določenih 

tirnic? 

Številni udeleženci ne podajo nedvoumnega odgovora na vprašanje, temveč pričnejo 

prosto govoriti o temah, ki se ali pa se ne navezujejo na vprašanje. V teh primerih je 

odgovor težko oceniti, saj bi jih nekateri raziskovalci (Hirstein, 2005) označili za 

spontane konfabulacije. V navodilih tovrstni odgovori niso obravnavani, saj se očitno 

pričakuje, da bo udeleženec odgovarjal zbrano in precizno. To težavo smo imeli 

predvsem z izstopajočim udeležencem iz kontrolne skupine, pri katerem smo 21 

odgovorov kategorizirali kot semantične anomalije (SA-konfabulacije), saj so bili njegovi 

odgovori nerazumljivi in niso bili nikakor povezani z vprašanji.  

 

11.1.2.8. Specifičnost vprašalnika 

Vprašalnik in ocenjevanje odgovorov sta zastavljena tako, da bi lahko druge simptome 

zmotno označili kot konfabulacije. Jezikovne motnje (afazije) so dober primer tovrstne 

interference, še posebej, če je motnja dovolj blaga, da je bolnik večino časa koherenten. 

Alzheimerjeva demenca je še en primer bolezni, ki se jo pogosto asociira s 

konfabulacijami in lahko s tovrstnim testiranjem pri bolnikih s slutnjo na Alzheimerjevo 

demenco zabeležimo veliko konfabulacij, toda težava s takšnimi bolniki je, da je lahko 

njihov kognitivni aparat oslabljen do te mere, da ni mogoče oceniti, ali sploh razumejo 

vprašanje, in tudi če ga, obstaja možnost, da med odgovarjanjem niso sposobni ostati 

zbrani in pozabijo, kaj so bili vprašani. Takšne izkušnje smo imeli z udeleženko VP, ki je 

bila diagnosticirana s sumom na Alzheimerjevo demenco. Proizvedla je nadpovprečno 

število konfabulacij (20, povprečje za eksperimentalno skupino je bilo 12,30), a med 

intervjujem smo dobili občutek, da je večkrat izgubila tok misli in pozabila, kaj smo jo 

sploh vprašali. Pri tako izrazitem kognitivnem upadu se Dalla Barbov vprašalnik ne 

obnese, saj obstaja velika verjetnost lažnih pozitivnih zadetkov, če udeleženec pozabi na 

vprašanje in govori prosto. 
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11.1.2.9. Posploševanje odgovorov 

Udeleženci, še posebej tisti v kontrolni skupini, so na vprašanja o epizodičnem spominu 

(EM) in epizodičnem »ne vem« (IDKE) odgovarjali zelo posplošeno in nespecifično. Na 

primer, pogosti odgovori na vprašanja »Kaj ste počeli včeraj?«, »Kaj ste počeli prejšnje 

novo leto?«, »Kaj ste počeli ob tem času pred enim letom?« so se glasila »Nič 

posebnega.«, »Isto kot vsak dan.«, ali pa so udeleženci navedli neko generično početje, ki 

je težko preverljivo pri bližnjih ali medicinskemu osebju (npr. sprehajanje, reševanje 

križank, branje). Pri kategoriji IDKE so bili odgovori velikokrat podobno generični; na 

primer: udeleženko smo vprašali »Se spomnite, kako ste bili oblečeni na prvi poletni dan 

leta 1979?« in njen odgovor je bil: »Takrat sem nosila krilo, ruto nazaj zvezano ... vroče 

je bilo.« Pri takšnih izjavah smo udeležence vprašali, ali se tega natančno spominjajo ali 

zgolj predpostavljajo najbolj verjeten odgovor. Odgovori na ta podvprašanja so bili 

opremljeni z besedami za izražanje verjetnosti, npr. »Mislim, da se spominjam.« ali 

»Verjetno je bilo tako.«, kar je dilema, ki smo jo opisali pod točko 5 v tem poglavju. 

Ocenjevanje posplošenih odgovorov je težavno, saj v večini primerov ni mogoče preveriti 

njihove resničnosti. Pri kategoriji IDKE je jasno, da gre za konfabulacijo, če se odgovor 

ne glasi »ne vem« (pri naši analizi smo od tega pravila odstopali, če je odgovor vseboval 

elemente dvoma). Pri kategoriji EM je ocenjevanje bolj zapleteno, saj ni pravila za 

splošne odgovore, katerih (ne)pravilnosti ni mogoče zanesljivo preveriti. Iz tega razloga 

smo vse tovrstne odgovore ocenili z »ni mogoče razvrstiti« (nc). 

 

11.1.2.10. Pridobivanje informacije od svojcev in bližnjih 

Težave, s katerimi smo se soočali pri pridobivanju informacij od svojcev in bližnjih, so 

opisane pod točko 3 prejšnjega podpoglavja »Nepredvidene težave«. Navodila za 

pridobivanje informacij bi morala biti vključena v navodila za raziskovalca, saj so 

ključnega pomena pri analizi podatkov. Različni načini pridobivanja informacij lahko 

botrujejo različno uporabnim podatkom ali pa se, kot pri naši raziskavi, izkažejo za 

popolnoma neprimerne. 

Drugo pomembno vprašanje je, v kolikšni meri lahko zaupamo svojcem in bližnjim, da 

ocenijo (ne)resničnost odgovorov udeležencev. Vprašalnik temelji na predpostavki, da so 

svojci in bližnji vrhovna avtoriteta pri ocenjevanju odgovorov, ni pa mehanizma, ki bi 
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preverjal njihovo verodostojnost in prepričanost v pravilnost odgovora. Iz tega razloga 

smo uporabili Likertovo lestvico, ki pa se je izkazala za bolj škodljivo kot koristno. 

11.1.2.11. Rigidnost vprašalnika 

Zaradi nespremenljivosti vprašalnika se z vsemi udeleženci izvede enako strukturiran 

intervju, kar je pomembno za primerjavo podatkov in statistično analizo. A hkrati je 

vprašalnik zaradi tega rigiden; ni se mogoče poglobiti v eno samo vrsto vprašanj, četudi 

udeleženec kaže močno konfabulatorno tendenco le pri določenih kategorijah vprašanj. 

