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Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 
Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 
v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič, 
ne drugič do krova in pravega kova 

poskusi: vnovič 
in zopet 
in znova. 

 

Tone Pavček 
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POVZETEK 

Afazija je nevrološka motnja, ki vpliva na posameznikove sposobnosti 

sporazumevanja. Velikokrat nastane po možganski kapi kot posledica okvare govorno-

jezikovnih področij v možganih. Težave pri osebi z afazijo je opaziti na področju 

izražanja, razumevanja, branja in pisanja. Za hitrejše prepoznavanje tovrstne motnje 

obstajajo presejalni testi. Z njimi lažje določamo potrebo po nadaljnjem logopedskem 

testiranju. Enderby idr. (1986) so za pomoč pri zgodnjem odkrivanju afazije zasnovali 

Frenchayski presejalni test za afazijo (angl. Frenchay Aphasia Screening Test, FAST). 

Ker v slovenskem kulturnem in jezikovnem prostoru ni nobenega standardiziranega 

presejalnega testa za afazijo, so se na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu 

Republike Slovenije – Soča odločili za prevod in prilagoditev testa FAST. Test je 

zasnovan tako, da oceni štiri glavne vidike jezika, ki so pogosto oškodovani pri osebah 

z afazijo. To so govor, razumevanje govora, branje in pisanje. 

Z magistrskim delom smo želeli preveriti merske značilnosti slovenskega prevoda 

presejalnega testa FAST. Preveriti smo želeli mejne vrednosti za določanje prisotnosti 

afazije na slovenski populaciji in ugotoviti, ali sta zanesljivost in veljavnost testa 

zadostni za uporabo FAST v slovenskem jezikovnem prostoru. Dodatno nas je 

zanimalo, ali sta spol in starost povezana z dosežki na testu. V raziskavo smo vključili 

60 oseb iz splošne populacije, 35 oseb s kronično afazijo za preverjanje skladnosti 

med ocenjevalci in 50 hospitaliziranih oseb po možganski kapi za preverjanje sočasne 

veljavnosti. Rezultati so pokazali, da znotraj splošne populacije starejši udeleženci v 

povprečju dosegajo nižje število točk. Z enosmerno analizo variance smo potrdili, da 

povprečni dosežek med starostnimi skupinami statistično značilno linearno upada 

(p < 0,001), spol pa ni statistično značilno povezan z dosežki na testu FAST 

(p = 0,320). Najnižji dosežek pri testirancih, mlajših od 60 let, je znašal 28 točk, med 

starejšimi pa 25 točk. Preverili smo tudi ustreznost norm izvirne študije (Enderby idr., 

1986), ki so se izkazale za ustrezne. Skladnost med ocenjevalci smo ocenili z 

intraklasnim korelacijskim koeficientom (ICC). Izkazala se je za skoraj popolno 

(ICC = 0,998; p < 0,001). Povprečne ocene ocenjevalcev so bile za skupni dosežek 

testa FAST med 18,7 in 18,8 točk. Vsebinsko veljavnost so potrdili trije strokovnjaki. 

Njihove ocene so pokazale, da sta sklopa govor in branje s tega vidika brezhibna, 

druga dva sklopa pa sta blizu temu. Za oceno sočasne veljavnosti smo rezultate FAST 

primerjali z zunanjo oceno logopeda, mestom možganske poškodbe in zdravnikovo 

napotitvijo bolnika na logopedski pregled. Rezultate smo ovrednotili s Cohenovim 

koeficientom κ. Izkazalo se je, da je FAST dosegel popolno občutljivost (100%) in 

najvišjo stopnjo skladnosti z zunanjo oceno logopeda (κ = 0,65; p ≤ 0,001), sledila je 

napotitev na logopedsko obravnavo (κ = 0,55; p ≤ 0,001). Pri kriteriju mesta 

možganske poškodbe je bila sočasna veljavnost najnižja (κ = 0,43; p ≤ 0,001). 

