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POVZETEK 

Afazija je pridobljena motnja komunikacije, ki se pojavi po možganski poškodbi, med katerimi 

sta najpogostejši možganska kap in travmatska poškodba glave. Vpliva na govor, razumevanje, 

branje in pisanje. V okviru diagnostike logoped oceni jezikovne sposobnosti in sposobnosti 

sporazumevanja posameznika, pri čemer si lahko pomaga s kliničnim opazovanjem ter 

standardiziranimi in z nestandardiziranimi testi. Dobra diagnostična ocena mu namreč omogoča 

načrtovanje ustreznih rehabilitacijskih ciljev. Afazijo lahko spremljajo tudi dodatne motnje, 

njihovo ugotavljanje pa je zaradi vpliva na rehabilitacijo pomemben del diagnostike. Med 

najpogostejšimi spremljajočimi motnjami so motnje pozornosti, spomina, zaznavanja, 

mišljenja in reševanja problemov. Za namen ugotavljanja težav na področju reševanja 

problemov, katerih prepoznavanje ima velik pomen pri postavljanju rehabilitacijskih ciljev, sta 

avtorici Butt in Bucks (2004) oblikovali BTNS – Butt test neverbalnega sklepanja (ang. BNVR 

– The Butt Non-Verbal Reasoning Test), ki je specifično namenjen ocenjevanju sposobnosti 

reševanja problemov pri osebah z afazijo.  

V magistrskem delu smo preverili ustreznost testa za uporabo v slovenskem kulturnem in 

jezikovnem prostoru ter ugotavljali morebitne potrebe po spremembi testnega materiala. 

Merske karakteristike testa smo preverili na 102 osebah tipične slovenske populacije brez 

nevroloških težav in 17 osebah z afazijo. Analiza rezultatov je pokazala, da so predstavniki 

tipične populacije na testu povprečno dosegli 9,78 točk, predstavniki skupine oseb z afazijo pa 

7,41 točk. Med rezultati splošnega in kliničnega vzorca obstaja statistično pomembna razlika. 

Razlik v testnih rezultatih med spoloma nismo ugotovili pri nobenem vzorcu, pokazala pa se je 

statistično pomembna razlika v starosti pri tipični populaciji, ki je najverjetneje posledica 

splošnega starostnega upada sposobnosti reševanja problemov. Vsebinsko veljavnost testa je 

potrdila skupina 11 strokovnjakov. Pri analizi naslednjih merskih karakteristik smo se 

osredotočili na rezultate kliničnega vzorca. Ugotovili smo srednjo stopnjo zanesljivosti (α = 

0,66) in ustrezno diskriminativnost (δ = 0,88). Glede na vrednost diskriminativnosti 

posameznih testnih nalog smo lahko večino nalog uvrstili med zelo dobre, dve med dobre, eno 

(nalogo 3) pa med neustrezne. Ustrezno težavnost je doseglo 6 od 10 nalog, 3 so prelahke, 

vendar na meji širšega kriterija priporočljivih indeksov težavnosti, naloga 6 pa se je izkazala za 

pretežko. Korelacije med testnimi nalogami so dosegle zadovoljivo stopnjo homogenosti, 

čeprav se niso izkazale za statistično pomembne. Izstopala je naloga 3 ‒ z negativnimi 

korelacijami. Kot zadnje smo analizirali še distraktorje pri posameznih nalogah. Na splošnem 

vzorcu statistično pomembnih razlik med distraktorji nismo ugotovili, kljub temu pa negativno 

izstopa vizualni distraktor pri nalogi 3. Za razliko od splošnega smo na kliničnem vzorcu 

ugotovili dve statistično pomembni razliki v izbiri distraktorjev, in sicer pri nalogah 3 in 6. 

Kljub določenim omejitvam, predvsem majhnemu kliničnemu vzorcu, smo zaključili, da je test 

ustrezen pripomoček za uporabo v slovenskem kulturnem prostoru in nakazali potrebo po večji 

previdnosti pri interpretaciji rezultatov naloge 3 oziroma celo potrebo po njeni spremembi. 

 

KLJUČNE BESEDE:  merske karakteristike, Butt test neverbalnega sklepanja, afazija, 

diagnostika, reševanje problemov. 
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ABSTRACT 

Aphasia is an acquired communication disorder that presents in people with brain damage, with 

brain stroke and traumatic head injury as the most common causes. It affects speech, language 

comprehension, reading and writing. In the diagnostic process, the speech and language 

therapist (SLP) evaluates the individual’s linguistic and communication capacity with the help 

of clinical observation as well as standardised and non-standardised tests. A thorough 

diagnostic evaluation enables them to plan the appropriate rehabilitation goals. Aphasia can be 

accompanied by further disorders whose identification is a crucial part of diagnostics, as they 

impact rehabilitation. The most common co-morbid disorders are attention, memory, 

perception, cognition and problem-solving deficit disorders. In order to identify problems in 

the field of problem solving, the identification of which is highly significant in setting 

rehabilitation goals and understanding the progress of the individual, authors Butt and Bucks 

(2004) formed the BNVR – The Butt Non-Verbal Reasoning Test that is specifically designed 

to evaluate problem-solving abilities in persons with aphasia. 

This Master’s thesis assesses the suitability of the test for use in the Slovenian cultural space 

and determines potential needs for changing the test material. The measurement characteristics 

of the test were tested in 102 subjects of the typical Slovenian population without neurological 

problems and in 17 persons with aphasia. The result analysis showed that representatives of the 

typical population and representatives of the group of people with aphasia achieved 9.78 and 

7.41 points on average, respectively. There is a statistically significant difference in the results 

of the general and the clinical sample. No differences in test results were determined between 

the sexes in either sample, but a statistically significant difference was observed in the age of 

the typical population, which is most likely a consequence of the general age-related decline of 

problem-solving abilities. A group of 11 expert confirmed the substantive validity of the test. 

In the analysis of the following measurement characteristics, we focused on the results of the 

clinical sample. We established a medium level of reliability (α = 0,66) and suitable 

discrimination (δ = 0,88). Regarding the discrimination value of individual testing tasks, we 

were able to classify most of the tasks as very good, two as good and one (Task 3) as unsuitable. 

6 of 10 tasks reached a suitable difficulty level, 3 are too easy yet still within the limits of the 

broader criterion of recommended difficulty indexes, whereas Task 6 proved to be too difficult.  

The correlations between testing tasks reached a satisfactory level of homogeneity, despite not 

proving to be statistically significant. Task 3 stood out with negative correlations. Lastly, we 

analysed the distractors in individual tasks. We did not find statistically significant differences 

in the distractors in the general sample, yet the visual distractor in Task 3 still negatively stands 

out. In difference to the general sample, we determined two statistically significant differences 

in the choice of distractors in the clinical sample, namely in Tasks 3 and 6. Despite certain 

limitations, mainly the small clinical sample size, we concluded that the test is an appropriate 

tool for use in the Slovenian cultural space and indicated the need for a careful interpretation of 

the results of Task 3, or alternatively the need for a change thereof. 

 

KEY WORDS:  Measurement characteristics, Butt Non-Verbal Reasoning Test, aphasia, 

diagnostics, problem-solving. 
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1 UVOD 

Govor in jezik imata v človeškem življenju pomembno vlogo. Posameznik ju neprestano 

uporablja pri sporazumevanju, ne da bi kdaj pomislil, da to lahko izgubi. Sporazumevanje se 

lahko hitro spremeni pod vplivom različnih dejavnikov. Pri boleznih in poškodbah osrednjega 

živčevja se lahko pojavijo različne govorno-jezikovne motnje (Žemva, 2009). Te motnje s 

skupnim izrazom imenujemo nevrogene motnje sporazumevanja, med katerimi sta 

najpogostejši afazija in dizartrija (Ogrin, Žemva, Drljepan in Kodre, 2016).  

Veliki možgani so najrazvitejši del človeških možganov, ki upravljajo delovanje celotnega 

telesa in hkrati omogočajo uravnavanje delovanja organizma glede na zunanje okolje in 

spremenljive življenjske razmere (Vuković, 2002). Možganska skorja, ki pokriva velika 

možgane in jo sestavljajo senzorična, motorična in asociacijska območja, je sedež človeškega 

presojanja in kognicije. Posamezna možganska področja so lahko odgovorna za določene 

kognitivne dejavnosti (Bear, Connors in Paradiso, 2016). Za govor in jezik je pri večini ljudi 

specializirana leva hemisfera (Prosnik in Sikošek, 2003). Med kortikalna področja, ki so 

pomembna za govor in jezik, prištevamo Brocovo področje, Wernickovo področje, arkuatni 

fascikulus, levi angularni in supramarginalni girus (Vuković, 2008). V procesiranje govora in 

jezika pa so vključene tudi subkortikalne strukture, ki so tesno povezane z možgansko skorjo 

(Bear idr., 2016).  

Pri poškodbi možganskega tkiva, največkrat leve hemisfere, ki je odgovorna za govor in jezik, 

se pojavi afazija. Afazija je pridobljena motnja lingvističnih, paralingvističnih in kognitivnih 

procesov, ki jezik podpirajo. Vzrokov je več, med najpogostejšimi pa sta možganska kap in 

travmatska poškodba glave (Vuković, 2002). Lokacija in obseg možganske poškodbe določata 

značilnosti motnje in njene simptome. Pri osebah z afazijo se lahko pojavijo tako ekspresivne 

kot receptivne govorno-jezikovne težave. Težave pa se izražajo tudi na področju pisanja in 

branja (ASHA, b. d.). Vsaka oseba ima svojo vrsto prizadetosti in svojo obliko afazije, ki se 

lahko tudi spremeni, saj se stanje z okrevanjem izboljša. Nobena afazija ni popolnoma enaka 

drugi, čeprav jih lahko po določenih glavnih značilnostih razdelimo na posamezne sindrome. 

Med klasične afazične sindrome uvrščamo globalno, motorično (Brocovo), senzorično 

(Wernickovo), konduktivno, amnestično (anomično), transkortikalno motorično, 

transkortikalno senzorično in transkortikalno mešano afazijo (Vuković, 2002) 

Osnovni cilji diagnostike afazij so odkrivanje motenj jezikovnih sposobnosti, diferencialna 

diagnoza afazij, klasifikacija simptomov in ugotavljanje afazičnega sindroma, ugotavljanje 

stopnje težavnosti motnje, prognoza in načrtovanje terapije (Vuković, 2002). Diagnostika v 

akutni fazi je osredotočena predvsem na klinično opazovanje komunikacijskega vedenja 

posameznika in ugotavljanje ohranjenih jezikovnih sposobnosti (Lang in Prosnik, 2005). V fazi 

rehabilitacije, ko je stanje bolnikov praviloma že stabilnejše, pa lahko, poleg kliničnega 

opazovanja, sposobnosti sporazumevanja podrobneje ocenimo in analiziramo še z različnimi 

testi. Dobra diagnostična ocena nam omogoča načrtovanje primernih rehabilitacijskih ciljev 

(Ogrin in Žemva, 2009). Glavni namen terapije afazij je odpravljanje komunikacijskih motenj 

za ponovno vključitev v okolje, doseganje čim večje neodvisnosti in s tem izboljšanje kvalitete 

življenja posameznika. Logoped izboljšuje sposobnosti razumevanja, pomaga bolniku pri 
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iskanju različnih načinov za sporazumevanje z okolico ter svetuje in izobražuje svojce za 

pomoč posamezniku v domačem okolju (Starovasnik Žagavec, Goljar in Mlinarič, 2013). 

Afazijo lahko spremljajo dodatne motnje, med njimi tudi motnje kognitivnih sposobnosti. 

Testiranje nejezikovnih kognitivnih sposobnosti pri posameznikih z afazijo je pomemben del 

diagnostike (Hopper, 2004). Najpogostejše spremljajoče motnje, ki vplivajo na sposobnost 

komunikacije, so motnje pozornosti, spomina, zaznavanja, mišljenja in reševanja problemov 

(Vuković, 2002). Raziskave (Baldo, Bunge, Wilson in Dronkers, 2010; Baldo, Dronkers, 

Wilkins, Ludy, Raskin in Kim, 2005; Baldo, Paulraj, Curran in Dronkers, 2015) kažejo, da je 

lahko stopnja jezikovne okvare povezana s stopnjo prizadetosti reševanja problemov oziroma 

sklepanja na neverbalnih nalogah. Posamezniki z afazijo imajo lahko težave pri reševanju 

problemov, ki se izražajo na pragmatičnem ali funkcionalnem nivoju. Klinične izkušnje so 

namreč pokazale, da pri nekaterih osebah z afazijo prihaja do neskladja med jezikovnimi 

sposobnostmi in njihovim vedenjem. Da prepoznamo težave na področju reševanja problemov, 

je ključnega pomena pri določanju ustreznih ciljev rehabilitacije (Butt in Bucks, 2004). Obstaja 

malo standardiziranih testov, ki bi specifično ocenjevali sposobnosti na področju reševanja 

problemov pri ljudeh z afazijo. Eden takšnih je BTNS – Butt test neverbalnega sklepanja (ang. 

BNVR – The Butt Non-Verbal Reasoning Test) (Butt in Bucks, 2004). 
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2 TEORETIČNI DEL  

2.1 GOVOR, JEZIK IN KOMUNIKACIJA 

Komunikacija pomeni prenos informacij med posamezniki. Za človeška bitja je komunikacija 

zelo pomembna, saj omogoča vzpostavljanje stikov in vplivanje na sogovornikovo vedenje. V 

procesu komunikacije udeleženci prejemajo, pošiljajo in interpretirajo sporočila, ki so lahko na 

verbalni ali neverbalni ravni, simboli ali znaki. Komunikacija pa ni le nameren proces, ampak 

je lahko tudi nenamerna, saj pogosto nehote, na primer z mimiko obraza in držo telesa, 

sporočamo naše počutje. Obstaja več delitev komunikacije, med katerimi je nam najbližja 

delitev na verbalno in neverbalno komunikacijo. Verbalna komunikacija vključuje štiri 

komunikacijske dejavnosti. To so govor, poslušanje (razumevanje), branje in pisanje (Jelenc, 

1998).  

Osnovni komponenti komuniciranja sta govor in jezik. Jezik je družbeni pojav in abstrakten 

sistem značilen za skupino, medtem ko je govor individualen in konkreten. Govor je realizacija 

jezika (Jelenc, 1998). Le-ta je psihofizičen proces, ki posamezniku omogoča, da se lahko izraža 

in komunicira. Je pomemben dejavnik pri razvoju osebnosti in socializaciji. Ločimo torej 

individualno (oblikuje človeka kot posameznika) in družbeno (vzpostavljanje komunikacije z 

okolico) funkcijo govora (Marjanovič Umek, 1990). Jezik pa je dogovorjen sistem simbolov, 

značilen za določeno jezikovno skupnost. Uporabljamo ga za govorno in pisno sporazumevanje 

(Jelenc, 1998). Jezik lahko razdelimo v tri glavne komponente: obliko, vsebino in uporabo. Z 

obliko se ukvarjajo fonologija, morfologija in sintaksa, z vsebino semantika, z uporabo pa 

pragmatika (Marjanovič Umek, 1990).  

Fonologija se nanaša na glasove, ki jih vsebuje posamezni jezik. Opisuje pravila oblikovanja, 

izreke in povezovanja glasov v različne kombinacije. Ukvarja se s fonemi – pomensko 

razlikovalnimi glasovi. Vsak jezik ima namreč omejeno in določeno število glasov, iz katerih 

so sestavljene besede jezika (Jelenc, 1998). 

Morfologija se ukvarja s pomenskimi enotami jezika – z morfemi. Določeno število fonemov 

se veže v morfeme, ki so nosilci pomena. Je sistem, ki skrbi za pravilno rabo števil, glagolskih 

časov, sklanjanja in spreganja (Jelenc, 1998). 

Sintaksa predstavlja sistem pravil, ki določajo organizacijo in povezovanje besed v stavke. 

Nanaša se na slovnico posameznega jezika. Različni jeziki imajo različne sintaktične 

(gramatične) sisteme (Jelenc, 1998). 

Semantika se ukvarja s pomeni morfemov, besed in besednih zvez (Jelenc, 1998). 

Pragmatika se nanaša na pravila za uporabo jezika – izbiro primernih jezikovnih sredstev, 

odzivanja, spretnost pogovarjanja in oceno sogovornikovega nivoja razumevanja (Jelenc, 

1998). 

V procesu komuniciranja naše jezikovne zamisli v možganih pretvarjamo v govorne signale ali 

pa govorne signale sprejemamo in jih osmišljamo. Komunikacijski proces lahko poteka po 

avditivni (govor in poslušanje) ali vizualni poti (pisanje in branje) (Jelenc, 1998). 
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2.2 NEVROLOŠKE OSNOVE GOVORA IN JEZIKA 

2.2.1 Veliki možgani 

Veliki možgani so poleg malih možganov, medmožganov in možganskega debla del 

centralnega živčnega sistema in najrazvitejši del možganov (Vuković, 2008). Nekateri 

medmožgane uvrščajo tudi k velikim možganom (Pocajt in Širca, 2001). Velike možgane 

sestavljata dve možganski polobli ali hemisferi, ki ju povezuje komisurno živčno nitje, med 

katerimi je največji korpus kalozum (corpus callosum) in omogoča komunikacijo med 

hemisferama. Na površini velikih možganov se nahaja možganska skorja ali korteks, ki jo 

sestavlja siva substanca in je nagubana v številne vijuge (girusi), med katerimi so plitve 

(sulkusi) in globlje brazde (fisure). Vijuge in brazde izhajajo iz ogromnega širjenja površine 

možganske skorje med razvojem človeškega ploda (Bear idr., 2016). Vsaka možganska 

hemisfera je razdeljena na štiri možganske režnje: čelnega ali frontalnega, senčnega ali 

temporalnega, temenskega ali parietalnega in zatilnega ali okcipitalnega. Imenujejo se po 

kosteh lobanje (Pocajt in Širca, 2001).   

Možgansko skorjo sestavljajo senzorična, motorična in asociacijska središča. Vidna področja 

najdemo v okcipitalnem režnju, somatosenzorična področja v parietalnem režnju, področja za 

sluh pa v temporalnem režnju. Na spodnji površini parietalnega režnja in globoko v insuli je 

gustatorna skorja. Glavna motorična področja ležijo v frontalnem režnju pred centralnim 

sulkusom, ki deli frontalni in parietalni reženj (Bear idr., 2016). Nekatera področja možganske 

skorje pa nimajo zgolj motorične ali senzorične funkcije. Imenujemo jih asociacijska območja 

in so glavni sedež višjih živčnih dejavnosti, kot so zaznava, spomin, uravnavanje vedenja itd. 

Najpomembnejša asociacijska območja so prefrontalna, parieto-temporo-okcipitalna in 

limbična asociacijska skorja (Vodušek, 1992). 

Osnova višjih živčnih dejavnosti so povezave med kortikalnimi in subkortikalnimi predeli in 

temeljijo na vzporedni obdelavi podatkov. Posamezna senzorična območja so obdana s 

senzorično skorjo višjega reda, katere naloga je analiziranje kompleksnejših vidikov posamezne 

čutilne modalnosti. Med senzoričnimi predeli višjega reda je vzpostavljena komunikacija, 

predvsem pa ti predeli komunicirajo s tremi glavnimi asociacijskimi območji (terciarna skorja). 

S temi tremi področji je povezana tudi premotorična skorja, kot motorična skorja višjega reda, 

z njo pa primarna motorična skorja. Tako na poenostavljen način, brez upoštevanja 

subkortikalnih struktur, poteka proces od zaznave do vedenjskega odziva (Vodušek, 1992). 

Možgansko skorjo torej lahko razdelimo tudi na primarna, sekundarna in terciarna območja. 

Primarna skorja prejema informacije iz čutil in začenja prostovoljno motorično aktivnost, 

sekundarna skrbi za percepcijo in integracijo senzoričnega in motoričnega vedenja, terciarna pa 

sintetizira vse informacije in omogoča višji nivo razmišljanja, načrtovanja in reševanja 

problemov (Beaumont, 2008). 

V možganski skorji se nahaja večina živčnih celic. Te so zbrane tudi v možganski jedrih v 

notranjosti možganov. Med njimi so na primer bazalni gangliji, ki so glavna gibalna jedra. V 

njih poteka višji nadzor motorike – uravnavanje hotne mišične aktivnosti (Bear idr., 2016).  

Med pomembnimi jedri sta še talamus in hipotalamus, ki sta del medmožganov (Pocajt in Širca, 

2001). V primeru možganskih jeder govorimo o subkortikalnih strukturah (Vuković, 2002). 
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Možganska skorja in jedra so z živčnimi programi – senzoričnimi, ki možganom prinašajo 

sporočila, in motoričnimi, ki vodijo iz možganov in prinašajo sporočila skeletnim mišicam, 

povezana z možganskim deblom in hrbtenjačo. Te proge potekajo križno, in sicer tako, da leva 

hemisfera prejema sporočila in upravlja desno polovico telesa in obratno (Pocajt in Širca, 2001). 

V osnovnih motoričnih in senzoričnih funkcijah sta si hemisferi »enakovredni« in se 

dopolnjujeta. Na primer leva hemisfera sprejema vidne informacije z desne polovice vidnega 

polja in upravlja gibanje iste polovice telesa, desna pa ravno obratno. V višjih, kompleksnejših 

motoričnih dejavnostih pa roki nista več enako spretni. Pri približno 90 % ljudeh je spretnejša 

desna roka in takrat govorimo o levi hemisferi kot motorično dominantni hemisferi. Pojem 

dominance se je razvil predvsem zaradi spoznanja, da je govor največkrat vezan na eno 

hemisfero. Kar 95 % desničarjev in 50  % levičarjev ima govorno dominantno levo hemisfero. 

Danes raje, kot o dominantnosti hemisfer, govorimo o njihovi specializaciji, saj poleg govora 

obstajajo še druge pomembne kognitivne funkcije, med katerimi je težko razločevati med bolj 

in manj bistvenimi (Vodušek, 1992). 

 

 

Slika 1: Prikaz možganskih režnjev (Vodušek, 1992, str. 396) 
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Slika 2: Razporeditev področij možganske skorje (Vodušek, 1992, str. 374) 

 

2.2.2 Lateralizacija kognitivnih funkcij v možganih 

Klinični dokazi kažejo, da je možganska skorja sedež edinstvenega človeškega presojanja in 

kognicije (Bear idr., 2016). Kognitivne funkcije vključujejo govor, sposobnosti branja, pisanja 

in računanja, pozornost, spomin, kompleksne motorične aktivnosti, pa tudi izvršilne funkcije, 

kot so sprejemanje odločitev, planiranje in kritično presojanje. Nekatere izmed njih so 

lokalizirane, kar pomeni, da so vezane na posamezna možganska področja, druge (npr. 

pozornost, spomin, izvršilne funkcije) pa so obsežno in bilateralno porazdeljene v možganih 

(Brinar, 2009). Znano je, da je leva hemisfera bolj odgovorna za analitično mišljenje, jezik, 

branje, pisanje in računanje, medtem ko je desna hemisfera bolj specializirana za sintetično 

mišljenje, vidne predstave, ritem, barve in kreativnost (Žemva, 1994). Potrebno pa je 

upoštevati, da kljub obstoju funkcionalnih razlik med hemisferama te niso absolutne in so 

funkcije zgolj bolj prisotne v določeni hemisferi (Pinel, 2014).  

Pri večini ljudeh je za govor in jezik specializirana leva hemisfera. Ostali imajo centre za govor 

in jezik razporejene v desni hemisferi ali bilateralno (Prosnik in Sikošek, 2003). Jezik je najbolj 

lateralizirana kognitivna funkcija, čeprav se jezikovne dejavnosti pojavljajo tudi v drugi (»za 

govor nespecializirani«) hemisferi (Pinel, 2014). Raziskave kažejo, da so nižji govorni procesi, 

npr. nehoteni primitivni odgovori, bilateralno organizirani, medtem ko je za višje govorno-

jezikovne procese odgovorna leva hemisfera (Prosnik, 1997).  

Čeprav se še vedno poudarja povezanost določene dejavnosti s posamezno skupino nevronov v 

kortikalnih in subkortikalnih področjih, so ključne tudi povezave med njimi. Povezava med 

moteno funkcijo in lokalizirano poškodbo v možganih še ne zagotavlja, da je lokalizacija 

funkcije ravno na tem mestu. Lahko je okvarjen le en element ali člen motene kognitivne 

funkcije (Vodušek, 1992). 
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2.2.3 Kortikalni centri za govor in jezik 

Jezikovne dejavnosti imajo svojo nevroanatomsko osnovo v perisilvičnem področju, ki zajema 

Wernickovo in Brocovo področje (Vodušek, 1992). Leta 1861 je francoski nevrolog Paul Broca 

pri pacientu, ki ni mogel govoriti, odkril lezije v frontalnem režnju. Dve leti kasneje je predložil 

dokaze o še 8 primerih, pri katerih je bil jezik oškodovan zaradi poškodbe frontalnega režnja 

leve hemisfere. To in primeri, kjer govor po lezijah v desnih hemisferi ni bil oškodovan, ga je 

vodilo do odkritja, da govor kontrolira ena hemisfera, skoraj vedno leva. Področje, ki ga je 

Broca identificiral kot odgovornega za govor, so poimenovali Brocovo področje (Bear idr., 

2016). Področje se nahaja na zadnjem delu spodnje frontalne vijuge leve hemisfere (Vuković, 

2008). Broca je menil, da so programi za artikulacijo glasov shranjeni v tem področju in da do 

govora pride, ko ti programi aktivirajo sosednje območje precentralnega girusa, ki kontrolira 

delovanje mišic obraza in ustne votline (Pinel, 2014). Osnovni znaki poškodbe tega področja 

so otežena produkcija govora in agramatizem, zato se sklepa, da je to področje odgovorno za 

produkcijo govora in sintaktične aspekte jezika (Vuković, 2008).  

Naslednje večje odkritje se je zgodilo leta 1874, ko je nemški nevrolog Karl Wernicke poročal 

o leziji v levi hemisferi, ki ni bila vezana na Brocovo področje, pa je kljub temu prišlo do motnje 

normalnega govora. Področje v temporalnem režnju med primarno slušno skorjo in angularnim 

girusom so poimenovali Wernickovo področje. Motnje govora po poškodbi tega področja so 

bile drugačne narave kot po poškodbi Brocovega področja (Bear idr., 2016). Osnovni simptomi 

poškodbe Wernickovega področja so motnje razumevanja, kot tudi fonološke in semantične 

motnje, zato naj bi bilo to področje odgovorno za proces razumevanja govora ter semantične in 

fonološke aspekte jezika (Vuković, 2008). Tako so ugotovili, da obstajata dve glavni področji 

za jezik v levi hemisferi. Čeprav se izraza Brocovo in Wernickovo področje še vedno pogosto 

uporabljata, jasne meje teh področij niso jasno definirane in se razlikujejo od osebe do osebe. 

Prav tako je lahko eno področje odgovorno za več jezikovnih funkcij (Bear idr., 2016). 

Wernicke je prav tako navedel, da je pomembna tudi povezava med omenjenima področjema, 

imenovana arkuatni fascikulus, ki posamezniku omogoča ponavljanje pravkar slišane besede 

(Pinel, 2014). Njegova vloga je prenos jezikovnih informacij od receptivnega (Wernickovega) 

do motoričnega področja (Brocovega) za govor (Vuković, 2008).  

Kasneje je nevrolog Joseph Jules Dejerine leta 1892 prepoznal še eno območje, ki je pomembno 

za jezik. To je levi angularni girus, ki je odgovoren za razumevanje vidnih jezikovnih 

dražljajev (branje), ki so prejeti direktno iz sosednje leve vidne možganske skorje in iz desne 

vidne možganske skorje preko korpusa kalozuma (Pinel, 2014). Poškodba angularnega girusa 

privede do agrafije in aleksije, saj ima to področje primarno vlogo za pisanje in branje. 

Pomemben je tudi supramarginalni girus, čigar poškodbe privedejo do fonoloških motenj, 

zaradi česar se sklepa, da je to področje odgovorno za fonološko komponento jezika (Vuković, 

2008). 
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Slika 3: Perisilvično "govorno področje" (Vodušek, 1992, str. 378) 

 

2.2.4 Wernicke-Geschwind model 

Leta 1970 je Norman Geschwind na podlagi prejšnjih ugotovitev in novih podatkov ustvaril 

teorijo o procesiranju govora in jezika. Ključni elementi modela so Brocovo področje, 

Wernickovo področje,  arkuatni fascikulus in angularni girus. Model prav tako vključuje 

senzorična in motorična področja v možganih, ki so vključena v sprejemanje in produkcijo 

jezika. To so primarna vidna skorja, primarna slušna skorja in primarna motorična skorja (Bear 

idr., 2016). Naslednja dva primera prikazujeta, kako model deluje. Ko se pogovarjamo, slušne 

signale, ki jih sproži govor druge osebe, prejme naša primarna slušna skorja. Ta slušne signale 

prenese do Wernickovega področja, kjer se pretvorijo v lingivstične informacije, ki jih lahko 

razumemo (Pinel, 2014). Fonološka in semantična analiza bi naj bili ločeni, in sicer za 

fonološko analizo naj bi bilo bolj odgovorno parieto-temporalno perisilvično območje, za 

semantično analizo pa širše področje temporalnega režnja (Vodušek, 1992). Če želimo 

odgovoriti, Wernickovo področje ustvari nevronski prikaz naših misli in ga prenese do 

Brocovega področja preko arkuatnega fascikulusa. Brocovo področje aktivira primerni program 

artikulacije, ki aktivira ustrezne nevrone primarne motorične skorje, ti pa ustrezne mišice za 

artikulacijo.  Drugi primer je glasno branje. Signali, ki jih sprejme vidni korteks, se prenesejo 

v levi angularni girus na stičišču med okcipitalnim, parietalnim in temporalnim režnjem. 

Angularni girus pretvori vidno obliko besed v slušno kodo in jo prenese do Wernickovega 

področja. Od te točke naprej se proces nadaljuje enako kot v prvem primeru (Pinel, 2014). 

Vodušek (1992) navaja, da za izgovor prebranega celo ni potrebno Wernickovo področje, 

ampak samo povezava med supramodalno asociacijsko skorjo in Brocovim področjem. 

Omejitve Wernicke-Geschwind modela 

Model je bil zasnovan na študijah bolnikov z afazijo po kapi, tumorjih in travmatski poškodbi 

glave. Poškodbe v takšnih primerih so pogosto razpršene in posegajo tudi v subkortikalna 

področja, ki povezujejo mesto lezije z drugimi področji v možganih (Pinel, 2014). Model ima 

zato kar nekaj napak in posplošitev. Na primer prebrane besede ne rabijo biti preoblikovane v 

psevdo-akustičen dražljaj, kot je bilo predlagano v prejšnjem primeru naloge. Vidne 

informacije lahko dosežejo Brocovo področje, ne da bi se prej ustavile v angularnem girusu. 
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Ena izmed nevarnosti takšnih modelov je precenjevanje pomembnosti določenega kortikalnega 

področja za določeno funkcijo. Odkrili so, da je resnost Brocove ali Wernickove afazije 

pravzaprav odvisna od količine korteksa, ki je poškodovan izven meja Brocovega in 

Wernickejevega področja. Prav tako na afazijo vplivajo poškodbe subkortikalnih struktur – 

talamus in bazalni gangliji, ki niso vključene v model (Bear idr., 2016). Tudi relativno izolirane 

možganske poškodbe ni mogoče obravnavati brez upoštevanja subkortikalnih struktur, ki so 

tesno povezane z možgansko skorjo (Beaumont, 2008). Naslednji pomemben dejavnik je 

izboljšanje jezikovnih funkcij po kapi, kar kaže na to, da preostala kortikalna področja lahko 

včasih kompenzirajo tisto, kar je izgubljeno. Zadnji problem modela je, da večina afazij 

vključuje tako motnje razumevanja kot motnje produkcije govora. Na primer oseba z Brocovo 

afazijo ima lahko dobro razumevanje, ampak jo zmedejo kompleksna vprašanja, ali pa oseba z 

Wernickovo afazijo, ki ima ob težko prizadetemu razumevanju še blažje težave s produkcijo 

govora. Zato pri kortikalni obdelavi informacij tako stroge razlike med regijami, kot jih 

predstavlja model, ne obstajajo (Bear idr., 2016).  

Procesiranje jezika je torej veliko bolj kompleksno, kot ga nakazuje model. Kljub nekaterim 

napakam in posplošitvam modela je ta še vedno klinično uporaben zaradi njegove preprostosti 

in približne veljavnosti. V drugi polovici dvajsetega stoletja so razvili številne bolj dodelane 

jezikovne modele, ki so upoštevali zapletenost jezikovne in možganske obdelave ter 

pomanjkljivosti Wernicke-Geschwind modela. Študije so pokazale več področij v možganih v 

obeh hemisferah, ki so vključena v govorno in jezikovno procesiranje in se razlikujejo od osebe 

do osebe. Kompleksnost jezika ni nič presenetljivega, če upoštevamo, da vključuje ogromno 

število komponent, od razumevanja osnovnih zvokov, pomenov besed, uporabo slovnice za 

kombiniranje besed v pomenske stavke, poimenovanje predmetov, produkcijo govora itn. Še 

vedno pa je veliko neraziskanega (Bear idr., 2016). 