Vprašalnika ni mogoče prikrojiti posamezniku, kar bi lahko pripomoglo h kvalitativni 

analizi konfabulacij. 

 

11.1.2.12. Ni proučevanja doživljanja 

Vprašalnik deluje zelo površinsko in v najboljšem primeru je z njim mogoče odkriti 

potencialne konfabulatorje, nič pa nam ne pove o fenomenologiji konfabulatorja. To 

raziskovalno področje je zaenkrat še popolnoma neraziskano, toda s porastom števila 

raziskav, ki se ukvarjajo z vsebino konfabulacij, lahko pričakujemo razširitev 

kvalitativnih raziskav na proučevanje doživljanja. Glede na to, da so konfabulacije slabo 

razumljen kognitivni pojav, bi lahko poglobljena obravnava posameznih udeležencev 

prispevala pomembne koščke k celostni podobi pojava. 
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12. Zaključek 

Konfabulacije so fascinanten in kompleksen kognitivni fenomen, ki ga s sodobnimi 

nevroznanstvenimi pristopi, kot sta funkcijsko slikanje možganov in 

elektroencefalografija, ne moremo proučevati. Iz tega razloga so nastali različni testi, med 

njimi Dalla Barbov vprašalnik za odkrivanje konfabulacij, ki smo ga uporabili tudi v naši 

raziskavi. Naš glavni cilj je bil testirati, ali so konfabulacije prisotne pri širšem spektru 

bolnikov z boleznimi možganov, kot jih navaja strokovna literatura (Schnider, 1996), pri 

čemer smo se – v skladu z vprašalnikom in Kopelmanovo klasifikacijo konfabulacij 

(1987) – omejili na izzvane spominske konfabulacije. Ker vprašalnik kljub relativno 

pogosti rabi ni bil kritično ovrednoten in primerjan z drugimi metodami za kvantificiranje 

izzvanih spominskih konfabulacij, smo beležili vse težave, ki so se pojavile med 

pridobivanjem in analiziranjem podatkov. Presodili smo, da so številne težave v veliki 

meri inherentne vprašalniku in jih z optimizacijo samega raziskovalnega postopka 

(nadzor nad prostorom in časom testiranja, bolj premišljeno pridobivanje informacij od 

bližnjih itd.) ni mogoče odpraviti. Vprašalnik bi po našem mnenju morali skrajšati in v 

celoti prenoviti po jasneje zastavljenem načrtu, ki bi znanstveno podkrepljeno razložil 

smotrnost vsake kategorije vprašanj in vprašanj samih. Enako velja za analizo 

pridobljenih podatkov, saj je klasifikacija odgovorov močno odvisna od subjektivne 

presoje ocenjevalca (Van Damme in d'Ydewalle (2010) sta, če je udeleženec pri 

vprašanju »ne vem« dlje časa razmišljal o odgovoru, a vseeno odgovoril z »ne vem«, to 

ocenila kot konfabulacijo). Tudi klasifikacija konfabulacij se je izkazala za 

problematično, saj je bilo konfabulacije velikokrat težko razvrstiti po kategorijah, ki so jih 

ustvarili La Corte idr. (2010) in so navedene v navodilih za raziskovalca; tudi naši 

rezultati o količini konfabulacij glede na njihovo vsebino se močno razlikujejo od 

rezultatov iz La Corte idr. Vzrok za to bi lahko bil, da v naši eksperimentalni skupini ni 

bilo »tipičnih konfabulatorjev« (predvsem takšnih s sindromom Korsakoffa in anevrizmo 

anteriorne komunikantne arterije), toda skupini sta po količini konfabulacij vseeno 

statistično signifikantno različni, kar nakazuje, da (i) so konfabulacije, kot jih definira 

avtor vprašalnika, prisotne pri širokem spektru bolnikov z boleznimi možganov, a se 

vsebinsko razlikujejo od »tipičnih konfabulatorjev«, ali (ii) vprašalnik ni dovolj 

specifičen in zato ne razlikuje med konfabulacijami ter drugimi simptomi, ki jih 

raziskovalec ni predvidel (npr. blagimi afazijami), ali napačnimi odgovori, zato je 

klasifikacija arbitrarna in iz vzorca ni mogoče sklepati na populacijo. Da bi zanesljivo 
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ugotovili, kaj od tega dvojega drži, bi morali na enak način testirati še tretjo skupino, 

»tipične konfabulatorje«, in primerjati njihovo razporeditev konfabulacij glede na vsebino 

z rezultati iz La Corte idr. (2010). Toda kljub pomanjkanju teh podatkov gre po našem 

mnenju za (ii), torej vprašalnik ni dovolj specifičen, saj so bile konfabulacije prisotne tudi 

v kontrolni skupini (za razliko od La Corte idr., kjer niti en udeleženec iz kontrolne 

skupine ni odgovoril s konfabulacijo ali napačnim odgovorom). 

Menimo torej, da je vprašalnik v trenutni obliki neustrezen za proučevanje konfabulacij. 

Četudi sta se eksperimentalna in kontrolna skupina po številu proizvedenih konfabulacij 

statistično signifikantno razlikovali, ne moremo potrditi naše hipoteze o večji razširjenosti 

konfabulacij med bolniki z boleznimi možganov. 

Ugotovitev, da je vprašalnik tako pomanjkljiv, je pomembna, saj je bil uporabljen v 

številnih raziskavah, na podlagi katerih so nastale tudi teorije, opisane v odseku »Teorije 

spominskih konfabulacij«. Še posebej teorija časovne zmedenosti, katere zagovornik je 

tudi Dalla Barba, zagovarjajo svojo teorijo predvsem z raziskavami, v katerih je bil 

uporabljen ta vprašalnik (Dalla Barba, 1997). Če je problematična metoda, so vprašljive 

tudi teze v teorijah, ki temeljijo na njej. 