Specifičnost testa je bila najvišja pri napotitvi osebe na logopedsko obravnavo (82 %). 

Na podlagi rezultatov raziskave lahko sklenemo, da je FAST veljaven in zanesljiv za 

uporabo v slovenskem prostoru. 



KLJUČNE BESEDE: afazija, presejalni test, FAST, merske značilnosti, jezikovne 

sposobnosti 

  



ABSTRACT  

Aphasia is a neurological disorder that affects an individual’s ability to communicate. It 

often occurs after a stroke as a consequence of a damage to the speech-language 

areas in the brain. We observe problems in the areas of expression, comprehension, 

reading and writing in a person with aphasia. Screening tests have been developed for 

the purpose of faster identification of this type of disorder. By using them, it is easier to 

determine the need for further speech-language testing. Enderby et al. (1986) 

designed the Frenchay Aphasia Screening Test (FAST) to aid in the early detection of 

aphasia. As there is no standardised screening test for aphasia in the Slovenian 

cultural and linguistic space, the University Rehabilitation Institute in Ljubljana decided 

to translate and adapt the FAST test. The test is designed to assess four main aspects 

of language that are often impaired in people with aphasia: speaking, speaking 

comprehension, reading and writing. 

The aim of the thesis was to check the measurement characteristics of the Slovenian 

translation of the FAST screening test. We wanted to verify the thresholds for 

determining the presence of aphasia in the Slovenian population and to assess 

whether the reliability and validity of the test are sufficient for the use of FAST in the 

Slovenian language area. Additionally, we wanted to know whether gender and age 

are associated with the test scores. The study included 60 people from the general 

population, 35 people with chronic aphasia to assess inter-observer reliability, and 50 

hospitalised people after stroke to assess concurrent validity. The results showed that 

within the general population, older participants scored less points on average. One-

way analysis of variance confirmed that the average score statistically significantly 

decreased between age groups (p < 0.001), and gender was not statistically 

significantly associated with FAST scores (p = 0.320). The lowest test score in those 

under the age of 60 was 28 points, and among the elderly it was 25 points. We also 

checked the adequacy of the norms of the original study by Enderby et al. (1986), 

which proved to be appropriate. Agreement between assessors was estimated using 

intra-class correlation coefficient (ICC), and it proved to be almost perfect 

(ICC = 0.998; p < 0.001). The average scores of the assessors were between 18.7 and 

18.8 points for the overall FAST score. Content validity was confirmed by three experts. 

Their ratings showed that the speech and reading sets are flawless in this regard, and 

the other two sets are close to that. To assess concurrent validity, FAST scores were 

compared to the external evaluation by a speech therapist, the location of the brain 

injury and the physician's referral of the patient to a speech therapy examination. The 

results were evaluated using Cohen κ coefficient. FAST was shown to achieve perfect 

sensitivity (100%) and a high degree of agreement with the external assessment of a 

speech therapist (κ = 0.65; p ≤ 0.001), followed by referral to speech therapy as the 

external criterion (κ = 0.55; p ≤ 0.001); using the site of brain injury as the criterion, 

concurrent validity was the lowest (κ = 0.43; p ≤ 0.001). The specificity of the test was 

the highest in the referral of a person to speech therapy (82%). 



Based on these results, we can conclude that FAST is valid and reliable for use in 

Slovenia. 

KEY WORDS: aphasia, screening test, FAST, measurement characteristics, language 

ability 
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1 UVOD 

Komunikacija je ena izmed osnovnih človeških potreb. Kot socialno bitje je človek ves 

čas vpet v različne komunikacijske situacije (prenos informacij, druženje idr.). Čeprav 

velik del komunikacije predstavlja neverbalna komunikacija (mimika obraza, telesna 

drža, geste, …), je verbalna komunikacija za uspešno socialno interakcijo zelo 

pomembna. Za uspešno verbalno komunikacijo sta govor in jezik ključnega pomena. 