2.3 AFAZIJA 

Afazija je pridobljena nevrološka motnja jezikovne dejavnosti (ASHA, b. d.; Hallowell in 

Chapey, 2008; Vuletić, 1996). Označuje izgubo ali motenost sposobnosti interpretacije in 

formulacije jezikovnih simbolov (Hallowell in Chapey, 2008; Vuković, 2008). Vuković (2002) 

navaja tudi, da je motnja lingvističnih, paralingvističnih in kognitivnih procesov, ki jezik 

podpirajo. Na lingvističnem področju se lahko kažejo fonološki, leksični, gramatični, 

semantični in pragmatični primanjkljaji, tako v produkciji kot v razumevanju jezika. Pri 

paralingivstičnih procesih so lahko moteni prozodijski elementi govora, kot so melodija, 

intonacija, pavze, naglas ipd. Na kognitivni ravni pa se največkrat opaža motnje pozornosti, 

spomina in mišljenja.  

Vpliva na vse jezikovne modalitete: razumevanje, govor, branje in pisanje. Lahko so okvarjena 

vsa ali le nekatera omenjena področja na nižjih ali višjih ravneh. Jezikovne težave lahko 

variirajo od lažjih z nekaj težavami iskanja besed do težjih z malo možnostmi za govor, 

razumevanje, branje in pisanje (Vuletić, 1996).  

Primarno se pojavi v odrasli dobi pri ljudeh z že izgrajenim jezikovnim sistemom (Ogrin idr., 

2016; Vuletić, 1996). Nastane kot posledica poškodbe možganskega tkiva za jezik dominantne 

hemisfere (najpogosteje leve), pri čemer lahko poškodbe zajamejo kortikalne in subkortikalne 
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strukture. Resnost in tip afazije sta odvisna od lokacije in obsega poškodovanega dela 

možganov (Vuković, 2008). 

Afazija ni rezultat senzornih ali motoričnih motenj, splošnega intelektualnega primanjkljaja ali 

duševnih motenj, vendar pa lahko te motnje afazijo spremljajo (Hallowell in Chapey, 2008).  

2.3.1 Etiologija 

Vzrok za pojav afazije so poškodbe možganov. Možganska poškodba lahko popolnoma prekine 

ali prizadene dostop do govorno-jezikovnih področij v možganih, kar povzroči moten potek 

jezikovnih procesov (Prosnik, 1997). Najpogostejša poškodba možganov, ki povzroča afazijo, 

je možganska kap. Ta je vzrok za afazijo pri kar 80 % posameznikov. Sledijo ji travmatske 

poškodbe glave, različni vnetni procesi (npr. encefafilits in meningitis), možganski tumorji, 

progresivne nevrološke bolezni (npr. demenca), zastrupitve, metabolične motnje (npr. 

hipoglikemija) in nutritivne motnje (npr. pomanjkanje vitaminov A in B) (Vuković, 2002). 

ASHA (b. d.) kot vzrok navaja tudi možganske operacije, ki povzročijo poškodbe možganskega 

tkiva.  

Možganska kap 

Možgansko kap povzroči nenadna prekinitev oskrbe določenega predela možganov s krvjo 

oziroma prekinitev dotoka krvi v možgane. Kri namreč vsebuje kisik in hranilne snovi, ki jih 

možganske celice nujno potrebujejo za normalno delovanje. Če možganske celice ne dobijo 

potrebnih snovi, odmrejo. Poškodovan del imenujemo cerebralni infarkt. Vendar pa se lahko 

celice tudi obnovijo, če pretok ni povsem prekinjen in se ga čim prej povrne, zato je nujna hitra 

medicinska pomoč. Ločimo ishemično in hemoragično možgansko kap. Pri ishemični kapi 

pride do motenega ali povsem prekinjenega pretoka krvi zaradi zamašene možganske arterije, 

pri hemoragični kapi, ki ji pravimo tudi možganska krvavitev, pa do razpoka arterije in kri steče 

v možgane. Razlog za zamašitev arterije pri ishemični kapi je krvni strdek, ki se lahko oblikuje 

v telesu in potuje do možganov (embolična kap) ali pa se v arterijah nalagajo maščobne obloge, 

ki zožijo ali zamašijo arterijo (trombotična kap). Razpok arterije pri hemoragični kapi pa je 

lahko posledica različnih bolezni, na primer visok krvni tlak in možganske anevrizme. Ločimo 

še prehodno možgansko kap – TIA, katere simptomi popolnoma izginejo v 24 urah. Na splošno 

na okrevanje po možganski kapi vpliva več dejavnikov: vrsta kapi, kateri in kolikšen del 

možganov je poškodovan ter zdravstveno stanje in raven aktivnosti pred kapjo (Starovasnik 

Žagavec idr., 2013). Možgansko kap pogosteje doživijo starejši, lahko pa prizadene tudi ostale. 

Kar tretjina jih zaradi hudih posledic umre, tretjina jih okreva, tretjina pa ostane invalidnih in 

potrebujejo vsakodnevno pomoč. Med posamezniki, ki jih prizadene možganska kap, jih ima 

kar tretjina afazijo (Žemva, b. d.). Od tega je 70 % bolnikov doživelo ishehmično možgansko 

kap (Vodušek, 1992).  

Travmatska poškodba glave 

Nezgodna možganska poškodba je glavni vzrok za invalidnost pri mlajših osebah. Nevarnost 

za poškodbo pa je velika tudi v tretjem življenjskem obdobju, ko je vzrok najpogosteje padec. 

V povprečju se pogosteje poškodujejo mlajši moški (Ogrin in Žemva, 2009). Poškodbo glave 

izzove zunanja mehanska sila in ni posledica notranjih dogodkov v organizmu. Najpogostejši 



11 
 

vzrok so prometne nesreče, poškodbe pri delu, doma, pri športu ter medčloveško nasilje. 

Posledica je okvara možganovine, pri kateri gre po navadi za zaporedje več okvar. Prva je ob 

udarcu, druga sledi, ko pride do pomanjkanja kisika v možganih in tretja šele v naslednji dneh, 

ki je posledica krvavitev, zmečkanin in nabrekanja možganskega tkiva. Zaradi vseh teh poškodb 

prihaja do telesnih, duševnih in čustvenih posledic. Ločimo lahko zmerno, hudo in zelo hudo 

poškodbo glave. Najpogostejša je lahka poškodba glave. Je posledica padcev ali blažjih 

udarcev. Pri poškodbi glave sta za razliko od možganske kapi, kjer je lahko okvarjeno eno ali 

drugo območje za govor, običajno okvarjeni obe pomembnejši območji za govor (Powel, 1996). 

Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča sprejmejo letno okoli 

120 oseb po nezgodni poškodbi glave, med katerimi jih kar dve tretjini potrebuje logopedsko 

obravnavo (Ogrin in Žemva, 2009). 

2.3.2 Simptomi 

Simptomi afazije so odvisni od lokacije in obsega možganske poškodbe. Razlikujejo se glede 

na stopnjo težavnosti in vpliva na komunikacijo. Pri osebah z afazijo lahko opazimo tako 

receptivne kot ekspresivne govorno-jezikovne težave. Težave se lahko pojavijo tudi pri pisnem 

izražanju in bralnem razumevanju. Pri posameznikih, ki so večjezični, lahko afazija na jezike 

vpliva različno, odvisno od tega, kdaj se je posameznik naučil kateri jezik, kako pogosto ga 

uporablja in v kolikšni meri ga obvlada (ASHA, b. d.).  

Pri nekaterih bolnikih se kažejo le nekateri posamezni simptomi, medtem ko je pri drugih lahko 

prisotna kombinacija več simptomov. Nekateri simptomi se pojavijo takoj ob pojavu afazije, se 

pri okrevanju zmanjšujejo in izginejo, včasih pa se pri okrevanju pojavijo novi, dodatni 

simptomi. Poznavanje simptomov omogoča logopedu, da loči afazijo od drugih 

komunikacijskih motenj in da razlikuje med afazičnimi sindromi (Vuković, 2002).  

Vuković (2002) navaja naslednje splošne simptome afazij: 

Anomija 

Nanaša se na težave pri priklicu in iskanju ustreznih besed v spontanem govoru ter pri nalogah 

imenovanja. Motnje poimenovanja lahko razdelimo v tri kategorije: ekspresivno, selektivno in 

semantično anomijo. Ekspresivna ali produkcijska anomija se kaže kot nepopolna ali 

parafazična produkcija besed, pri kateri lahko opazimo iskanje ustrezne besede (»čo.. čo.. 

čopič«). Oseba s to vrsto anomije pozna besedo in njen pomen, vendar je ne more izgovoriti ali 

jo izgovori z naporom. Osnova te anomije so motorični deficiti, težave z iniciranjem govora in 

fonološke motnje. Pojavlja se pri Brocovi, transkortikalni motorični in konduktivni afaziji. Pri 

selektivni anomiji se pojavljajo težave pri iskanju in izbiri ustrezne besede. Oseba pri nalogah 

poimenovanja po navadi poda odgovor, ki je semantično povezan s tarčnim odgovorom (npr. 

»vilica« namesto besede »žlica«) oziroma poimenuje semantično polje (npr. »žival« namesto 

besede »kamela«). Pogosto tudi opišejo predmet in njegovo funkcijo. Najpogosteje se pojavlja 

pri anomični in Wernickovi afaziji. Bolniki s semantično anomijo pa pri nalogah imenovanja 

podajajo odgovore, ki niso v semantičnem odnosu ali v istem semantičnem polju kot iskana 

beseda. Ne prepoznajo pomena besede, ki jo morajo imenovati. Ta oblika je tipična za 

transkortikalno senzorično in Wernickovo afazijo (Vuković, 2002). 
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Cirkumlokucija 

Oseba zaobide iskano besedo z uporabo semantično praznih besed, kot so »stvar«, »nekaj« itd. 

Gre za posebno obliko anomije, ki se pojavi kot posledica nezmožnosti priklica ustrezne besede. 

Bolnik bo tako namesto besede »ščetka«, ki je ne more priklicati, rekel: »To je tisto za, tisto, s 

čimer čistimo zobe.« Cirkomlokucija je značilna za Wernickovo, transkortikalno senzorično in 

anomično afazijo (Vuković, 2002). 

Parafazija 

O parafaziji govorimo takrat, ko oseba z afazijo v govoru tarčno besedo zamenja z drugo 

napačno in neprimerno besedo. Je pogost simptom afazije in se pojavlja v vseh afazičnih 

sindromih, čeprav je pogostejša pri bolnikih s fluentnimi afazijami. Ločimo tri osnovne vrste 

parafazij: verbalne (semantične), fonemične in neologizme. Verbalna parafazija se kaže kot 

zamenjava ene besede z drugo besedo, ki se nahaja v besedišču nekega jezika. Pri semantični 

verbalni parafaziji posamezniki zamenjajo besedi, ki sta v bližnjem semantičnem odnosu, na 

primer namesto besede »marelica« uporabijo besedo »breskev«, pri asemantični verbalni 

parafaziji  uporabijo besede, ki niso blizu iskani besedi, na primer namesto besede »stol« rečejo 

»metla«. Druga oblika parafazij so fonemične parafazije, pri katerih oseba z afazijo zahtevani 

besedi doda ali zamenja glasove, vendar je ta še vedno akustično podobna pravilni besedi, na 

primer namesto besede »cvet« izgovori »svet« ali namesto besede »televizor« izgovori 

»teleritor«. Pod fonemične parafazije uvrščamo besede, pri katerih je polovica tarčne besede 

prepoznavna. Neologizmi pa so fluentno izrečene brezpomenske besede, ki nimajo fonemične 

ali semantične podobnosti z iskano besedo. Tipični so za Wernickovo afazijo, pojavljajo pa se 

tudi pri konduktivni. Izraženi so lahko v vseh jezikovnih modalitetah. Bolnik, pri katerem se 

pojavljajo neologizmi, bo na primer namesto besede »nos« izgovoril »agromete« (Vuković, 

2002). 

Agramatizem 

Je simptom afazije, ki se nanaša na slovnično neustrezno oblikovane stavke. Ti so v večini 

sestavljeni iz polnopomenskih vsebinskih besed – samostalnikov in glagolov, funkcijske besede 

pa manjkajo. Prav tako v stavkih manjkajo še druge slovnične prvine, ki označujejo število, 

spol, čas ipd. Te značilnosti se pojavljajo tako v spontanem govoru, kot pri ponavljanju, branju 

in pisanju (Vuković, 2002). 

Paragramatizem 

Izraz se nanaša na motnjo sintaktičnih sposobnosti, ki je značilna za osebe s fluentno afazijo. 

Značilne so zamenjave ter opustitev morfemov in semantično pomembnih besed, zaradi česar 

prihaja do nejasno oblikovanih stavkov, čeprav je slovnična struktura govora ohranjena. Lahko 

pride do pretirane rabe funkcijskih besed, zlasti veznikov in predlogov, izpuščanja 

samostalnikov, nepravilne rabe morfemov ali nejasnih zaključkov povedi (Vuković, 2002). 
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Žargon 

Govor, za katerega je značilen žargon, je zasičen z verbalnimi parafazijami in neologizmi. V 

nasprotju od agramatizma, kjer gre za redukcijo števila besed, je za žargon značilna produkcija 

prevelikega števila besed, kar naredi govor nerazumljiv (Vuković, 2002). 

Verbalni stereotipi 

Za ta simptom so značilni stereotipni izgovori, ki se največkrat pojavijo pri osebah s težkimi 

motnjami ekspresivnega govora. Značilna je produkcija posameznih besed in besednih zvez. 

Ločimo dva tipa verbalnih stereotipov, ki se pojavljajo takoj po nastanku afazije in včasih 

vztrajajo dlje časa. Prvi tip so stereotipi, ki so sestavljenih iz besednih oblik, ki jih ne najdemo 

v besedišču določenega jezika. Oseba lahko ponavlja zloge (»di-di-di«) ali neprepoznavne 

oblike besed (»viva-viva-viva«), ki nimajo pomena. Drugi tip verbalnih stereotipov pa so 

besede (»ja«, »imam«, »nočem«) ali besedne zveze (»kako se reče«), ki so del besedišča 

določenega jezika (Vuković, 2002). 

Motnje spontanega govora 

Spontani govor je lahko popolnoma odsoten, lahko se pojavljajo težave z začenjanjem govorne 

produkcije, zmanjšana je fluentnost govora, pojavljajo se težave z iskanjem besed, 

cirkumlokucije, parafazije, agramatizem, reducirana dolžina stavka, motena prozodija in 

vsebinska nepovezanost (Vuković, 2002).  

Motnje slušnega razumevanja 

Motnje se lahko kažejo kot popolna odsotnost sposobnosti slušnega razumevanja, pri kateri se 

bolnik ne odzove niti na ime niti ne zmore izvesti preprostega verbalnega navodila. Tako 

okvarjena sposobnost razumevanja je značilna za globalno afazijo in težko obliko Wernickove 

afazije, predvsem v akutni fazi. Pri nekaterih bolnikih pa se pojavljajo lažje in bolj diskretne 

motnje v razumevanju, pri katerih prihaja do težav pri razumevanju kompleksnih slovničnih 

struktur. Takšne motnje razumevanja srečamo pri osebah z Brocovo in s transkortikalno 

motorično afazijo (Vuković, 2002). Posamezniki potrebujejo več časa za razumevanje sporočil, 

imajo težave s sledenjem hitremu govoru (radijskim ali televizijskim novicam) in tudi težave z 

razumevanjem prenesenih pomenov (ASHA, b. d.). 

Motnja branja (aleksija) 

Osebe z afazijo lahko imajo prisotne blage motnje branja pa vse do popolne aleksije oziroma 

nezmožnosti branja. Težave se odražajo v zamenjavi fonemov v besedah, zamenjavi besed, 

zmanjšani hitrosti branja in v razumevanju prebranega (Vuković, 2002). Pri najhujši 

prizadetosti bolnik ni zmožen prepoznati napisanih črk in besed, niti jih ne more prebrati. 

Napisane besede mu nič ne pomenijo. Nekateri lahko berejo na glas, pri čemer izpuščajo besede 

ali dele besed, vendar vsebine ne razumejo. Medtem ko lahko nekateri berejo po tiho in tudi 

razumejo, kar preberejo (Žemva, 2007). Aleksija se pojavlja pri večini oseb z afazijo, predvsem 

pri tistih, ki imajo pomembno oškodovane sposobnosti slušnega razumevanja. Po navadi se 

pojavlja skupaj z agrafijo (Hallowell in Chapey, 2008). 
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Motnja pisanja (agrafija) 

Prisotna je lahko popolna agrafija, oškodovani mehanizmi pisanja, zamenjave grafemov, težave 

pri iskanju besed in slovnične nepravilnosti (Vuković, 2002). Pri pisanju osebe z afazijo 

pogosto izgubijo predstave o črkah in besedah. Pisanje po poškodbi možganov poleg afazije še 

dodatno oteži ohromela desna roka, s katero jih večina piše, pri uporabi levice pa so nespretni 

(Žemva, 2007). 

Perseveracija 

Je pogost simptom afazije, za katerega je značilno nehotno ponavljanje besed ali besednih zvez. 

Nek odgovor lahko vztraja tudi, ko že spremenimo temo ali postavimo novo vprašanje. 

Perseveracije se pogosteje izražajo, kadar je bolnik utrujen ali je naloga pretežka. Običajno se 

pojavijo pri odgovorih na verbalne zahteve, pri imenovanju vizualno prikazanih predmetov, v 

spontanem govoru, pa tudi pri pisanju, kjer je po navadi pridružena še agrafija. Opazimo jih 

lahko pri osebah s fluentnimi in z nefluentnimi afazijami (Vuković, 2002). 

Odsotnost uvida v jezikovne težave (anozognozija) 

Velikokrat se zgodi, da se posamezniki z afazijo ne zavedajo in nimajo vpogleda v svoje 

jezikovne težave (Vuković, 2002). 

Motnja računanja (akalkulija) 

V okviru afazije se lahko pojavijo težave s prepoznavanjem in z uporabo matematičnih 

simbolov, njihovim pisanjem in branjem. Težavnost akalkulije je v povezavi s težavnostjo in z 

vrsto afazičnega sindroma. Motnje se gibljejo od popolne izgube sposobnosti računanja do 

blagih motenj (Vuković, 2002).  

2.3.3 Klasifikacija afazij 

Za opis vrste afazij se uporabljajo številni klasifikacijski sistemi. Simptomi se od posameznika 

do posameznika razlikujejo in se ne ujemajo nujno z eno vrsto afazije (ASHA, b. d.). Afazije 

lahko delimo na ekspresivne ali receptivne, motorične ali senzorične, fluentne ali nefluentne. 

Umestitev bolnika v eno vrsto afazije je izjemno zapleten proces (Prosnik, 1997). Žemva (1994; 

2007) navaja, da je afazij toliko, kolikor je ljudi, ki so preboleli možgansko kap. To pomeni, da 

ima vsak posameznik svojo obliko afazije in nobena ni popolnoma enaka drugi. Prav tako vemo, 

da vloge Wernickovega in Brocovega področja niso tako jasne, kot so sprva mislili. V 

procesiranje govora in jezika je vključenih še veliko drugih, tako kortikalnih kot subkortikalnih 

področij možganov (Walker-Batson in Avent, 2011). Tudi če posameznikovi simptomi 

ustrezajo določenemu afazičnemu sindromu v nekem trenutku, se lahko v času okrevanja 

spremenijo. Bolniki, ki imajo govorno-jezikovne funkcije v desni hemisferi ali bilateralno, 

imajo poškodbe subkortikalnih struktur, degenerativne motnje, travmatsko poškodbo 

možganov in več hkratnih ali neznanih lezij v možganih, pogosto predstavljajo izziv za 

umestitev v določen tip afazije (Hallowell in Chapey, 2008).  

Kljub vsemu pa zaradi lažje predstave afazijo glede na prevladujoče simptome, ki ustrezajo 

določenim možganskim lezijam, razdelimo na posamezne sindrome. Med klasične afazične 

sindrome uvrščamo globalno, motorično (Brocovo), senzorično (Wernickovo), konduktivno, 
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anomično (amnestično), transkortikalno motorično, transkortikalno senzorično in 

transkortikalno mešano afazijo (Vuković, 2002; 2008). Za razlikovanje med omenjenimi 

afazijami gledamo naslednje jezikovne dejavnosti: spontani govor, razumevanje, imenovanje, 

ponavljanje, branje in pisanje (Vodušek, 1992). Poleg klasičnih afazičnih sindromov Vuković 

(2002) omenja še afazije z motnjo ene modalitete govora (afemija, čista verbalna gluhota, čista 

aleksija in čista agrafija), subkortikalne afazije (subkortikalna motorična, subkortikalna 

senzorična in talamusna) in posebne oblike afazij (na primer primarna progresivna afazija), 

vendar se v praksi te afazije redko omenjajo.  

a) Globalna afazija 

Glede na klinično sliko in pričakovan izid je globalna afazija najtežja oblika afazije, pri kateri 

so prizadete vse jezikovne sposobnosti: govor, razumevanje, branje in pisanje. Spontanega 

govora ni oziroma je zelo prizadet. Govor je nefluenten in omejen na produkcijo stereotipnih 

izrazov in neologizmov (Vukovič, 2008). To pomeni, da nekateri za sporazumevanje 

uporabljajo le posamezne besede ali besedne zveze, sestavljene iz nesmiselnih zlogov ali 

kratkih besed. Večina jih ne more niti zanesljivo razlikovati in odgovarjati na vprašanja z »da« 

ali »ne« (Žemva, 1994). Razumevanje je zelo prizadeto. Pisanje in branje nista mogoča. Včasih 

bolnik ne prepozna niti svojega imena. Zaradi omenjenih težave bolnik težko sodeluje v 

preiskavi (Prosnik, 1997). Do globalne afazije največkrat pride zaradi obsežnih okvar za govor 

dominantne hemisfere, vključujoč subkortikalne strukture (Brinar, 2009; Vuković, 2008). 

b) Motorična (Brocova, ekspresivna) afazija 

Čeprav se pri posameznikih z Brocovo afazijo kažejo motnje v vseh jezikovnih modalitetah, 

najbolj izstopa prizadet govor. Za njihov govor je značilna nefluentnost, motena prozodija, 

otežena artikulacija besed in morfosintaktične težave. Govor je agramatičen, sestavljen 

večinoma iz vsebinskih besed – samostalnikov in glagolov, zaradi česar lahko govorimo o 

telegrafskem stilu govora. V izjavah lahko opazimo napačno rabo besednega reda, časa, števila 

in spola. Pojavljajo se stereotipne izjave, fonemične parafazije, včasih tudi neologizmi 

(Vuković, 2008).  Velikokrat se zgodi, da želijo nekaj povedati, ampak ne zmorejo. S težavo 

iščejo besede in jih z naporom povedo (Žemva, 1994). Kljub težavam z iskanjem besed, 

zamenjavo besed in glasov ima njihov govor smisel in jih lahko razumemo (Prosnik, 1997). 

Razumevanje govora je v večini ohranjeno oziroma poškodovano bistveno manj kot ekspresija. 

Oškodovana sta tudi poimenovanje in ponavljanje (Vuković, 2008). Težave v govoru se 

izražajo prav tako v pisanju in branju. Spontanega zapisa ne zmorejo ali pa je zapis agramatičen 

(Prosnik, 1997). Težave variirajo od popolne agrafije do disgrafičnega zapisa. Glasno branje je 

oteženo predvsem zaradi artikulacijskih in fonoloških motenj. Med branjem izpuščajo 

funkcionalne besede in pozornost usmerjajo na vsebinske. Razumevanje prebranega je dokaj 

ohranjeno (Vuković, 2008). Brocova afazija je posledica poškodbe spodnjega dela (vijuge) 

frontalnega režnja oziroma Brocovega centra za govor (Brinar, 2009). Poleg tega so lahko 

prizadeti tudi insula in bazalni gangliji (Vuković, 2008). 

c) Senzorična (Wernickova, receptivna) afazija 

Senzorična afazija je fluenten tip afazije. V večini je prizadeto razumevanje, ki se kaže na ravni 

prepoznavanja pomena besed, izvršitve navodil za preproste naloge in v običajnem pogovoru. 
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Govor ni prizadet, artikulacija, prozodija in sintaktična struktura niso motene (Vuković, 2008). 

Čeprav je njihov govor tekoč, je po navadi brez smisla, prazen in ga je včasih celo nemogoče 

razumeti. S težavo ohranjajo temo pogovora. Govor je poln fonemičnih in semantičnih parafazij 

(Žemva, 1994). Pojavljajo se tudi neologizmi in perseveracije, kar govor dela še dodatno 

nerazumljiv (Brinar, 2009). Značilen je paragramatizem, kar pomeni, da so stavki nejasno 

oblikovani, prevladujejo vsebinske besede, manjkajo pa funkcionalne ali pa prihaja do napačne 

izbire funkcionalnih besed. Moteno je tudi ponavljanje. Motnje poimenovanja se razlikujejo od 

težkih do zmernih oblik. Napake se kažejo predvsem v obliki parafazičnih odgovorov, 

cirkomlokucij ali pomanjkanja odgovora. Motnje branja in pisanja se razlikujejo od popolne 

agrafije in aleksije, do disleksičnih in disgrafičnih motenj (Vuković, 2008). Branje je tekoče, 

vendar z napačnimi naglasi in izpuščanjem vsebinskih besed. Pomena prebranega ne razumejo. 

Pisanje je podobno prizadeto kot govor – tekoče, vendar polno semantičnih paragrafij in 

neologizmov. Večina se jih ne zaveda in ne prepozna svojih težav, zato si ne morejo razložiti, 

zakaj jih drugi ne razumejo. Sami sebe slišijo tako, kot so želeli povedati, in ne tako, kot so 

izgovorili (Prosnik, 1997). Vzrok za to obliko afazije je poškodba Wernickovega področja v 

temporalnem režnju govorno dominantne hemisfere (Brinar, 2009). V poškodovano območje 

pa sta lahko vključena tudi angularni in supramarginalni girus (Vuković, 2008). 

d) Konduktivna (prevodna) afazija 

Za posameznike s to obliko afazije je značilna težka motnja ponavljanja, medtem ko sta govor 

in razumevanje pretežno ohranjena. Govor je tekoč in gramatičen, z normalno artikulacijo in s 

prozodijo (Vuković, 2008). Glasno branje ni mogoče, vendar pa dobro razumejo napisano 

besedilo. Moten je tudi spontan zapis, pojavljajo se zamenjave grafemov (Prosnik, 1997). Do 

te motnje pride zaradi motene povezave (arkuatnega fascikulusa) med Brocovim in 

Wernickovim področjem (Brinar, 2009; Vuković, 2008). 

e) Anomična (amnestična) afazija 

Je fluentna oblika afazije, ki se kaže v motnjah poimenovanja predmetov in pojmov (Vuković, 

2008). Glavna značilnost te vrste afazije so torej težave z iskanje ustrezne besede za 

poimenovanje predmeta, ki ga sicer prepoznajo (Žemva, 1994). Da bi se izognili težavam, si 

pomagajo z izogibom ali s floskulami (»Kako se že to reče?«). Predmete opišejo z njihovo 

funkcijo. Včasih ponavljajo za sogovornikom (Prosnik, 1997). Govor je lahko zaradi tega 

prekinjen in vsebinsko osiromašen ter za sogovornika ni informativen. Ponavljanje je 

ohranjeno, lahko pa se pojavijo blage motnje razumevanja (Vuković, 2008). Pri pisanju se 

soočajo z enakimi težavami kot pri govoru, torej z iskanjem ustreznih besed. Branje ni prizadeto 

(Prosnik, 1997). Težave s poimenovanjem se pojavljajo skoraj v vseh afazičnih sindromih in 

pogosto se ta oblika afazije pojavi kot prehodna oblika pri okrevanju. V primeru žariščne 

poškodbe je lezija v temporalnem ali parietalnem režnju možganske skorje govorno dominantne 

hemisfere. Vezana je predvsem na poškodbo angularnega girusa in srednje temporalne vijuge 

(Brinar, 2009; Vuković, 2008). 

f) Transkortikalne afazije 

Pri transkortikalnih afazijah so za razliko od drugih kortikalnih afazij poškodovana področja 

izven glavnih jezikovnih področij. Lezije se nahajajo v predelih sprednje, srednje in zadnje 
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možganske arterije (Vuković, 2002). Poškodbe kortikalnih povezav govornih centrov z drugimi 

asociacijskimi področji v možganih ali izolacija teh centrov privedejo do nastanka 

transkortikalnih afazij, ki so lahko motorične, senzorične ali mešane (Brinar, 2009):  

Transkortikalna motorična afazija 

Posamezniki s to obliko afazije imajo podobne značilnosti kot tisti z Brocovo afazijo, le 

da je ohranjeno ponavljanje. Značilen je nefluenten govor in dolgi premori, nimajo pa 

toliko težav s sintakso kot posamezniki z Brocovo afazijo (Walker-Batson in Avent, 

2011). Slušno razumevanje je pri večini primerov ohranjeno, lahko pa se pojavijo blage 

do zmerne okvare. Pri pisanju se pojavljajo podobne napake kot pri govoru. Branje ni 

prizadeto (Vuković, 2008). Ta afazija je rezultat lezij v obrobnih področjih v frontalnem 

režnju nad ali pod Brocovim centrom za govor (Vuković, 2008; Walker-Batson in 

Avent, 2011). 

Transkortikalna senzorična afazija 

Jezikovne značilnosti posameznikov so podobne tistim z Wernickovo afazijo, ampak z 

ohranjenim ponavljanjem. Govor je fluenten, a nerazumljiv (Walker-Batson in Avent, 

2011). Značilne so dobre artikulacijske sposobnosti, normalna prozodija in dobre 

sintaktične sposobnosti. Govor je poln parafazij in vsebinsko prazen. Slušno 

razumevanje je prizadeto, značilni pa sta tudi aleksija in agrafija (Vuković, 2008). Ker 

ne prepoznavajo svojih težav, imajo težave s komunikacijo. Lezije, ki privedejo do te 

oblike afazije, so lokalizirane nad ali pod Wernickovim področjem v 

temporoparietalnem področju leve hemisfere (Vuković, 2008; Walker-Batson in Avent, 

2011). 

Transkortikalna mešana afazija 

Ta oblika afazije, posplošeno, predstavlja kombinacijo simptomov transkortikalne 

motorične in transkortikalne senzorične afazije. Zanjo so značilne težave s spontanim 

govorom, slušnim razumevanjem in poimenovanjem ter ohranjeno ponavljanje, ki ima 

eholalične značilnosti. Bolniki s to afazijo spominjajo na bolnike z globalno afazijo, le 

da imajo ti ohranjeno ponavljanje besed in besednih zvez. Poleg motenj govorne 

produkcije in razumevanja imajo bolniki še motnje pisanja in branja, najpogosteje 

popolno aleksijo in agrafijo. Ta sindrom je zelo redek in se redko pojavi v popolni obliki. 

Lahko ga zaznamo pri različnih patologijah, opisan je bil tako pri bolnikih z možgansko 

kapjo, kot pri bolnikih po travmatski poškodbi možganov in bolnikih z možganskimi 

vnetnimi procesi. Poškodba povzroči izolacijo govornih področij od ostalih delov 

možganske skorje (Vuković, 2008). 

2.3.4 Potek okrevanja  

N. Žemva (1994) navaja več dejavnikov, ki vplivajo na potek in prognozo motnje: 

‒ lokalizacija in obseg sprememb; 

‒ starost bolnika; 

‒ vrsta in stopnja afazije; 
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‒ vrsta in obseg spremljajočih motenj; 

‒ zavedanje bolezni; 

‒ bolnikovi spontani poskusi, da bi težave obvladal; 

‒ bolnikova motivacija in sodelovanje pri rehabilitaciji. 

Med glavne prognostične faktorje Vuković (2002) uvršča še vzrok afazije (boljšo prognozo 

imajo tisti s travmatsko poškodbo možganov kot tisti z možgansko kapjo), čas začetka 

rehabilitacije, izobrazbo, splošno zdravstveno stanje in intelektualne sposobnosti. 

Večina bolnikov pričakuje, da se bo njihovo stanje v celoti popravilo. Zelo hudo prizadeti 

posamezniki včasih niti ne dojamejo, da imajo težave. Zavedanje motnje je odvisno tudi od 

vrste in stopnje afazije. Na primer bolniki z globalno ali Wernickovo afazijo se pogosto niti ne 

zavedajo, da imajo govorno-jezikovno motnjo, čeprav zaznavajo, da se okolje na njih drugače 

odziva, kar lahko sproži jezo in agresivnost. Po drugi strani pa se posamezniki z Brocovo in 

amnestično afazijo težav dobro zavedajo in pri tem trpijo (Žemva, 1994). 

Razumevanje, govor, branje in pisanje so sposobnosti, ki se po poškodbi možganov počasi 

spreminjajo (Žemva, 2006). V času okrevanja pride tudi do spontanega izboljšanja. To kritično 

obdobje lahko traja od enega tedna pa vse do šestih mesecev (Žemva, 1994). Pri okrevanju po 

možganski poškodbi lahko govorimo o zgodnjih in poznih mehanizmih popravljanja. Zgodnje 

popravljanje se nanaša na zmanjšanje edema, izboljšanje krvnega pretoka in absorbcijo 

poškodovanih tkiv, medtem ko se pozno popravljanje nanaša na plastičnost možganov 

(Jesenšek Papež in Turk, 2007). Proces je pri vsakem posamezniku drugačen in odvisen od 

različnih dejavnikov ter stanja možganov pred možgansko poškodbo (Starovasnik Žagavec idr., 

2013). Izraz nevroplastičnost se torej nanaša na sposobnost možganov, da se prilagodijo 

strukturnim in funkcionalnim spremembam po poškodbi. Aktivirajo se neprizadeta možganska 

področja in prevzamejo nekatere funkcije prizadetih možganskih področjih. Ta sposobnost je 

zelo pomembna za rehabilitacijo in obnovitev poškodovanih funkcij (Walker-Batson in Avent, 

2011). Za primer ‒ po možganski kapi ima 33 % bolnikov afazijo. Njihove govorno-jezikovne 

sposobnosti se, ob ustrezni obravnavi, v prvih šestih mesecih lahko spreminjajo tako, da po tem 

obdobju opazimo afazijo le še pri 12 do 18 % posameznikov (Žemva, b.  d.). 