Z našo raziskavo nismo pripomogli k odgovorom na vprašanja, kdaj in zakaj pride do 

spominskih izzvanih konfabulacij ali kako zelo je ta oblika konfabulacij razširjena, 

vendar pa smo prišli do zaključka, da ima metoda proučevanja konfabulacij s 

strukturiranim vprašalnikom veliko pomanjkljivosti, posledično pa so rezultati, 

pridobljeni s to metodo, nezanesljivi. Predlagali smo nekaj potencialnih izboljšav, toda 

obstaja možnost, da so vse trenutne kvantitativne metode neprimerne za proučevanje tako 

kompleksnega in slabo razumljenega pojava, kot so konfabulacije. Po našem mnenju bi 

morale raziskave v prihodnosti proučevati kvalitativne aspekte konfabulacij, kot to že 

počne Fotopoulou (2009), saj bi kvalitativen pristop lahko pripomogel k definiranju 

konfabulacij in pri umestitvi konfabulacij znotraj človeškega kognitivnega aparata. 
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Priloge 

Priloga 1: Dalla Barbov vprašalnik za odkrivanje konfabulacij 
 

Ime in priimek udeleženca:  

Datum testiranja: 

 
Splošna navodila (besedilo v narekovajih in v krepkem tisku moramo povedati bolniku): »S tem 

vprašalnikom želimo bolje razumeti različne vidike spomina. Zato so vprašanja raznolika in 

se dotikajo številnih tem.«  
Pomembno je poudariti, da ne gre za testiranje spomina niti za preverjanje splošnega ali 

političnega znanja. 

»Popolnoma normalno in pričakovano je, da na nekaj vprašanj ne boste mogli odgovoriti, 

zato ne oklevajte in recite "ne vem", ko ne boste vedeli odgovora.« 

 

"Začeli bomo z nizom vprašanj o vaši trenutni situaciji in dogodki v vašem življenju in 

vašem okolju. Na vprašanja poskušajte odgovoriti karseda preprosto in točno." Treba je 

zabeležiti vsako izjavo udeleženca brez lastnega povzemanja. 

 

1 PSM 
Koliko ste stari? 

2 PSM 
Kdaj je vaš datum rojstva? 

3 PSM 
Kako se imenuje vaš rojstni kraj? 

4 PSM 
Kaj ste bili (ali ste) po poklicu? 

5 PSM 
Kakšen je bil (ali je) naslov vaše službe? 

6 PSM 
Kakšen je vaš trenutni naslov? 

7 PSM 
So vaši starši še živi? 

8 PSM 
Kaj je (bil) vaš oče po poklicu? 

9 PSM 
Ste poročeni? 

10 PSM 
Imate otroke? 

11 PSM 
Kako je ime vašim otrokom? * 
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12 PSM 
Koliko so vaši otroci stari? * 

13 PSM 
Kaj so vaši otroci po poklicu? 

14 PSM 
Koliko ste bili stari, ko se vam je rodil prvi otrok? * 

15 PSM 
Imate brate in sestre? 

16 PSM 
Koliko so vaši bratje in sestre stari? * 

17 PSM 
Kako je ime vašim bratom in sestram? * 

18 PSM 
Kaj so (bili) vaši bratje in sestre po poklicu? * 

19 PSM 
Kakšno izobrazbo imate? 

20 OTP 
Katerega leta smo? 

21 OTP 
Kateri letni čas je? 

22 OTP 
Kateri mesec je? 

23 OTP 
Katerega smo danes? 

24 OTP 
Kateri dan v tednu je danes? 

25 OTP 
Koliko je ura? 

26 OTP 
V katerem kraju sva trenutno? 

27 OTP 
Kje sva trenutno? 

28 OTP 
V kateri državi sva? 

29 OTP 
V katerem nadstropju sva? 
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30 OTP 
V kateri regiji sva? 

31 OTP 
V kateri bolnišnici sva? / Ali sva na podeželju ali v mestu? 

32 OTP 
Na katerem bolnišničnem oddelku sva? 

33 OTP 
V katerem delu bolnišničnega oddelka sva? / Katera je najbližja 

železniška postaja? 

34 OTP 
Je dopoldne ali popoldne? 

»Naslednja vprašanja niso povezana med seboj, zato se ne obremenjujte s tem, kako se eno 

vprašanje navezuje na drugega. Samo skušajte odgovoriti, karseda točno. Pri vprašanjih, ki 

se navezujejo na posamezne dogodke v vašem življenju, skušajte navesti čim več 

podrobnosti.« 

Zapišite si vse, kar reče udeleženec. Pri vprašanjih, ki testirajo epizodični spomin, poskrbite za to, 

da se nanašajo na specifičen dogodek in spodbujajte udeleženca, da navede čim več podrobnosti 

(dejanja, osebe, čas dneva, lokacijo, občutke ali misli, ki jih povezuje s tem dogodkom).  

Pred vprašanji kategorije »ne vem«, ponovite navodilo: 

»Če odgovora ne poznate, ne poskušajte ugibati.« 

35 RGSM 
Kdo je Katarina Kresal? 

36 CGSM 
Kaj se je zgodilo princesi Diani? 

37 CGSM 
Na kaj pomislite ob besedi "Nürnberg"? 

38 SP 
Katere so največje težave, s katerimi se bo naša država 

spopadala v naslednjih 10 letih? 

39 CGSM 
Kdo je Mima Jaušovec? 

40 SP 
Kako bo s problematiko terorizma v naslednjih 10 letih? 

41 SP 
Kako se bo Evropa razvijala v naslednjih 10 letih? 

42 SP 
Katera bodo najpomembnejša odkritja na področju medicine v 

naslednjih 10 letih? 

43 CGSM 
Na kaj pomislite ob besedi "Černobil"? 

44 EP 
Kaj boste počeli za novo leto? 
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45 LSM 
Kaj pomeni beseda »vztrajati«? 

46 CGSM 
Kaj se je zgodilo po Evropi leta 1968? 

47 LSM 
Kaj pomeni beseda »korist«? 

48 RGSM 
Kdo je Harry Potter? 

49 SP 
Katere bodo najpomembnejše spremembe v gospodarstvu v 

naslednjih 10 letih? 

50 HGSM 
Kdo je Ivana Kobilca? 

51 IDKE 
Se spomnite, kaj ste jedli za večerjo v torek pred 22 dnevi? 

52 EM 
Kaj ste počeli prejšnji vikend? 

53 EM 
Kaj ste počeli pred tem pogovorom? 

54 SP 
Katera bodo najpomembnejša znanstvena odkritja v naslednjih 

10 letih? 