Afazija kot nevrološka motnja jezikovnega procesiranje zaradi poškodbe govorno-

jezikovnih področji možganske skorje neposredno vpliva na govorno-jezikovne 

sposobnosti. Ker so govorno-jezikovne sposobnosti omejene, se oseba z afazijo sooča 

s težavami v komunikaciji, kar posledično vpliva na kakovost življenja. Prihaja do 

osebnega nezadovoljstva, slabšega predajanja in prejemanja informacij, odtujenih 

odnosov, manj socialnih interakcij itd. 

Da bi se posameznik z afazijo čim hitreje vrnil v ustaljene tire, ga je potrebno vključiti 

v ustrezen proces rehabilitacije, pri čemer je pomembna zgodnja intervencija. V ta 

namen so potrebni učinkoviti presejalni testi, s katerimi odkrivamo osebe, ki kažejo 

tveganje za pojavnost afazije. Kasneje s poglobljeno oceno diagnosticiramo, ali je 

afazija dejansko prisotna in če je, kakšne narave je. 

Pred uporabo testnega instrumentarija moramo preveriti njegove merske značilnosti, 

da se prepričamo ali je izbrani test res ustrezen. Ključni kriteriji dobrega testa so 

veljavnost, zanesljivost, občutljivost in objektivnost (Bucik, 1997). 

Ponekod v Sloveniji se v procesu rehabilitacije nevrološko pogojenih motenj uporablja 

Frenchay Aphasia Screening Test (s kratico: FAST), ki služi kot presejalni test za 

odkrivanje oseb s sumom na afazijo. Gre za angleški test, ki so ga osnovali Pamela 

Enderby, Victorine Wood in Derick Wade. Sprva je bil objavljen leta 1987, sedaj pa se 

uporablja tretja izdaja, ki je bila objavljena leta 2012. Da bi test služil kot standardiziran 

merski instrumentarij za slovensko populacijo, smo v magistrskem delu preverili 

merske značilnosti njegovega slovenskega prevoda.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 GOVOR, JEZIK IN KOMUNIKACIJA 

Pojem komunikacije je definiran na zelo raznolike načine. Najsplošnejša definicija 

komunikacijo opredeljuje kot interakcijo med posamezniki, ki poteka z rabo znakov, pri 

čemer so znaki sredstva za komuniciranje (Jelenc, 1998). 

Komuniciranje je temeljna družbena dejavnost. S komunikacijo zasledujemo tako 

notranje kot zunanje cilje. Zunanji cilji komunikacije so prenos sporočil med 

posamezniki, vzpostavljanje in ohranjanje socialnih razmerij in odnosov, usklajevanje 

delovanja ljudi med seboj. Notranji cilji pa so izražanje komunikacijskih namer na 

ustrezen način, uspešno sporazumevanje, oblikovanje in reprodukcija simbolnih gest 

in simbolov (Ule, 2005).  

Skalar (1990) izpostavlja, da se pri učinkoviti komunikaciji ves čas ustvarjajo in obujajo 

medosebne vrednote, kot so sodelovanje, doživljanje osebne varnosti, 

samospoštovanje, spoštovanje drugih, sprejemanje socialne pomoči, strpno reševanje 

problemov in radost nad življenjem.  

V literaturi zasledimo različne delitve komunikacije glede na različne kriterije. Jelenc 

(1998) navaja, da je v vsakdanjem življenju smiselna in najpreprostejša delitev na 

neverbalno in verbalno komunikacijo.  

Neverbalna komunikacija se nanaša na neverbalne komunikacijske znake – višino in 

jakost glasu, očesni stik, obrazno mimiko, telesno držo, gibe rok, geste, položaj telesa 

v prostoru ipd. Neverbalna komunikacija v večini časa poteka na nezavedni ravni, saj 

jo lahko le delno nadzorujemo in le v določenih situacijah (Jelenc, 1998). 