Še ena pomembna značilnost okrevanja, ki je posledica spontanega izboljšanja in ustrezne 

terapije, je, da afazije lahko prehajajo ena v drugo. Na primer stanje bolnika z globalno afazijo 

se lahko s spontanim izboljšanjem in z ustrezno terapijo razvije v kronični tip Brocove afazije 

(Walker-Batson in Avent, 2011). Simptomi se z okrevanjem toliko spremenijo, da se pojavi 

potreba po ponovnem ugotavljanju tipa afazije ali pa se vzpostavi normalno stanje jezikovnih 

sposobnosti. Proces prehajanja sindromov je bistveno hitrejši pri osebah s travmatsko poškodbo 

glave kot pri bolnikih po možganski kapi. Podatki iz literature kažejo, da do prehajanja 

sindromov prihaja pri približno 30 do 60 % primerov (Vuković, 2002). 
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Izboljšanje jezikovnih modalitet po možganski poškodbi je v veliki meri odvisno od 

funkcionalne reorganizacije možganov in bolnikovega prilagajanja na spremembe (Žemva, 

2006). V obdobju rehabilitacije posamezniki s pomočjo logopeda začnejo obvladovati svoje 

težave. Kljub težavam pri sporazumevanju najdejo nove aktivnosti in motnjo sprejmejo. Čas, 

ki ga bolnik za to potrebuje, je različen – lahko traja več mesecev ali celo let. Pri tem pa ima 

veliko vlogo tudi odzivanje in sprejemanje motnje njegovih najbližjih (Žemva, 1994). 

2.4 LOGOPEDSKA OBRAVNAVA AFAZIJ 

Na področju obravnave afazij se je stanje v zadnjih letih zelo spremenilo. Na to so vplivala 

številna odkritja v kognitivni in klinični nevroznanosti. Spremenilo se je dojemanje afazije kot 

posebne vrste okvare. Ocenjujemo jo po vplivu na človekove vsakodnevne aktivnosti in 

delovanje v družbi. Poudarjati se je začelo razmišljanje o posameznikovem socialnem 

delovanju in preprečevanje socialne izoliranosti, ki jo komunikacijske motnje lahko povzročijo 

(Žemva, 2009).  

V Sloveniji vsi posamezniki z afazijo ne dobijo ustrezne logopedske obravnave. Možnost 

logopedske obravnave je odvisna predvsem od kraja in ustanove, kjer se bolnik po možganski 

poškodbi zdravi, in ustanove, v katero je pozneje sprejet v program rehabilitacije (Žemva, b. 

d.). Nekateri bolniki po končanem zdravljenju in rehabilitaciji še prihajajo na terapijo, spet 

drugi pa po odhodu logopedske terapije niso več deležni (Žemva, 2006). Ločimo torej zgodnjo 

obravnavo, ki so je osebe z afazijo deležne na nevroloških oddelkih v bolnišnicah, kasnejšo 

obravnavo, ki jo osebe prejmejo v času rehabilitacije, in obravnavo, ko se bolnik že vrne v 

domače okolje (Žemva, 2007). 

2.4.1 Diagnostika  

Osnovni cilji diagnostike so:  

‒ detekcija in odkrivanje motenj jezikovnih sposobnosti; 

‒            diferencialna diagnoza afazij glede na lingvistične, kognitivne in senzomotorične 

značilnosti ali v odnosu do drugih nevrogenih motenj komunikacije; 

Slika 4: Prehajanje afazičih sindromov (Vuković, 2002, str. 351) 
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‒ klasifikacija simptomov in ugotavljanje afazičnega sindroma; 

‒ klasifikacija motenj jezikovnih sposobnosti po težavnosti; 

‒ predvidevanje okrevanja; 

‒ načrtovanje terapije; 

‒ spremljanje in evalvacija sprememb ali novonastale patologije med 

rehabilitacijo. 

(Vuković, 2002) 

Zdravnik po končani diferencialni diagnozi, kjer ugotovi morebitne govorno-jezikovne motnje, 

v obravnavo vključi logopeda. Pred začetkom diagnostičnega ocenjevanja mora logoped 

določiti njegov namen. Metode ocenjevanja in izbira diagnostičnega materiala temeljijo na 

ciljih, ki si jih logoped pred ocenjevanjem postavi (Spreen in Risser, 2003). V osnovi ločimo 

klinično oceno govora in formalno psihometrično testiranje (Vodušek, 1992). Pri ocenjevanju 

je potrebno upoštevati čas od nastanka bolezni, kognitivne sposobnosti (predvsem pozornost in 

spomin), bolnikovo okolje in njegovo prilagajanje na bolezen (Žemva, 2014). Tudi sočasna 

motorična motnja govora, izguba sluha, slušna ali vidna agnozija, druge vidne motnje, motnje 

gibanja, prisotnost kronične bolečine in čustvene motnje lahko pomembno vplivajo na rezultat 

ocenjevanja (ASHA, b. d.) Ocenjevanje govorno-jezikovnih sposobnosti se mora prilagoditi 

vsakemu posamezniku posebej. Ugotoviti je potrebno, kaj posameznik zmore in česa ne zmore. 

Podrobna ocena zmožnosti posameznika je temelj za načrtovanje individualnega programa 

rehabilitacije (Žemva, 1994). Logoped mora znati presoditi tudi, ali bo v procesu diagnostike 

potreboval pomoč drugih strokovnjakov in bolnika napotiti k njim. Glavna značilnost dobrega 

diagnostika je združevanje zbranih informacij in iskanje najboljših možnih rešitev za 

posameznega bolnika (Prosnik, 1993). 

V procesu diagnostike je pomembno tudi delo s svojci. Ti nam posredujejo podatke o 

posameznikovem sporazumevanju pred boleznijo – kako je govoril, kakšne so bile njegove 

bralne navade ipd. Pozanimamo se lahko še o drugih podatkih, za katere menimo, da bi nam 

koristili pri delu z bolnikom (Žemva, 1994). 

Pred diagnostičnim postopkom moramo preveriti, če posameznik uporablja očala ali slušni 

pripomoček in če je njuna uporaba še vedno ustrezna. Glede na dodatne težave, ki jih pri 

posamezniku opazimo, je potrebno diagnostični material primerno prilagoditi ‒ na primer 

povečati tisk, poskrbeti za posebno osvetlitev … Ko ocenjujemo afazijo pri posamezniku, ki 

govori več kot en jezik, je potrebno upoštevati tudi vse jezike, ki jih govori, starost, pri kateri 

se je jezika naučil in v kolikšni meri kateri jezik uporablja. Lahko se zgodi, da afazija prizadene 

le enega od jezikov (ASHA, b. d.). 

Cilj diagnostike v akutni fazi je odkrivanje posameznikovih ohranjenih sposobnosti 

komunikacije in vzpostavljanje ustreznega komunikacijskega vedenja. V tem obdobju je 

ocenjevanje usmerjeno predvsem na opazovanje bolnikovega vedenja. Zmožnost komunikacije 

v akutnem stanju lahko zmanjšujejo nekateri pripomočki za vzdrževanje vitalnih funkcij, kot 

sta dihalna kanila ali nazogastrična sonda. Prav tako na oteženo sporazumevanje vpliva 

omejenost gibanja, spremenjena dnevna rutina, senzorna deprivacija, prilagajanje bolnika na 

spremembe in njegove reakcije, ko se s spremembami sooča (Lang in Prosnik, 2005). Klinični 
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pregled in opazovanje bolnikovega komunikacijskega vedenja se običajno izvede ob postelji in 

je še vedno primarna metoda za ugotavljanje prisotnosti afazije ter potrebo po nadaljnji 

obširnejši diagnostični oceni. Med ocenjevanjem je pomembno prilagajanje pacientu glede na 

njegove sposobnosti in zmožnosti v danem trenutku (Spreen in Risser, 2003). Največkrat 

preverimo naslednje sposobnosti: spontan govor, razumevanje jezika, načrtovanje gibanja in 

govorno-jezikovne sposobnosti. Za oceno spontanega govora uporabimo kratek intervju, s 

katerim skušamo izvedeti bolnikovo ime, od kod prihaja in kaj se mu je zgodilo. Analiza 

spontanega govora nas že usmeri in nam nakaže, ali gre za bolj motorične ali senzorične 

probleme. Razumevanje jezika preverjamo s pomočjo navodil bolniku, da usmeri pogled, 

premakne glavo, zapre oči in podobno. Hkrati s temi nalogami preverjamo tudi načrtovanje 

gibanja. V bolnikovem govoru opazujemo njegovo artikulacijo, hitrost govora, trajanje 

fonacije, preverimo nižje govorne funkcije, kot so avtomatizmi, govorne floskule, ki jih lahko 

izzovemo pri težjih afazičnih motnjah. Preverjamo še poimenovanje preprostih predmetov 

posameznega semantičnega področja (npr. živali). Preizkusimo pa tudi sposobnosti 

ponavljanja. Namen teh preizkusov je dobiti vpogled v vrsto motnje, njeno težavnost in 

odzivanje bolnika na stimulacije. Zelo pomembno je, da smo pri pregledu sočutni do bolnika, 

da poudarjamo ohranjene sposobnosti in iščemo možne načine komunikacije (Prosnik, 1997). 

V primeru formalnega testiranja v zgodnji fazi po možganski poškodbi se v slovenskem 

prostoru najpogosteje uporabljata Edinburški profil funkcionalne komunikacije in Aachenski 

test za akutno afazijo (AABT) (Lang in Prosnik, 2005).  

Po zaključenem zdravljenju v bolnišnicah so nekateri bolniki vključeni v programe  

rehabilitacije v različnih ustanovah, kjer se diagnosticiranje in prepoznavanje klinični znakov 

afazij ponovno izvede (Starovasnik Žagavec idr., 2013; Žemva, 2007). V fazi rehabilitacije, ko 

je stanje bolnikov praviloma že stabilnejše in so omogočeni drugačni pogoji za ocenjevanje, 

podrobneje ocenimo in analiziramo bolnikovo sporazumevanje – sodelovanje v pogovoru, 

razumevanje sporočil, ustreznost odzivanja, oblike verbalnega in neverbalnega sporočanja, 

zmožnosti pisanja, branja in računanja (Ogrin in Žemva, 2009). Hkrati pa ocenjujemo vpliv 

komunikacijskega vedenja na socialno interakcijo in bolnikovo sposobnost za sodelovanje 

(Prosnik in Sikošek, 2003). Klinična ocena jezikovnih sposobnosti poteka podobno kot v akutni 

fazi. Za ocenjevanje motenj komunikacije pa uporabljamo, poleg kliničnega opazovanja, tudi 

različne standardizirane in nestandardizirane teste, ki nam zagotovijo podatke o 

komunikacijskih zmožnostih, na podlagi katerih lahko ustrezno načrtujemo rehabilitacijske 

cilje (Ogrin idr., 2016).  

Za hitro odkrivanje prisotnosti afazije uporabimo kratke presejalne teste, ki pogosto ne trajajo 

več kot 10 minut. Ti testi ne zagotavljajo natančnega opisa motnje ali posameznih jezikovnih 

funkcij (Spreen in Risser, 2003). Rezultati nam povedo potrebo po ponovnem testiranju, po 

nadaljnji celoviti oceni govora, jezika, požiranja in kognitivnih vidikov komunikacije ter 

priporočila za napotitev k drugim strokovnjakom (ASHA, b. d.). Eden izmed njih je 

Frenchayski presejalni test za afazijo (FAST), s katerim dobimo podatke o vseh štirih 

jezikovnih modalitetah – razumevanju, govoru, branju in pisanju. V klinični praksi je primeren 

in uporaben, saj pokaže prisotnost težav na posameznem področju (Ogrin idr., 2016).  
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Za podrobnejšo oceno afazij se v tujini najpogosteje uporabljajo Bostonski diagnostični 

protokol za afazijo (BDAE), Zahodni protokol za afazijo (WAB) in Aachenski test za afazijo 

(AAT). Za oceno splošnih komunikacijskih sposobnosti se med drugim uporabljata 

Diferencialno-diagnostični minnesotski test za afazijo (MTDDA) in Porchov indeks 

komunikacijskih sposobnosti (PICA). Za ocenjevanje bolj specifičnih govorno-jezikovnih 

sposobnosti se velikokrat uporabljata Bostonski test poimenovanja (BNT) in Test slušnega 

razumevanja z žetoni (Token Test). Prvi ocenjuje sposobnosti poimenovanja, drugi pa slušno 

razumevanje verbalnih navodil. Oba se pogosto uporablja tudi v Sloveniji (Ogrin idr., 2016; 

Ogrin in Žemva, 2009).  

Obstaja še veliko standardiziranih in nestandardiziranih testov, ki pa jih ne moremo preprosto 

prenesti v slovensko okolje. Pred uporabo jih je potrebno ustrezno jezikovno prilagoditi (Ogrin 

idr., 2016). V slovenskem prostoru se pogosto uporabljajo testi, ki niso standardizirani in 

nimajo znanih merskih karakteristik (Žemva, 2014). Med standardiziranimi testi se uporabljata 

Frenchayski presejalni test za afazijo in Test slušnega razumevanja z žetoni. V Sloveniji so 

strokovnjaki prevedli in priredili tudi Bostonski diagnostični protokol za afazijo, ki pa mu 

manjka še standardizacija za slovensko jezikovno področje (Ogrin idr., 2016). Na 

Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije uporabljajo za ocenjevanje 

afazij tudi testni protokol PGJS – Pregled govorno-jezikovnih sposobnosti, ki je bil izdelan na 

podlagi dolgoletnih izkušenj. Namenjen je predvsem ocenjevanju sporazumevanja pri odraslih 

osebah po poškodbi glave, lahko pa bi se ga uporabljalo tudi pri drugih posameznikih, ki kažejo 

značilnosti afazičnega govora (Ogrin in Žemva, 2009). 

Izbira merskega pripomočka je odvisna od namena ocenjevanja, pa tudi od osebnih preferenc 

in teoretične naravnanosti logopeda. Za hiter pregled prisotnosti afazije lahko uporabimo enega 

izmed presejalnih testov, vendar pa je potrebno upoštevati, da ocena ni popolna in lahko pride 

do lažnih pozitivnih in negativnih rezultatov, zlasti pri ljudeh z nižjo izobrazbo, dvojezičnih ali 

socialno ogroženih posameznikih. Za potrditev rezultatov na teh testih je potrebno uporabiti še 

druge teste. Za podrobnejšo oceno lahko uporabimo bolj celovite, v praksi potrjene teste za 

posamezne jezikovne sposobnosti in instrumente, ki nam ponudijo oceno funkcionalne 

komunikacije (Spreen in Risser, 2003). Drugi pomembni dejavniki pri izbiri merskega 

pripomočka so psihometrična ustreznost testa, prenosljivost materiala in časovna ustreznost. 

Bolj kot test izpolnjuje psihometrične ocene, bolj verjetno je, da bodo rezultati veljavni in 

zanesljivi. Slediti moramo raziskavam, ki nam posredujejo informacije o veljavnosti testa in o 

sprejemanju konkretnih odločitev glede diagnoze, terapije in prognoze. Prenosljivost merskega 

materiala je pomembna predvsem, kadar se ocenjevanje izvaja ob postelji. Čas ocenjevanja pa 

je ključnega pomeni pri bolnikih s težjo obliko afazije in pridruženimi težavami (Spreen in 

Risser, 2003).  

Noben formalni preizkus ne more zagotoviti dovolj celovite ocene in opis narave govorno-

jezikovnih težav za posameznega bolnika. Logopedi zato v klinični praksi uporabljajo bolj 

prilagodljiv pristop, pri katerem je celovit testni pripomoček šele začetek (Spreen in Risser, 

2003). Neformalno ocenjevanje se v klinični logopedski praksi pogosto uporablja, predvsem z 

namenom določanja najustreznejših rehabilitacijskih ciljev. Podrobneje analiziramo bolnikove 

govorno-jezikovne sposobnosti in komunikacijsko vedenje ter pridobimo podatke o obsegu 
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težav, na katerem področju prihaja do težav, katere so ohranjene sposobnosti in kaj izboljša 

komunikacijo (Ogrin idr., 2016). Funkcionalna ocena komunikacije je za rehabilitacijo zelo 

pomembna. Iz tega, kako se je pacient odrezal na diagnostičnih testih, ne moremo vedno 

predvidevati, kako bo komuniciral v vsakodnevnem okolju. Proces komunikacije ima osnovo 

v jezikovnih sposobnostih, ampak vključuje tudi veliko neverbalnih sposobnosti. Predvsem nas 

zanima, kaj bolnik, kljub motnji, zmore. To nam omogoča boljšo izbiro postopkov in metod 

rehabilitacije. Na primer sposobnost poimenovanja predmetov je za diagnostično oceno 

pomembna, vendar je za posameznika v vsakdanjem življenju veliko bolj pomembno, da se 

lahko sporazumeva in je razumljen. Iz teh razlogov se ocena preusmeri od stroge testne situacije 

do opazovanja komunikacije in neverbalnega vedenja, ki podpira komunikacijsko interakcijo. 

Ocenjevanje funkcionalne komunikacije poleg posameznih jezikovnih sposobnosti nam 

zagotovi širšo sliko. V zadnji letih se takemu ocenjevanju posveča vse več pozornosti (Spreen 

in Risser, 2003).  

Celovita končna diagnostična ocena, v skladu z okvirom ICF, ki ga je oblikovala Svetovna 

zdravstvena organizacija (WHO), naj bi vsebovala naslednje postavke: 

‒ okvare v strukturi in funkciji, vključno z govorno-jezikovnimi primanjkljaji, ki 

bi lahko vplivali na komunikacijsko učinkovitost; 

‒ druge dejavnike, ki so-vplivajo na učinkovitost komunikacije; 

‒ omejitve posameznika pri vključevanju v družbo, vključno s spremembami 

funkcionalne komunikacije; 

‒ osebne dejavnike in dejavnike v okolju, ki ovirajo ali spodbujajo uspešno 

komunikacijo; 

‒ vpliv komunikacijskih ovir na kakovost življenja in funkcionalne omejitve glede 

na posameznikovo družbeno vlogo.  

(ASHA, b. d.) 

Na kaj moramo biti  pri diagnosticiranju pozorni: 

Odločitev glede prisotnosti afazije 

V klinični praksi srečamo paciente, ki imajo očitno izražene znake afazije. Pri nekaterih 

bolnikih, ki imajo blago jezikovno motnjo, pa je določanje prisotnosti afazije težje. Včasih tudi 

dovolj zanesljivi preizkusi niso dovolj, da bi ugotovili, ali je afazija prisotna. Noben test nima 

100 % diskriminativnosti, zato se lahko pojavijo pozitivno lažni ali negativno lažni rezultati, 

sploh pri osebah z blagimi afazičnimi simptomi. Jezikovne težave ne pomenijo vedno prisotnost 

afazije. Pojavijo se lahko tudi v drugih nevropsiholoških simptomih, kot sta demenca ali 

obdobje akutne zmedenosti, neafazične jezikovne spremembe pa lahko opazimo tudi pri 

psihozi. Tradicionalne tipe afazij najbolje razločimo, kadar je kap ishemična. Pri drugih 

etiologijah so lahko simptomi različni, predvsem kadar gre za difuzne in težje travmatične 

poškodbe možganov. Pomemben je pregled medicinske anamneze in njegovega zdravstvenega 

stanja, da ugotovimo, ali so jezikovni problemi morda drugega izvora, kot je na primer akutna 

zmedenost ali psihopatologija pri nekaterih bolnikih (Spreen in Risser, 2003).  
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Premorbidno jezikovno funkcioniranje in inteligentnost 

Eden od pomembnih elementov pri določitvi diagnoze je ugotavljanje jezikovnih sposobnosti 

in inteligentnosti posameznega pacienta pred začetkom bolezni. Zanima nas pacientova 

izobrazba, poklic, jezikovno ozadje, bralne navade, pisanje. Te informacije lahko dobimo od 

sorodnikov in jih hkrati prosimo za mnenje o opažanjih glede govorno-jezikovnih težav (Spreen 

in Risser, 2003).  

Natančen opis govorno-jezikovnih primanjkljajev 

Po postavitvi diagnoze je pomemben natančen opis težav. Zanima nas, ali lahko simptome 

uvrstimo v eno izmed znanih vrst afazij, kaj pacient zmore in kaj ne, kakšna je stopnja okvare 

na določenih področjih in kako primanjkljaji vplivajo na vsakodnevno komunikacijo. Opis 

močnih področij je prav tako pomemben kot opis težave, saj je rehabilitacijski pristop odvisen 

od obeh vrst informacij. Informacije o naravi težav vplivajo na proces ocenjevanja, saj nas 

ugotovljena šibka področja vodijo v dodatno, bolj natančno ocenjevanje in uporabo 

specializiranih testov. Umestitev bolnika v določen tip afazije ima le prehodno vrednost. Vrste 

afazij se nanašajo na lokacijo poškodb ali psiholingvistični model, kot tudi na težavnost in 

stopnjo okrevanja, vendar pa je stroge meje med vrstami težko postaviti. Iz tega razloga je 

potrebno pri ocenjevanju natančno opisati govorno-jezikovne sposobnosti in izdelati 

individualni jezikovnih profil za vsakega posameznika (Spreen in Risser, 2003). 

Upoštevanje vpliva čustev in prilagajanja na bolezen 

Depresivno razpoloženje pogosto opažamo v fazi stabilizacije po možganski kapi, ki povzroči 

afazijo, ko se bolniki začnejo zavedati svojih težav. Slabo razpoloženje, prilagajanje na 

spremembe in stres lahko vztrajajo dlje kot zgolj v akutni fazi, predvsem pri bolnikih z 

motoričnim tipom afazije, ki nimajo večjih težav razumevanja in se dobro zavedajo svojih 

težav. Pomembno je, da upoštevamo vpliv teh problemov na testiranje in testne rezultate, kot 

tudi pri celotni diagnostiki in rehabilitaciji (Spreen in Risser, 2003).  

Upoštevanje pozornosti in motivacije 

Jezik ni izolirana kognitivna funkcija. Motnje pozornosti lahko resno vplivajo na rezultate 

testiranja. Nekateri bolniki zanikajo svoje težave ali se jih ne zavedajo in ne sodelujejo pri 

testiranju. Takšne reakcije pa niso omejene zgolj na bolnike z afazijo ali lezijami leve 

hemisfere. Bolniki s spremljajočo akutno zmedenostjo, ki je pogost pojav po pojavu nevrološke 

bolezni, so lahko preveč zmedeni ali razdraženi ter kažejo slabši nivo verbalnega razumevanja, 

ne glede na to, ali imajo afazijo ali ne, kar otežuje določanje afazije. Zaradi teh razlogov se 

pogosto dogaja, da je pripravljenost in sposobnost za komunikacijo zmanjšana, testni rezultati 

pa so pomanjkljivi zaradi pomanjkanja motivacije in težav s pozornostjo ali z zavestjo (Spreen 

in Risser, 2003).  

2.4.2 Terapija 

Razna spoznanja o plastičnosti možganov – njihovi prožnosti in sposobnosti spreminjanja, so 

doprinesla k novim zahtevam v rehabilitaciji. Tudi nova odkritja o procesiranju jezika prinašajo 

spremembe, saj se vedno manj zagovarja stroga lokalizacija jezikovnih področji in vedno bolj 
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poudarja večplastnost in interaktivna povezanost jezikovnih procesov. Prav tako je na pogled o 

terapiji afazij vplivala soglasnost strokovnjakov, da je afazija kronično stanje. Zato so se začeli 

terapevtski postopki usmerjati bolj v življenje z afazijo in ne v afazijo samo. Pri terapiji se 

upošteva potreba po posameznikovem vključevanju in sodelovanju v družbi ter opravljanju 

vsakodnevnih aktivnosti (Žemva, 2009).  

Glavni cilj logopedske terapije oziroma rehabilitacije je doseči najvišjo stopnjo neodvisnosti in 

samostojnosti v vsakdanjem življenju (ASHA, b. d.). Poleg tega pa so cilji terapije še izboljšanje 

govorno-jezikovnih sposobnosti, iskanje in razvijanje različnih oblik in načinov komunikacije, 

svetovanje in izobraževanje svojcev o načinih sporazumevanja z bolnikom, spodbujanju 

komunikacije in preprečevanju izoliranosti ter upoštevanje in pomoč pri uresničevanju 

bolnikovih potreb in želja. Logopedska obravnava mora biti individualna in različno intenzivna. 

Pogostost in način dela s posameznikom pa mora biti prilagojen njegovim fizičnih in psihičnim 

sposobnostim ter njegovi pripravljenosti in motivaciji za sodelovanje (Starovasnik Žagavec 

idr., 2013). Za vsakega posameznika se torej pripravi individualni načrt dela v skladu z 

njegovimi potrebami in govorno-jezikovnimi sposobnostmi (Žemva, 1994).  

V praksi uporabljamo različne vrste terapij in terapevtske pristope, ki jih izbiramo glede na 

značilnosti motnje (Starovasnik Žagavec idr., 2013).  

Pristopi logopedske terapije temeljijo na: 

‒ upoštevanju plastičnosti možganov in da je spontano popravljanje največje v 

akutni fazi; 

‒ zavedanju, da se lahko v času spontanega popravljanja pojavljajo napačni 

vedenjski vzorci, ki poslabšajo klinično sliko funkcionalne prizadetosti v 

komunikaciji; 

‒ upoštevanju, da je spontano popravljanje govorno-jezikovnih funkcij možno 

usmerjati in pospeševati z uporabo intenzivnih, kreativnih in premišljenih 

spodbud, s katerimi se bolnika vodi v maksimalno izrabo ohranjenih sposobnosti 

in obvladovanje prizadetosti. 

(Lang in Prosnik, 2005) 

Logopedska terapija temelji ne predhodni diagnostični oceni vseh štirih komunikacijskih 

modalitet: govora, razumevanja, branja in pisanja (Walker-Batson in Avent, 2011). Terapija 

mora biti zasnovana tako, da izkoristi močna področja in ohranjene sposobnosti, da poskuša 

odpraviti pomanjkljivosti, ki vplivajo na komunikacijo, da olajša posameznikovo sodelovanje 

v različnih dejavnostih z učenjem novih spretnosti in kompenzacijskih strategij ter da poskuša 

spremeniti in vplivati na dejavnike v okolju, ki ovirajo in spodbujajo uspešno komunikacijo. 

Terapija je lahko usmerjena v obnovitev jezikovnih funkcij ali iskanje kompenzatornih načinov 

za sporazumevanje, predvsem pri primanjkljajih, pri katerih so možnosti obnavljanja omejene 

ali jih ni (ASHA, b. d.). 

Terapijo usmerja več dejavnikov. Prvi je vrsta afazije in njene značilnosti. Vsak posameznik 

ima namreč različno izražene simptome, ki zahtevajo specifične pristope. Pri tem pa je potrebno 

upoštevati, da se jezikovne motnje, sploh v akutni fazi, pogosto prekrivajo še z drugimi 

motnjami višjih živčnih dejavnosti. Drugi dejavnik je težavnost motenj. Pri lažjih motnjah se 
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lažje odločimo, kako strukturirati terapijo, kot pri težjih, kjer je potrebnega veliko prilagajanja 

in iskanja primernih pristopov. Pomembna dejavnika pa sta tudi čas od nastanka motnje in 

osebnost bolnika. Terapija bo uspešnejša, če bomo upoštevali bolnikovo življenje pred 

boleznijo, njegov poklic, interese in hobije. Teme, ki so usmerjene na bolnikove interese, 

povečajo njegovo motivacijo, pozornost in sodelovanje v terapiji (Lang in Prosnik, 2005; 

Prosnik in Sikošek, 2003).  

Whitworth, Webster in Howard (2007) navajajo, da je izid terapije odvisen od: 

‒ narave medsebojnega odnosa med terapevtom in bolnikom; 

‒ intenzivnosti in trajanja terapije; 

‒ oblike terapije – individualna, skupinska in izvajalec; 

‒ interesa in motivacije bolnika za terapijo; 

‒ spontanega okrevanja; 

‒ nejezikovnih kognitivnih sposobnosti in motenj; 

‒ jezikovnih zmožnosti in primanjkljajev. 

Obstaja torej veliko dejavnikov, ki usmerjajo in vplivajo na rezultat terapije. Upoštevanje le-

teh je bistveno za odločanje o terapevtskih ciljih, metodah in sami organizaciji terapije 

(Whitworth idr., 2007). 

V praksi poznamo različne terapevtske metode. To so metode reaktiviranja, reorganizacije in 

kompenzacije. Metode reaktiviranja so metode, ki temeljijo na predpostavki, da je možno 

motene jezikovne sposobnosti deblokirati preko relativno ohranjenih sposobnosti. Te metode 

se uporablja predvsem za stimuliranje različnih jezikovnih dejavnosti, na primer pri motnjah 

poimenovanja uporabimo semantično oporo ali bolniku pomagamo do besede z izgovorom 

prvih glasov (»to ni breskev, ampak .. mar ..«). Metode reorganizacije so zasnovane na 

ugotovitvah, da lahko posamezna možganska področja in njihove funkcije nadomestijo 

prizadete jezikovne procese ‒ na primer uporaba petja kot način bolnikovega izražanja. Metode 

kompenzacije pa so metode, s katerimi skušamo nadomestiti govorno izražanje z različnimi 

načini neverbalne komunikacije (na primer z gestami). Uporabljamo jih predvsem, kadar ostale 

metode niso uspešne. Lahko pa metode kompenzacije uporabljamo tudi kot prehodno pomoč, 

ko v zgodnji fazi rehabilitacije posameznik še nima osnovnih pogojev za verbalno 

komunikacijo (Lang in Prosnik, 2005; Prosnik in Sikošek, 2003).  

Izziv za logopede je določiti metode in tehnike dela, ki bodo učinkovite za terapijo jezikovnih 

primanjkljajev pri posameznikih. Terapija afazij niso le posamezne naloge in material, ampak 

kombinacija nalog, psiholingvističnih konceptov ter interakcija med terapevtom in bolnikom 

(Byng in Black, 1995, v Whitworth idr., 2007). Prav tako se moramo zavedati, da izboljšanje 

govorno-jezikovnih sposobnosti še ne pomeni, da je bila terapija učinkovita. Izboljšanje, ki je 

rezultat ustrezne terapije, moramo ločiti od spontanega izboljšanja in dodatnih učinkov na 

terapijo, kot so družbena podpora in participacija. Ni zagotovljeno, da bo uspešen terapevtski 

pristop pri enem posamezniku, uspešen tudi pri drugem (Whitworth idr., 2007).  

Čeprav ni univerzalnega terapevtskega pristopa, saj se moramo prilagajati posameznikom in 

njihovim motnjam po poškodbi možganov, pa obstaja nekaj splošnih smernic, ki jih v terapiji 
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upoštevamo. Poskušamo se izogniti metodam ponovnega učenja ter popravljanja in kritiziranja 

bolnikovih poskusov govornega izražanja. Potrudimo se prepoznati tisto, kar nam bolnik želi 

sporočiti. Bolniku je potrebno zagotoviti pozitivne izkušnje v komunikaciji z okoljem. Pokazati 

mu je potrebno, da se kljub težavam lahko sporazumeva, saj s tem povečamo njegovo 

motivacijo, voljo za sodelovanje v terapiji in omogočimo, da lažje sprejme svoje težave. Pri 

izbiri terapevtskih vsebin upoštevamo bolnikov poklic, interese in hobije, ki še dodatno 

povečajo motivacijo. Terapijo poskušamo narediti čim bolj sproščeno in optimistično 

naravnano. Pri izbiri aktivnosti moramo biti kreativni in prilagodljivi. Če je možno, ustvarimo 

čim bolj naravne pogoje za komunikacijo. Del terapije namenimo tudi svojcem, ki prav tako 

potrebujejo razlago težav ter praktični prikaz, kako pristopati in kako se sporazumevati z 

bolnikom (Lang in Prosnik, 2005; Prosnik in Sikošek, 2003). Pomembno je, da oseba z afazijo 

dobi dovolj pozornosti in skrbi svojih najbližjih, hkrati pa, da so z njim potrpežljivi, še posebej, 

ko skuša bolnik razumeti sporočilo ali kaj povedati. Pomoč bolniku z afazijo mora biti 

usmerjena v čim večjo neodvisnost in samostojnost v vsakdanjem življenju. Bolniku je 

potrebno dati čas, da opravi določene naloge, saj bo opravljanje dela namesto bolnika 

povečevalo njegovo odvisnost od drugih (Žemva, 1994).   

Z govorno terapijo pričnemo takoj, ko je bolnik zmožen sodelovati. Zgodnja rehabilitacija je 

zelo pomembna, saj sovpada s časom, ko je spontano popravljanje največje in bolniki dosežejo 

največji napredek (Jesenšek Papež in Turk, 2007). V zgodnjem obdobju je najpomembneje, da 

začnemo tam, kjer bo bolnik uspešen in da zgradimo bolnikovo zaupanje v lasten govor. Pri 

tem pa se zavedamo, da bolnika ne učimo ponovno govoriti, ampak mu le pomagamo priklicati 

že naučeno (Žemva, 1994). V začetku je posebej pomembno, da bolniku pomagamo, da se z 

ohranjenimi govorno-jezikovnimi sposobnostmi učinkovito sporazumeva (Žemva, 2007). V 

akutni fazi je nevrorehabilitacija dnevna, poteka krajši čas in se prilagaja zdravstvenemu stanju 

bolnika, njegovi pozornosti in vzdržljivosti ter sposobnostim sodelovanja. V tej fazi lahko 

prihaja do večjih sprememb v bolnikovem komuniciranju, zato moramo biti še posebej 

fleksibilni in sproti spreminjati ali prilagajati delovne hipoteze (Lang in Prosnik, 2005). V 

kritičnem obdobju, ko je spontano popravljanje največje, bi moral logoped uporabljati 

predvsem obnovitvene metode. Osredotočanje na zgolj kompenzatorne metode lahko negativno 

vpliva na okrevanje (Walker-Batson in Avent, 2011). 