55 IDKS 
Kdo je prejel zlato palmo v Cannesu leta 1980? 

56 HGSM 
Kdo je Primož Trubar? 

57 CGSM 
Kaj se je zgodilo Gadafiju? 

58 IDKS 
Kdo je zmagal na nogometnem prvenstvu leta 1982? 

59 EP 
Kaj boste počeli naslednji teden? 

60 IDKE 
Se spomnite, kaj ste počeli 9. oktobra 1991? 

61 EM 
Kaj ste počeli prejšnje novo leto? 

62 IDKS 
Kako je ime ženi Jimmyja Carterja? 
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63 CGSM 
Na kaj pomislite, ko slišite za »padec Berlinskega zidu«? 

64 HGSM 
Kdo je Jože Plečnik? 

65 IDKE 
Se spomnite, kaj ste počeli 18. aprila 1979? 

66 IDKS 
Kdo je Ahmad Fahti? 

67 HGSM 
Kdo so Celjski grofje? 

68 IDKE 
Se spomnite, kako ste preživeli svoj 27. rojstni dan (ali 17., 

odvisno od starosti udeleženca)? 

69 LSM 
Kaj pomeni beseda »dolgoživost«? 

70 SP 
Kdo bo kandidiral na naslednjih volitvah v Sloveniji? 

71 IDKE 
Se spomnite, kaj ste počeli ob (točno) tem času pred enim 

mesecem? 

72 EM 
Koga ste videli danes zjutraj? 

73 IDKS 
Kdo je prvi preletel Sredozemsko morje? 

74 HGSM 
Kaj se je zgodilo leta 1848? 

75 HGSM 
Kaj vam pove izraz »Kraljevina SHS«? 

76 IDKS 
Kdo je zmagal v mečevanju na zadnjih olimpijskih igrah? 

77 LSM 
Kaj pomeni beseda »firbčnež«? 

78 IDKS 
Katero rimsko mesto je bilo ustanovljeno leta 181 pred našim 

štetjem? 

79 EP 
Kaj boste počeli danes zvečer (ali popoldne)? 

80 IDKS 
Kdo je bil minister za zunanje zadeve leta 1992? 
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81 IDKS 
Kdo je mehiški predsednik? 

82 SP 
Kakšne spremembe napovedujete za Slovenijo v naslednjih 10 

letih? 

83 HGSM 
Na kaj pomislite, ko slišite za »kmečke upore«? 

84 EM 
Zakaj ste v bolnišnici (ali tu)? 

85 EP 
Kdaj boste naslednjič šli v restavracijo? 

86 HGSM 
Na kaj pomislite, ko slišite za »ameriško državljansko vojno«? 

87 EP 
Kaj boste počeli pojutrišnjem? 

88 CGSM 
Kdo je Milan Kučan? 

89 EM 
Kdaj ste nazadnje obiskali starše (ali prijatelje)? 

90 EP 
Kaj boste počeli naslednji vikend? 

91 LSM 
Kaj pomeni beseda »kancler«? 

92 IDKE 
Se spomnite, kaj ste počeli ob tem času pred enim letom? 

93 EM 
Ali se spominjate svojega zadnjega daljšega potovanja? 

94 IDKS 
Kdo je nasledil papeža Celestina V.? 

95 RGSM 
Na kaj pomislite, ko slišite za »afero Patria«? 

96 IDKS 
Kdo je dobil Nobelovo nagrado za mir leta 1992? 

97 HGSM 
Kdo je Anton Tomaž Linhart? 

98 IDKE 
Se spomnite, kako ste bili oblečeni na prvi poletni dan leta 

1979? 



69 
 

99 CGSM 
Na kaj pomislite, ko slišite za »majniško deklaracijo«? 

100 IDKS 
Kdo je bil prvi slovenski minister za promet? 

101 HGSM 
Kdo je odkril Ameriko? 

102 IDKE 
Se spomnite, kaj ste počeli za božič leta 1993? 

103 SP 
Katera bodo najpomembnejša verska vprašanja v naslednjih 10 

letih? 

104 CGSM 
Kdo je Tito? 

105 IDKS 
Kdo je Eugène Montale? 

106 RGSM 
Na kaj pomislite, ko slišite za »ptičjo gripo«? 

107 RGSM 
Kdo je Sadam Husein? 

108 HGSM 
Kdo je Rudolf Maister? 

109 EM 
Koliko časa ste že hospitalizirani? / Kako ste prišli na pregled 

(ali sem)? 

110 IDKS 
Kaj je bil po poklicu oče Marilyn Monroe? 

111 IDKE 
Se spomnite, kaj ste počeli 2. septembra 1995? 

112 IDKE 
Se spomnite, kaj ste počeli 22. januarja 1986? 

113 EP 
Kdaj boste naslednjič obiskali starše (ali prijatelje)? 

114 CGSM 
Kdo je Bojan Križaj? 

115 HGSM 
Kdo je France Prešeren? 

116 RGSM 
Kdo je Miša Molk? 
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117 RGSM 
Kako je Michael Jackson umrl?  

118 LSM 
Kaj pomeni beseda »izmikajoč«? 

119 CGSM 
Kdo je Marlene Dietrich? 

120 LSM 
Kaj pomeni beseda »zažgati«? 

121 RGSM 
Kdo je Helena Blagne? 

122 LSM 
Kaj pomeni beseda »ponarejati«? 

123 RGSM 
Kaj se je pred nekaj leti zgodilo na Haitiju? 

124 RGSM 
Kdo je George W. Bush? 

125 IDKE 
Se spomnite, kako ste bili oblečeni na prvi zimski dan leta 1982? 

126 SP 
Katere bodo najpomembnejše tehnološke spremembe naslednjih 

desetih let? 

127 SP 
Katere bodo najpomembnejše spremembe v pokojninskem 

sistemu v naslednjih 10 letih? 

128 IDKE 
Se spomnite, kaj ste počeli 29. junija 1978 (ali 1988, odvisno od 

starosti udeleženca)? 