O verbalni komunikaciji govorimo, kadar udeleženci v komunikaciji uporabljajo govor, 

pisane besede in besedne zveze. V verbalno komunikacijo vključujemo štiri 

komunikacijske dejavnosti: govor, poslušanje (razumevanje), branje in pisanje (Jelenc, 

1998). Slednje štiri komunikacijske dejavnosti so tudi temeljne jezikovne sposobnosti 

oz. štiri jezikovne modalitete. Jelenc (1998) omenja, da sta jezik in govor osnovni 

komponenti komuniciranja. 

Jezik je v najširšem pomenu vsak sistem znakov s komunikacijskim namenom. Najbolj 

razviti so jeziki z glasovnimi znaki. Gre za sistem simbolov, ki so družbeno pogojeni, 

saj so zanj značilna formalna pravila (Pečjak, 1975).  

Znotraj jezika lahko govorimo tudi o jezikovnih kompetencah. Gre za usvajanje in rabo 

petih jezikovnih komponent, ki sodijo v tri kategorije: jezikovna vsebina, kamor sodi 

semantika; jezikovna oblika, kamor sodijo fonologija, morfologija in sintaksa ter 

jezikovna uporaba, kamor sodi pragmatika (Levey, 2019). Poleg navedenih komponent 
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v okvir jezika sodi še leksika oz. besednjak (Marjanovič-Umek, 1990). Pečjak (1975) 

dodaja, da se na besednjak nanašajo fonetska, morfološka in sintaktična pravila.  

Opredelitev posameznih jezikovnih komponent:  

1. Fonologija ali glasoslovje je veda, ki se ukvarja s preučevanjem sistema govornih 

glasov v jeziku (Lerner, 1993, v Jelenc, 1998). Nanaša se na oblikovanje, izreko, 

prepoznavanje in menjavo glasov v različnih kombinacijah. Najmanjši sestavni 

del jezika je fonem – pomensko razlikovalni glas. Vsak jezik ima določeno število 

glasov, s katerimi razpolaga in sestavlja besede danega jezika. Ti glasovi so 

organizirani po določenih pravilih, s katerimi se ukvarja fonologija (Jelenc, 1998). 

2. Morfologija ali oblikoslovje se ukvarja s preučevanjem sestave posameznih 

besed. Pri tem so morfemi najmanjše jezikovne enote, ki še nosijo pomen 

(Pečjak, 1975). Morfološko področje obsega pravila uporabe števil, glagolskih 

časov, spreganja in sklanjanja (Jelenc, 1998). 

3. Sintaksa ali skladnja preučuje postopke in načine kako se iz jezikovnih enot 

sestavljajo stavki, kakšne so funkcije besed v stavku, vrste stavkov, odnosi med 

besedami v stavku ipd. (Pečjak, 1975). Obsega sistem pravil organizacije besed 

v stavku in pravil ustreznega povezovanja besed v stavke (Jelenc, 1998). 

4. Semantika ali pomenoslovje se ukvarja s pomeni morfemov, besed in besednih 

zvez. Semantični sistem se za razliko od fonološkega, morfološkega in 

sintaktičnega, ki so razvijejo v zgodnjem otroštvu, razvija celo življenje (Jelenc, 

1998). 

5. Pragmatika se nanaša na sistem pravil o uporabi jezika. Gre za družbeni vidik, ki 

se ukvarja s posameznikovo uporabo jezika v odnosu do jezikovnih znamenj. Za 

ustrezno uporabo je potrebna razvita spretnost pogovarjanja, ocenjevanje 

poslušalčeve zmožnosti razumevanja in ustrezna izbira jezikovnih sredstev glede 

na specifiko situacije (Jelenc, 1998). 