Če je govor zelo otežen in opazimo, da govorno izražanje pri bolniku povzroča stres in 

frustracijo, je smiselno poiskati še druge načine sporazumevanja (Žemva, 1994). Pomembna 

naloga logopeda v času rehabilitacije je iskanje in učenje bolnika učinkovitega  načina 

sporazumevanja. Za bolnika je najpomembnejša funkcionalna komunikacija. To pomeni, da 

lahko bolnik izraža svoje potrebe in se sporazumeva z okoljem na različne načine. Glavni cilj 

je, da ga bo okolica razumela (Žemva, 2006). Pri tem je potrebnega veliko truda in vztrajnosti, 

da odkrijemo, katera oblika sporazumevanja bolniku ustreza. Uporabimo lahko znakovno 

izražanje, pri čemer so znaki preprosti in osnovni. Pomembno je tudi, da bolnik razlikuje med 

»da« in »ne« in to ustrezno pokaže. Poskusimo lahko tudi s pisanjem in z risanjem, pri čemer 

bolniki po navadi uporabljajo levo roko, ki ni prizadeta (Žemva, 1994). 

V rehabilitacijo bolnika po poškodbi možganov je po navadi vključenih več strokovnjakov, ki 

sestavljajo interdisciplinarni tim. Največkrat so to nevrolog, medicinske sestre, fiziater, 
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fizioterapevt, delovni terapevt, logoped, klinični psiholog, socialni delavec pa tudi bolnik sam. 

Logoped je član tima in sodeluje z ostalimi strokovnjaki. Uspeh rehabilitacije je precej odvisen 

od timskega sodelovanja strokovnjakov. Ti lahko skupaj določijo rehabilitacijske cilje, tako 

kratkoročne kot dolgoročne. Potrebno je paziti, da cilji niso prezahtevni in se ujemajo z 

zdravstvenim stanjem, s sposobnostmi ter potencialom bolnika. Opredeliti pa je potrebno tudi 

čas, v katerem naj bi se cilje doseglo in pričakovani izid rehabilitacije. Pri vsem tem je 

pomembno, da pri oblikovanju dolgoročnih ciljev upoštevamo realne želje in potrebe bolnika, 

pa tudi svojcev, ki so prav tako vključeni v proces rehabilitacije (Jesenšek Papež in Turk, 2007). 

V raziskavi so Worrall, Sherratt, Rogers, Howe, Hersh, Ferguson in Davidson (2011) s pomočjo 

poglobljenih intervjujev 50 oseb z afazijo po možganski kapi opredelili devet širokih kategorij 

splošnih ciljev in želja oseb z afazijo glede okrevanja in rehabilitacijskega procesa: 

1) Vrnitev v stanje pred možgansko kapjo 

Večina udeležencev je izrazila željo, da bi bili spet »normalni« in živeli »normalno« življenje. 

Njihova prioritetna želja je odprava posledic možganske kapi in popolno okrevanje. Pri večini 

posameznikov je ta želja prevladovala v začetnem obdobju, dokler niso sprejeli svojega stanja, 

pri nekaterih pa je želja še vedno ostajala. 

2) Komunikacija 

Vsi so poudarili pomembnost obnove svojih komunikacijskih sposobnosti. Opisali so 

intenzivne občutke frustracije, izoliranosti in depresije, ker niso mogli govoriti. Mnogi so 

izpostavili, da jim je afazija predstavljala večjo oviro in bila za njih bolj pomembna težava kot 

kakršnakoli telesna okvara. Izrazili so tudi potrebo, da bi se rehabilitacija bolj nanašala na 

življenjske situacije in potrebe. Izboljšanje komunikacijskih sposobnosti jim je povrnilo 

zaupanje v svoje zmožnosti. 

3) Informiranost 

Eden od najpogosteje opisanih ciljev oziroma želja udeležencev je bilo pridobivanje informacij 

o njihovem stanju. Mnogo jih je poročalo, da jim terapevti v prvih tednih ali mesecih niso 

natančno opisali njihovega stanja in razložili pomena besede »afazija«. Želeli so natančne 

informacije o afaziji in možganski kapi, tako zase kot za svojo družino. Prav tako so želeli 

informacije o prognozi in kaj pričakovati med potekom rehabilitacije. Menili so, da bi jim 

podrobnejši opis pomagal pri sodelovanju in odločanju o lastni rehabilitaciji.  

4) Logopedska terapija in druge zdravstvene storitve 

Večina si jih je želela terapijo, ki bi zadovoljila njihove potrebe na različnih stopnjah okrevanja 

in ki bi se osredotočala na sposobnosti, ki so za njihovo življenje pomembne. Navajali so željo 

po pozitivnih odnosih z logopedom in drugimi zdravstvenimi delavci. 

5) Neodvisnost  

V tej kategoriji so navajali želje, da bi odšli domov ali da bi lahko samostojno kaj naredili. 

Nekateri so izrazili razočaranje nad tem, da niso bili vključeni v odločanje o njihovi oskrbi. 

6) Dostojanstvo in spoštovanje 

Veliko jih je poročalo o občutku manjvrednosti zaradi afazije. Želeli so spoštovanje, saj so bili 

kljub komunikacijskim težavam sposobni za normalno življenje. Bilo jim je zelo pomembno, 

da drugi vedno, da niso neumni in da so še vedno ista oseba kot prej.  



29 
 

7) Družabnost, prosti čas in delo 

Imeli so cilje pogovarjati se z družino, prijatelji, prebrati pravljico svojim vnukom in se počutiti 

udobno v množici. Socialna sprejetost je bil za njih zelo pomemben cilj. Mlajši posamezniki so 

si še posebej želeli vrnitve v službo in nadaljevanje kariere. Ti so pogosto postali prostovoljci, 

saj na delovnem mestu niso dosegali več zastavljenih ciljev. 

8) Prispevek k družbi 

Nekaj jih je omenilo tudi, da so želeli pomagati drugim, vključno tistim z afazijo. Nekateri so 

svoj čas namenili za pomoč študentom logopedije, tako da so bili na voljo za klinične vaje, 

nekateri pa so širili zavest o afaziji med drugimi ljudmi. 

9) Fizična sposobnost in zdravje 

Pri številnih intervjuvancih sta bila fizično okrevanje in splošno zdravstveno stanje tesno 

povezana z uspehom pri drugih ciljih. Mnogi so vedeli, da bo izboljšanje fizičnih funkcij zelo 

vplivalo na njihovo samostojnost. 

(Worrall idr., 2011) 

Čeprav se je razgovor osredotočal na cilje povezane z afazijo, so udeleženci govorili o ciljih v 

najširšem smislu (Worrall idr., 2011). Kljub temu da so nekateri cilji zelo splošni in življenjski, 

so nam dober pokazatelj, kaj osebe z afazijo želijo in na katera področja se je potrebno pri sami 

rehabilitaciji komunikacijskih težav bolj osredotočiti, na primer več poudarka je potrebno dati 

na komunikacijske potrebe v vsakdanjih situacijah. Prav tako nam povedo, kaj osebe splošno 

pogrešajo in česa si želijo v samem procesu okrevanja po možganski kapi, na primer večjo 

informiranost o svojem stanju, učinkovitejšo logopedsko terapijo ali pozitivne odnose z 

zdravstvenimi delavci. Poznavanje njihovih želja nam pomaga pri razumevanju njihovih 

občutenj, načrtovanju učinkovitega procesa rehabilitacije in gradnji pozitivnega medsebojnega 

odnosa. 

2.5 SPREMLJAJOČE MOTNJE AFAZIJE 

Poleg afazije se po poškodbi možganov lahko pojavijo še druge motnje. Za spremljajoče motnje 

ni vzrok afazija, lahko pa te precej otežujejo njeno klinično sliko (Vuletić, 1996). Od lezije in 

obsega možganske poškodbe je odvisno, katere motnje se bodo pojavile. Lahko se pojavi več 

motenj hkrati (Starovasnik Žagavec idr., 2013). Vpliv spremljajočih motenj je zelo močan, 

vendar se ga pogosto spregleda in ne upošteva (Žemva, 2007). Pri prepoznavanju in 

ocenjevanju nevrovedenjskih sindromov morajo strokovnjaki slediti nekaterim osnovnim 

ciljem. Določiti morajo tip motnje in njene značilnosti, kako in v kolikšni meri motnja prispeva 

k celotni klinični sliki posameznika, kakšna je težavnost motnje in katere so njene funkcionalne 

posledice. Na ta način lahko dobijo uvid v celotno klinično sliko bolnika in ustrezno načrtujejo 

rehabilitacijo (Prosnik, 1997).  

V literaturi se najpogosteje navajajo naslednje spremljajoče motnje: 

Ohromelost 

V bližini govornih področij v možganih se nahajata tudi motorično in senzorično področje, ki 

omogočata zaznavanje telesa in uravnavanje gibanja (Žemva, 1994). Če je prizadet del 

možganov, ki je odgovoren za motoriko, bo imel bolnik mišično oslabelost ali ohromelost. 
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Govorimo lahko o parezi, če se bolnik lahko vsaj malo giblje, ali plegiji, kadar gre za popolno 

ohromitev. Najpogosteje so prizadete okončine, čeprav je lahko prizadet katerikoli del telesa. 

Po poškodbi leve hemisfere je prizadeta desna polovica telesa in obratno. Če sta pri bolniku 

oslabljeni roka in noga na eni strani telesa, to imenujemo hemipareza oziroma hemiplegija. Pri 

tem pa je opazna tudi oslabljenost mišic obraza (Grad, 2006).  

Omejitve vidnega polja  

Ob poškodbi leve hemisfere in posledično prizadetosti desne polovice telesa je velikokrat 

pridružen tudi izpad vidnega polja ali hemianopsija (Prosnik, 1997). Bolniki imajo pogosto 

prizadeto vidno pot, saj morajo vidne informacije potovati skoraj po celi hemisferi do vidnih 

centrov v okcipitalnem režnju. Odvisno od prizadetosti hemisfere je prizadeto tudi levo ali 

desno (ali pa le del) vidno polje (Grad, 2006). Pri omejitvi oziroma prizadetosti desnega vidnega 

polja bolnik več ne zaznava tistega, kar se nahaja v desnem vidnem polju. Bolnik ima lahko 

občutek, da je prizadeto desno oko, vendar pa je prizadeto desno vidno polje, ki ga zaznavamo 

z obema očesoma. Vid po navadi ostaja neprizadet, problem je v zaznavi in predelavi videnega. 

Motnjo bolniki sčasoma obvladajo in se naučijo z zavestnimi premiki in obračanjem glave 

uravnavati izpad vidnega polja (Žemva, 1994).  

Dizartrija 

To je motorična govorna motnja, kjer so težave povezane zgolj z izgovorjavo. Govor je težko 

razumljiv, počasen, monoton, prisotne so spremembe v glasnosti in višini glasu. Artikulacija je 

nenatančna. Mišice, ki sodelujejo pri artikulaciji, so lahko prenapete ali preohlapne. Pri hujši 

obliki dizartrije bolnik sploh ne zmore produkcije glasov. Imenujemo jo anartrija. Motnje so 

vidne tudi pri požiranju in kašljanju, pogosto je slinjenje (Prosnik, 1997; Žemva, 1994).  

Apraksija 

Pri apraksiji oziroma motnji veščih gibov gre za motorični problem. Pomeni oteženo izvedbo 

veščih gibov, za katero ni vzrok motorična oslabelost, izguba občutka, motnja koordinacije ali 

nerazumevanje navodil. Bolniki s to motnjo ne zmorejo planiranja, strukturiranja in realizacije 

namernih gibov (Brinar, 2009). Najpogostejši tip apraksije je ideomotorična apraksija. Bolnik 

s to vrsto apraksije ni zmožen izvesti predhodno naučenih motoričnih gibov. Posameznik na 

ukaz ne bo izvedel simbolnega giba, npr. mahanje, izvedel pa ga bo avtomatično znotraj 

konteksta. Večinoma so moteni tudi nesimbolni vešči gibi. Drugi tip apraksije je ideatorna 

apraksija, pri kateri gre za nezmožnost izvesti neko kompleksnejšo nalogo, ki vključuje več 

povezanih korakov, v pravilnem zaporedju. Taki bolniki imajo po navadi obsežnejšo poškodbo 

možganov (Vodušek, 1992; Walker-Batson in Avent, 2011). Govorimo pa lahko tudi o oralni 

apraksiji, kjer bolnik na ukaz ne more izvesti nekega obraznega giba (npr. se našobiti), in 

govorni apraksiji, pri kateri pa so težave vezane na ustrezno zaporedje gibov za govor (Žemva, 

1994). Rezultat govorne apraksije je naporen govor, v katerem posameznik izpušča, zamenjuje 

in dodaja glasove. V nasprotju z dizartrijo so napake nedosledne (Spreen in Risser, 2003). 

Bolnik glasove izgovarja na napačnih artikulacijskih mestih ali jih napačno producira. V 

najhujši obliki govorne apraksije bolnik ne zmore produkcije glasov (Prosnik, 1997). Pred 

testiranjem praksije je potrebno preveriti, ali ima posameznik zadostno jezikovno razumevanje, 

saj je to predpogoj za veljavno testiranje motnje motoričnega planiranja. Prav tako je 



31 
 

pomembno, da pacient z motnjami motoričnega planiranja ne dobi diagnoze okvare slušnega 

razumevanja, saj motnja motoričnega planiranja onemogoča ustrezen odziv na navodila med 

testiranjem razumevanja (Walker-Batson in Avent, 2011). 

Agnozija 

Proces analize senzoričnih informacij poteka tako, da v primarni senzorični skorji pride do 

zaznave osnovnih značilnosti določenega predmeta, v sekundarni predelih pa do zaznave 

kompleksnejših značilnosti. Ko se vse te informacije povežejo še s spominskimi vzorci, takrat 

predmet prepoznamo (Vodušek, 1992). Agnozija je motnja prepoznave senzornih informacij, 

ki jih sprejmemo z enim od čutil, pri tem pa čutilo ni prizadeto. Poznamo več vrst agnozij: 

vidno, slušno in tipno. Znotraj vidne agnozije se največkrat omenjata vidna agnozija za 

predmete in prozopagnozija. Pri vidni agnoziji za premete bolnik ne prepozna predmeta, čeprav 

ga vidi in lahko opiše njegov izgled. Posameznik se umakne stolu, čeprav stola s pomočjo 

vidnih informacij ne prepozna. Prepozna ga šele na primer s pomočjo tipa. Pri prozopagnozija 

ali agnoziji za obraze bolnik ne prepozna znanega obraza. Osebo pa lahko prepozna po glasu. 

Pri slušni agnoziji bolnik ne prepozna zvokov, ki se nanašajo na nebesedne zvočne vsebine – 

šume, razne zvoke, melodije ipd. Bolnik ne prepozna znanih zvokov, kot je zvonjenje telefona 

ali barva glasu svojih bližnjih. Pri tipni agnoziji, ki jo imenujemo tudi astereognozija, pa bolnik 

ne prepozna predmeta z otipom (Vodušek, 1992; Žemva, 1994). Pomembno je, da ločimo 

agnozijo od afazije. Posameznik morda ne bo poimenoval predmeta, ker ga ne bo prepoznal. 

Motnje v zaznavanju telesa 

S pomočjo čutil sprejemamo iz okolja različne informacije, tudi informacije o položaju telesa, 

ki potujejo v možgane. Če je poškodovano možgansko področje za sprejemanje kinestetičnih 

občutkov, lahko bolnik izgubi občutek za položaj roke in noge. Če bolnik svojih okončin ne 

vidi, ne ve, kaj z njimi počne. Prizadet je lahko tudi občutek za dotik. Lahko gre za popolno 

neobčutljivost, kar pomeni, da bolnik ob dotiku roke ali noge tega ne občuti. Na drugi strani pa 

je lahko bolnik za dotik preobčutljiv in ga lahko občuti celo boleče (Žemva, 1994). 

Motnje dojemanja prostora in motnje orientacije 

Posamezniki s to motnjo se ne znajdejo v prostoru, imajo težave s prostorskimi odnosi in v 

prepoznavanju elementov neke celote. Težave so lahko vezane na bolnikovo okolje ali pa zgolj 

na njegovo telo (Vodušek, 1992). 

Kognitivne težave 

Tukaj so mišljene predvsem težave s koncentracijo, spominom, z načrtovanjem in organizacijo 

ter reševanjem vsakodnevnih problemov (Starovasnik Žagavec idr., 2013). Po poškodbi 

možganov se pogosto pojavijo motnje spomina. Najpogosteje se bolniki ne spomnijo nedavnih 

dogodkov, redko pa izgubijo spomin za dogodke, ki so bolj oddaljeni. Tudi pozornost je zelo 

spremenljiva. Bolniki se hitro utrudijo, težko so dlje časa zbrani za neko aktivnost in težko se 

osredotočijo, saj jih hitro zmedejo drugi dražljaji iz okolja. Nekateri zato potrebujejo več časa 

pri opravljanju in sodelovanju v aktivnostih ter usvajanju določenih vedenj (Žemva, 1994). 

Rigidno mišljenje, težave s spominom, zmanjšane sposobnosti učenja in motnje pozornosti 
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pomembno vplivajo na terapijo govorno-jezikovnih sposobnosti (Žemva, 2007). Motnje 

kognitivnih sposobnosti bodo podrobneje opisane v naslednjem poglavju. 

Spremembe v čustvovanju 

Mnogi bolniki imajo prisotna velika nihanja v razpoloženju. Bolnik pogosto občuti frustracijo 

in jezo. Pogosta je depresija. Pojavijo se lahko nenadni izbruhi joka, agresivni izpadi, 

preklinjanje in podobno. Velikokrat težko vplivajo na svoje reakcije in težko obvladujejo svoja 

čustva (Žemva, 1994; Starovasnik Žagavec idr., 2013).  

Motnje spodbude 

Pogost je pojav brezvoljnosti, pomanjkanje motivacije. Bolniki potrebujejo veliko spodbud, da 

postanejo aktivni (Žemva, 1994). 

2.6 KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI PRI OSEBAH Z AFAZIJO 

Ker terapija pri osebah z afazijo ni vedno učinkovita pri vseh bolnikih, so si strokovnjaki 

prizadevali, da bi bolje razumeli mehanizme, na katerih temelji obnovitev izgubljenih funkcij. 

Učinkovito učenje je predpogoj funkcionalnih sprememb med procesom okrevanja in nanj 

vplivajo različni dejavniki. Zato se je začelo ocenjevati vpliv številnih dejavnikov na 

rehabilitacijski proces, med njimi tudi nejezikovne kognitivne sposobnosti (Seniow, Litwin in 

Lesniak, 2009).  

Razlikujemo tri skupine duševnih procesov: čustvene, motivacijske in spoznavne (kognitivne). 

Kognitivne procese lahko razdelimo na zaznavanje, pozornost, spomin, učenje, mišljenje, govor 

… Vsi procesi so med seboj povezani in nam omogočajo zavedanje in spoznavanje sveta 

(Kompare idr., 2002). Neisser (1967, v Vuković, 2002) meni, da so kognitivni procesi tisti 

procesi, s katerimi se sprejete senzorične informacije spremenijo, reducirajo, procesirajo, 

organizirajo, zapomnijo, obnavljajo in uporabljajo.  

Afazijo se na splošno obravnava kot izključno jezikovni primanjkljaj, vendar pa je težko 

razložiti variabilnost bolnikov, če upoštevamo samo jezikovne dejavnike. Poleg jezikovnih 

motenj lahko na komunikacijske sposobnosti vplivajo tudi motnje kognitivnih sposobnosti 

(Marinelli, Spaccavento, Craca, Marangolo in Angelelli, 2017). Obstajajo določeni dokazi, da 

se nejezikovne kognitivne motnje, kot so pozornost, delovni spomin in izvršilne funkcije ter 

afazija pogosto so-pojavljajo pri bolnikih po možganski kapi z lezijami v levi hemisferi (Lee in 

Pyun, 2014). Ko govorimo o kognitivnih motnjah, se je potrebno zavedati, da nikoli ni prizadet 

le en funkcionalni mentalni sistem. Na primer afazija je morda najbolj izstopajoča prizadetost, 

vendar pa lahko poleg nje ugotavljamo še motnje pozornosti, spomina, izvršilnih funkcij itd. 

(Sever, 2010). Razširjenost nejezikovnih kognitivnih motenj pri osebah z afazijo po možganski 

kapi so raziskovali Hachioui in sodelavci (2014, v Šebkova in Vitaskova, 2015). Od skupno 

147 bolnikov se je kognitivna motnja pokazala na vsaj enem nejezikovnem področju pri 107 

bolnikih tri mesece po kapi in pri 91 bolnikih 1 leto po kapi. 

Detekcija in obravnava neverbalnih kognitivnih motenj pomembno vplivata na rehabilitacijo 

oseb z afazijo po možganski kapi (Lee in Pyun, 2014). Na podlagi kliničnih izkušenj avtorji 

verjamejo, da proces rehabilitacije po možganski kapi zahteva vključitev vseh kognitivnih 
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sposobnosti posameznika. Težave posameznika na kateremkoli kognitivnem področju lahko 

ovirajo ne le obnovitev jezikovnih funkcij, ampak tudi uporabo in iskanje kompenzacijskih 

strategij ter neodvisnost in samostojnost posameznika. Vloga nejezikovnih kognitivnih motenj 

se v terapiji afazij večkrat zanemarja. Logopedi se pogosto usmerjajo zgolj na rezultate na 

jezikovnih testih, čeprav je pri ljudeh z afazijo prisotna visoka stopnja variabilnosti v 

kognitivnih procesih in je dokazan negativen vpliv motenj nejezikovnih kognitivnih funkcij na 

terapijo afazij (Seniow  idr., 2009). Medsebojni vpliv jezikovnih sposobnosti in kognicije je 

najmočnejši pri težjih oblikah afazije (npr. globalna afazija), predvsem zaradi verjetnega širšega 

obsega možganskih lezij. Bolniki s hudo obliko afazije so zelo heterogena skupina in kažejo 

velike razlike v kognitivnem delovanju, kar vpliva tudi na slab funkcionalni izid. Prisotnost 

kognitivnih primanjkljajev lahko resno poslabša simptome afazije in vpliva na učinkovitost 

rehabilitacije. Bolniki z afazijo in s sočasnimi kognitivnimi motnjami imajo manjšo korist od 

terapije jezikovnih sposobnosti kot bolniki z afazijo brez kognitivnih motenj. Stopnja 

kognitivne okvare pa napoveduje tudi hitrost in stopnjo okrevanja jezikovnih sposobnosti 

(Marinelli idr., 2017). 

Natančen odnos med mišljenjem in jezikom je in ostaja zanimivo in zahtevno raziskovalno 

področje, s katerim se ukvarjajo znanstveniki iz številnih disciplin (Baldo idr., 2015). Odnos 

med jezikom in kognitivnimi funkcijami je že dolgo obravnavan skozi odnos med govorom in 

mišljenjem, kot enem izmed višjih kognitivnih procesov. Nekateri psihologi menijo, da sta 

govor in mišljenje enaka, drugi, da predstavljata različne vidike istega pojava, in sicer da ne 

obstaja govor brez mišljenja in mišljenje brez govora, tretji pa, da sta povsem neodvisna procesa 

(Vuković, 2002). Piaget je pri preučevanju razvoja govora in mišljenja preko analize 

otrokovega govora ugotovil, da so jezikovne sposobnosti produkt nekega splošnega 

intelektualnega razvoja in osnova za abstraktno razmišljanje (Piaget, 1978, v Vuković, 2002). 

Predstavnik, ki je skušal dokazati, da sta govor in mišljenje neodvisna, je bil Vigotski. S 

preučevanjem govora in mišljenja je prišel do zaključka, da imata mišljenje in govor različne 

faze razvoja in da se razvijata neodvisno, dokler se na neki točki razvojne poti ne prekrižajo – 

takrat mišljenje postane govorno in govor intelektualen. Bistvenega pomena za razvoj mišljenja 

je po Vigotskem notranji govor, do katerega pride preko postopnega ponotranjenja 

egocentričnega govora otroka. Vigotski poudarja dvojno vlogo govora, na eni strani je govor 

kot sredstvo za mišljenje, na drugi pa govor kot sredstvo za regulacijo posameznikovega 

vedenja (Vigotski, 1983, v Vuković, 2002). Luria (1983, v Vuković, 2002) je menil, da ima 

govor ne le komunikacijsko funkcijo, ampak je tudi mehanizem za intelektualne dejavnosti in 

osnova za kategorično, konceptualno razmišljanje. Ameriški jezikoslovec Chomsky pa je 

zagovarjal stališče, ki je bilo v nasprotju s stališči Piageta in Vigotskega. Menil je, da so 

jezikovne sposobnosti avtonomne, visoko specializirane in zapletene sposobnosti, ki so 

neodvisne od drugih človeških sposobnosti (Vuković, 2002).  

V novejših raziskavah so mnenja glede odnosa med jezikom in kognitivnimi funkcijami še 

vedno deljena. Raziskovalci pri svojih ugotovitvah niso enotni. Dejstvo je, da je jezikovna 

obdelava odvisna od drugih kognitivnih funkcij, kot so pozornost, spomin, izvršilne funkcije in 

vidno-prostorske sposobnosti, ki delujejo kot podporni sistemi. Po drugi strani večina 

človeškega mišljenja temelji na jeziku samem, zaradi česar je jezik ključna funkcija pri 

sklepanju, abstraktnemu razmišljanju in reševanju problemov (Bonini in Radanovic, 2015). 
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Jezik je orodje mišljenja, s pomočjo katerega rešujemo probleme, izražamo naša notranja stanja, 

se sporazumevamo z drugimi ter vzpostavljamo in vzdržujemo socialne stike (Kompare idr., 

2002). Ugotovljeno je bilo, da so jezikovne in druge kognitivne funkcije medsebojno povezane. 

Prizadevanja raziskovalcev so zato trenutno osredotočena na iskanje dokazov o tem, kako in v 

kolikšni meri različne kognitivne funkcije med seboj delujejo, pa tudi kako motnja posamezne 

funkcije vpliva na preostale kognitivne funkcije (Murray, 2012, v Bonini in Radanovic, 2015).  

Na področju nevropsihologije so raziskovalci preiskovali odnos med jezikom in mišljenjem pri 

posameznikih z »ogroženimi« jezikovnimi sposobnostmi, pri čemer so opazovali, ali je 

uspešnost v drugih kognitivnih domenah zmanjšana. Ena skupina takšnih oseb so osebe z 

afazijo (Baldo idr., 2015). Trenutno lahko na eni strani naletimo na raziskave, ki navajajo, da 

obstaja povezava med motnjami jezikovnih sposobnosti in kognitivnim delovanjem (Lee in 

Pyun, 2014; Marinelli idr., 2017; Šebkova in Vitaskova, 2015), saj naj bi bilo na podlagi motenj 

jezikovnih sposobnosti možno napovedati določeno stopnjo motenj kognitivnih sposobnosti 

(Marinelli idr., 2017). Marinelli idr. (2017) so v svoji raziskavi ugotovili, da so imeli bolniki s 

hujšimi komunikacijskimi motnjami tudi hujše kognitivne motnje. Pri tem je potrebno 

poudariti, da je bila raziskava izvedena na posameznikih z zgolj težko obliko afazije, zato 

rezultatov ne moremo posplošiti na celotno populacijo bolnikov z afazijo. Eden od dejavnikov, 

ki bi sicer lahko pojasnil medsebojno povezavo med različnimi kognitivnimi funkcijami, je, da 

iste možganske regije hkrati sodelujejo pri različnih kognitivnih funkcijah. Prav tako so 

možganska področja med seboj tesno povezana (Bonini in Radanovic, 2015). Narava tega 

odnosa še vedno zahteva nadaljnje raziskave. Na drugi strani pa so na voljo raziskave, ki pri 

ljudeh z afazijo niso zaznale nobene pomembne povezave med jezikovnimi in nejezikovnimi 

kognitivnimi sposobnostmi. Nekateri menijo, da kognicija in jezik nista strogo povezana in da 

prisotnost afazije ne povzroča nujno drugih kognitivnih motenj oziroma da kognitivne motnje 

niso vedno v korelaciji z motnjami jezikovnih sposobnosti. Motnje so lahko neodvisne druga 

od druge. Čeprav so pri osebah z afazijo rezultati na testih kognitivnih sposobnosti zelo 

heterogeni, zagovorniki mnenja, da ni nujne povezave med nejezikovnimi in jezikovnimi 

sposobnostmi, ugotavljajo, da velik del bolnikov kljub temu dosega normalne rezultate 

(Fonseca, Raposo in Martins, 2018; Seniow idr., 2009).  

Afazija je sama po sebi jezikovna motnja, vendar pa jo, glede na zgornje ugotovitve, lahko 

spremljajo motnje kognitivnih sposobnosti. Vuković (2002) izpostavlja motnje pozornosti, 

spomina, zaznavanja, mišljenja in reševanja problemov, kot najpogostejše spremljajoče 

kognitivne motnje, ki vplivajo na sposobnost komunikacije pri osebah po poškodbi možganov.  

V raziskavah Lee in Pyun (2014) ter Šebkova in Vitaskova (2015) so prav tako ugotovili motnje 

pozornosti, delovnega spomina in izvršilnih funkcij. V raziskavi Fonseca idr. (2018) so rezultati 

pokazali, da so imele osebe z nefluentno obliko afazije pri nalogah spomina, izvršilnih funkcij 

in preizkusih pozornosti nižje točke kot osebe brez afazije, medtem ko so imele osebe s fluentno 

obliko afazije nižje točke samo na testih spomina. Dodatno so Marinelli idr. (2017) identificirali 

tri večje podskupine oseb s težjo obliko afazije glede na različni profili kognitivnih motenj. 

Prva skupina so bili bolniki z relativno ohranjenimi kognitivnimi sposobnostmi, ampak 

težavami vidne prepoznave. Druga skupina bolnikov so bili bolniki s slabšim spominom in z 

zmernimi motnjami drugih kognitivnih funkcij. To skupino so prav tako spremljale blage do 

težje motnje pozornosti. Za tretji kognitivni profil pa so bile značilne znižane sposobnosti na 
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vseh podtestih kognitivnih funkcij, kar kaže na težje in razpršene motnje kognitivnih 

sposobnosti.  

2.6.1 Reševanje problemov in izvršilne funkcije 

Reševanje problemov in sposobnost sklepanja sta kritična elementa človeškega vedenja (Baldo 

idr., 2010), ki sta pri osebah z afazijo lahko oslabljena. Reševanje problemov je kompleksno 

sestavljena sposobnost, ki nam omogoča, da dosežemo realizacijo nekega cilja. Proces 

reševanja problemov vključuje opredelitev cilja, pregled bistvenih informacij, iskanje možnih 

rešitev, primerjanje njihove ustreznosti in izbor najboljše rešitve (Vuković, 2002). Reševanje 

problemov lahko poteka s poskusi in z napakami, kar je najpreprostejši način reševanja 

problemov. Naključno poskušamo priti do cilja, pri čemer se velikokrat zmotimo. Tak način 

reševanja lahko najdemo pri živalih, majhnih otrocih, pa tudi odraslih, če rešujejo težek problem 

ali so vznemirjeni. Za človeka je značilno reševanje z vpogledom, pri katerem gre za povezavo 

izkušenj in elementov problemske situacije. Najprej problem rešimo mentalno, šele nato, če je 

potrebno, dejanje izvedemo. Mišljenje večinoma poteka preko postopne analize, ki človeka 

usmeri k rešitvi problema (Musek in Pečjak, 2001). Pod obliko vsakdanjega reševanja 

problemov lahko uvrstimo tudi odločanje. To je izbiranje med več možnostmi, pri katerem se 

moramo odločiti za eno, druge pa zavrniti. Odločanje temelji na tem, da posameznik želi in išče 

optimalne rešitve. Usmerjen je k iskanju ugodja, zato izbira rešitve, ki bodo zadovoljile to 

potrebo (Kompare idr., 2002). Sposobnost reševanja problemov v vsakdanjem okolju je ena 

ključnih sposobnosti za zadovoljevanje osnovnih človeških potreb. Pomembno je za uspešno 

funkcioniranje v okolju. Za izražanje potreb namreč ne potrebujemo nujno jezikovnih 

sposobnosti, izrazimo jih lahko že samo z gesto ali s kazanjem in tako nekoga opozorimo na 

določeno potrebo (Butt in Bucks, 2004). 

Posamezniki z afazijo imajo lahko težave pri reševanju problemov, ki se izražajo na 

pragmatičnem ali funkcionalnem nivoju. Raziskave (Baldo idr., 2010; Baldo idr., 2015; Baldo 

idr., 2005) kažejo celo, da je stopnja jezikovne okvare lahko povezana s stopnjo prizadetosti 

reševanja problemov oziroma sklepanja na neverbalnih nalogah. Posamezniki s težko obliko 

afazije, kot je globalna afazija, naj bi imeli precej velike težave pri nalogah reševanja 

problemov. Najpomembnejši jezikovni sposobnosti pri reševanju problemov naj bi bili 

poimenovanje in razumevanje. Jezik naj bi igral vlogo pri reševanju problemov predvsem preko 

notranjega govora (Baldo idr., 2005). Vendar pa raziskovalci ne trdijo, da je jezik absolutno 

nepogrešljiv za sklepanje in reševanje problemov, ampak da jezik olajša in podpira višji nivo 

sklepanja in reševanja problemov (Baldo idr., 2010; Baldo idr., 2015). 