129 HGSM 
Kaj je Soška fronta? 

130 EM 

Se spomnite, na kateri dan ste bili hospitalizirani? / Kdo vam je 

predpisal ta pregled? Kdo vas je prosil, da sodelujete (pri tej 

raziskavi)? 

131 RGSM 
Na kaj pomislite, ko slišite besedo »cunami«? 

132 EP 
Kdaj boste naslednjič videli svojega zdravnika? 

133 EP 
Kdaj boste naslednjič šli v kino? 

134 SP 
Katera bodo najpomembnejša politična vprašanja v Sloveniji v 

naslednjih 10 letih? 
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135 EM 
Kdaj vas je zdravnik nazadnje pregledal? 

136 IDKS 
Kdo je prejel Nobelovo nagrado za literaturo leta 1980? 

137 EP 
Kaj boste jedli danes za večerjo? 

138 EM 
Kaj ste jedli včeraj za večerjo oz. danes za kosilo? 

139 LSM 
Kaj pomeni beseda »spletkarstvo«? 

140 EP 
Kaj boste počeli po tem pogovoru? 

141 IDKE 
Se spomnite, kaj ste počeli 7. marca 1996 (ali 2006, odvisno od 

starosti udeleženca)? 

142 RGSM 
Kdo je Osama Bin Laden? 

143 EP 
Koga boste videli danes zvečer (ali popoldne)? 

144 LSM 
Kaj pomeni beseda »monopol«? 

145 RGSM 
Kdo je Zoran Janković? 

146 EP 
Kaj boste počeli jutri? 

147 IDKE 
Se spomnite, kaj ste počeli 13. marca 1985 (ali 2005, odvisno od 

starosti udeleženca)? 

148 SP 
Katere bodo najpomembnejše spremembe, ki bodo vplivale na 

položaj žensk v družbi v naslednjih 10 letih? 

149 EM 
Kaj ste počeli na svoj zadnji rojstni dan? 

150 SP 
Katere bodo najpomembnejše podnebne spremembe v naslednjih 

10 letih? 

151 IDKE 
Se spomnite, kako ste bili oblečeni na prvi pomladni dan leta 

1997? 

152 CGSM 
Kaj je afera Watergate? 
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153 HGSM 
Kako je umrl Matija Čop? 

154 RGSM 
Kaj se zadnje čase dogaja v Siriji? 

155 LSM 
Kaj pomeni beseda »pravda«? 

156 EM 
Kaj ste počeli včeraj? 

157 RGSM 
Kdo je Vladimir Putin? 

158 CGSM 
Kaj se je zgodilo Kennedyju? 

159 EM 
Ste me videli ali spoznali že prej? 

160 LSM 
Kaj pomeni beseda »skica«? 

161 EM 
Se spominjate svojega poročnega dneva (ali poročnega dneva 

koga bližnjega)? 

162 LSM 
Kaj pomeni beseda »zmerjati«? 

163 LSM 
Kaj pomeni beseda »pedanten«? 

164 SP 
Katera bodo najpomembnejša odkritja na področju raziskovanja 

vesolja v naslednjih 10 letih? 

165 CGSM 
Kdaj se je pričela 1. svetovna vojna? 

166 EP 
Kdaj boste šli na počitnice ali na kakšno pomembno potovanje? 

167 HGSM 
Kaj se je zgodilo leta 1550? 

168 EP 
Kdaj boste naslednjič šli v banko? 

169 LSM 
Kaj pomeni beseda »konkurenca«? 
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Priloga 2: Navodila za raziskovalca 

Confabulation Battery 

 

1. Predstavitev 

"Confabulation Battery" (CB) (Dalla Barba, 1993; Dalla Barba & Decaix, 2009) je 

orodje, posebej zasnovano za ocenjevanje količine in vrste konfabulacij na različnih 

področjih spomina, orientacije in predvidevanja osebne ter neosebne prihodnost. Pri CB 

ne gre za testiranje spomina in ne smemo ga uporabljati za diagnosticiranje težav s 

spominom ali ocenjevanje resnosti teh težav.  

CB je sestavljen iz 165 (plus 4) vprašanj; 15 vprašanj zadeva vsako izmed 

naslednjih področij: 

- Osebni semantični spomin (Personal Semantic Memory – PSM)
12

. 

Primer: So vaši starši še živi? 

- Časovna in prostorska orientacija (Orientation in Time and Place – 

OTP). Primer: Kateri dan v tednu je danes? 

- Epizodični spomin (Episodic Memory – EM). Primer: Kaj ste počeli 

prejšnji vikend? 

- Semantični jezikovni spomin (Linguistic Semantic Memory – LSM). 

Primer: Kaj pomeni beseda »vztrajati«? 

- Nedavni splošni semantični spomin (Recent General Semantic Memory 

– RGSM) (znani dogodki in osebe v zadnjih 10 letih). Primer: Na kaj 

pomislite, ko slišite besedo »cunami«? 

- Sodobni splošni semantični spomin (Contemporary General Semantic 

Memory – CGSM) (znani dogodki in osebnosti med letoma 1940 in 

1990). Primer: Kdo je Milan Kučan? 

- Zgodovinski splošni semantični spomin (Historical General Semantic 

Memory – HGSM) (dogodki in osebe pred letom 1900). Primer: Kdo je 

Jože Plečnik? 

- Epizodični projekti (Episodic Plans – EP). Primer: Kaj boste počeli za 

božič? 

- Semantični projekti (Semantic Plans – SP). Primer: Kako bo s 

problematiko terorizma v naslednjih 10 letih? 

- Epizodični »ne vem« (“I don’t know” Episodic – IDKE) (vprašanja, na 

katera bo povprečni udeleženec odgovoril z »ne vem«). Primer: Se 

spomnite, kaj ste jedli za večerjo v torek pred 22 dnevi? 

- Semantični »ne vem« (“I don’t know” Sematic – IDKS) (vprašanja, na 

katera bo povprečni udeleženec odgovoril z »ne vem«). Primer: Kdo je 

osvojil zlato palmo v Cannesu leta 1980?« 

2. Razlogi za nastanek CB 

 CB je nastal z namenom, da bi imeli raziskovalno orodje za temeljit klinični 

pregled količine, selektivnosti in vrste konfabulacij pri bolnikih. 