6. Leksika ali besednjak se nanaša na besedni zaklad oz. zbirko besed 

posameznega jezika. Različni jeziki imajo različno obsežen besednjak. Tako 

ločimo primitivne jezike, ki vsebujejo nekaj sto besed od visoko razvitih jezikov z 

nekaj sto tisoč besedami. Kljub vsemu pa posamezniki uporabljajo le majhen del 

besednjaka svojega jezika (Pečjak, 1975). 

Žnidarič (1993) navaja, da posamezniki komunicirajo na različne načine: preko branja, 

pisanja, slikanja ipd. Pri tem je govor le ena izmed ponujenih možnosti. Žemva (2007) 

poudarja, da je govor najpogostejši način sporazumevanja. Ta se s starostjo spreminja 

zaradi različnih vzrokov.  

Hormann (1970, v Pečjak, 1975) govor definira kot proces, pri katerem sodelujejo 

govorni organi in proizvajajo različne glasovne oblike. Lahko rečemo, da govor 

predstavlja sistem glasov. Prav tako pa posameznik oblikuje različne glasovne 

kombinacije (Jelenc, 1998). Za govor so potrebni ustrezno razviti govorni organi in 

specifični centri v možganih (Škarić, 1988, v Jelenc, 1998).  
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V življenju naj bi posamezniki, ki niso posebno zgovorni, povedali okrog bilijon besed 

(Pečjak, 1975). Da lahko govorimo o govoru kot o sistemu komunikacije, je potrebno, 

da posamezniki udeleženi v govorni komunikaciji poznajo pomene kombiniranih 

izgovorjenih glasov in pravila povezovanja teh glasov (Jelenc, 1998).  

Govor ima individualno in družbeno funkcijo, saj se človek skozi govor oblikuje kot 

posameznik in hkrati vzpostavlja komunikacijo z okolico (Marjanovič-Umek, 1990). 

Škarić (1988, v Jelenc, 1998) prav tako izpostavlja kot osnovno funkcijo govora 

komunikacijsko funkcijo, kjer z uporabo govora vzpostavljamo komunikacijski stik z 

drugimi, kot drugo pomembno funkcijo pa navaja semantično funkcijo, na podlagi 

katere razumemo govor drugih in drugi razumejo nas. 

Govor lahko v splošnem objasnimo kot komunikacijo s pomočjo jezika. Gre za 

edinstveno obliko človeškega vedenja, saj je značilen samo za človeka (Žnidarič, 

1993). 

 NEVROLOŠKI VIDIKI GOVORA IN JEZIKA 

Jezik je zapletena funkcija, ki vključuje znaten del centralnega živčnega sistema. 

Centralni živčni sistem sestavljajo hrbtenjača in možgani. Slednji se nahajajo v 

lobanjski votlini in so poleg hrbtenjače eden najbolj zaščitenih delov telesa. Že 

poškodba majhnega predela možganov lahko vodi do različnih težav na področju 

jezikovnega procesiranja, kar strokovno imenujemo afazija (Papathanasiou in 

Coppens, 2017). Da bomo v nadaljevanju lažje razumeli to nevrološko motnjo, se za 

začetek seznanimo z osnovami nevrologije možganov.  

Človeške možgane sestavljajo veliki možgani, mali možgani in možgansko deblo. 

Veliki možgani so ločeni na dve polobli – levo in desno. Vsaka polobla je razdeljena 

na štiri možganske režnje: čelni (frontalni), senčni (temporalni), temenski (parietalni) in 

zatilni (okcipitalni) reženj. Po površju so vsi prekriti s plastjo živčnih celic, t.i. nevroni, 

ki tvorijo možgansko skorjo. Ta je sestavljena iz nemieliziranih nevronov, zaradi česar 

je na pogled sive barve in jo tudi imenujemo možganska sivina. Skorja možganov je 

močno nagubana, saj tako zavzame večjo površino, ne da bi se s tem povečala 

prostornina samih možganov. Velike špranje med gubami imenujemo fisure, manjše 

sulkusi, grebene med njimi pa girusi (dva sta prikazana na Sliki 1). Polobli ločuje fisura, 

ki ji pravimo longitudinalna fisura. Na lateralni strani vsake izmed polobel se nahajata 

še centralna ali Rolandova fisura in lateralna ali Silvijeva fisura (Slika 1). Omenjeni 

fisuri ločujeta vsako poloblo na štiri prej imenovane režnje (Pinel, 2014).  