Komunikacijski uspeh pri osebah z afazijo je močno odvisen tudi od delovanja izvršilnih 

funkcij, ki so prav tako zelo pomembne za reševanje problemov. Te nam omogočajo 

načrtovanje, organizacijo, ustvarjanje zaporedij, spremljanje dejavnosti usmerjenih k nekemu 

cilju in prilagajanje le-te situacijskim in okoljskim spremembam (Purdy, 2002). Do motenj 

izvršilnih funkcij, kot so uravnavanje pozornosti, predvidevanje posledic dejanj, problemsko 

mišljenje, načrtovanje aktivnosti, inhibicija neprimernih reakcij, pride ob poškodbi različnih 

delov možganov. Pogosto se zgodi, da te težave spregledamo ali jih napačno razumemo in 

interpretiramo (Sever, 2010). Za izvršilne funkcije je pomemben prefrontalni korteks. 

Bilateralne poškodbe tega področja so lahko vzrok za motnje sposobnosti načrtovanja 
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aktivnosti in reševanja problemov ter  problemskih nalog. Pri težkih poškodbah lahko pride do 

perseveracij in večkratnega ponavljanja iste napake pri neki nalogi (Brinar, 2009). M. Purdy 

(2002) je v svoji raziskavi ugotovila slabše delovanje izvršilnih funkcij pri osebah z afazijo. 

Podobno kot pri drugih raziskavah kognitivnih funkcij ugotovitev ne moremo posplošiti na vse 

osebe z afazijo. V rezultatih je bila namreč velika variabilnost in nekateri posamezniki niso 

izkazali težav na področju izvršilnih funkcij. 

Motnje izvršilnih funkcij se lahko v komunikaciji kažejo na različne načine: oseba ne začenja 

komunikacije, daje neprimerne in neustrezne komentarje, ne upošteva vrstnega reda v 

pogovoru, izgublja interes za komunikacijo, ne more vzdrževati teme pogovora, s težavo 

odgovarja na odprta vprašanja, nima uvida v jezikovne težave ali vztraja pri določeni temi, 

čeprav drugi zanjo ne kažejo interesa (Vuković, 2008). 

2.6.2 Ocenjevanje kognitivnih funkcij 

Strokovnjaki na podlagi kliničnih izkušenj in raziskav ugotavljajo veliko potrebo po 

ocenjevanju nejezikovnih kognitivnih sposobnosti pri osebah z afazijo. Motnje na enem od 

nejezikovnih kognitivnih področij lahko motijo ne le proces govorno-jezikovnih sposobnosti, 

ampak tudi proces obvladovanja svoje motnje. Ocenjevanje se poudarja predvsem zaradi 

optimizacije in načrtovanja učinkovite terapije (Bonini in Radanovic, 2015; Fonseca, Ferreira 

in Martins, 2017; Seniow idr., 2009; Šebkova in Vitaskova, 2015). 

Ocena kognitivnih funkcij pri osebah z afazijo predstavlja velik izziv. Afazijo spremljajo 

motnje, ki jih ni vedno enostavno oceniti s kognitivnimi testi, predvsem zaradi motenj govorne 

produkcije in motoričnih motenj (Bonini in Radanovic, 2015). Čeprav logopedi pogosto 

opazujejo bolnikove kognitivne težave, neposredna ocena splošnega kognitivnega 

funkcioniranja še dodatno pomaga razumeti uspešnost in načrtovanje rehabilitacijskih strategij 

(Fonseca idr., 2018).  

Pri ocenjevanju kognitivnih sposobnosti Šebkova in Vitaskova (2015) izpostavljata nujnost 

sodelovanja med strokovnjaki. Potrebna je obsežna nevropsihološka ocena za opredelitev teh 

motenj, ki jih med samim ocenjevanjem jezikovnih sposobnosti ni mogoče zaznati. Določitev 

teh primanjkljajev je možna tudi pri bolnikih s težjo obliko afazije, čeprav lahko omejene 

komunikacijske zmožnosti in motorični primanjkljaji ovirajo bolnika tudi pri nekaterih 

neverbalnih testih (Seniow idr., 2009). V klinični situaciji pri mnogih bolnikih z afazijo 

kognitivne funkcije niso ocenjene tudi zato, ker mnoga orodja, ki se uporabljajo za takšno 

oceno, zahtevajo nedotaknjen govor in jezik (Baldo idr., 2005).  

Pri osebah z afazijo morajo biti kognitivne sposobnosti izmerjene z neverbalnimi testi. Spletna 

stran Tactus Therapy (b. d.) izpostavlja naslednje: 

‒ Ravenove progresivne matrice (ang. Raven's Progressive Matrices ‒ RPM); 

‒ Kognitivni lingvistični kratek test (ang. Cognitive Linguistic Quick Test – 

CLQT); 

‒ Test neverbalne inteligentnosti (ang. Test of Nonverbal Intelligence – TONI); 

‒ Butt test neverbalnega sklepanja (ang. The Butt Non-Verbal Reasoning Test – 

BNVR). 
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Tudi Fonseca in sodelavci (2017) so s pregledom člankov, ki so se nanašali na afazijo po 

možganski kapi in neverbalne nevro-vedenjske teste, objavljenih med leti 1995 in 2015 na 

podatkovnih bazah Web ob Science, Medline in PsycINFO, pripravili sistematični pregled 

obstoječih neverbalnih merskih instrumentov za bolnike z afazijo. Testi kognitivnih 

sposobnosti, ki se pogosteje uporabljajo pri osebah z afazijo, so »Figures Memory Tests«, 

»Visual Memory Span«, »Progressive Matrices«, »Wisconsin Card Sorting Test« in nekateri 

podtesti »Test of Everyday Attention« (navajamo angleška imena testov, saj nekaterih testov 

ne uporabljamo v slovenski klinični praksi in bi se s slovenskim prevodom lahko izgubila 

njihova prepoznavnost) (Fonseca idr., 2017).  

Obstaja velik nabor testnega materiala, vendar je le malo takega, ki bi bil namenjen izključno 

osebam z afazijo. Pri tem naj še enkrat poudarimo nujnost timskega dela, saj logopedi vseh 

testov ne moremo izvajati in je nujno sodelovanje z drugimi strokovnjaki, ki so za to področje 

pristojni. Kljub temu pa obstajajo testi, ki jih lahko za hitro oceno in ugotavljanje potrebe po 

obširnejši oceni uporabimo tudi logopedi. Eden izmed njih je že zgoraj omenjeni Butt test 

neverbalnega sklepanja (Butt in Bucks, 2004). 

2.6.3 Butt test neverbalnega sklepanja (BTNS)  

Če povzamemo zgornje ugotovitve, imajo posamezniki z afazijo lahko težave pri reševanju 

problemov, ki se lahko izražajo na pragmatičnem nivoju sporazumevanja in funkcionalni ravni. 

Testiranje teh sposobnosti je lahko ključno za razumevanje, zakaj določeni posamezniki z 

afazijo bolje premagajo svoje komunikacijske težave kot drugi. Oseba s težko obliko afazije, 

vendar dobrimi in ohranjenimi sposobnostmi reševanja problemov, bo lahko v svojem okolju 

funkcionirala bolje kot posameznik z blažjo obliko afazije ampak oškodovanimi sposobnostmi 

na področju reševanja problemov. Klinične izkušnje kažejo, da lahko prihaja do neskladja med 

ugotovljenimi jezikovnimi sposobnostmi in vedenjem bolnikov. Kot primer, oseba, ki lahko 

poimenuje predmet ali sliko skodelice, ne bo zmožna uporabiti tega predmeta za izpolnitev neke 

potrebe (Butt in Bucks, 2004). Kognitivni primanjkljaji so lahko tudi vzrok za neuspešno 

uporabo nadomestne komunikacije pri posameznikih z afazijo. Pogosto se dogaja, da 

posamezniki ne zmorejo uporabljati slik ali komunikacijskih tablic kot obliko nadomestne 

komunikacije (Kraat, 1990; Light, 1988, v Butt in Bucks, 2004). Zato je pomembno, da težave 

prepoznamo, saj si v nasprotnem primeru lahko postavimo nerealna pričakovanja v terapiji in 

posledično neprimerno določamo cilje in načrtujemo obravnavo. Pri teh bolnikih terapija 

zasnovana na poimenovanju vsakodnevnih predmetov ne bo nujno pripomogla k temu, da bo 

posameznik te predmete tudi uporabljal, sploh če ne ve, za kaj jih uporabiti. Enako je z 

začenjanjem komunikacije. Bolnik ne bo začenjal komunikacije, če ne prepozna 

komunikacijske potrebe (Butt in Bucks, 2004). 

Da ugotovimo, ali ima oseba z afazijo težave tudi na področju kognitivnih sposobnosti 

(reševanja problemov), lahko uporabimo BTNS ‒ Butt test neverbalnega sklepanja (ang. BNVR 

‒ The Butt Non-Verbal Reasoning test), ki je preprosto oblikovan in posebej prilagojen osebam 

z afazijo, saj ne zahteva verbalne produkcije (Butt in Bucks, 2004). Jezik je namreč ključen za 

ocenjevanje kognitivnih sposobnosti, zato obstajajo omejitve pri ocenjevanju oseb z afazijo. 

Testi, ki so odvisni od jezikovnih sposobnosti za osebe z afazijo, niso zanesljivi (Goljar, 2007). 
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Test lahko uporabljajo logopedi, delovni terapevti ter psihologi in je namenjen hitri oceni, ali 

je poleg govorno-jezikovnih motenj oškodovano še področje reševanja problemov. Z njim 

ugotovijo možen razlog, zakaj posameznik ne začenja komunikacije in si postavijo ustrezne 

rehabilitacijske cilje (Butt in Bucks, 2004).  

T. Hooper (2004) opredeljuje Butt test neverbalnega sklepanja kot uporaben, ker je kratek in ga 

lahko opravimo v 15 minutah. Poleg tega je vključen presejalni test, ki strokovnjaku omogoča 

hitro določanje primernosti uporabe testa pri posamezniku. Dražljaji so fotografije 

vsakodnevnih situacij, ki so posameznikom poznane. Med samim testiranjem se poda le malo 

verbalnih navodil, kar omogoča testiranje tudi zelo prizadetih posameznikov. Test ocenjuje kot 

dobro strukturiran za ugotavljanje neverbalnega reševanja problemov pri osebah z afazijo. 

Glede na omejeno število testov, ki ocenjujejo kognitivne sposobnosti posameznikov z afazijo, 

test predstavlja dodatno vrednost v diagnostiki kognitivnih, jezikovnih in komunikacijskih 

primanjkljajev in močnih področij.  

Norme za test so bile zbrane na 84 zdravih osebah brez nevroloških motenj, starih med 27 in 

89 let. Vsi udeleženci so test dokončali. Vsako nalogo so udeleženci rešili z več kot 90 % 

uspešnostjo. Upoštevalo se je 5 % odstopanje za zdravo populacijo. Rezultati pod petim 

centilom so šteli kot neuspešnost na testu. To je pokazalo, da je 95 % udeležencev na testu 

doseglo 8 ali več točk, kar so opredelili kot normo za uspešno opravljen test. Najpogosteje so 

se napake pojavljale pri primeru glavobola, kjer so 4 udeleženci izbrali nepovezan distraktor, 

pri primeru polite kave, kjer je 8 udeležencev izbralo semantični distraktor, in primeru 

zlomljene konice svinčnika, kjer je 8 udeležencev izbralo vizualni distraktor, 2 pa odgovora 

nista podala (Butt in Bucks, 2004). 

Psihometrične lastnosti testa sta avtorici zbrali na 93 angleško govorečih bolnikih z afazijo, 

starih med 34 in 95 let. V primerjavi testnih rezultatov med zdravimi posamezniki in 

posamezniki z afazijo se je pokazala statistično pomembna razlika (W (N1 = 84, N2 = 93) = 

5570,0; p = 0,000). Test se je izkazal za zanesljivega. Med rezultati dveh ocenjevalcev ni bilo 

pomembnih razlik med prvim (W (N1 = 11, N2 = 9 = 87,0; p = 0,603) in drugim ocenjevanjem 

(W (N1 = 11, N2 = 9) = 110,5; p = 0,710). Rezultati prav tako niso pokazali pomembnih razlik 

med prvim in drugim testiranjem istih oseb z afazijo (Z (N = 27) = -1,2; p = 0,234). Kriterijska 

veljavnost testa je bila izračunana s pomočjo dveh testov: »Pyramids and Palm Trees test« in 

»Spoken Word to Picture Matching test«, ki je del testa PALPA. Butt test neverbalnega 

sklepanja ima dobro korelacijo z obema testoma (PALPA: Rho = 0,63; P & P: Rho = 0,74), 

vendar pa je s testom PALPA pojasnjene le 40 % variance Butt testa neverbalnega sklepanja, 

kar pomeni, da ocenjujeta nekoliko drugačne vidike kognitivnih sposobnosti. Pri testu PALPA 

se testiranci odzovejo na slušni dražljaj, pri P & P in Butt testu neverbalnega sklepanja pa se 

osebe odzovejo na vizualni dražljaj in se od njih zahteva, da izberejo ali oblikujejo rešitev 

problema. Butt test neverbalnega sklepanja je torej veljaven in zanesljiv merski pripomoček. 

Test je bil zasnovan tako, da je prenosljiv tudi v druga jezikovna okolja, vendar pa avtorici kljub 

temu poudarjata, da je to potrebno preveriti in potrditi (Butt in Bucks, 2004).  

Obstaja le malo raziskav, ki so Butt test neverbalnega sklepanja preverjale v drugih jezikovnih 

okoljih. Na Češkem je bilo izvedenih več raziskav pri osebah brez nevroloških težav, osebah z 

afazijo in osebah z degenerativnimi motnjami. Ugotovili so, da je originalno različico možno 
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uporabiti za češko jezikovno okolje, da test ne zahteva prilagoditev in da je ustrezen merski 

pripomoček za presejanje in orientacijsko diagnostiko (Neubauer, 2015; Neubauer, Zelenkova 

in Vackova, 2018). Nakazali so tudi potrebo po razvoju takšne vrste diagnostike. Takšne, ki 

vključuje praktične življenjske probleme in ugotavljanje njihovih rešitev na podlagi presoje in 

izkušenj, ter takšne, ki ni vezna na verbalno komunikacijo in tako spoštuje položaj ljudi s 

komunikacijskimi motnjami (Neubauer in Šahujdova, 2013). V raziskavi avtorjev Neubauer, 

Zelenkova in Vackova (2015) so ugotovili, da so udeleženci bolje sprejeli Butt test 

neverbalnega sklepanja kot Revised Token Test, saj je bil slednji zanje bolj stresen, medtem ko 

Butt test ni izzval negativnih čustvenih in stresnih reakcij, med testiranjem pa so kazali večji 

interes in motivacijo za njegovo reševanje. Tudi raziskavi narejeni na Portugalskem (Carreira 

Pratas, 2014; Costa, 2014), katerih glavni namen je bil diagnosticirati možne težave reševanja 

problemov pri dveh starostnih skupinah, sta hkrati prispevali tudi k potrjevanju Butt testa 

neverbalnega sklepanja, ki sta ga za portugalsko jezikovno okolje in odraslo populacijo 

priredila Vital in Ramos. M. Costa (2014) ugotavlja, da osebe, stare med 20 in 35 let, ki 

predstavljajo tipično portugalsko populacijo, nimajo težav reševanja problemov, saj so vsi 

udeleženci rešili test s 100 % uspešnostjo. A. Carreira Pratas (2014), ki je raziskovala reševanje 

problemov pri tipični portugalski populaciji, stari med 65 in 75 let, pa ugotavlja, da se pri 

nekaterih v tej starosti že pojavljajo težave reševanja problemov. Med napakami so 

prevladovale vizualne in semantične. Pri fotografijah polite kave in zlomljene konice so 

udeleženci dosegli 90 % uspešnost. Pri fotografiji polite kave so bile tri semantične napake, pri 

zlomljeni konici pa ena vizualna, ena semantična in ena nepovezana. Pri fotografijah umazanih 

rok, brade in slabega vida so udeleženci dosegli 96,7 % uspešnost. Pri vseh treh primerih je po 

en udeleženec izbral vizualni distraktor. Ostale primere so udeleženci rešili s 100 % 

uspešnostjo. Tudi ta študija je prispevala k validaciji testa BTNS za portugalsko prebivalstvo 

staro med 65 in 75 let. Prav tako, kot češke raziskave, pa obe raziskavi ugotavljata tudi dodano 

vrednost k diagnostiki pri odraslih posameznikih z afazijo (Carreira Pratas, 2014; Costa, 2014).  

2.7 KRITERIJI DOBREGA TESTA 

Vsak merski inštrument mora zadostiti glavnim kriterijem dobrega testa, kar pomeni, da mora 

imeti ustrezne merske karakteristike, na osnovi katerih lahko ocenimo njegovo diagnostično in 

prognostično uporabnost (Jerman, 2012a). 

2.7.1 Objektivnost 

Ko govorimo o testu kot objektivnem, pomeni, da imajo vsi testiranci v času testiranja enake 

okoliščine. Objektivnost mora biti zagotovljena v celotnem postopku testiranja. Ločimo 

objektivnost izvedbe testiranja, objektivnost vrednotenja odgovorov oziroma rezultatov in 

objektivnost interpretacije tesnih rezultatov. Testni rezultati morajo biti neodvisni od testatorja 

in od prostora, kjer testiranje poteka. K zagotavljanju objektivnosti merskega inštrumenta 

pripomorejo natančna navodila in določitev okoliščin testiranja, ustrezen in natančno določen 

postopek štetja ali vrednotenja odgovorov ter standardi oziroma norme, s pomočjo katerih lahko 

razvrščamo posameznike po neki lastnosti glede na druge, podobne posameznike (Bucik, 

1997). Težave z objektivnostjo vrednotenja rezultatov se lahko pojavijo pri testih, ki vsebujejo 

vprašanja, ki zahtevajo proste odgovore, lahko pa se pojavijo še težave z objektivnostjo 
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interpretacije, če je ta odvisna od subjektivne presoje testatorja (Sagadin, 1993). K težavam z 

objektivnostjo interpretacije pripomore tudi slabo opredeljena veljavnost (Bucik, 1997). 

2.7.2 Zanesljivost 

Test velja za zanesljivega, če nam da pri ponovnem testiranju istega testiranca v enakih 

okoliščinah enake ali podobne rezultate. Test je torej zanesljiv, če je korelacija med dobljenima 

testnima rezultatoma pri istem testirancu z istim testom v različnih časovnih obdobjih visoka. 

Pogosto nimamo možnosti opraviti več meritev, zato uporabimo rezultate, ki smo jih dobili v 

dveh časovnih obdobjih. Da je test zanesljiv, pa lahko govorimo tudi takrat, kadar je skladna 

njegova struktura oziroma notranja zgradba. V tem primeru lahko zanesljivost dobimo na 

podlagi enega testiranja (Bucik, 1997). Popolno zanesljivost testa je težko dobiti, saj na 

rezultate vpliva več dejavnikov, ne le tisto, kar merimo. Kot mero zanesljivosti uporabimo 

koeficient zanesljivosti 𝑟𝑡𝑡, katerega vrednost mora biti 0,80 ali več. Večja kot je korelacija ‒ 

višji kot je koeficient, bolj je test zanesljiv in meri tisto, kar odražajo dobljeni rezultati (Sagadin, 

1993). Poleg tega, večji kot je obseg nalog, ki merijo neko vedenje ali lastnosti, večja je 

zanesljivost (Bucik, 1997).  

Različni merski inštrumenti so namenjeni različnim namenom in posledično zahtevajo različne 

stopnje zanesljivosti. Visoka zanesljivost testa je potrebna predvsem v situacijah, ko se na 

podlagi testnih rezultatov odločamo o ljudeh in njihovih lastnostih ali ko posameznike 

razvrščamo v različne kategorije po že zelo majhnih medosebnih razlikah (Bucik, 1997). 

Tabela 1: Kvaliteta testa glede na vrednost koeficienta zanesljivosti (Jerman, 2012a, str. 8) 

Koeficient 

zanesljivosti 
Vrsta testa Interpretacija 

0,95  
Napaka merjenja ima zelo majhen 

vpliv 

0,90 
Standardizirani testi 

inteligentnosti 
Srednja do visoka zanesljivost 

0,85 
Standardizirani testi dosežkov 

(znanje in spretnosti/veščine) 
 

0,80   

0,75 
Nestandardizirani testi znanja, ki 

vsebujejo naloge izbirnega tipa 
Nizka do srednja zanesljivost 

0,70 Ocenjevalne lestvice  

0,65  Nizka zanesljivost 

0,60 Projektivni testi  

0,55   

0,50  
»Prava vrednost« in napaka merjenja 

enako vplivata na testni rezultat 

0 ≤ 𝑟𝑡𝑡 ≤ 1 
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Zanesljivost testa lahko ugotavljamo s pomočjo naslednjih metod, s katerimi ocenjujemo 

koeficient zanesljivosti: 

Retestna ali ponavljalna metoda  

Iste testirance testiramo dvakrat z istim testom, korelacijo med dobljenima testnima rezultatoma 

pa izračunamo s Pearsonovim koeficientom korelacije. Ta koeficient imenujemo koeficient 

stabilnosti. Pri testih znanja po navadi te metode ne uporabljamo zaradi težav s časovnim 

presledkom. Če je prekratek, si testiranci zapomnijo vsebino testa, če je predolg, pa lahko pride 

do spremembe znanja (Sagadin, 1993). 

Metoda paralelnih ali alternativnih oblik testa  

Iste posameznike testiramo dvakrat, vendar pri drugem testiranju uporabimo paralelno obliko 

prvega testa (test, ki meri isto znanje, kot prvi). Izračunani Pearsonov koeficient zanesljivosti 

imenujemo koeficient ekvivalentnosti (Sagadin, 1993). 

Metoda lihih in sodih polovic  

Test v mislih, po končanem testiranju, razdelimo na dve polovici, pri čemer ena polovica 

vsebuje lihe, druga pa sode naloge. Vsakemu posamezniku določimo rezultat za vsako polovico 

posebej (𝑥1 𝑖𝑛 𝑥2) ter izračunamo korelacijo med prvimi in drugimi rezultati. Tako dobimo 

Pearsonov koeficient korelacije (𝑟𝑥1𝑥2
) za polovico testa. Zanesljivost za celoten test pa dobimo 

po posebni Spearman-Brownovi formuli (Sagadin, 1993):  

𝑟𝑡𝑡 =
2 × 𝑟𝑥1𝑥2

1 + 𝑟𝑥1𝑥2

 

S to metodo ugotavljamo notranjo homogenost testa, zato se izračunani koeficient imenuje 

koeficient homogenosti (Sagadin, 1993). 

Metoda analize notranje konsistentnosti testa 

Velja le za časovno neomejeno testiranje. Test razdelimo na toliko delov, kolikor ima nalog. 

Izračunani koeficient zanesljivosti imenujemo koeficient konsistentnosti. Koeficient lahko 

izračunamo s pomočjo več formul: Kuder-Richardsonova formula 20, Kuder-Richardsonova 

formula 21, Hoytova oblika K-R formule 20, Horstova modifikacija K-R formule 20 in 

Cronbachov koeficient 𝛼. Vse formule, razen Cronbachov koeficient 𝛼, so namenjene 

ugotavljanju zanesljivosti, kadar je točkovanje nalog dihotomično (1 točka za pravilno in 0 točk 

za nepravilno rešitev). Cronbachov koeficient 𝛼 pa upošteva teste in druge merske inštrumente, 

kjer točkovanje ni dihotomično, hkrati pa zajema tudi dihotomično možnost (Sagadin, 1993). 

Cronbachov koeficient 𝛼: 

𝛼 =
𝑛

𝑛−1
× (1 −

∑ 𝑠𝑖
2𝑖=𝑛

𝑖=𝑙

𝑠𝑥
2 ) 
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V formuli pomeni: 

𝑛 = število testirancev 

𝑠𝑥
2 = varianca rezultatov testirancev na celotnem testu 

𝑠𝑖
2 = varianca i-te naloge (varianca rezultatov testirancev za i-to nalogo) 

2.7.3 Veljavnost 

Je najpomembnejša merska lastnost testa. Test je veljaven, če meri tisto, kar želimo, da meri. 

Preverjanje veljavnosti pomeni iskanje povezanosti testnega rezultata s tistim, kar naj bi test 

meril. Test je lahko zelo zanesljiv, ne bo pa veljaven za merjenje določene lastnosti. Da 

govorimo o dobrem testu, mora biti zanesljiv in veljaven. Razlikujemo različne tipe veljavnosti. 

Najbolj splošna in uveljavljena je delitev na vsebinsko, konstruktno in kriterijsko veljavnost 

(Bucik, 1997). 

Vsebinska veljavnost 

Poskušamo določiti, ali je vsebina testa ustrezna – ali meri tisto, kar želimo meriti. Logično 

analiziramo vsebino testa in ugotavljamo, ali je vsebinsko primerno sestavljen. Pri presoji 

sodelujejo strokovnjaki, ki niso sodelovali pri sestavi testa in posameznih nalog (Sagadin, 

1993). Za izračun kvantifikacije strinjanja med strokovnjaki lahko uporabimo Lawshejevo 

formulo razmerja vsebinske veljavnosti (Jerman, 2012a): 

𝑅𝑉𝑉 =
𝑛𝑏 −

𝑁
2

𝑁
2

 

V formuli pomeni: 

𝑛𝑏 = število članov skupine ekspertov, ki je pri posamezni nalogi izbrala odgovor »bistvena« 

𝑁 = celotno število članov skupine ekspertov 

Vsak ekspert oceni pomembnost posamezne testne naloge glede na vsebino, ki naj bi jo naloga 

(in test v celoti) merila: a) bistvena; b) koristna, a ne bistvena; c) ne nujna. 

Pri validaciji testa z Lawshejevo formulo izračunamo RVV za vsako nalogo. Višina in 

statistična pomembnost RVV sta odvisni od števila ocenjevalcev v skupini (Bucik, 1997). 

Kriterijska veljavnost 

Testne rezultate primerjamo z rezultati na drugih testih, ki merijo isto lastnost oziroma služijo 

kot kriterij za veljavnost testa, ki ga preverjamo. Ločimo dve vrsti kriterijske veljavnosti: 

napovedno in sočasno veljavnost. Pri sočasni veljavnosti dobimo rezultate na testu, ki ga 

preverjamo in rezultate za kriterij v istem času, pri napovedni pa kriterijski rezultati nastanejo 

v prihodnosti (Sagadin, 1993). Razmerje med testom in kriterijem je po navadi izraženo s 

korelacijskim oziroma z regresijskim koeficientom, ki ga imenujemo koeficient veljavnosti. 

Kriterijska veljavnost ni odvisna samo od testa, ki ga validiramo, ampak tudi od kvalitete 

kriterija (Bucik, 1997). 
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Konstruktna veljavnost 

Pri konstruktni veljavnosti se sprašujemo, koliko so lahko testni rezultati odraz nekih 

konstruktov (konceptov, zamisli). Značilna je predvsem za psihološke teste. Postopkov 

validacije je več (Sagadin, 1993). Preverimo jo lahko s faktorsko analizo (eksplorativno ali 

konfirmativno), s pomočjo katere dobimo faktorsko veljavnost. Faktorji, ki jih dobimo, so 

konstrukti. Drugi način določanja konstruktne veljavnosti pa je korelacijska analiza MMTM 

matrike (Jerman, 2012a).  

2.7.4 Diskriminativnost 

Merski inštrument je diskriminativen ali občutljiv, kadar lahko v skupini testirancev z njim 

ugotavljamo majhne razlike v merjeni lastnosti. Diskriminativnost se kaže v razpršenosti 

rezultatov okrog srednje vrednosti. Večja, kot je razpršenost, večja bo diskriminativnost testa. 

Če bo večina v testu dosegla enak rezultat, test za nas ne bo imel posebne informacijske 

vrednosti. Občutljivost je odvisna od dolžine testa in njegove ustreznosti (težavnosti). Naloge 

morajo biti različno težke. Kljub temu pa moramo test izbrati tako, da bo glede težavnosti 

primeren za skupino testirancev. Prav tako je občutljivost v tesni zvezi z zanesljivostjo in 

veljavnostjo (Bucik, 1997). Občutljivost testa lahko izračunamo s Fergusonovim koeficientom 

diskriminativnosti 𝛿 (Jerman, 2012a): 

𝛿 =
(𝑛 + 1) × (𝑁2 − ∑ 𝑓𝑖

2)𝑖=𝑘
𝑖=𝑙

𝑛 × 𝑁2
 

0 ≤ 𝛿 ≤ 1 

V formuli pomeni: 

𝑛 = število testnih nalog 

𝑁 = število testirancev 

𝑓𝑖 = frekvenca posameznega testnega rezultata 

2.7.5 Normiranost 

Kadar je test namenjen iskanju zgolj razlik med testiranci znotraj ene skupine, ni nujno, da ima 

norme. Kadar pa želimo rezultate primerjati z rezultati drugih posameznikov, ki so testirancem 

podobni po relevantnih lastnostih, potem mora biti test ustrezno normiran. Test je normiran, ko 

je zbrana in sestavljena porazdelitev rezultatov za določeno populacijo. Norme lahko prikažemo 

na več načinov. Navadno nam testni priročnik nudi standardizirane ali percentilne norme. 

Percentilne norme so preprosto predstavljeni testni podatki za primerjalne namene. Percentilni 

rang testiranca na testu pove, kolikšen delež posameznikov v neki normni skupini je doseglo 

rezultat, ki je nižji od rezultata posameznika. Starostne norme so pomembne predvsem, ko 

merimo lastnosti, ki se s časom spreminjajo. Dajo nam informacijo o zvezi testnega rezultata in 

starosti testirane osebe. Stopenjske norme so zelo podobne starostnim normam, le da je 

neodvisna spremenljivka stopnja, ne starost. Poznamo pa še profile, ki vključujejo rezultate za 

več kot eno merjeno področje oziroma lastnost. Pri testnih baterijah namreč posameznika 

primerjamo z normno skupino na več kot enem področju (Bucik, 1997).  
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2.7.6 Ekonomičnost 

Je dodaten kriterij dobrega testa. Ekonomičnost vključuje čim krajši čas izvedbe testa, čim 

manjšo porabo listov, če je test v pisni obliki, preprostost uporabe testa, skupinsko testiranje ter 

lahko in hitro vrednotenje testnih rezultatov. Kljub temu vedno vsega ne moremo upoštevati. 

Nekatere človeške psihične lastnosti ne moremo izmeriti s skupinskim testiranjem in z nalogami 

z enim pravilnim odgovorom. Ekonomičnost upoštevamo v tolikšni meri, da ne žrtvujemo 

ključnih informacij o testirancu (Bucik, 1997). 

2.7.7 Primerljivost 

Kadar lahko test primerjamo z drugimi merskimi inštrumenti, test velja za dobrega. Želja 

vsakega testatorja je izbirati med več enako kvalitetnimi testi, ki merijo določeno lastnost. Tako 

lahko po lastni presoji izbere najboljšega, hkrati pa ima informacijo o korelaciji tega testa z 

drugimi testi, ki merijo enake lastnosti. Največkrat testator te možnosti nima, saj izbire 

preprosto ni (Bucik, 1997). 

2.7.8 Koristnost  

Pri sestavi merskega inštrumenta se mora sestavljalec vprašati tudi o njegovi koristnosti. Ta se 

odraža predvsem v potrebi po merjenju ali napovedovanju določene lastnosti ali vedenja na 

podlagi dobljenega testnega rezultata. Pri tem je priporočljivo preveriti, ali že obstajajo dobri 

testi, ki merijo te lastnosti (Bucik, 1997). 

2.8 ANALIZA TESTNIH NALOG 

Tako kot celoten test morajo imeti tudi testne naloge kot sestavni del testa ustrezne merske 

karakteristike. Pri testnih nalogah preverjamo težavnost, diskriminativnost, korelacije med 

nalogami in atraktivnost distraktorjev (Jerman, 2012b). Analiza testnih nalog nam dodatno 

pomaga razumeti test in njegovo kakovost. Natančen pregled je nujen za razumevanje, zakaj 

ima test določeno stopnjo veljavnosti in zanesljivosti. Glavno vprašanje, ki si ga postavimo pri 

analizi testnih nalog, je, ali testna naloga meri isto stvar, kot jo meri preostali del testa (Bucik, 

1997). 

2.8.1 Težavnost naloge 

Težavnost testne naloge nam pove, kako težka oziroma lahka je naloga za testirance. 

Informacijo o težavnosti nam da delež testirancev, ki so testno nalogo pravilno rešili. Mera za 

težavnost je indeks težavnosti, ki se giblje med 1 in 0. Če je indeks težavnosti blizu ena, to 

pomeni lahko nalogo, če pa je blizu 0, je naloga težka. Pri nalogah izbirnega tipa je velika 

možnost, da bo prišlo do ugibanja odgovora, zato je pri izračunu indeksa to potrebno upoštevati. 

Še ena težava, ki se lahko pojavi pri računanju indeksa težavnosti, so testi hitrosti, pri katerih 

moramo upoštevati, da določeni testiranci zaradi časovne stiske niso rešili vseh nalog. Različni 

izračuni indeksa težavnosti so predstavljeni v tabeli (Bucik, 1997): 
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Tabela 2: Različni izračuni indeksov težavnosti (Bucik, 1997, str. 160) 

 Neomejen čas testiranja Omejen čas testiranja 

Brez upoštevanja možnosti 

ugibanja 
𝑝 =

𝑁𝑝

𝑁
 𝑝 =

𝑁𝑝

𝑁 − 𝑁𝑧
 

Z upoštevanjem možnosti 

ugibanja 𝑝 =
𝑁𝑝 −

𝑁𝑛

𝑚𝑜 − 1

𝑁
 𝑝 =

𝑁𝑝 −
𝑁𝑛

𝑚𝑜 − 1

𝑁 − 𝑁𝑧
 

V formulah pomeni: 

p = indeks težavnosti 

𝑁𝑝= število testirancev, ki so odgovorili pravilno 

𝑁 = število vseh testirancev 

𝑁𝑧 = število zamudnikov 

𝑝𝑐 = korigiran indeks težavnosti 

𝑁𝑛 = število testirancev, ki so odgovorili napačno 

𝑚𝑜 = število možnih odgovorov pri dani nalogi 

Vrednost indeksa optimalne težavnosti se giblje med 0,50 in 0,80. Pri nalogah izbirnega tipa je 

vrednost indeksa okoli 0,60 (Bucik, 1997). 