- Količina konfabulacij: V strokovni literaturi je zelo redko navedeno, kako 

pogosto bolniki, ki jih obravnavamo kot konfabulatorje, konfabulirajo. Veliko trdnih 

                                                           
12

 Ta kategorija ima 19 vprašanj; šest vprašanj se nanaša na svojce (3 na otroke in 3 na brate in sestre), ki 

pri nekaterih udeležencih niso bila relevantna. 
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ugotovitev o mehanizmih, ki jih povezujemo s konfabulacijami, tako temelji na 

raziskovanju posameznih bolnikov ali skupin, ki veljajo za »konfabulatorje«, vendar 

lahko količina konfabulacij močno variira. Posledično se bolnika, ki proizvede eno samo 

konfabulacijo – ta se lahko ponavlja, a je na vedno isto temo – označi za konfabulatorja. 

Zdi se, da ne moremo niti delno ugotoviti, kaj so kognitivne ali anatomske osnove za 

konfabulacije, če bolnikov ne primerjamo glede na količino konfabulacij. Iz tega razloga 

potrebujemo test, s katerim lahko izmerimo količino konfabulacij na splošno in v 

posameznih domenah pomnjenja. 

- Selektivnost: Konfabulacije so ponavadi selektivne, saj se najpogosteje 

pojavljajo pri epizodičnem spominu, časovni in prostorski orientaciji in pri predvidevanju 

osebne prihodnosti. Toda v nekaterih primerih lahko konfabulacije opazimo tudi pri 

priklicu neosebnih informacij, na primer pri semantičnem spominu. Nevrokognitivni 

mehanizmi, na katerih temeljijo selektivne in neselektivne konfabulacije, se verjetno 

razlikujejo med seboj, zato je treba preveriti, ali so selektivne konfabulacije prisotne.  

Bolniki, ki sicer konfabulirajo, mogoče ne bodo konfabulirali, ko bodo odgovarjali 

na vprašanja kategorije »ne vem«. To nakazuje, da konfabulacije niso nujno prisotne pri 

vseh vprašanjih. Vprašanja, ki testirajo semantična in epizodična vprašanja kategorije »ne 

vem«, so v vprašalnik vključena zato, da testirajo ta fenomen in zaznajo redke, 

»hiperamnezične konfabulatorje« (Dalla Barba & Decaix, 2009), to je bolnike, ki 

konfabulirajo pri tem tipu vprašanj.  

- Vrsta: Vprašalnik prav tako omogoča, da konfabulacije razvrstimo glede na 

njihovo vsebino. V nedavni raziskavi (La Corte, Serra, Boisse in Dalla Barba, 2010) smo 

analizirali vsebino 424 konfabulacij pri bolnikih z amnezijo in bolnikih z Alzheimerjevo 

boleznijo. Konfabulacije smo razvrstili glede na vsebino po sledečem ključu: 

- Konfabulacije navad (Habits Confabulations – H, več kot 50 % zabeleženih 

konfabulacij v La Corte idr. (2010)). H so navade, ki jih bolniki dojemajo kot določena 

osebna doživetja. Primer H-ja je sledeč: hospitaliziran bolnik na vprašanje »Kaj ste počeli 

včeraj?« odgovori s »Šel sem v službo.« V tem primeru na navado, torej rutino oz. 

ponavljajoče se dejanje, gledamo kot na specifično doživetje, ki ga je bolnik doživel 

prejšnji dan. 

- Zamiki (Misplacements – Mis, približno 20 % zabeleženih konfabulacij v La 

Corte idr. (2010)). Mis so resnične, a časovno in prostorsko zamaknjeni dogodki. Primer 

te vrste konfabulacij: Vprašanje: Kaj se je zgodilo v Nürnbergu? Odgovor: »Sojenje 

nacistom, ki je trajalo štiri leta.« 

- Izmišljeni spomini (Memory Fabrications – MF, približno 20 % zabeleženih 

konfabulacij v La Corte idr. (2010)). MF-konfabulacije so smiselne semantične ali 

epizodične konfabulacije, ki nimajo jasne povezave z osebnimi ali znanimi dogodki. 

- Pomešanje spominov (Memory Confusions – MC, približno 15 % zabeleženih 

konfabulacij v La Corte idr. (2010)). Pri teh konfabulacijah gre za zamenjevanje osebnih 

doživetij, znanih dogodkov in dogodkov iz življenja družinskih članov. Na primer, bolnik 

en dopust zameša z drugim ali pa nečaka zamenja s svojim otrokom. 

- Avtoreferenčna kontaminacija (Autoreferential Contaminations – AC, manj kot 

10 % zabeleženih konfabulacij v La Corte idr. (2010)). Pri teh konfabulacijah bolnik 

poroča, da je bil udeležen v nekem znanem dogodku ali da pozna neko javno osebnost. 

Na vprašanje »Kdo je Obama?« lahko, na primer, odgovori: »Predsednik ZDA. Dobra 

prijatelja sva, prejšnji teden sva šla skupaj na večerjo.« 
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- Semantično izkrivljene konfabulacije (Semantically Anomalous Confabulations 

– SA, manj kot 10 % zabeleženih konfabulacij v La Corte idr. (2010)). Pri teh 

konfabulacijah gre za vsebinske anomalije v semantičnem spominu. Na primer: »Moj 

bratranec izvaja osteopatijo na metuljih.« 

3. Klasifikacija konfabulira / ne konfabulira 

Po kriterijih iz naših prejšnjih raziskav menimo, da  

- bolniki močno konfabulirajo, če so pri 15 vprašanjih kategorije Epizodični 

spomin (EM) konfabulacije prisotne pri 40 % vprašanj ali več 

- zmerno konfabulirajo, če so pri 15 vprašanjih kategorije EM konfabulacije 

prisotne med 30 % in 40 % vprašanj 

- blago konfabulirajo, če so pri 15 vprašanjih kategorije EM konfabulacije 

prisotne med 15 % in 30 % vprašanj 

- ne konfabulirajo, če so pri 15 vprašanjih kategorije EM konfabulacije prisotne 

pri manj kot 15 % vprašanj 

4. Navodila (v krepkem je, kar je treba povedati bolniku): 

- Splošna navodila 

Vprašanja so razporejena delno naključno; prvih 15 vprašanj se nanaša na 

časovno-prostorsko orientacijo, sledi 15 vprašanj za osebni semantični spomin, da se 

vzpostavi prvi stik z bolnikom. 