Možgansko skorjo delimo v več diskretnih področij, ki so si med seboj različna po slojih 

in povezavah, ki jih tvorijo. Funkcije nekaterih področij so že poznane in tako ločimo 

npr. vidno, slušno in vohalno področje, ostala senzorična področja, ki prejemajo 

informacije iz kože ter različna motorična področja (Bon idr., 2014).  
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Vidno področje se nahaja v zatilnem režnju, področja za sluh in razumevanje govora 

pa v senčnem režnju. V senčnem režnju se prav tako identificirajo kompleksni vidni 

vzorci in nahajajo nekateri deli možganske skorje, pomembni za spomin. Glavna 

motorična področja najdemo v čelnem režnju (precentralni girus) poleg 

somatosenzoričnih področij (postcentralni girus). Ker sta med sabo ti področji ločeni s 

centralnim sulkusom, ki predstavlja mejo med režnjema, slednja niso več locirana v 

čelnem režnju, temveč v temenskem (Huey idr., 2006 v Pinel, 2014).  

 
Slika 1 Prikaz možganskih režnjev in nekaterih pomembnih področij možganske skorje 

 

Prirejeno iz Papathanasiou, I. in Coppens, P. (2017). Aphasia and related neurogenic communication disorders. 
Burlington (MA): Jones & Bartlett Learning, 46. 

 

Motorični in senzorični centri so razporejeni simetrično zrcalno v obeh poloblah 

(prikazano na Sliki 2). Govorimo o križni funkciji – leva možganska polobla sprejema 

dražljaje in upravlja gibanje desne strani telesa, medtem ko desna polobla ravno 

obratno sprejema in upravlja levo stran telesa (Radonjić-Miholič, 2009).  
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Slika 2 Prikaz zrcalne razporeditve motoričnih in somatosenzoričnih možganskih centrov 

 

EBM Consult. (2015). Homunculus: Somatosensory and Somatomotor Cortex. 
https://www.ebmconsult.com/articles/homunculus-sensory-motor-cortex#jump_ss_101065 

 

Možganska skorja ima zraven motoričnih in senzoričnih področij tudi več asociacijskih 

področij. Te predstavljajo sedež višjih spoznavnih funkcij (spomin, pozornost, izvršilne 

funkcije, načrtovanje, ...; Papathanasiou in Coppens, 2017).  

Področja možganske skorje so torej povezana s specifičnimi deli človeškega telesa, 

možganske funkcije pa so med obema poloblama podrobno razdeljene. Po 

funkcionalni organizaciji Pinel (2014) možgansko skorjo razdeli tudi na:  

 primarna področja, kjer se zbirajo informacije iz čutil in oblikujejo osnovne 

motorične akcije; 

 sekundarna področja, kjer se analizirajo sprejete informacije in 

 asociacijska področja, kjer se informacije sintetizirajo in dobijo svoj prav 

pomen. 

Veliko možganskih funkcij opravljata leva in desna polobla, a vseeno so nekatere 

mnogo bolj izražene le v eni (Bon idr., 2014). Govorimo o funkcijski asimetriji oziroma 

specializaciji polobel (Žemva, 1994). Desna polobla je bolj odgovorna za sintetično 

mišljenje, vidno-prostorske sposobnosti, ritem, ustvarjalnost; leva pa je bolj 

specializirana za analitično mišljenje, branje, pisanje in besedno komunikacijo.  