2.8.2 Diskriminativnost naloge 

Nam pove, kako naloga diferencira testirance glede na tisto lastnosti, ki jo test meri. Dobra 

naloga je tista, ki jo uspešneje rešijo boljši testiranci in ne testiranci, ki so dosegli slabši testni 

rezultat. Diskriminativnost lahko preverjamo s pomočjo naslednjih dveh postopkov (Bucik, 

1997): 

Metoda ekstremnih skupin (direktna metoda) 

Uporabimo jo, kadar imamo večjo skupino testirancev in jih lahko del izločimo iz analize. 

Diskriminativnost računamo tako, da primerjamo osebe z visokim testnim rezultatom, ki so 

nalogo rešile pravilno, z osebami z nizkim testnim rezultatom, ki so nalogo prav tako rešili 

pravilno. Naloga je diskriminativna, če je pravilno rešilo nalogo več testirancev iz boljše 

skupine (Bucik, 1997). Indeks diskriminativnosti dobimo tako, da testirance razdelimo v tri 

skupine: 27 % najboljših, 46 % srednjih in 27 % najslabših. Nato za posamezno nalogo 

izračunamo indeks težavnosti za najboljšo in najslabšo skupino testirancev po naslednji formuli 

(Jerman, 2012b): 

𝑑 = 𝑝𝐵 − 𝑝𝑆 =
𝑁𝑆 × 𝑁𝑝𝐵

− 𝑁𝐵 × 𝑁𝑝𝑆

𝑁𝐵 × 𝑁𝑆
 

V formuli pomeni: 

𝑑 = indeks diskriminativnosti 

𝑝𝐵 = indeks težavnosti za skupino najboljših testirancev 

𝑝𝑆 = indeks težavnosti za skupino najslabših testirancev 

𝑁𝑝𝐵
 = število testirancev v skupini najboljših testirancev, ki so nalogo pravilno rešili 
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𝑁𝑝𝑆
 = število testirancev v skupini najslabših testirancev, ki so nalogo pravilno rešili 

𝑁𝐵 = število testirancev v skupini najboljših testirancev 

𝑁𝑆 = število testirancev v skupini najslabših testirancev 

Metoda pointbiserialnega koeficienta korelacije (indirektna metoda) 

Uporabimo jo, ko je ena spremenljivka na intervalnem ali racionalnem merskem nivoju in 

normalno porazdeljena, druga pa izvorno dihotomna. Če naloga dobro razlikuje boljše 

testirance od slabših, bo koeficient visok. Če je koeficient negativen, potem naloga po vsej 

verjetnosti meri drugo lastnost, kot jo odraža testni rezultat (Bucik, 1997).  

Tabela 3: Vrednost indeksa diskriminativnosti in kvaliteta diskriminativnosti testne naloge 

(Jerman, 2012b, str. 10) 

Velikost indeksa diskriminativnosti  Kvaliteta testne naloge 

Od +0,40 do +1,00 Zelo dobra 

Od +0,30 do +0,39 Srednja 

Od +0,20 do +0,29 Slaba 

Pod +0,20 Neustrezna 

 −1 ≤ 𝑑 ≤ +1 

Pri računanju indeksa diskriminativnosti lahko uporabimo tudi biserialni koeficient korelacije, 

kadar je prva spremenljivka na intervalnem ali racionalnem merskem nivoju in normalno 

porazdeljena, druga pa na ordinalnem merskem nivoju, ima dve umetno dihotomni vrednosti, 

po naravi pojava pa je zvezna, normalno porazdeljena in linearno povezana s prvo 

spremenljivko (Jerman, 2012b). 

2.8.3 Korelacije med nalogami 

Z ugotavljanjem korelacije med nalogami preverimo, ali je homogenost testnih nalog ustrezna. 

Ugotovimo, če naloge merijo isto lastnost. Stopnja homogenosti je zadovoljiva, če ima naloga 

povprečno korelacijo z ostalimi nalogami vsaj 0,10. Če pa ima naloga korelacijo z ostalimi 

nalogami večjo kot 0,25, je ta zelo homogena. V primeru, da ima naloga nizko ali zelo visoko 

negativno korelacijo z drugimi nalogami, taka naloga meri neko drugo lastnost, zato jo je 

potrebno preoblikovati ali izločiti in jo zamenjati z ustreznejšo. Lahko pa test meri več različnih 

lastnosti in je bifaktorski ali multifaktorski. Prav tako iz testa izločimo naloge, ki so 

multikolinearne (korelacije je večja od 0,90) in singularne (korelacija je 1,00), saj so takšne 

naloge skoraj identične. Korelacijo lahko izračunamo na dva načina: s Fi-koeficientom, kadar 

so rezultati točkovani avtentično dihotomno (pravilni ali napačni), ali tetrahoričnim 

koeficientom korelacije, kadar so rezultati točkovani umetno dihotomno, vsaka od spremenljivk 

pa je po naravi pojava zvezna (Jerman, 2012b). 

2.8.4 Atraktivnost distraktorjev 

Pri nalogah izbirnega tipa so distraktorji napačni odgovori. Distraktorje moramo izbrati tako, 

da bodo za nekoga, ki pravilnega odgovora ne pozna, vsaj približno enako atraktivni. Preveč ali 

premalo atraktivne distraktorje moramo iz naloge izločiti in jih nadomestiti z drugimi, boljšimi. 
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Analiza distraktorjev je postopek, ki nam da hitre in koristne informacije o odgovarjanju 

testiranca na posamezne testne naloge (Bucik, 1997). Postopek analize poteka tako, da najprej 

za vsako nalogo preverimo frekvenco izbora posameznega distraktorja, nato pa z  χ2-testom po 

principu hipoteze enake verjetnosti izračunamo, ali so vsi distraktorji izbrani v enakem deležu. 

Kvaliteta distraktorjev vpliva tako na težavnost kot na diskriminativnost testnih nalog in 

posledično na veljavnost ter zanesljivost celotnega testa (Jerman, 2012b). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Komunikacija zahteva kompleksno medsebojno povezavo med spoznanjem, jezikom in 

govorom, ta odnos pa vključuje raznolika področja, kot so pozornost, spomin, sklepanje, 

organizacija, načrtovanje in reševanje problemov. Reševanje problemov je kognitivni proces, 

ki nam omogoča, da rešujemo probleme, s katerimi se srečujemo v našem okolju, z namenom 

da zadostimo naše potrebe. 

Ni veliko testov, ki bi ocenjevali področje reševanja problemov in bili še posebej namenjeni 

osebam z afazijo (Butt in Bucks, 2004; Hopper, 2004). Logoped si lahko s pomočjo Butt testa 

neverbalnega sklepanja pojasni, zakaj oseba ne začenja komunikacije ali zakaj nekateri bolje 

premagajo svoje težave pri sporazumevanju kot drugi. Test nam, poleg ugotavljanja težav 

reševanja problemov, nakaže še morebitne vizualne motnje in težave na semantičnem področju 

(Butt in Bucks, 2004). 

Pred uporabo tujih testov v naši klinični praksi je potrebno preveriti, ali ustrezajo jezikovnim 

in kulturnim značilnostim našega okolja. Veljavnost, zanesljivost in standardizacija testnega 

materiala je bistvenega pomena za strokovnjake, da iz pridobljenih rezultatov lahko oblikujejo 

ustrezne zaključke (Spreen in Risser, 2003). Da bi potrdili uporabo testa za slovenski prostor, 

moramo preveriti njegove merske karakteristike na slovenski populaciji. S tem bomo doprinesli  

tako k diagnostiki kot k rehabilitaciji afazij, saj je celovita diagnostika oseb z afazijo povezana 

z uporabo ustreznih metod ocenjevanja jezikovnih sposobnosti, vključno z oceno pragmatične 

funkcije komunikacije in upoštevanjem ostalih kognitivnih sposobnosti, katerih motnje lahko 

dodatno omejijo funkcioniranje posameznika v okolju in vplivajo na rehabilitacijski proces. 

3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Splošni cilj naše raziskave je ugotoviti, ali je Butt test neverbalnega sklepanja ustrezen merski 

pripomoček za uporabo v slovenskem jezikovnem in kulturnem prostoru ter nakazati morebitno 

potrebo po prilagoditvi testnega materiala.  

Na podlagi zastavljenih ciljev smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja:  

V1: Ali so prisotne razlike v testnih rezultatih po spolu in starosti? 

V2: Ali je veljavnost testa ustrezna? 

V3: Ali je interna konsistentnost kot ocena zanesljivosti ustrezna? 

V4: Ali je diskriminativnost testa ustrezna? 

V5: Ali sta težavnost in diskriminativnost testnih nalog ustrezni? 

V6: Ali so korelacije med testnimi nalogami ustrezne? 

V7: Ali so distraktorji primerni? 
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3.3 METODE DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi smo uporabili: 

‒ deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo,  

‒ kvantitativen raziskovalni pristop.  

3.3.1 Opis in struktura vzorca 

V raziskavo smo vključili 102 oseb tipične populacije (v nadaljevanju: splošni vzorec) in 17 

oseb z afazijo (v nadaljevanju: klinični vzorec). Vzorca smo obravnavali ločeno. Pogoj za 

vključitev slovenskih tipičnih posameznikov je bila odsotnost kakršnihkoli nevroloških težav 

in bolezni, kot so možganska kap, travmatska poškodba glave, možganski tumorji, vnetni 

procesi (npr. encefalitis ali meningitis), progresivne nevrološke bolezni ipd. V začetku smo za 

preverjanje merskih karakteristik testa izbrali samo slovensko tipično populacijo, vendar smo 

zaradi preveč homogenih rezultatov, ki smo jih ugotavljali tekom testiranja tipične populacije 

in dejstva, da je test specifično namenjen osebam z afazijo, vključili še 17 oseb z afazijo in s 

tem pridobili realnejše in bolj zanesljive rezultate. Pri osebah z afazijo se nismo posebej 

osredotočali na vrsto afazije, prav tako nismo imeli vpogleda v zdravstveno dokumentacijo. Na 

podlagi opažanj lahko sklepamo, da je prevladovala motorična afazija, stopnja afazije pa je 

variirala od lažje z nekaj težavami iskanja besed, do težje oblike, kjer je posameznik pri govoru 

uporabljal le nekatere besede in besedne zveze, prevladoval pa je stereotipni govor. Numerus 

kliničnega vzorca je bistveno manjši od splošnega, predvsem zaradi njegove specifičnosti. 

Vzorca so sestavljale osebe različnih starosti in obeh spolov, pri čemer smo predvsem pri tipični 

populaciji poskušali upoštevati enako razmerje med spoloma.  

Graf 1: Struktura splošnega vzorca glede na spol 

 

 

47,1%

52,9%

Moški

Ženski
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Tabela 4: Struktura splošnega vzorca glede na spol 

 

 

 

 

V splošni vzorec, torej vzorec tipične slovenske populacije, je bilo vključenih 48 (47,1 %) 

moških in 54 (52,9 %) žensk. Splošni vzorec je po spolu precej izenačen.  

Graf 2: Struktura kliničnega vzorca glede na spol 

 

Tabela 5: Struktura kliničnega vzorca glede na spol 

 

 

 

 

Klinični vzorec je sestavljalo 9 (52,9 %) moških in 8 (47,1 %) žensk. Tudi v kliničnem vzorcu 

sta spola precej izenačena. 

Tabela 6: Sestava splošnega vzorca glede na starost 

 N M SD Min Maks 

Starost 102 53,31 22,47 18 96 

52,9%

47,1% Moški

Ženski

 f f % 

Moški 48 47,1 

Ženski 54 52,9 

Skupaj 102 100,0 

 f f % 

Moški 9 52,9 

Ženski 8 47,1 

Skupaj 17 100,0 
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Splošni vzorec so sestavljali posamezniki z velikim razponom v starosti. Najmlajši udeleženec 

v raziskavi je imel 18 let, najstarejši pa 96 let. Povprečna starost posameznikov v splošnem 

vzorcu je bila 53,31 let. Standardni odklon (SD = 22,47) je velik, kar kaže na zelo raznoliko 

starostno sestavo udeležencev. 

Graf 3: Razporeditev splošnega vzorca glede na starostne skupine 

 

Tabela 7: Razporeditev splošnega vzorca glede na starostne skupine 

 

 

 

 

 

 

Za namen analize določenih rezultatov smo udeležence smiselno razporedili še v 4 starostne 

skupine, pri čemer smo upoštevali, da bodo starostne skupine številčno približno enakomerno 

zastopane. Iz Grafa 3 in Tabele 7 lahko razberemo, da je največ udeležencev v skupini nad 70 

let (28,43 %), najmanj pa v skupini med 31 in 50 let (21,57 %).  

Tabela 8: Sestava kliničnega vzorca glede na starost 

 N M SD Min Maks 

Starost 17 67,06 15,90 33 94 

24,51%

21,57%

25,49%

28,43%

Do 30 let

31-50 let

51-70 let

71 let in več

 f f % 

Do 30 let 25 24,51 

31–50 let 22 21,57 

51–70 let 26 25,49 

71 let in več 29 28,43 

Skupaj 102 100,0 
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Povprečna starost udeležencev v kliničnem vzorcu je bila 67,06 let (SD = 15,90). Če pogledamo 

Tabelo 6 in Tabelo 8, lahko ugotovimo, da so bili posamezniki v kliničnem vzorcu povprečno 

starejši od posameznikov v splošnem vzorcu. Ker je afazija največkrat posledica možganske 

kapi, ki se pogosteje pojavlja pri starejših osebah, je bil takšen podatek pričakovan. Najmlajši 

udeleženec je imel 33 let, najstarejši pa 94 let. Tudi v kliničnem vzorcu je bila precej raznolika 

starostna sestava udeležencev. 

Graf 4: Razporeditev kliničnega vzorca glede na starostne skupine 

 

Tabela 9: Razporeditev kliničnega vzorca glede na starostne skupine 

 f f % 

Do 70 let 11 64,71 

71 let in več 6 35,29 

Skupaj 17 100 

 

Tako kot splošni vzorec smo tudi klinični vzorec razdelili še na starostne skupine. Ker je 

numerus kliničnega vzorca precej manjši, smo posameznike razdelili v zgolj dve starostni 

skupini, pri čemer smo upoštevali, da se bosta starostni skupini, glede na zgornjo in spodnjo 

starostno mejo, ujemali s starostnimi skupinami splošnega vzorca. Tako se starostna skupina 

(do 70 let) kliničnega vzorca ujema s prvo, drugo in tretjo starostno skupino splošnega vzorca, 

druga starostna skupina (71 let in več) kliničnega vzorca pa se ujema s četrto starostno skupino 

splošnega vzorca. Številčno skupini nista tako enakovredni, kot so skupine splošnega vzorca, 

vendar nam bosta takšni starostni skupini omogočali lažjo analizo in primerjavo. Iz Grafa 4 in 

Tabele 9 razberemo, da je bolj zastopana starostna skupina do 70 let (64,71 %). 

 

64,71%

35,29%

Do 70 let

71 let in več
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3.3.2 Spremenljivke 

V raziskavo smo vključili naslednje odvisne in neodvisne spremenljivke. 

Odvisne spremenljivke: 

‒ dosežek pri posameznih nalogah na testu, 

‒ skupni dosežek na testu. 

Neodvisne spremenljivke: 

‒ spol, 

‒ starost oz. starostne skupine. 

3.3.3 Opis instrumentarija 

V raziskavi smo uporabili originalno različico Butt testa neverbalnega sklepanja (BTNS). Test 

sta oblikovali Pamela A. Butt in Romola S. Bucks (2004). Za uporabo testa v raziskavi smo 

pridobili dovoljenje obeh avtoric. Prevod testa ni bil potreben, saj ga sestavljajo zgolj 

fotografije. Prevedli smo le navodila namenjena strokovnjakom za ustrezno izvajanje testiranja 

in ocenjevalni list. 

Butt test neverbalnega sklepanja je kratek preizkus, sestavljen iz 10 testnih nalog. Poleg 10 

testnih test vsebuje tudi dodatno nalogo, in sicer kot primer reševanja naslednjih (testnih) nalog. 

Vsako nalogo sestavlja ena velika barvna fotografija, ki predstavlja preprosto problemsko 

situacijo, in štiri manjše fotografije, kjer je ena rešitev problema, druge pa so distraktorji (en 

vizualni, en semantični in en nepovezan). Nekateri problemi se nanašajo na posameznika na 

fotografiji, na primer ranjen prst ali glavobol, nekateri pa se nanašajo na probleme v njihovem 

okolju, na primer polita kava ali razbita skodelica. Distraktorji so razporejeni naključno, da se 

izognemo možnosti perseveracije v odgovorih. Pri izbiri problemov je upoštevano, da so le-ti 

znani in bi se lahko pojavili tudi v okolju, kjer je (fizična) mobilnost posameznikov omejena. 

Dodan je tudi kratek presejalni test, ki ga opravimo pred začetkom testiranja, in strokovnjaku 

omogoča ugotavljanje primernosti testiranja – ugotavlja, ali ima testiranec ustrezne zaznavne 

sposobnosti. Sestavljajo ga štiri črno bele risbe. Vsaka pripada določeni kategoriji. Sodelujoči 

mora za vsako risbo najti identično ujemajočo risbo na mreži 2 x 2.  

Podajanje navodil med testiranjem je vnaprej določeno. Test upošteva komunikacijske 

sposobnosti oseb z afazijo, saj zahteva minimalni verbalni vnos. Ocenjevalec najprej pokaže 

veliko fotografijo, po približno petih sekundah pa odkrije še štiri manjše. Nato testiranca 

nagovori, da izbere oziroma pokaže ustrezno rešitev. Med podajanjem navodil ocenjevalec s 

prstom sledi fotografijam. Pravilnost odgovorov ocenjevalec sproti ne komentira. Samo pri 

nalogi, ki služi kot primer reševanja, lahko pokaže pravilni odgovor. Odgovore beležimo na 

ocenjevalni list. Glavno merilo je število pravilnih odgovorov (največ 10). Za normalni dosežek 

šteje 8 ali več pravilnih odgovorov. Poleg pravilnih odgovorov nam ocenjevalni list omogoča 

beleženje vrste napak. Z njihovo analizo lahko pridobimo dodatne informacije o naravi težav. 

Zabeležimo pa lahko tudi, če testiranec sploh ne poda odgovora. V raziskavi smo pravilne 

odgovore ovrednotili z 1 točko, nepravilne pa z 0 točkami. 
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Test je bil ob izdelavi standardiziran na angleški populaciji oseb z afazijo po možganski kapi. 

Norme so bile zbrane pri 84 zdravih udeležencih med 27. in 89. letom, psihometrične 

karakteristike pa na 93 udeležencih, starih med 34 in 95 let, ki so utrpeli cerebrovaskularni 

inzult. 

3.3.4 Postopek zbiranja podatkov 

V začetku raziskave smo se osredotočili zgolj na testiranje predstavnikov slovenske tipične 

populacije. Izbor testirancev je potekal naključno – med družinskimi člani, prijatelji, znanci … 

Tekom raziskave smo se zaradi prevelike homogenosti testnih rezultatov splošne populacije 

odločili, da v raziskavo vključimo še osebe z afazijo, ki so predstavljale klinični vzorec. Pri 

iskanju oseb z afazijo smo se obrnili na tri mariborske ustanove, v katerih osebe z afazijo bivajo, 

se združujejo ali prihajajo na rehabilitacijo. Testiranje je potekalo individualno, največkrat pri 

udeležencih doma ali v ustanovi. Pred testiranjem smo zagotovili ustrezne pogoje – predvsem 

primerno osvetlitev in nehrupno okolje. Udeležence smo seznanili z namenom raziskave in s 

potekom testiranja. Seznanili smo jih, da v raziskavi sodelujejo prostovoljno in da bomo 

zagotovili anonimnost podatkov. Najprej smo izvedli presejalni test, ki so ga vsi testiranci 

uspešno rešili, zato smo pri vseh s testiranjem lahko nadaljevali. Za posamezno testiranje smo 

potrebovali približno 10 minut – pri zdravih posameznikih je bil čas reševanja še krajši.  

3.3.5 Postopek obdelave podatkov 

Zbrane podatke smo statistično obdelali in analizirali s pomočjo programa Microsoft Office 

Excel in statističnega programa IBM SPSS Statistics 22. Podatke smo analizirali ločeno – 

posebej za splošni vzorec in posebej za klinični vzorec. Iz pridobljenih podatkov smo izračunali 

parametre opisne statistike (f, f %, M, SD, KA, KS). Normalnost porazdelitve smo preverili s 

Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilkov testoma. Razlike v testnih rezultatov med spoloma 

smo preverili z Mann-Whitney U testom za neodvisne vzorce, razlike v starosti z izračunom 

Spearmanovega koeficienta korelacije, razlike med starostnimi skupinami pa s pomočjo 

Kruskal-Wallisovega testa. Z Mann-Whitney U testom smo preverili tudi, ali prihaja do razlik 

v testnih rezultatih med splošnim in kliničnim vzorcem.  

Za izračun interne konsistentnosti kot mere zanesljivosti smo uporabili Cronbach alfa 

koeficient. Diskriminativnost testnih rezultatov smo izračunali s Fergusonovim delta 

koeficientom. Vsebinsko veljavnost je ocenila skupina strokovnjakov, iz pridobljenih podatkov 

pa smo izračunali Lawshejevo razmerje vsebinske veljavnosti. Prav tako smo želeli oceniti še 

konstruktno veljavnost s pomočjo eksplorativne faktorske analize, vendar zaradi premajhne 

variabilnosti rezultatov splošnega vzorca in premajhnega numerusa kliničnega vzorca nismo 

izpolnili pogojev za njeno izvedbo. Vzorec za izvedbo eksplorativne faktorske analize bi moral 

biti vsaj trikrat večji, kot je število nalog. 

Posameznim testnim nalogam smo preverili težavnost, diskriminativnost in povezave med 

njimi. Težavnost smo preverjali z izračunom indeksov težavnosti, diskriminativnost smo 

preverili z izračunom točkovnih biserialnih koeficientov med nalogami in končnimi dosežki na 

testu, korelacije med nalogami pa z izračunom Fi-koeficientov. Pri analizi testnih nalog smo 

pri vseh izračunih upoštevali tudi možnost ugibanja pravilne rešitve. Ker testne naloge 
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vsebujejo distraktorje, smo izvedli še analizo distraktorjev. z χ2-testom po principu hipoteze 

enake verjetnosti smo izračunali, ali so vsi distraktorji izbrani v enakem deležu. 

Dobljene podatke smo predstavili grafično, s tabelami in opisno. 

3.4 ANALIZA REZULTATOV Z INTERPRETACIJO 

3.4.1 Splošna obdelava podatkov 

Sprva smo izračunali opisne statistike za vse naloge Butt testa neverbalnega sklepanja. Spodnja 

tabela prikazuje število in odstotek pravilnih odgovorov pri posameznih nalogah za splošni in 

klinični vzorec.  

Tabela 10: Število in odstotek pravilnih odgovorov pri posameznih nalogah za splošni in 

klinični vzorec 

 Splošni vzorec Klinični vzorec 

Naloga 

Število pravilnih 

odgovorov 

(N = 102) 

Odstotek (%) 

pravilnih 

odgovorov 

Število pravilnih 

odgovorov 

(N = 17) 

Odstotek (%) 

pravilnih 

odgovorov 

1 99 97,1 12 70,6 

2 102 100,0 16 94,1 

3 95 93,1 9 52,9 

4 102 100,0 14 82,4 

5 101 99,0 13 76,5 

6 96 94,1 5 29,4 

7 102 100,0 16 94,1 

8 97 95,1 8 47,1 

9 102 100,0 16 94,1 

10 102 100,0 17 100 

 

V splošnem vzorcu so posamezniki naloge reševali zelo dobro. Odstotek pravilnih odgovorov 

pri vsaki nalogi znaša več kot 90 %, kar pet nalog (2, 4, 7, 9, 10) pa so pravilno rešili vsi 

udeleženci. Še največ težav so posamezniki imeli z nalogo 3, nekoliko pa tudi z nalogama 6 in 

8. Tudi v raziskavi za namen standardizacije testa sta avtorici Butt in Bucks (2004) ugotovili, 

da so imeli zdravi posamezniki največ težav z nalogama 6 in 8, sledila je naloga 3. Nalogo 4 in 

10 so, kot v naši raziskavi, vsi udeleženci rešili pravilno. Vse naloge je pravilno rešilo več kot 

90 % zdravih udeležencev, kar sovpada z rezultatom naše raziskave na splošnem vzorcu. 

Podobno kažejo rezultati portugalske raziskave (Pratas, 2014), kjer so imeli zdravi 

posamezniki, stari med 65 in 75 let, največ težav z nalogama 6 in 8, sledili sta nalogi 2 in 4, ki 

pa so ju vsi posamezniki v naši raziskavi rešili pravilno. Nasprotno pa so nalogo 3, pri kateri so 

imeli naši posamezniki največ težav, vsi portugalski predstavniki rešili pravilno.  
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Enako smo delež pravilno rešenih nalog izračunali za klinični vzorec, ki ga predstavlja bistveno 

manjši numerus testirancev. Udeleženci v kliničnem vzorcu so imeli pričakovano nekoliko več 

težav z reševanjem nalog, kar je razvidno iz Tabele 10. Rezultati so bistveno bolj raznoliki kot 

pri posameznikih, ki predstavljajo tipično populacijo. Omenjeni udeleženci so najbolje reševali 

nalogo 10 (vsi so jo rešili pravilno), sledijo naloge 2, 7 in 9. Najslabše so udeleženci v kliničnem 

vzorcu reševali nalogo 6 (komaj tretjinska uspešnost) ter nalogi 8 in 3 (polovična uspešnost).  

Prav tako smo izračunali parametre opisne statistike za skupni dosežek na testu za splošni in 

klinični vzorec. Rezultati so prikazani v tabelah 11 in 12.  

Tabela 11: Povprečno število doseženih točk na testu za splošni vzorec 

 N M SD Min Maks Me Mo KA KS 
K-S (p-

vrednost) 

Skupni dosežek 

(BTNS) 
102 9,78 0,46 8 10 10 10 -2,01 3,38 < 0,01** 

Opombe. *p < 0,05; **p < 0,01. 

Kot so nakazali že zgornji podatki o uspešnosti na posameznih nalogah, so predstavniki tipične 

populacije test reševali zelo dobro. Povprečni dosežek na testu znaša 9,78 točke. Minimalno 

število doseženih točk je bilo 8, maksimalno pa 10. Kar 82 posameznikov (80,4 %) je doseglo 

10 točk, samo 2 posameznika (2 %) pa sta dosegla 8 točk. Za normalni dosežek na testu šteje 8 

ali več točk, kar pomeni, da nihče izmed posameznikov v splošnem vzorcu ni izkazal težav na 

področju reševanja problemov. Tako mediana kot modus zavzemata vrednost 10. Vrednost 

mediane je skladna z rezultati raziskave Butt in Bucks (2004), kjer je bil starostni razpon 

udeležencev prav tako velik (med 27 in 89 let). Neubauer (2015), ki je na Češkem izvajal 

raziskavo, v kateri je primerjal uporabo Butt testa neverbalnega sklepanja in Token testa, je 

skladno z našo raziskavo ugotovil, da kontrolna skupina zdravih ljudi ni imela težav pri 

reševanju Butt testa neverbalnega sklepanja, saj so vsi dosegli normalen rezultat. Nasprotno so 

imele osebe z afazijo po možganski kapi ali travmatski poškodbi glave bolj razpršene rezultate, 

kar sovpada tudi z našimi rezultati, predstavljenimi v tabelah 12 in 13. Če pogledamo še 

rezultate dveh portugalskih študij (Carreira Pratas, 2014; Costa, 2014), v katerih so test reševali 

zdravi posamezniki, lahko ugotovimo, da so vsi posamezniki stari med 20 in 35 let test v celoti 

rešili pravilno, posamezniki stari med 65 in 75 let pa sicer vseh nalog niso rešili pravilno, a je 

najslabše rešeno nalogo kljub temu rešilo kar 27 od 30 posameznikov. Podatka o povprečnem 

rezultatu na testu, in ali so bile pri katerem posamezniku odkrite težave, v portugalskih 

raziskavah niso podali. 

Iz Tabele 11 lahko razberemo tudi, da je statistična pomembnost Kolmogorov-Smirnov testa 

manjša od 0,05, kar pomeni, da se podatki ne porazdeljujejo normalno, zato bomo v nadaljnji 

analizi uporabljali neparametrične teste.  
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Tabela 12: Povprečno število doseženih točk na testu za klinični vzorec 

 N M SD Min Maks Me Mo KA KS 
K-S (p-

vrednost) 

Skupni dosežek 

(BTNS) 
17 7,41 1,91 2 10 7 7 -1,23 3,10 0,15 

 

Povprečni dosežek, ki so ga na testu dosegli predstavniki kliničnega vzorca, znaša 7,41 točke 

in je pričakovano precej nižji kot pri splošnem vzorcu. Ker je test v osnovi namenjen 

predstavnikom kliničnega vzorca, torej osebam z afazijo, so posledično rezultati tudi bolj 

variabilni. Minimalno število doseženih točk je bilo 2, maksimalno pa 10. Vrednost mediane in 

modusa je 7 točk. Tudi Butt in Bucks (2004) sta v svoji raziskavi pri osebah z afazijo po 

možganski kapi dobili enako vrednost mediane. Pri tem pa moramo upoštevati, da je njuna 

raziskava zavzela bistveno več oseb z afazijo (N = 93), starostni razpon pa je bil med 65 in 85 

let in je manjši kot v naši raziskavi. 

Glede na statistično pomembnost Kolmogorov-Smirnov testa, ki je večja od 0,05, naj bi se 

rezultati kliničnega vzorca porazdeljevali približno normalno. Kljub temu pa je spremenljivka 

skupnega dosežka zelo asimetrična v levo, prav tako pa tudi precej koničasta. Nasprotno 

statistična pomembnost Shapiro-Wilk testa znaša 0,036, kar je manj od 0,05. Na podlagi 

rezultata tega testa se podatki ne porazdeljujejo normalno. V nadaljnjih analizah bomo, tudi 

zaradi majhnega vzorca, uporabljali neparametrične teste. 

Tabela 13: Število in odstotek (%) posameznikov v kliničnim vzorcu glede na število 

doseženih točk na testu 

Število točk f f % 

2 1 5,9 

6 3 17,6 

7 5 29,4 

8 3 17,6 

9 3 17,6 

10 2 11,8 

 

V zgornji tabeli smo za klinični vzorec prikazali še število posameznikov glede na celoten 

rezultat na testu. Zajeli smo samo rezultate, ki so jih dosegli. Vidimo lahko, da je na testu 8  

posameznikov doseglo normalen rezultat (8 ali več točk), kar je malo manj kot polovica vzorca. 

Pri enem posamezniku vrsta napak nakazuje bolj na vizualne težave. Pri ostalih posameznikih 

pa je test nakazal na morebitne težave na področju reševanja problemov. Pri enem posamezniku 

so težave zelo izrazite. Med testiranjem smo lahko opazovali funkcioniranje posameznikov, 

nekatere informacije pa smo pridobili od svojcev ali delavcev v ustanovi. Glede na 

funkcioniranje posameznikov v vsakdanjem okolju menimo, da je test dobro nakazal na težave 

reševanja problemov, predvsem pri posameznikih z nižjimi rezultati. Kot primer ‒ posameznik, 
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ki se je na testu odrezal najslabše, ni samostojen in potrebuje stalno oskrbo. Ta oseba ima prav 

tako težjo obliko afazije in se sporazumeva večinoma le s posameznimi besedami, med katerimi 

prevladujejo verbalni stereotipi.  

Neubauer, Zelenkova in Vackova (2018) so pri 20 osebah s težjo obliko afazije dobili podobne 

rezultate. Posamezniki v njihovi raziskavi so na testu dosegli med 5 in 10 točk. Povprečni 

rezultat na celotnem testu je znašal 8 točk, kar je nekoliko več kot je dosegel naš klinični vzorec.  

3.4.2 Razlike med spoloma 

Preverili smo, ali se skupni dosežek na Butt testu neverbalnega sklepanja razlikuje med 

spoloma. Razlike med spoloma smo preverili tako na splošnem kot kliničnem vzorcu. Za 

preverbo razlik smo – zaradi nenormalne porazdelitve odvisne spremenljivke – uporabili Mann-

Whitneyev U test za neodvisne vzorce. Pri tem nismo ugotovili statistično pomembnih razlik 

med spoloma ‒ ne na splošnem in ne na kliničnem vzorcu. Pri obeh vzorcih je bila vrednost 

večja od 0,05. Tako v splošnem kot kliničnem vzorcu so moški in ženske dosegli podoben 

rezultat. Opazimo pa lahko, da je bil povprečni rezultat pri moških in ženskah v kliničnem 

vzorcu precej nižji od splošnega vzorca, kar je bilo, glede na skupni povprečni rezultat, 

pričakovano. V splošnem vzorcu so bile malenkost uspešnejše ženske, v kliničnem pa moški, 

vendar so razlike zanemarljive.  