»S tem vprašalnikom želimo bolje razumeti različne vidike spomina, zato so 

vprašanja raznolika in se dotikajo številnih tem.«  

Pomembno je poudariti, da ne gre za testiranje spomina niti za preverjanje 

splošnega ali političnega znanja. 

»Popolnoma normalno in pričakovano je, da na nekaj vprašanj ne boste 

mogli odgovoriti, zato ne oklevajte in recite 'ne vem', ko ne boste vedeli odgovora.« 

- Navodila, ki jih bolnik prejme, preden mu zastavimo 15 (± 4) vprašanj o 

osebnem semantičnem spominu in 15 vprašanj o časovno-prostorski orientaciji. 

"Začeli bomo z nizom vprašanj o vaši trenutni situaciji in dogodkih v vašem 

življenju ter okolju. Na vprašanja poskušajte odgovoriti karseda preprosto in 

točno." Vsako izjavo udeleženca je treba zapisati brez lastnega povzemanja. 

Zapišite si vse, kar udeleženec reče.  

- Navodila, ki jih bolnik prejme pred 35. vprašanjem: 

»Naslednja vprašanja niso povezana med seboj, zato se ne obremenjujte s 

tem, kako se eno vprašanje navezuje na drugega. Samo skušajte odgovoriti karseda 

točno. Pri vprašanjih, ki se navezujejo na posamezne dogodke v vašem življenju, 

skušajte navesti čim več podrobnosti.« 

Zapišite si vse, kar udeleženec reče. Pri vprašanjih, ki testirajo epizodični spomin, 

poskrbite za to, da se nanašajo na specifičen dogodek in spodbujajte udeleženca, da 

navede čim več podrobnosti (dejanja, osebe, čas dneva, lokacijo, občutke ali misli, ki jih 

povezuje s tem dogodkom).  

Pred vprašanji kategorije »ne vem« lahko ponovite navodilo: 

»Če odgovora ne poznate, ne poskušajte ugibati.« 
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5. Navodila za evalvacijo 

Odgovore označimo s »pravilno« (corr), »napačno« (err), »ne vem« (idk), 

»konfabulacija« (conf) in »ni mogoče razvrstiti« (nc). Vprašanja o epizodičnem spominu 

obravnavamo kot pravilna, če se skladajo z informacijami, ki jih posredujejo svojci 

bolnika. Pri vprašanjih o semantičnem spominu so pravilni odgovori jasni sami po sebi. 

Za epizodična in semantična vprašanja kategorije »ne vem« je pravilni odgovor »ne 

vem«. Vsak drug odgovor se označi za konfabulacijo. Ker ni zadovoljivih zunanjih 

kriterijev, s katerimi bi lahko definirali konfabulacije, se moramo pri odkrivanju 

konfabulacij zanašati na arbitrarne odločitve. Pri razlikovanju med konfabulacijami in 

napačnimi odgovori, odločitve sprejemamo le pri odgovorih na vprašanja, ki se nanašajo 

na časovno orientacijo, in pri določenih vprašanjih, ki se nanašajo na osebni semantični 

spomin. Pri časovni orientaciji uporabljamo naslednje kriterije: odgovori za leto, letni čas, 

mesec, dan v tednu in čas dneva se obravnavajo kot konfabulacije le, če je, glede na 

posamezno kategorijo, odstopanje večje od 5 let, enega letnega časa, 2 mesecev, 10 dni, 3 

dni ali 4 ur. Odgovori na vprašanja o osebnem semantičnem spominu s časovno 

komponento se obravnavajo kot konfabulacije, če odgovori odstopajo za več kot pet let, 

ko se navezujejo na bolnika samega, oziroma deset let, ko se navezujejo na bližnje. 

Pomembno je poudariti, da razlikovanje med konfabulacijami in napačnimi odgovori, 

četudi na poljubni osnovi, nikoli ni bilo problematično. Pri epizodičnih in semantičnih 

vprašanjih o prihodnosti bi lahko ugovarjali, da je vsak odgovor konfabulacija, saj je 

vsaka prihodnost po definiciji »mogoča« in zato ni enega »pravilnega« odgovora. Toda ti 

odgovori so lahko očitne konfabulacije, če napovejo dogodke v prihodnosti, ki so očitno 

neskladni s trenutnim dogajanjem ali mu celo nasprotujejo. Na primer, neki hospitaliziran 

bolnik je na vprašanje »Kaj boste počeli danes zvečer?« odgovoril, da bo »večerjal z ženo 

in gledal poročila«, četudi ni imel dostopa do televizorja. 
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Priloga 3: nabor izvirnih vprašanj iz kategorij o semantičnem spominu 

in njihova slovenska priredba 

 

  

Francoski izvirnik Slovenska ustreznica 

Qui est Ségolène Royal? Kdo je Katarina Kresal? 

Qu’est-il arrivé à la princesse Grace 

de Monaco? 

Kaj se je zgodilo princesi 

Diani? 

Qu'évoque pour vous Nuremberg? Na kaj mislite, če Vam povem 

ime »Nürnberg«? 

Qui est Jacques Anquetil? Kdo je Mima Jaušovec? 

Qu’évoque pour vous Tchernobyl? Na kaj mislite, če slišite ime 

»Černobil«? 

Que s’est-il passé en Mai 68? Kaj se je zgodilo po Evropi leta 

1968? 

Qui est Sarah Bernard? Kdo je Ivana Kobilca? 

Qui est Descartes? Kdo je Primož Trubar? 

Qu’est-il arrivé à Salvador Allende? Kaj se je zgodilo Gadafiju? 

Qui est Claude Monet? Kdo je Jože Plečnik? 

Qui est Jeanne d’Arc? Kdo so Celjski grofje? 