Kljub različnim funkcijam obeh polobel ti ne delujeta neodvisno druga od druge, saj sta 

med seboj povezani preko živčnega nitja. Največji sveženj živčnih vlaken predstavlja 

kalozni korpus (corpus callosum) oziroma prečnik, ki je pomemben za potek nemotene 

komunikacije in usklajenega delovanje obeh polobel (Pinel, 2014). 
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Možganska skorja ali korteks velja za najvišje razvito področje človeških možganov. 

To je mesto, kjer nastajajo posameznikove misli, odločitve in še mnogi drugi miselni 

procesi, vključno z razumevanjem in rabo jezika (Bon idr., 2014).  

 Lateralizacija in lokalizacija jezika 

Začetki lateralizacije in lokalizacije jezika segajo k istemu dogodku. Preden ga dodobra 

spoznamo, si najprej pojasnimo pojma lateralizacija in lokalizacija. Kadar govorimo o 

lateralizaciji jezika, se nanašamo na možgansko poloblo, ki ima pretežno kontrolo nad 

jezikovno funkcijo, medtem ko pri lokalizaciji določamo natančneje mesto v polobli, kjer 

se funkcija izvaja (Pinel, 2014).  

Prvo pomembno odkritje v zvezi z deli možganov, ki so odgovorni za posamezne vidike 

govora in jezika, je bilo spoznanje, da je pri večini ljudi jezikovno procesiranje vezano 

na levo poloblo (Kotnik idr., 2004). Govorimo celo, da jezik velja za najbolj lateralizirano 

možgansko funkcijo. To je tudi razlog, da se v raznovrstnih virih levo poloblo navaja 

kot dominantno za področje jezika, čeprav nikoli ne smemo zanemariti možnosti 

morebitne drugačne organizacije možganskih funkcij (Papathanasiou in Coppens, 

2017). Študije v zvezi s tem opozarjajo predvsem na levoročne posameznike. Lindell 

(2006) omenja raziskave na podlagi funkcijskega slikanja možganov, kjer rezultati 

kažejo, da ima 8–10% levičarjev področje za jezik specializirano v desni polobli.  

K prvim spoznanjem lateralizacije jezikovnih funkcij so največ doprinesle raziskave 

francoskega nevrologa Paula Brocaja, ki so predstavljale tudi ene prvih na področju 

preučevanja lokalizacije jezika. Broca je določil majhno področje v levem lateralnem 

delu čelnega režnja kot center za produkcijo govora. Postavil je hipotezo, da so tukaj 

shranjeni programi za artikulacijo, ki aktivirajo območja precentralnega girusa, 

potrebna za delovanje mišic, ki sodelujejo pri govoru (Pinel, 2014). Omenjeno področje 

tako imenujemo Brocovo področje in ga po Brodmannovih regijah definiramo s številko 

44 in 45 (Slika 3) (Papathanasiou in Coppens, 2017). 

Naslednjo ključno vlogo ima poleg centra za tvorbo govora tudi center za razumevanje 

jezika. Ta leži v posteriornem superiornem delu senčnega režnja in je po odkritju 

nemškega nevrologa imenovan Wernickejevo področje – Brodmannova regija 22, 

prikazana na Sliki 3 (Kotnik idr., 2004). Carl Wernicke je namreč leta 1874 prišel do 

spoznanja, da nekateri bolniki nimajo oškodovanega Brocovega področja, vendar 

vseeno kažejo težave pri sporazumevanju. Motnje so bile drugačne narave in 

Wernicke je spoznal, da imamo še eno področje povezano z jezikom – to je posebno 

mesto v možganih, ki je odgovorno za razumevanje jezika (Pinel, 2014).  
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Slika 3 Prikaz Brodmmanovih regij 

 

Prirejeno iz Gage, N. M. in Baars B. J. (2018). Decisions, Goals, and Actions. Fundamentals of cognitive 
neuroscience: A beginner's guide (2nd ed.). Elsevier, 279-319. 