Tabela 14: Rezultati Mann-Whitneyevega U testa za preverbo razlik v skupnem dosežku na 

testu med spoloma 

 Moški Ženske    

 M SD M SD U Z p 

Splošni vzorec 9,77 0,43 9,80 0,49 1226,00 -0,68 0,50 

Klinični vzorec 7,44 2,35 7,38 1,41 28,50 -0,74 0,46 

Opombe. *p < 0,05; **p < 0,01. 

3.4.3 Povezave s starostjo in razlike med starostnimi skupinami 

Želeli smo ugotoviti tudi, ali se dosežki na testu pomembno povezujejo s starostjo. To smo 

ponovno preverili na obeh vzorcih, uporabili pa smo Spearmanov koeficient korelacije, zaradi 

nenormalne porazdelitve odvisne spremenljivke. Vrednost koeficienta se giblje na intervalu od 

-1 do 1. Izračun je pokazal, da se na splošnem vzorcu dosežki na testu pomembno povezujejo 

s starostjo (rs = -0,36, p < 0,01). Povezava je negativna, kar pomeni, da z naraščanjem starosti 

uspešnost na testu upada. Tudi na kliničnem vzorcu je, kljub majhnemu vzorcu, test pokazal 

statistično pomembno povezavo med starostjo in skupnim rezultatom na testu. Povezava na 

kliničnem vzorcu je še močnejša (rs = -0,53, p = 0,03) in prav tako negativna. Sklenemo lahko, 

da se starejši udeleženci slabše odrežejo na Butt testu neverbalnega sklepanja. 

V nadaljevanju smo udeležence razdelili še v starostne skupine in primerjali njihove dosežke 

na testu. Predstavnike splošnega vzorca smo razdelili v 4 starostne skupine prikazane v Tabeli 

15. Ugotovimo lahko, da se tudi glede na starostne skupine dosežki na testu s starostjo v 

povprečju znižujejo. Najuspešnejša je bila sicer druga starostna skupina, najslabša pa četrta 
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starostna skupina. Kruskal-Wallisov test je pokazal, da med starostnimi skupinami obstajajo 

statistično pomembne razlike (p < 0,05). 

Tabela 15: Rezultati Kruskal-Wallisovega testa za preverbo razlik v skupnem dosežku na testu 

med starostnimi skupinami na splošnem vzorcu 

Starostna skupina N M SD χ² Df p 

do 30 let 25 9,88 0,33 

17,21 3 < 0,01** 
31–50 let 22 9,95 0,21 

51–70 let 26 9,88 0,33 

71 let in več 29 9,48 0,63 

Opombe. *p < 0,05; **p < 0,01. 

Izvedli smo tudi post-hoc analize, da bi ugotovili med katerimi starostnimi skupinami se 

pojavljajo statistično pomembne razlike. Za to smo uporabili neparametrični Mann-Whitneyev 

U test.  

Tabela 16: Rezultati post hoc analiz (Mann-Whitneyevega U testa) za preverbo razlik v 

skupnem dosežku na testu med pari starostnih skupin na splošnem vzorcu 

Pari starostnih skupin U Z p 

1–2 254,5 -0,90 0,37 

1–3 323,5 -0,05 0,96 

1–4 240,5 -2,66 < 0,01** 

2–3 266,0 -0,86 0,39 

2–4 189,5 -3,17 < 0,01** 

3–4 248,5 2,74 < 0,01** 

Opombe. *p < 0,05; **p < 0,01. Starostne skupine; 1: do 30 let, 2: 31–50 let, 3: 51–70 let, 4: 

71 let in več. 

Post hoc rezultati Mann-Whitneyevega U testa so pokazali statistično pomembno razliko med 

prvo in četrto skupino (p < 0,05) v dosežku na Butt testu neverbalnega sklepanja, prav tako smo 

odkrili pomembno razliko med drugo in četrto ter tretjo in četrto skupino. Ti rezultati 

implicirajo, da predvsem starejši nad 70 let dosegajo nižje oziroma slabše rezultate na testu. 

Podobno analizo smo s pomočjo Mann-Whitneyevega U testa izvedli tudi na kliničnem vzorcu, 

kjer pa smo udeležence – zaradi majhnega vzorca – razdelili le v dve skupini. Na tiste mlajše 

in tiste starejše od sedemdeset let. Pri tem med mlajšimi (M = 7,64, SD = 2,34) in starejšimi (M 

= 7,00, SD = 0,63) nismo odkrili statistično pomembne razlike (U = 21,00, Z = -1,23, p = 0,22), 

četudi je razlika v povprečju kar znatna. To lahko pripišemo predvsem majhnemu numerusu. 

Zanimiva pa je ugotovitev, da v kolikor kliničnega vzorca ne razdelimo na starostne skupine, 

Spearmanov koeficient korelacije pokaže statistično pomembno povezavo med starostjo in 
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končnim dosežkom na testu. Da bi lahko zanesljivo trdili, ali so razlike ali jih ni, bi morali 

povezavo preveriti na večjem vzorcu.  

Praviloma starost ne bi smela vplivati na testni rezultat, vendar lahko ta vpliv razložimo s 

pomočjo več raziskav, ki so raziskovale sposobnosti reševanja problemov pri starejših in 

ugotavljajo, da s starostjo ta sposobnost upada oz. je povezana s splošnim kognitivnim upadom. 

Diehl, Willis in Schaie (1995) so v študiji ugotovili, da je imela poleg inteligentnosti starost 

najmočnejši učinek na uspešnost reševanja problemov pri starejših odraslih. Rezultati so 

pokazali, da vsakodnevno reševanje problemov posredno preko kognitivnih sposobnosti lahko 

otežujejo še druge zdravstvene težave, kot so okvara sluha in kardiovaskularne motnje, ki pa so 

prav tako pogostejše pri starejših. Tudi ugotovitve metaštudije (Thornton in Dumke, 2005) 28 

raziskav s skupno 4482 udeleženci, podpirajo trditev, da v okviru vsakodnevnega reševanja 

problemov obstajajo zanesljive razlike v starosti. Zmanjšanje učinkovitega reševanja 

vsakdanjih problemov se pojavi v starejših letih. V starejših letih lahko upad mišljenja in 

spominskih sposobnosti vpliva na zmanjšano učinkovitost reševanja problemov, ne glede na 

vso nakopičeno znanje in izkušnje, ki so si jih osebe nabrale tekom življenja. Thornton, 

Paterson in Yeung (2013) navajajo, da lahko kontekst in vrsta problema sicer spremeni ta 

učinek, kljub temu pa so rezultati njihove raziskave pokazali, da so starejši odrasli oblikovali 

manj rešitev za naloge vsakodnevnih problemov v primerjavi z mlajšimi in s srednjimi 

odraslimi.  

Če pogledamo še rezultate portugalskih raziskav, opazimo podobno situacijo. Posamezniki, 

stari med 20 in 35 let, so Butt test neverbalnega sklepanja rešili brez težav in s 100 % 

uspešnostjo, posamezniki ‒ stari med 65 in 75 let ‒ pa so imeli pri reševanju nekaterih nalog 

več težav (Carreira Pratas, 2014; Costa, 2014).  

Kljub upadu sposobnosti reševanja problemov v starosti in ugotovljeni statistično pomembni 

povezavi med starostjo in končnim dosežkom na testu za splošni vzorec pa so vsi njegovi 

predstavniki na testu dosegli normalen rezultat. Vpliv starosti ni pomembno znižal dosežka. 

Menimo, da je k temu pripomoglo določanje kriterija normalnega dosežka v raziskavi avtoric 

Butt in Bucks (2004) s testiranjem zdrave angleške populacije, katere predstavniki so bili v 

večini starejši od 65 let.   

3.4.4 Razlike med splošnim in kliničnim vzorcem 

Nadalje smo preverili, ali prihaja do razlik v dosežku na testu med splošnim in kliničnim 

vzorcem. Za preverbo razlik smo uporabili neparametrični Mann-Whitneyev U test. Ugotovili 

smo, da je povprečni dosežek na splošnem vzorcu (M = 9,78, SD = 0,46) znatno višji od 

povprečnega dosežka udeležencev v kliničnem vzorcu (M = 7,41, SD = 1,91), opisana razlika 

pa je tudi statistično pomembna (U = 158,00, Z = -6,72, p < 0,01). Sklenemo lahko, da test  

uspešno ločuje med kliničnim in splošnim vzorcem. Podobno kot v našem primeru sta Butt in 

Bucks (2004) prav tako ugotovili statistično pomembno razliko med rezultati zdravih 

posameznikov in posameznikov z afazijo po možganski kapi. Ker je test v osnovi namenjen 

predstavnikom kliničnega vzorca, so rezultati povsem primerni. 
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3.4.5 Veljavnost Butt testa neverbalnega sklepanja 

Veljavnost testa smo preverjali z ugotavljanjem vsebinske veljavnosti. Zanimalo nas je, ali je 

vsebina testa ustrezna. Ocenila jo je skupina 11 strokovnjakov, med katerimi so bili  3 specialisti 

klinične logopedije, 2 logopeda, specialist klinične psihologije in 5 delovnih terapevtov. Vsi 

omenjeni strokovnjaki se pri svojem delu srečujejo z osebami z afazijo in izvajajo rehabilitacijo 

oseb po poškodbi možganov. Strokovnjaki so ocenili vsebinsko veljavnost posamezne naloge 

in testa v celoti. Vseh 11 strokovnjakov je potrdilo, da je test kot celota vsebinsko veljaven.  

Dodatno smo izračunali še vsebinsko veljavnost za posamezne naloge testa, in sicer s pomočjo 

Lawshejevega razmerja vsebinske veljavnosti (RVV). Vsak ocenjevalec je moral nalogo oceniti 

kot: a) bistveno; b) koristno, a ne bistveno; c) ne nujno. Na podlagi odgovorov smo nato 

izračunali razmerje, pri katerem smo upoštevali le prvi odgovor (bistvena). V primeru, da več 

kot polovica ocenjevalcev oceni nalogo z bistveno, ima ta zadostno vsebinsko veljavnost. 

Vrednost razmerja se giblje od -1 do +1 (Bucik, 1997). Rezultati so prikazani v Tabeli 17. 

Tabela 17: Rezultati razmerja vsebinske veljavnosti (RVV) za 11 ocenjevalcev 

 Naloga 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RVV 1 0,63 1 1 1 0,63 0,82 0,63 0,63 0,63 

 

Iz Tabele 17 lahko razberemo, da je vrednost razmerja vsebinske veljavnosti pri vsaki nalogi 

pozitivna, kar pomeni, da je vsako nalogo več kot polovica ocenjevalcev ocenila kot vsebinsko 

veljavno oz. bistveno za omenjen test. Zanimiv je podatek, da so ocenjevalci, kljub 10 nalogam 

istega tipa, ki merijo eno lastnost, nekatere naloge označili kot koristne, a ne bistvene in celo 

nebistvene. Predvidevamo, da so se osredotočali tudi na ustreznost fotografij pri posamezni 

nalogi. Če upoštevamo mejne vrednosti za RVV pri stopnji 5 % tveganja (p = 0,05) glede na 

število ocenjevalcev v skupini (Lawshe, 1975, v Bucik, 1997), vse naloge presegajo mejno 

vrednost 0,59 za 11 ocenjevalcev. Zaključimo lahko, da so tako posamezne naloge kot test v 

celoti vsebinsko veljavni. 

3.4.6 Zanesljivost Butt testa neverbalnega sklepanja 

Kot mero zanesljivosti smo preverili notranjo skladnost testa, na katero vplivajo tako korelacije 

med postavkami (te morajo biti čim večje) kot tudi dolžina testa. Večji kot je obseg nalog, večjo 

zanesljivost lahko pričakujemo (Bucik, 1997). Zanimalo nas je, v kolikšni meri test odraža 

dejanski dosežek in v kolikšni meri gre za napako pri merjenju. Pri preverjanju smo uporabili 

Cronbachov alfa koeficient zanesljivosti, ki je primeren tudi za dihotomne naloge oziroma 

postavke. Koeficient zavzema vrednosti na intervalu od 0 do 1.  

Koeficient zanesljivosti na splošnem vzorcu je bil zelo nizek ( = 0,02), vendar lahko to 

pripišemo ugotovitvi, da so udeleženci v splošnem vzorcu povečini v celoti pravilno rešili vse 

oziroma večino nalog, tako da ni dovoljšne variabilnosti med nalogami za dosego zadovoljive 

zanesljivosti. V analizo zanesljivosti splošnega vzorca je bilo vključenih le 5 nalog (naloge 1, 

3, 5, 6 in 8), ostale so bile obravnavane kot konstante, saj so jih vsi udeleženci rešili pravilno.   
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Koeficient zanesljivosti na kliničnem vzorcu je bil bistveno višji ( = 0,66). Njegova vrednost, 

glede na literaturo, predstavlja nizko do srednjo stopnjo zanesljivosti (Jerman, 2012a). Kljub 

temu težko potrdimo takšno stopnjo zanesljivosti, saj je numerus kliničnega vzora premajhen. 

Predvidevamo, da bi bil koeficient zanesljivosti višji, če bi v klinični vzorec vključili več oseb 

z afazijo. Poleg tega je test zaradi specifičnih potreb oseb z afazijo zelo kratek in obsega le 10 

nalog. 

Preverili smo tudi, ali bi se koeficient zanesljivosti izboljšal ob izbrisu katere izmed nalog. 

Ugotovili smo, da bi se zanesljivost izračunana na kliničnem vzorcu nekoliko izboljšala ob 

izbrisu naloge 3 ( = 0,73). Na splošnem vzorcu bi se zanesljivost sicer malenkostno izboljšala 

ob izbrisu postavke 1, ampak bi bila še vedno izjemno nizka ( = 0,09). 

Rezultatov naše raziskave ne moremo primerjati z originalnimi rezultati, saj sta avtorici Butt in 

Bucks (2004) za preverjanje zanesljivost izbrali retestno ali ponavljalno metodo. Vzorec oseb 

z afazijo je bil večji kot v našem primeru (N = 27), koeficient zanesljivosti pa zelo visok (0,97). 

Prav tako nista ugotovili statistično pomembnih razlik v skupnem dosežku med prvim in drugim 

ocenjevanjem (Z = -1,2, p = 0,234). 

3.4.7 Diskriminativnost Butt testa neverbalnega sklepanja 

Izračunali smo Fergusonov koeficient delta, ki nam pove indeks diskriminativnosti za celoten 

test. Pri tem smo omenjen koeficient izračunali za splošni in klinični vzorec. Na splošnem 

vzorcu smo izračunali nizek koeficient (δ = 0,35),  na kliničnem vzorcu pa je bil koeficient 

precej višji (δ = 0,88). Glede na to, da se diskriminativnost kaže v razpršenosti rezultatov okoli 

srednje vrednosti, smo takšne rezultate pričakovali. Skupni dosežki na testu so bili pri kliničnem 

vzorcu veliko bolj variabilni kot pri predstavnikih splošnega vzorca, kjer jih je večina dosegla 

enak rezultat. Podatki o diskriminativnosti testa na obeh vzorcih so smiselni in indicirajo, da je 

naš test primeren za klinično populacijo, pri kateri uspešno loči boljše reševalce od slabših, za 

ne-klinično populacijo pa je manj primeren, saj je prelahek in ni ustrezno diskriminativen. Za 

predstavnike splošnega vzorca, torej zdravo populacijo brez nevroloških težav, bi za 

ugotavljanje težav reševanja problemov oz. ločevanje boljših posameznikov od slabših morali 

oblikovati bistveno težje naloge. Za splošno populacijo testi, ki ugotavljajo sposobnosti 

reševanja problemov, že obstajajo, vendar pa so pretežki za populacijo oseb z afazijo, predvsem 

zaradi bistveno večjih verbalnih zahtev. Ugotovimo lahko, da ima Butt test neverbalnega 

sklepanja za osebe z afazijo dodano vrednost.  

3.4.8 Diskriminativnost testnih nalog 

Nadalje smo diskriminativnost izračunali tudi testnim nalogam – torej, v kolikšni meri slednje 

razlikujejo med dobrimi in slabimi reševalci. Rezultati so prikazani v Tabeli 18. Uporabili smo 

indirektno metodo: izračunali smo indekse diskriminativnosti (pointbiserialne koeficiente 

korelacij med nalogami in končnimi dosežki) in popravljene koeficiente diskriminativnosti – 

ang. corrected item total corelations (popravljene v smislu, da so od celotnega seštevka odšteti 

dosežki na obravnavani postavki). Bolje, kot naloga razlikuje boljše testirance od slabših, višji 

bo koeficient (Bucik, 1997).  
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Indekse diskriminativnosti smo izračunali samo za klinični vzorec. Za splošni vzorec jih nismo 

izračunali, ker so bili rezultati na slednjem premalo variabilni za ugotavljanje korelacij 

(polovica nalog je bila obravnavanih kot konstante). Poleg tega moramo opozoriti še, da so 

posamezniki v kliničnem vzorcu na nalogo 10 v celoti odgovorili pravilno, tako da zanjo tudi 

na kliničnem vzorcu nismo mogli izračunati njene diskriminativnosti. 

Tabela 18: Indeksi diskriminativnosti nalog in popravljeni indeksi diskriminativnosti nalog 

izračunani na kliničnem vzorcu 

 Klinični vzorec 

Naloga Diskriminativnost naloge Diskriminativnost naloge (PU) 

1 0,70 0,54 

2 0,73 0,66 

3 0,21 -0,06 

4 0,44 0,25 

5 0,50 0,30 

6 0,49 0,26 

7 0,73 0,66 

8 0,62 0,41 

9 0,73 0,66 

10 / / 

Opombe. PU – popravek na ugibanje. 

Naloge z indeksom diskriminativnosti nad 0,4 so smatrane za zelo dobre, od 0,3 do 0,39 za 

srednje dobre, od 0,20 do 0,29 za slabe, če pa je indeks diskriminativnost manjši od 0,20, je 

naloga neustrezna (Jerman, 2012b). Na kliničnem vzorcu diskriminativnost nalog zavzema 

razpon od 0,21 do 0,73, kar pomeni, da nobena izmed nalog ni neustrezna. Najvišjo 

diskriminativnost najdemo pri nalogah 2, 7 in 9, medtem ko v negativnem smislu izstopa naloga 

3 (koeficient diskriminativnosti je na meji ustreznosti), sledita pa ji nalogi 4 in 6 ‒ s sicer 

zadovoljivo diskriminativnostjo. Popravljeni koeficienti diskriminativnosti zavzemajo 

vrednosti med -0,06 in 0,66. Najnižjo popravljeno diskriminativnost dosega naloga 3. Slednja 

je celo negativna in bi jo lahko glede na vrednost indeksa smatrali za neustrezno. Razmeroma 

nizko diskriminativnost dosegata tudi postavki 4 in 6. Najvišje popravljene koeficiente 

diskriminativnosti najdemo pri nalogah 2, 7 in 9.  

Najslabše med dobrimi in slabimi testiranci torej loči naloga 3, sledita ji nalogi 4 in 6. Preostale 

naloge so, glede na popravljene indekse diskriminativnosti, zelo dobre. Naloga 3 je, kot bomo 

v nadaljevanju videli pri analizi distrakotrjev, precej problematična predvsem zaradi same 

izbire distraktorjev.  
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3.4.9 Težavnost testnih nalog 

Izračunali smo težavnost in popravljeno (upoštevan popravek na ugibanje) težavnost za vse 

naloge na splošnem in kliničnem vzorcu. Rezultati so prikazani v Tabeli 19. Iz nje lahko 

razberemo, da nepopravljeni indeksi težavnosti nalog na splošnem vzorcu zavzemajo vrednosti 

med 0,93 in 1, popravljeni indeksi težavnosti pa med 0,91 in 1. Ugotovimo torej, da so 

koeficienti težavnosti zelo visoki, kar implicira na nizko težavnost nalog. Idealne naloge naj bi  

imele indeks težavnosti med 0,5 in 0,8. Najlažje naloge so bile naloge 2, 4, 7, 9 in 10, ki so jih 

pravilno rešili prav vsi udeleženci. Najtežja je bila naloga 3, sledita nalogi 6 in 8.  

Pri rezultatih splošnega vzorca moramo upoštevati, da splošni vzorec predstavlja zdrava 

populacija brez nevroloških težav, pri kateri smo pričakovali, da z reševanjem testa ne bo imela 

težav. Test je, kot je bilo že omenjeno, namenjen specifični populaciji – osebam z afazijo, pri 

katerih se lahko pojavijo še dodatne kognitivne motnje, zato so naloge namenoma lažje 

oblikovane ter se nanašajo na reševanje vsakdanjih problemov, ki so v osnovi lažji, kot pa 

reševanje abstraktnih problemov. Ti rezultati torej potrjujejo ugotovitve, do katerih smo prišli 

že pri računanju diskriminativnosti testa, da test ni primeren za ugotavljanje težav reševanja 

problemov oziroma morebitnih kognitivnih primanjkljajev pri zdravi odrasli populaciji. 

Tabela 19: Indeksi težavnosti nalog in popravljeni indeksi težavnosti nalog izračunani na 

splošnem in kliničnem vzorcu 

Opombe. PU – popravek na ugibanje. 

Oglejmo si še klinični vzorec, pri katerem je bila težavnost nalog bolj variabilna. Nepopravljeni 

koeficienti težavnosti zavzemajo vrednosti med 0,29 in 1, medtem ko popravljeni koeficienti 

težavnosti zavzemajo vrednosti med 0,06 in 1. Najlažja je naloga 10, sledijo naloge 2, 7 in 9. 

Najtežja je naloga 6, sledita nalogi 8 in 3. Glede na popravljene indekse težavnosti imajo 

priporočeno težavnost med 0,5 in 0,8 naloge 1, 4 in 5. Če upoštevamo nekoliko širši kriterij 

priporočljivih indeksov težavnosti, ki ga navaja Bucik (1997) – med 0,15 in 0,90 – pa lahko 

 Splošni vzorec Klinični vzorec 

Naloga Težavnost Težavnost (PU) Težavnost Težavnost (PU) 

1 0,97 0,96 0,71 0,61 

2 1,00 1,00 0,94 0,92 

3 0,93 0,91 0,53 0,37 

4 1,00 1,00 0,82 0,76 

5 0,99 0,98 0,76 0,69 

6 0,94 0,92 0,29 0,06 

7 1,00 1,00 0,94 0,92 

8 0,95 0,93 0,47 0,29 

9 1,00 1,00 0,94 0,92 

10 1,00 1,00 1,00 1,00 
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tem nalogam dodamo še nalogi 3 in 8. To pomeni, da ima 5 nalog ustrezno težavnost, 5 nalog 

pa je prelahkih (2, 7, 9, 10) ali pretežkih (6). Če pa se osredotočimo na indekse težavnosti brez 

popravka za ugibanje, lahko v širši kriterij zadovoljive težavnosti nalog uvrstimo 6 nalog – 

poleg prej omenjenih nalog 1, 3, 4, 5 in 8, še nalogo 6.  

Pri tem je potrebno vzeti v obzir zelo majhen vzorec oseb z afazijo. Analiza na večjem vzorcu 

bi dala realnejše rezultate. Prav tako so 3 naloge (2, 7 in 9), ki naj bi po teh rezultatih bile 

prelahke, na meji širšega kriterija priporočljivih indeksov težavnosti. Omenjene tri naloge kljub 

temu da jih analiza težavnosti označi kot prelahke, pa glede na zgornje podatke o 

diskriminativnosti nalog najbolje razlikujejo med dobrimi in slabimi testiranci. Morebitni 

vzrok, ki vpliva na premalo ali preveliko težavnost nalog so lahko tudi distraktorji, ki jih bomo 

analizirali v enem izmed naslednji poglavij.  

3.4.10 Povezave med testnimi nalogami 

Povezave med nalogam smo preverili na rezultatih kliničnega vzorca. Zaradi premajhne 

variabilnosti odgovorov pri splošnem vzorcu na slednjem korelacij nismo računali. Izračunali 

smo Fi-koeficiente, ki so računsko ekvivalentni Pearsonovim koeficientom korelacije. Ker je 

naloga 10 obravnavana kot konstanta, je nismo vključili v analizo.  

Iz Tabele 20 lahko razberemo, da povezave zavzemajo razpon od zmerno do močno negativnih 

(na primer korelacija med tretjo in četrto nalogo) do popolno pozitivnih (povezave med 

nalogami 2 in 7, 2 in 9 ter 7 in 9). Večina povezav ne dosega statistične pomembnosti, predvsem 

zaradi majhnega števila subjektov v kliničnem vzorcu. Ponovno izstopa naloga 3, ki 

najopazneje negativno korelira z ostalimi nalogami, kar daje pomisleke o njeni ustreznosti. 

Naloga 3 ima tudi nizko stopnjo diskriminativnosti, torej povezanosti s končnim testnim 

rezultatom. Podobno lahko opazimo pri nalogah 4 in 6, vendar imata, glede na tretjo nalogo, 

višjo stopnjo diskriminativnosti in manj negativnih povezav z ostalimi nalogami. Kot navaja 

Bucik (1997), sta možni dve razlagi, zakaj nekatere naloge implicirajo na nizko stopnjo 

povezanosti z dosežkom na testu – ali naloga ne korelira z nobeno drugo nalogo ali pa z 

nekaterimi korelira pozitivno, z drugimi se sploh ne povezuje, s tretjimi pa je v negativni zvezi. 

V našem primeru za naloge 3, 4 in 6 drži druga razlaga, kar bi lahko pomenilo, da test meri dve 

različni lastnosti. Glede na literaturo (Jerman, 2012b) bi morali takšne naloge izločiti ali 

preoblikovati. Zakaj prihaja pri omenjenih nalogah do takšnih odstopanj, nam bo dodatno 

razjasnila še analiza distraktorjev.  

Ob neupoštevanju naloge 3 lahko opazimo, da imajo preostale naloge povprečno korelacijo z 

ostalimi nalogami večjo od 0,10 (razen povezanost nalog 4 in 6 ter 5 in 6), kar pomeni, da je 

stopnja homogenosti zadovoljiva. Kar nekaj povezav je celo večjih kot 0,25, kar pa pomeni, da 

je stopnja povezanosti zelo homogena.  
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Tabela 20: Koeficienti povezav (Fi-koeficienti) med nalogami na kliničnem vzorcu 

Naloga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -         

2 0,39 -        

3 -0,09 -0,24 -       

4 0,38 0,54* -0,44 -      

5 0,25 0,45 0,03 0,11 -     

6 0,42 0,16 0,35 -0,04 -0,25 -    

7 0,39 1,00** -0,24 0,54* 0,45 0,16 -   

8 0,35 0,24 0,18 0,13 0,25 0,17 0,24 -  

9 0,39 1,00** -0,24 0,54* 0,45 0,16 1,00** 0,24 - 

Opombe. *p < 0,05; **p < 0,01. 

 

3.4.11 Analiza distraktorjev 

Kot zadnje smo analizirali tudi distraktorje – posebej na splošnem in posebej na kliničnem 

vzorcu. Dobro izbrani distraktorji namreč vplivajo na težavnost in diskriminativnost testnih 

nalog, posledično pa še na veljavnost in zanesljivost testa (Jerman, 2012b). Izračunali smo 

njihovo frekvenco in odstotek, prav tako pa smo z χ²-testom po principu hipoteze enake 

verjetnosti (ang. Chi-Square goodness of fit test) preverili, ali so udeleženci posamične 

distraktorje pri vsaki nalogi izbirali v enaki meri.  

Iz Tabele 21 lahko razberemo, da so udeleženci v splošnem vzorcu poredko »nasedli« podanim 

distraktorjem. Izjema so le pogosteje izbrani vizualni distraktor pri nalogi 3 in semantična 

distraktorja pri nalogah 1 in 6. Pri nalogi 3, kjer je problem glavobol, so vizualni distraktor 

barvni bomboni. Med samim testiranjem smo večkrat opazili, obenem pa so to potrdili tudi 

komentarji testirancev ob nalogi, da bombone zamenjujejo za tablete, ki so rešitev problema 

oz. tarčni odgovor. Predvsem pri starejših odraslih se je pojavil komentar »barvne tablete«. 

Poleg tega so bomboni (pri nas so jim najbolj podobni znani »Smarties« bomboni) v stekleni 

posodici in ne v škatlici, kot smo pri nas navajeni. Iz tega vidika bi bilo dobro premisliti, ali je 

slikovni material za vizualni distraktor primeren. Pri nalogi 1, kjer je problem ranjen prst, je 

semantični distraktor lepilni trak, ki so ga 3 osebe zamenjale za obliž, pri nalogi 6, kjer je na 

sliki polita kava, pa je semantični distraktor slika, na kateri sta metla in smetišnica, ki bi jo 4 

osebe uporabile namesto krpe. Zanimiva je še naloga 8, kjer sta dve osebi izbrali vizualni 

distraktor (leseno zagozdo), ena oseba je izbrala nepovezan distraktor, pri katerem že samo ime 

pove, da se najmanj navezuje na tarčni odgovor, dve osebi pa celo nista izbrali odgovora 

(neizbran odgovor se šteje kot napačen, a ni vključen v analizo distraktorjev, saj mednje ne 

spada). Pri omenjeni nalogi so na sliki, ki predstavlja problem, zlomljene konice svinčnika, 

angleški napisi, ki so testirance velikokrat zmedli in preusmerili njihovo pozornost od glavnega 

problema, vendar pa niso bistveno vplivali na rezultat. 
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Ker je bila izbira distraktorjev na splošnem vzorcu tako redka, pri večini nalog nismo mogli 

izračunati χ²-testa po principu hipoteze enake verjetnosti. Omenjeni test smo lahko izračunali 

le pri nalogah 3, 6 in 8. Rezultati testov pri teh nalogah pa so ponudili podobne zaključke: med 

posameznimi vrstami distraktorjev ni statistično pomembnih razlik v njihovi izbiri.  

Tabela 21: Frekvenčni in odstotkovni prikaz izbranih distraktorjev za splošni vzorec ter 

rezultati χ²-testa po principu hipoteze enake verjetnosti 

Naloga 
Vizualni 

distraktor 
% 

Semantični 

distraktor 
% 

Nepovezan 

distraktor 
% χ2 p 

1 0 0 3 2,9 0 0 / / 

2 0 0 0 0 0 0 / / 

3 6 5,9 1 1,0 0 0 3,57 0,06 

4 0 0 0 0 0 0 / / 

5 0 0 1 1,0 0 0 / / 

6 2 2,0 4 3,9 0 0 0,67 0,41 

7 0 0 0 0 0 0 / / 

8 2 2,0 0 0 1 1,0 0,33 0,56 

9 0 0 0 0 0 0 / / 

10 0 0 0 0 0 0 / / 

Opombe. *p < 0,05; **p < 0,01. Odstotki se nanašajo na vse odgovore (N = 102). 

Primerjava rezultatov splošnega vzorca z raziskavo Butt in Bucks (2004) nam da zanimive 

podatke. Če so pri nas, glede na izbiro distraktorjev pri tipični populaciji, izstopale naloge 1, 3, 

5, 6 in 8, pri ostalih pa distraktorji niso bili izbrani, je tipična angleška populacija (N = 84), 

razen pri nalogah 4 in 10, pri vsaki izbrala vsaj en distraktor. Največkrat je bil izbran semantični 

distraktor pri nalogi 6, tako kot v naši raziskavi, in vizualni distrakor pri nalogi 8, ki sta ga pri 

nas izbrala 2 udeleženca. Pri nas izstopajoči vizualni distraktor pri tretji nalogi pri angleški 

tipični populaciji ni bil izbran, je pa bil pri tej nalogi štirikrat izbran nepovezan distraktor. V 

omenjeni raziskavi je bil s strani tipične populacije največkrat izbran semantični distraktor, 

sledil je vizualni, medtem ko je bil v naši raziskavi največkrat izbran vizualni distraktor, na 

drugem mestu pa semantični. Kot lahko opazimo ‒ tako pri tipični populaciji kot v nadaljevanju 

pri osebah z afazijo ‒ so testiranci najmanj izbirali nepovezane distraktorje, kar je razumljivo, 

saj so najmanj povezani s tarčnim odgovorom in jih testiranci hitro izločijo. 

Analiza distraktorjev na kliničnem vzorcu je nadalje pokazala, da so v omenjeni skupini zaradi 

slabših testnih rezultatov posledično distraktorje izbirali pogosteje. Najbolj so jih zavedli 

vizualna distraktorja naloge 3 in naloge 8 ter semantični distraktor pri nalogi 6. Opazimo lahko, 

da izstopajo podobni distraktorji kot pri tipični populaciji. Med testiranjem so testiranci v 

kliničnem vzorcu pričakovano redko podajali komentarje ob nalogah. Komentarji, ki so jih 

podali, pa so zelo podobni komentarjem tipične populacije. Predvsem pri nalogi 3 so izbirali 

»barvne/rdeče tablete za glavobol«, kar pomeni izbiro vizualnega distraktorja.  
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Spet smo z χ²-testom po principu hipoteze enake verjetnosti preverili, ali so udeleženci 

distraktorje izbirali v enaki meri. Tokrat smo med distraktorji ugotovili dve statistično 

pomembni razliki, in sicer pri nalogi 3 in nalogi 6. Tako lahko sklepamo, da so udeleženci pri 

nalogi 3 statistično pomembneje izbirali vizualni distraktor, pri nalogi 6 pa semantični 

distraktor, kar nakazuje na to, da distraktorja morda nista primerna in bi ju bilo potrebno 

nadomestiti z drugimi. Pri ostalih nalogah statistično pomembnih razlik nismo ugotovili.  