Que s’est-il passé en 1789? Kaj se je zgodilo leta 1848? 

Qu'évoque pour vous l'affaire 

Dreyfus? 

Kaj vam pove izraz 

»Kraljevina SHS«? 

Qu-évoque pour vous la guerre de 

cent ans? 

Na kaj pomislite, ko slišite za 

»kmečke upore«? 

Qu’évoque pour vous la guerre de 

sécession? 

Na kaj pomislite, ko slišite za 

»ameriško državljansko 

vojno«? 

Qui est Giscard D’Estaing? Kdo je Milan Kučan? 

Que veut dire Chancelier? Kaj pomeni beseda »kancler«? 

Qu’évoque pour vous l'affaire 

d'Outreau? 

Na kaj pomislite, ko slišite za 

»afero Patria«? 

Qui est Voltaire? Kdo je Anton Tomaž Linhart? 

Qu'évoque pour vous l'appel du 18 

juin 1940? 

Na kaj pomislite, ko slišite za 

»majniško deklaracijo«? 

Qui est de Gaulle? Kdo je Tito? 

Qui est George Clemenceau? Kdo je Rudolf Maister? 

Qui est Jean Claude Killy? Kdo je Bojan Križaj? 

Qui est Robespierre? Kdo je France Prešeren? 

Qui est Carla Bruni? Kdo je Miša Molk? 

Qui est Sophie Marceau? Kdo je Helena Blagne? 

Qu’est-ce que la bataille de 

Waterloo? 

Kaj je soška fronta? 

Qui est Delanoé? Kdo je Zoran Janković? 

Comment est mort Louis XVI? Kako je umrl Matija Čop? 

Que s’est-il passé en 1515 ? Kaj se je zgodilo leta 1550? 
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Priloga 4: vprašalnik za bližnje in svojce (eksperimentalna skupina) 

ZA SVOJCE IN BLIŽNJE! 

Datum izročitve: 

Ime in priimek bolnika: 

Vaše razmerje z bolnikom (npr. sestra, vnuk, prijatelj …): 

Datum izpolnjevanja vprašalnika: 

 

Izzvane spominske konfabulacije pri bolnikih z boleznimi možganov 

Pozdravljeni! 

Izvajamo raziskavo, pri kateri s strukturiranim vprašalnikom preučujemo spomin pri 

bolnikih z boleznimi možganov. Nekatera vprašanja so avtobiografska in ne moremo 

vedeti, ali je bolnik na njih odgovoril pravilno, zato se obračamo na svojce. Prosimo vas, 

da pod spodnja vprašanja na kratko napišete, kakšen bi bil po vašem mnenju pravilen 

odgovor. Odgovori naj bodo v tretji osebi (npr. na vprašanje »Kaj je počel/a prejšnji 

vikend?« bi lahko odgovorili z »Bil je doma, veliko je počival, malo delal na vrtu in šel 

dvakrat na sprehod«).  

Poleg tega vas prosimo, da ocenite, kako prepričani ste v pravilnost svojega odgovora, 

tako da poleg vsakega vprašanja obkrožite številko na lestvici 1-5: 

1 – »sploh nisem prepričan/a v pravilnost odgovora« 

2 – »nisem ravno prepričan/a v pravilnost odgovora« 

3 – »sem še kar prepričan/a v pravilnost odgovora« 

4 – »sem zelo prepričan/a v pravilnost odgovora« 

5 – »popolnoma sem prepričan/a v pravilnost odgovora«. 

Če je prisotnih več svojcev, vas prosimo, da vsak samostojno odgovori na vprašanja 

in da se pri tem ne posvetujete med seboj.  

Pomembno: pri odgovarjanju na vprašanja se ne smete posvetovati z bolnikom; če 

ne znate odgovoriti, prečrtajte vprašanje. 

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo! 

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med. 

Vsa vprašanja se nanašajo na bolnika/bolnico. 

1. Koliko je star/a? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

2. Kdaj je njegov/njen datum rojstva? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

3. Kako se imenuje njegov/njen rojstni kraj? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

4. Kaj je bil/a (ali je) po poklicu? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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5. Kakšen je bil (ali je) naslov njegove/njene službe? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

6. Kakšen je njegov/njen trenutni naslov? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

7. So njegovi/njeni starši še živi? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

8. Kaj je (bil) njegov/njen oče po poklicu? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

9. Je poročen/a? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

10. Ima otroke? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

11. Kako je ime njegovim/njenim otrokom? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

12. Koliko so njegovi/njeni otroci stari? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

13. Kaj so njegovi/njeni otroci po poklicu? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

14. Koliko je bil/a star/a, ko se mu/ji je rodil prvi otrok? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

15. Ima brate in sestre? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

16. Koliko so njegovi/njeni bratje in sestre stari? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

17. Kako je ime njegovim/njenim bratom in sestram? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

18. Kaj so (bili) njegovi/njeni bratje in sestre po poklicu? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

19. Kakšno izobrazbo ima? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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20. Kaj je počel/a prejšnji vikend (glede na datum izročitve vprašalnika)? 1 – 2 – 3 – 4 

– 5 

 

21. Kaj je počel/a prejšnje novo leto? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

22. Koga je videl/a danes zjutraj? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

23. Zakaj je v bolnišnici? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

24. Kdaj je nazadnje obiskal/a starše (ali prijatelje)?  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

25. Ali se spominjate njegovega/njenega zadnjega daljšega potovanja? Če ja, kje je 

bil/a in kdaj? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

26. Koliko časa je že hospitaliziran/a? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

27. Se spomnite, na kateri dan je bil/a hospitaliziran/a? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

28. Kdaj ga/jo je zdravnik nazadnje pregledal? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

29. Kaj je jedel/la včeraj za večerjo oz. danes za kosilo? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

30. Kaj je počel/a na svoj zadnji rojstni dan? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

31. Kaj je počel/a včeraj (glede na datum izročitve vprašalnika)? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

32. Na kratko opišite njegov/njen poročni dan ali, če je neporočen/a, poročni dan koga 

bližnjega, na katerem je bil/a prisoten/na (npr. letnico, kraj, veliko/malo ljudi). 1 – 2 

– 3 – 4 – 5 

 