Tabela 22: Frekvenčni in odstotkovni prikaz izbranih distraktorjev za klinični vzorec ter 

rezultati χ²-testa po principu hipoteze enake verjetnosti 

Naloga 
Vizualni 

distraktor 
% 

Semantični 

distraktor 
% 

Nepovezan 

odgovor 
% χ2 p 

1 1 5,9 3 17,6 0 0 1,00 0,32 

2 1 5,9 0 0 0 0 / / 

3 7 41,2 1 5,9 0 0 4,50 0,03* 

4 1 5,9 2 11,8 0 0 0,33 0,56 

5 1 5,9 3 17,6 0 0 1,00 0,32 

6 2 11,8 9 52,9 1 5,9 9,50 0,01* 

7 0 0 1 5,9 0 0 / / 

8 5 29,4 2 11,8 0 0 1,29 0,26 

9 0 0 1 5,9 0 0 / / 

10 0 0 0 0 0 0 / / 

Opombe. *p < 0,05; **p < 0,01. Odstotki se nanašajo na vse odgovore (N = 17). 

 

3.4.12 Razlike v spolu in starosti pri izbiri distraktorjev 

Preučili smo tudi, ali med spoloma obstajajo razlike v nagnjenosti k izbiri posamezne vrste 

distraktorjev. Tako smo pri vsakem posamezniku sešteli število izbranih semantičnih, vizualnih 

in nepovezanih distraktorjev ter vsako našteto kategorijo distraktorjev primerjali med spoloma. 

Za to smo uporabili neparametrični Mann-Whitneyev U test; seštevki semantičnih (K–S = 0,49; 

p < 0,01), vizualnih (K–S = 0,47; p < 0,01) in nepovezanih distraktorjev (K–S = 0,54; p < 0,01) 

se namreč niso porazdeljevali v skladu z normalno porazdelitvijo. Omenjen neparametrični test 

je pokazal (Tabela 23), da na splošnem vzorcu med moškimi in ženskami ni statistično 

pomembnih razlik v izbiri semantičnih, vizualnih in nepovezanih distraktorjev. Enako lahko 

ugotovimo tudi za klinični vzorec.   
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Tabela 23: Prikaz povprečne pogostosti izbire distraktorjev pri moških in ženskah ter rezultati 

Mann-Whitneyevega U testa za preverbo pomembnosti razlik med spoloma na splošnem in 

kliničnem vzorcu 

 Moški Ženske    

Tip distraktorja M SD M SD U Z p 

Splošni vzorec        

Semantični 0,10 0,04 0,93 0,05 1259,5 -0,50 0,62 

Vizualni 0,10 0,04 0,07 0,04 1257,0 -0,53 0,60 

Nepovezani 0,02 0,02 0 0 1269,0 -1,06 0,29 

Klinični vzorec        

Semantični 1,11 0,48 1,00 0,33 1259,5 -0,50 0,62 

Vizualni 1,33 0,41 1,25 0,31 1257,0 -0,53 0,60 

Nepovezani 0,11 0,11 0 0 1269,0 -1,06 0,29 

Opombe. *p < 0,05; **p < 0,01. 

Podoben postopek smo ponovili tudi za preverbo morebitnih razlik med starostnimi skupinami. 

Rezultati so prikazani v Tabeli 24. Udeležence smo tako razdelili v štiri starostne skupine in 

primerjali število izbranih semantičnih, vizualnih in nepovezanih distraktorjev. Za ta namen 

smo uporabili Kruskal-Wallisov test. Ta je na splošnem vzorcu pokazal statistično pomembne 

razlike med starostnimi skupinami glede pogostosti izbire semantičnih distraktorjev, pri 

vizualnih in nepovezanih pa ne.  

Tabela 24: Prikaz povprečne pogostosti izbire distraktorjev pri različnih starostnih skupinah  v 

splošnem vzorcu in rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa za preverbo pomembnosti razlik 

med njimi 

 do 30 let 31–50 let 51–70 let 
71 let in 

več 
   

Tip 

distraktorja 
M SD M SD M SD M SD χ2 Df p 

Semantični 0,04 0,04 0 0 0,08 0,05 0,24 0,09 7,99 3 0,05* 

Vizualni 0,04 0,04 0,5 0,05 0,04 0,04 0,21 0,08 7,03 3 0,07 

Nepovezani 0,04 0,04 0 0 0 0 0 0 3,08 3 0,38 

Opombe. *p < 0,05; **p < 0,01. 

Pri vrstah distraktorjev, ki so jih posamezniki različnih starostnih skupin izbirali v različni meri 

– med njimi smo ugotovili statistično pomembne razlike – smo opravili še potrebne post-hoc 

analize. Tako smo za vsak par starostnih skupin uporabili Mann-Whitneyev U test. Spodnja 

tabela tako prikazuje rezultate parnih primerjav starostnih skupin glede pogostosti izbire 

semantičnih distraktorjev na splošnem vzorcu. Test med večino parov ni odkril statistično 
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pomembnih razlik, izjema je le razlika med drugo in četrto starostno skupino, ki se je izkazala 

za statistično pomembno. Četrta starostna skupina je izbirala pomembno več semantičnih 

distraktorjev napram drugi starostni skupini, kar pa se lahko pojasni s slabšimi testnimi rezultati 

najstarejše (četrte) starostne skupine, ki na splošno vodijo do več napačno izbranih odgovorov 

oz. distraktorjev. 

Tabela 25: Rezultati Mann-Whitneyevega U testa za preverbo razlik v pogostosti izbire 

semantičnih distraktorjev med starostnimi skupinami na splošnem vzorcu 

Par starostnih skupin U Z p 

1–2 264,0 0,94 0,35 

1–3 313,0 -0,56 0,58 

1–4 301,5 1,82 0,07 

2–3 264,0 -1,32 0,19 

2–4 253,0 -2,25 0,03* 

3–4 327,0 -1,38 0,17 

Opombe. *p < 0,05; **p < 0,01. Starostne skupine; 1: do 30 let, 2: 31–50 let, 3: 51–70 let, 4: 71 

let in več. 

Razlike v starosti v izbiri vrste distraktorja smo preverili tudi na kliničnem vzorcu. Starostni 

skupini smo med seboj primerjali z Mann-Whitneyevim U testom. Rezultati so prikazani v 

Tabeli 26. Iz nje je razvidno, da so starejši v kliničnem vzorcu na testu  zbirali več semantičnih 

in vizualnih distraktorjev ter manj nepovezanih distraktorjev, a nobena med omenjenimi 

razlikami se ni izkazala za statistično pomembno. Pogostejšo izbiro distraktorjev starejše 

starostne skupine lahko spet razložimo s slabšimi končnimi dosežki na testu. 

Tabela 26: Rezultati Mann-Whitneyevega U testa za preverbo razlik v pogostosti izbire 

semantičnih distraktorjev med starostnima skupinama na kliničnem vzorcu 

 do 70 let 71 let in več    

Tip 

distraktorja 
M SD M SD U Z p 

Semantični 0,90 1,30 1,33 1,03 23,00 -1,06 0,29 

Vizualni 1,27 1,10 1,33 1,03 31,00 -0,22 0,83 

Nepovezani 0,09 0,30 0,0 0,0 30,00 -0,74 0,46 

Opombe. *p < 0,05; **p < 0,01 

Primerjave med skupinami smo dopolnili še z izračunanimi koeficienti korelacij med 

pogostostjo izbire posamezne vrste distraktorjev in starostjo. Spet smo izbrali neparametrično 

mero – Spearmanove koeficiente korelacij. Ti vodijo do podobnih izsledkov kot primerjave 

med starostnimi skupinami; pri splošnem vzorcu smo statistično pomembno povezavo 

zabeležili le med starostjo in pogostostjo izbire semantičnih distraktorjev (povezava je bila 
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zmerna). Na kliničnem vzorcu statistično pomembnih povezav sicer nismo zabeležili, vendar 

lahko to pripišemo predvsem nizkemu numerusu.  

Tabela 27: Povezave (Spearmanovi koeficienti) pogostosti izbire posameznih distraktorjev s 

starostjo testirancev na splošnem in kliničnem vzorcu 

Tip distraktorja rs p 

Splošni vzorec   

Semantični 0,33 < 0,01** 

Vizualni 0,19 0,06 

Nepovezani -0,16 0,10 

Klinični vzorec   

Semantični 0,43 0,09 

Vizualni 0,16 0,54 

Nepovezani 0,10 0,70 

Opombe. *p < 0,05; **p < 0,01. 

3.4.13 Norme 

Na osnovi izračuna kriterija, kdaj se posameznikov rezultat na Butt testu neverbalnega 

sklepanja interpretira kot normalen, ki sta ga Butt in Bucks (2004) uporabili v standardizaciji 

testa na angleški populaciji, smo izračunali kriterij tudi za slovensko populacijo. Upoštevali 

smo rezultate 95 % najboljših posameznikov splošnega vzorca. Ti so na testu dosegli 9 točk ali 

več. To pomeni, da naj bi pri slovenski populaciji za normalni dosežek štel rezultat 9 točk ali 

več. Ta kriterij je višji kot kriterij za originalno različico testa, ki znaša 8 točk. Ker je naš 

izračunan kriterij precej strog, predlagamo, da se obdrži kriterij 8 točk, predvsem, če se za 

testiranje uporablja originalna različica testa. Poleg tega naša tipična populacija starostno ni 

povsem enaka angleški. Ta je namreč zajela predvsem posameznike nad 65 let, naša starostna 

sestava pa je precej bolj raznolika. V primeru, da se test prilagodi, bo potreben nov izračun 

kriterijske norme.  

3.4.14 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

V1: Ali so prisotne razlike v testnih rezultatih po spolu in starosti? 

Rezultati (Tabela 14) so pokazali, da so tako v splošnem kot kliničnem vzorcu moški in ženske 

dosegli podoben rezultat. Pri preverjanju razlik med spoloma nismo ugotovili statistično 

pomembne razlike ne na splošnem in ne na kliničnem vzorcu.  

Nasprotno smo ugotovili, da se končni rezultat na testu, tako za splošni kot klinični vzorec, 

statistično pomembno povezuje s starostjo. Povezava s starostjo je bila pri obeh vzorcih 

negativna, kar pomeni, da z naraščanjem starosti uspešnost na testu upada. Sklepamo lahko, da 

starejši slabše rešujejo Butt test neverbalnega sklepanja. Kljub temu so vsi posamezniki v 

splošnem vzorcu dosegli normalen rezultat in niso nakazali težav reševanja problemov. Vpliv 

starosti na reševanje problemov lahko razložimo s pomočjo že omenjenih raziskav (Diehl, 
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Willis in Schaie, 1995; Paterson in Yeung, 2013; Thornton in Dumke, 2005), v katerih so 

ugotovili, da sposobnost reševanja vsakodnevnih problemov s starostjo upada. Tudi rezultati 

portugalskih raziskav (Carreira Pratas, 2014; Costa, 2014) so pokazali, da so imeli mlajši 

posamezniki pri reševanju Butt testa neverbalnega sklepanja bistveno manj težav kot starejši.  

Udeležence v raziskavi smo razdelili še v starostne skupine in na ta način ponovno preverili 

razlike v starosti v končnem dosežku na testu. Tudi med starostnimi skupinami smo na 

splošnem vzorcu ugotovili statistično pomembno razliko (Tabela 12). Primerjava med 

skupinami (Tabela 13) je pokazala, da se statistično pomembne razlike pojavljajo med prvo in 

četrto, drugo in četrto ter tretjo in četrto skupino, kar potrjuje zgornjo domnevo, da starejši 

dosegajo slabše rezultate na testu. Zanimivo pa statistično pomembne razlike nismo odkrili med 

primerjanjem starostnih skupin kliničnega vzorca. Predvidevamo, da je to posledica majhnega 

vzorca. Da bi lahko zanesljivo potrdili ali ovrgli razlike v starosti za klinični vzorec, bi morali 

povezavo preveriti na večjem vzorcu. 

V2: Ali je veljavnost ustrezna? 

Ker nam premajhna variabilnost podatkov na splošnem vzorcu in premajhen klinični vzorec 

nista dopuščala, da bi preverili konstruktno veljavnost s pomočjo eksplorativne faktorske 

analize, smo preverili zgolj vsebinsko veljavnost. To je ocenila skupina 11 strokovnjakov 

različnih profilov, ki jih test predvideva, kot možne izvajalce testiranja in ki izvajajo 

diagnostiko in/ali rehabilitacijo oseb z afazijo po možganski poškodbi. Vsi strokovnjaki so bili 

mnenja, da je test kot celota vsebinsko veljaven. Poleg tega smo vsebinsko veljavnost preverili 

še za vsako nalogo (Tabela 17) in ugotovili, da vse naloge, glede na ocene strokovnjakov, 

dosegajo zadostno veljavnost. 

V3: Ali je interna konsistentnost kot ocena zanesljivosti ustrezna? 

Cronbach alfa koeficient zanesljivosti, ki je primeren tudi za dihotomne naloge, je bil za splošni 

vzorec zelo nizek in posledica prevelike homogenosti končnih rezultatov testirancev, ki so s 

100 % uspešnostjo rešili kar polovico nalog, zaradi česar so bile le-te izključene iz analize. 

Glede na to, da je test namenjen osebam z afazijo, se bomo pri odgovarjanju na raziskovalno 

vprašanje raje osredotočili na vrednost koeficienta zanesljivosti na kliničnem vzorcu. Za 

klinični vzorec smo izračunali precej višji koeficient. Njegova vrednost je znašala 0,66, kar 

predstavlja nizko do srednjo stopnjo zanesljivosti. Ob izbrisu tretje naloge bi se vrednost 

koeficienta povišala na 0,73. Ta vrednost je že bliže vrednosti 0,80, ki jo Sagadin (1993) navaja 

kot mejno vrednost. Numerus kliničnega vzorca je premajhen, da bi lahko takšno stopnjo 

zanesljivosti z gotovostjo potrdili. Predvidevamo, da bi ob večjem numerusu na kliničnem 

vzorcu izračunali višji koeficient zanesljivosti. Bucik (1997) navaja tudi, da na zanesljivost 

vpliva dolžina testa in da večji kot je obseg, večjo zanesljivost lahko pričakujemo. Ker je naš 

test sestavljen le iz 10 nalog, predvidevamo, da je to še dodatno vplivalo na nižjo vrednost 

zanesljivosti.  

 

 



73 
 

V4: Ali je diskriminativnost testa ustrezna? 

Fergusonov koeficient diskriminativnosti, ki nam pove, ali je test dovolj občutljiv, da loči med 

boljšimi in slabšimi testiranci, je bil na splošnem vzorcu pričakovano nizek, saj so bili dosežki 

testirancev na testu precej enotni.  

Ponovno se bomo, zaradi že zgoraj pojasnjenega razloga, za ugotavljanje ustrezne 

diskriminativnosti, oprli na rezultat na kliničnem vzorcu. Koeficient diskriminativnosti za 

klinični vzorec je znašal 0,88. Rezultati testirancev kliničnega vzorca so bili bistveno bolj 

variabilni in posledično bolj razpršeni okrog srednje vrednosti. Oba podatka o 

diskriminativnosti testa v celoti – za klinični in splošni vzorec – nam  nakazujeta, da je test 

primeren za klinično populacijo in zanjo tudi ustrezno diskriminativen, za zdrave posameznike 

pa je prelahek in nima posebne informacijske vrednosti. Bucik (1997) navaja, da mora biti test 

po težavnosti primeren za skupino, ki ji je namenjen, kar se je v našem primeru potrdilo.  

V5: Ali sta težavnost in diskriminativnost testnih nalog ustrezni? 

Težavnost testnih nalog, ki smo jo izračunali na splošnem vzorcu, ni ustrezna. Indeksi 

težavnosti (Tabela 19) so zelo visoki in implicirajo na nizko težavnost nalog. Glede na rezultate 

splošnega vzorca so najlažje naloge 2, 4, 7, 9 in 10, ki so jih vsi udeleženci rešili pravilno, 

najtežja pa naloga 3. Ti rezultati še dodatno potrjujejo ugotovitev, da test ni primeren za 

ugotavljanje težav reševanja problemov pri zdravi populaciji, saj je zanjo prelahek. 

Indeksi težavnosti testnih nalog izračunani na kliničnem vzorcu nam nakazujejo, da 

priporočeno težavnost med 0,5 in 0,8 dosegajo 3 naloge: 1, 3 in 5. Ob upoštevanju širšega 

kriterija (med 0,15 in 0,9) pa ustrezno težavnost dosega 6 nalog: 1, 3, 4, 5, 8 in 6. Bucik (1997) 

namreč navaja, da v test lahko vključimo naloge, ki nimajo zgolj optimalne težavnosti, ampak 

imajo indeks težavnosti v razponu med 0,15 in 0,9. V primeru, da upoštevamo popravljene 

indekse težavnosti v širši kriterij priporočljive težavnosti uvrstimo naloge 1, 3, 4, 5 in 8. Ostale 

naloge so prelahke (naloge 2, 7 in 9) ali pretežke (naloga 6). Naloge 2, 7 in 9 so sicer na meji 

širšega kriterija priporočljivih indeksov težavnosti, medtem ko naloga 6 precej izstopa. Ker 

težavnost testnih nalog vpliva na zanesljivost celotnega testa, Sagadin (1993) predlaga, da se 

najtežje naloge zamenjajo s srednje težkimi, kar bi lahko v našem primeru naredili za nalogo 6. 

Kljub dobljenim rezultatom pa moramo zaradi majhnega vzorca oseb z afazijo biti pri 

zaključevanju o težavnosti nalog previdni. Menimo, da bi rezultati na večjem vzorcu dali 

realnejšo sliko.  

Diskriminativnost testnih nalog smo s pomočjo pointbiserialnih koeficientov korelacije 

izračunali samo na kliničnem vzorcu, saj so bili rezultati splošnega vzorca ponovno premalo 

variabilni za računanje korelacij. Če upoštevamo indekse diskriminativnosti brez popravka na 

ugibanje (Tabela 18), ugotovimo, da imajo vse naloge, razen naloge 3, primerno 

diskriminativnost in dobro razlikujejo med boljšimi in slabšimi testiranci. Ob upoštevanem 

popravku na ugibanje pa lahko opazimo, da naloge 3, 4 in 6 ne dosegajo vrednost 

diskriminativnosti, ki nalogo označuje za zelo dobro. Nalogi 4 in 6 dosegata vrednost 

diskriminativnosti, ki ju uvršča med srednje dobre naloge, naloga 3 pa ima celo negativno 

vrednost diskriminativnosti, ki jo uvršča med neustrezne naloge. Bucik (1997) razlaga, da v 
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primeru negativnega koeficienta korelacije naloga najverjetneje meri drugo lastnost, kot jo 

odraža testni rezultat.  

V nadaljevanju smo z analizo distraktorjev poskušali ugotoviti, zakaj pri nalogah 3 in 6 prihaja 

do takšnih razhajanj v diskriminativnosti oziroma težavnosti v primerjavi s preostalimi testnimi 

nalogami. 

V6: Ali so korelacije med testnimi nalogami ustrezne? 

Korelacije med testnimi nalogami smo spet preverili samo na rezultatih kliničnega vzorca, saj 

so bili rezultati splošnega vzorca premalo informativni. Ugotovili smo, da večina povezav med 

nalogami ni statistično pomembna, kar lahko pripišemo premajhnemu vzorcu oseb z afazijo. 

Če kljub temu pogledamo vrednosti koeficientov korelacij, opazimo, da ima večina nalog 

korelacijo z ostalimi nalogami večjo od 0,10, kar kaže na zadovoljivo stopnjo homogenosti, 

nekatere imajo koeficiente korelacij celo višje od 0,25, kar kaže na zelo dobro stopnjo 

homogenosti. Ob pogledu na Tabelo 20 pa vidimo, da tri naloge izstopajo z negativnimi 

korelacijami, in sicer naloge 3, 4 in 6. Najbolj problematična je naloga 3, ki najopazneje 

negativno korelira z ostalimi nalogami, poleg tega pa smo v prejšnjem vprašanju ugotovili tudi, 

da ima nizko stopnjo diskriminativnosti. Takšne naloge implicirajo na morebitno izločitev iz 

testa ali njihovo preoblikovanje. Hkrati pa bi lahko razmišljali o tem, da test meri dve različni 

lastnosti, čeprav vemo, da je prvotno namenjen odkrivanju težav reševanja problemov in da so 

vse naloge istega tipa. Razlog za negativne korelacije smo prav tako iskali v analizi distrakorjev. 

V7: Ali so distraktorji primerni? 

Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali so distraktorji ustrezni in približno 

enako atraktivni za vse testirance. Dobro izbrani distraktorji vplivajo tako na težavnost kot 

diskriminativnost testnih nalog, prav tako pa na veljavnost in zanesljivost celotnega testa 

(Jerman, 2012b). Analiza distraktorjev nam je, poleg odgovorov na vprašanja, zakaj prihaja do 

vprašljivih rezultatov pri ostalih merskih karakteristikah, dala tudi pomembne informacije o 

primernosti testnega materiala za naše kulturno okolje.  

Analizo smo opravili na rezultatih splošnega in kliničnega vzorca. Splošni vzorec je imel pri 

tej analizi pomembno vlogo, saj nas je zanimalo predvsem, kako tipična populacija brez težav 

dojema testne fotografije. Splošni vzorec s prepoznavanjem fotografij naj ne bi imel težav. Iz 

Tabele 21 lahko razberemo, da so distraktorje izbirali v majhni meri, kar je logično glede na 

zelo dobre končne rezultate. Najpogosteje so izbrali vizualni distraktor pri nalogi 3 in 

semantična distraktorja pri nalogah 1 in 6, kljub temu pa med posameznimi vrstami 

distraktorjev nismo ugotovili pomembnih razlik v njihovi izbiri. Ne glede na ta podatek, 

menimo, da je nalogi 3 potrebno nameniti nekaj pozornosti. Če podrobneje pogledamo testni 

material naloge 3, ki predstavlja problem glavobola, so vizualni distraktor barvni bomboni, ki 

so jih testiranci (predvsem starejši) zamenjali za barvne tablete. Izbran distraktor so večkrat 

pospremili s komentarjem o tabletah. Testiranci so verbalno pravilno rešili problem in kot 

rešitev navedli tablete, za odgovor pa izbrali napačno fotografijo. Dodatno jih je zmedla še 

embalaža bombonov, ki so na fotografiji v stekleni posodici, v našem okolju pa bombone prej 

povežemo s papirnato ali plastično embalažo. Pri nalogi 3 predlagamo spremembo vizualnega 

distraktorja. Menimo, da se bomboni lahko ohranijo, saj so vizualno res podobni tabletam, 
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spremeni pa se embalaža ali vrsta bombonov. Izbira distraktorjev je namreč povezana predvsem 

z znanjem, izkušnjami ljudi in okoljem, v katerem bivajo in delujejo. 

Nato smo analizo distraktorjev opravili še na kliničnem vzorcu, saj nas je zanimalo, ali se 

pojavljajo podobne težave. Posamezniki v kliničnem vzorcu so najpogosteje izbrali semantični 

distraktor pri nalogi 6, sledil je vizualni distraktor pri nalogi 3, nekoliko pa izstopa še vizualni 

distraktor naloge 8.  Osebe, ki so sestavljale klinični vzorec, so zaradi težav s komunikacijo 

redkeje podajale verbalne komentarje ob nalogah, pa vendar se je pri reševanju naloge 3, 

pojavljal podoben komentar kot pri tipični populaciji – izbirali so rdeče oz. barvne tablete za 

glavobol, torej vizualni distraktor. Na kliničnem vzorcu smo ugotovili dve statistično 

pomembni razliki pri izbiri distraktorjev, sicer pri nalogah 3 in 6, kar implicira na spremembo 

distraktorjev – vizualnega pri nalogi 3, ki smo ga kot problematičnega obravnavali že pri tipični 

populaciji, in semantičnega pri nalogi 6. Zakaj so pri nalogi 6, ki predstavlja problem polite 

kave, namesto krpe raje izbirali semantični distraktor metlo in smetišnico, ne znamo z 

gotovostjo pojasniti. Semantični distraktor spada v isto semantično kategorijo kot tarčni 

odgovor in že sam po sebi bolj privlači k izbiri kot ostala dva distraktorja.  

Za konec smo preverili še, ali bi na izbiro distraktorjev lahko vplivala spol in starost. Ugotovili 

smo, da spol nima vpliva na izbiro vrste distraktorjev, medtem ko smo za starost ugotovili, da 

vpliva na izbiro semantičnih distraktorjev, vendar pa menimo, da do statistično pomembne 

razlike prihaja predvsem zaradi splošno slabših končnih testnih rezultatov. Poleg tega menimo, 

da so semantični distraktorji, v kolikor oseba nima težav z vidnim zaznavanjem, najtesneje 

povezani s tarčnim odgovorom, saj spadata v isto semantično kategorijo. 

S pomočjo analize testnih nalog smo si lahko razložili, zakaj test ne odraža stopnje zanesljivosti, 

kot bi pričakovali in si želeli (Bucik, 1997). Opazimo lahko, da dve nalogi še posebej izstopata. 

Glede na to, da so vse naloge istega tipa in merijo isto lastnost, menimo, da se težave pri njunem 

reševanju pojavljajo predvsem zaradi neustreznega slikovnega materiala. Razlog za nizko 

diskriminativnost, visoko  težavnost in negativne korelacije naloge 3 z ostalimi nalogami je 

najverjetneje prav v napačni izbiri distraktorja. Podobno lahko trdimo za nalogo 6. Na podlagi 

analize distraktorjev na obeh vzorcih, kot že omenjeno, predlagamo spremembo vizualnega 

distraktorja naloge 3. V primeru uporabe originalne različice testa pa priporočamo pazljivost 

pri distraktorjih in posledično nalogah, ki glede na naše rezultate izstopajo.  
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4 SKLEP 

Afazija spada med nevrogene motnje sporazumevanja in je v najširšem smislu pridobljena 

motnja komunikacije, ki obsega lingvistične, paralingvistične motnje in kognitivne sposobnosti 

(Ogrin in Žemva, 2009). Pojavi se v odrasli dobi, ko imajo ljudje že izgrajeno jezikovno 

strukturo (Vuletić, 1996). Kako se bo afazija izražala, je odvisno od lezije možganske poškodbe 

– kje se nahaja in kolikšno področje možganov obsega (Žemva, 1994). Poleg afazije se lahko 

pri osebah po poškodbi možganov pojavijo še druge, dodatne motnje, ki rehabilitacijo oseb še 

dodatno omejujejo. Ena izmed njih so težave na področju reševanja problemov, tudi tistih 

vsakdanjih, s katerimi se neprestano srečujemo. Ker je cilj rehabilitacije afazij doseči čim večjo 

funkcionalnost in samostojnost v komunikaciji ter povečati kvaliteto življenja posameznika, je 

pomembno, da v času diagnostike ugotovimo tudi morebitne spremljajoče motnje, ki bi lahko 

vplivale na proces rehabilitacije. Le na ta način si lahko zastavimo ustrezne cilje in 

pričakovanja.  

Težave reševanja problemov se lahko izražajo na funkcionalnem in pragmatičnem nivoju 

komunikacije. Pri osebah z afazijo lahko pride do neskladja med jezikovnim sposobnostmi in 

njihovim vedenjem, zato sta Butt in Bucks (2004) oblikovali test, ki preverja sposobnosti 

reševanja problemov preko neverbalnega sklepanja. Kot smo že omenili, je testov, ki bi bili 

specifično namenjeni ocenjevanju kognitivnih sposobnostih pri osebah z afazijo, zelo malo, 

zato ima Butt test neverbalnega sklepanja veliko praktično vrednost. Ker ga uporabljajo tudi v 

naši klinični praksi, smo ga želeli podrobneje preučiti in preveriti, ali ustreza našemu 

kulturnemu prostoru.  

V raziskavi, v katero smo vključili tipično populacijo brez nevroloških težav (N = 102) in osebe 

z afazijo (N = 17), smo prišli do zanimivih ugotovitev. Test je kot vsebinsko veljavnega potrdilo 

11 strokovnjakov 3 različnih profilov, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami za afazijo. 

Razlik v testnih rezultatih med spoloma nismo ugotovili pri nobenem vzorcu, razlike v starosti 

pa so se izkazale za statistično pomembne pri tipični populaciji, ki jih lahko razložimo z 

ugotovitvami raziskav (Diehl, Willis in Schaie, 1995; Paterson in Yeung, 2013; Thornton in 

Dumke, 2005), ki potrjujejo, da se sposobnosti reševanja problemov s starostjo slabšajo. Pri 

naslednjih merskih karakteristikah smo se pri ugotavljanju ustreznosti testa osredotočili na 

rezultate kliničnega vzorca, ker imajo za nas večjo informativno vrednost, saj je test specifično 

omenjen osebam z afazijo. Izračunali smo srednjo stopnjo zanesljivosti in ustrezno 

diskriminativnost testa. Ugotovili smo, da je večina nalog primerno težavnih, tri naloge so na 

meji ustrezne težavnosti, ena (naloga 6) pa precej izstopa. Tudi pri diskriminativnosti nalog je 

večina nalog dosegla vrednost diskriminativnosti, ki jih uvršča med zelo dobre, dve nalogi sta 

bili uvrščeni med dobre, ena (naloga 3) pa med neustrezne. Korelacije med testnimi nalogami 

se, predvidevamo, da zaradi majhnega vzorca, niso izkazale za statistično pomembne, kljub 

temu pa so njihove vrednosti dosegle zadovoljivo stopnjo homogenosti. Ponovno je izstopala 

naloga 3 z negativnimi korelacijami z ostalimi testnimi nalogami. Da smo ugotovili, zakaj 

nekatere naloge tako izstopajo, smo preverili še distraktorje – tako na splošnem kot kliničnem 

vzorcu, saj je imel v tem primeru za nas splošni vzorec pomembno informativno vrednost pri 

ugotavljanju ustreznosti testnega materiala za slovensko okolje. Čeprav se pri splošnem vzorcu 

niso pokazale pomembne razlike v izbiri distraktorjev, smo s podrobnejšim pregledom 
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ugotovili, da so pri nalogi 3 testiranci pogosto izbirali vizualni distraktor ‒ bombone, ki so jih 

zamenjali s tabletami, ki so ustrezna rešitev naloge. Podobno se je dogajalo na kliničnem 

vzorcu, kjer pa sta se celo izkazali dve statistično pomembni razliki v izbiri distraktorjev pri 

nalogah 3 in 6. Na podlagi analize distraktorjev si lahko razložimo, zakaj pri ostalih merskih 

karakteristikah prihaja do odstopanj in zakaj ne dosegajo vrednosti, ki bi si jih želeli. Ti rezultati 

implicirajo predvsem na spremembo tretje naloge, pri kateri vizualni distraktor onemogoča 

realen rezultat. Kot že omenjeno, predlagamo, da se distraktor zamenja z drugačno vrsto 

bombonov ali pa se spremeni njihova embalaža. 

Naša raziskava je imela kar nekaj omejitev, med katerimi bi najbolj izpostavili zelo majhen 

klinični vzorec, zaradi katerega nismo mogli izračunati konstruktne veljavnosti testa. Poleg tega 

je tipična populacija test reševala zelo dobro, kar smo sicer pričakovali, in je pokazatelj, da je 

testni material prepoznala in razumela, vendar pa kljub temu nismo pričakovali, da bodo 

rezultati tako homogeni, da ne bomo mogli opraviti določenih analiz. Rezultate, ki smo jih 

dobili, smo lahko le v določeni meri primerjali z ostalimi raziskavami, in sicer zaradi 

drugačnega izbora preverjanja merskih karakteristik, prav tako pa je bilo število izvedenih 

raziskav na to temo zelo majhno.  

V prihodnje bi, predvsem zaradi majhnega vzorca oseb z afazijo, predlagali, da se raziskava 

opravi na večjem vzorcu, s čimer bi lahko še dodatno potrdili naše ugotovitve. Prav tako so se 

tekom raziskave odprla vprašanja, ki se nanašajo na morebitno povezavo afazije in sposobnosti 

reševanja problemov, kar bi bilo zanimivo preveriti. Glede na raziskave predstavljene v 

teoretičnem delu, ki so ugotavljale povezavo med afazijami in reševanjem problemov, bi lahko 

to preverili še na slovenski populaciji in ugotavljali, ali katera izmed oškodovanih jezikovnih 

modalitet bolj vpliva na sposobnosti reševanja problemov. Prav tako bi lahko rezultate Butt 

testa neverbalnega sklepanja primerjali z rezultati drugih testov, ki se osredotočajo na 

ocenjevanje kognitivnih sposobnosti, kot sta na primer Kratek preizkus spoznavnih sposobnosti 

ali Token test. V tem primeru bi lahko ugotovitve primerjali z drugimi  raziskavami, ki so te 

primerjave preučevale, in ugotavljali, kako osebe z afazijo rešujejo verbalne in neverbalne teste 

kognitivnih sposobnosti ter ali so rezultati na verbalnih testih realni pokazatelj njihovih 

kognitivnih sposobnosti.  

Menimo, da smo cilj raziskave – preveriti, ali je Butt test neverbalnega sklepanja ustrezen 

merski pripomoček za uporabo v slovenskem kulturnem prostoru – dosegli. Ugotovili smo, da 

ga lahko uporabljamo v naši klinični praksi in nakazali potrebo po spremembi ene izmed nalog, 

s čimer bi dosegli realnejše končne rezultate. Ob spremembi naloge bi bilo test potrebno 

ponovno preveriti. Z ugotovitvami  o ustreznosti testnega materiala smo strokovnjakom 

ponudili zaključke, ki jih bodo lahko upoštevali pri uporabi testa in vrednotenju testnih 

rezultatov. Ker s testom lahko ugotovimo, ali se pri osebah kažejo težave na področju reševanja 

problemov, nas to dodatno spodbuja tudi k timskemu sodelovanju med strokovnjaki, ki so 

odgovorni za rehabilitacijo oseb z afazijo, in tako pripomoremo k izboljšanju kvalitete življenja 

posameznikov.  
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