 

Odkritja, ki so sledila omenjenima, so nakazovala še na pomembnost levega 

angularnega girusa in fasciculusa arcuatusa. Prvi se razteza po senčnem in 

temenskem režnju posteriorno od Wernickovega področja. Njegova odgovornost je 

sprejemanje vidnih jezikovnih informacij, zaradi česar ima primarno vlogo za branje in 

pisanje. Fasciculus arcuatus tvori povezavo med Wernickejevim in Brocovim 

področjem in posamezniku med drugim omogoča ponavljanje pravkar slišanih besed 

(Pinel, 2014).  

Poznamo tudi Wernicke-Geschwindov model, ki je bil zasnovan pred mnogo leti in ima 

zato več pomanjkljivosti, a se ponekod še vedno uporablja za klinične namene. Ta 

model k zgoraj omenjenim strukturam, ki so vključene v sprejemanje in produkcijo 

jezika, dodaja primarno vidno skorjo, primarno slušno skorjo in primarno motorično 

skorjo (prav tam). Model lahko kratko povzamemo tako (Žemva, 1994): pri pogovoru z 

drugo osebo informacije o zvočnih dražljajih prejme primarna slušna skorja, te pa nato 

prepozna Wernickivo področje, ki nam omogoča razumevanje slišane besede.  

Kadar smo mi tisti, ki želimo ubesediti misli, se akustična podoba besede najprej 

izoblikuje v Wernickovem področju in potem preko fasciculusa arcuatusa potuje v 

Brocovo področje, ki pozna gibalni vzorec, potreben za izgovor želene besede. Tega 

sporoči primarni motorični skorji, ta pa aktivira mišice obraza in ustne votline (Žemva, 

1994). 

Raba sodobnih raziskovalnih metod (elektrofiziološke in funkcijske slikovne metode) 

je razkrila, da je vloga naštetih struktur mnogo kompleksnejša, kot so na to sprva 

nakazovale študije, opravljene zgolj na bolnikih. Prišli smo do spoznanja, da so pri 

jezikovnem procesiranju vpletena še mnoga druga kortikalna in subkortikalna območja 

in da je za razumevanje jezika prav tako pomembna desna polobla (Kotnik idr., 2004). 

Raziskave, ki jih v svojem delu omenjata Sheppard in Hillis (2018), dokazujejo, da so 

predeli desne poloble pomembni za razumevanje metafor, humorja, pa tudi za 
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razumevanje in izražanje prozodičnih elementov, kot so npr. spremembe višine, ritma, 

hitrosti in glasnosti.  

 AFAZIJA  

Izvor besede afazija izhaja iz grške besede »phasis«, kar pomeni glas ali govor, njena 

predpona »a-« pa pomeni nasprotje oz. odsotnost (Papathanasiou in Coppens, 2017).  

Skozi čas se je izoblikovalo mnogo definicij afazije, ki se v veliki meri ločijo glede na 

teoretično in praktično usmerjenost raziskovalca – npr. s funkcionalnega vidika se v 

ospredje definicije postavlja posledice, ki jih ima afazija za posameznikovo delovanje, 

nevrološki vidik pa bolj izpostavlja vzroke in simptome (prav tam).  

Ameriško strokovno združenje za govor, jezik in sluh (American Speech-Language-

Hearing Association – ASHA, b.d.a) afazijo definira kot pridobljeno nevrogeno motnjo 

jezikovne dejavnosti, ki nastane zaradi poškodb ali bolezni možganov. Navaja, da 

afazija vključuje različne stopnje okvare štirih področjih: ustnega izražanja, slušnega 

razumevanja, bralnega razumevanja in pisnega izražanja.  

Izpostavljamo še definicijo slovenske avtorice: »Afazija je motnja, ki nastane zaradi 

poškodbe ali bolezni v centralnem živčnem sistemu. Motnje lahko vplivajo v večji meri 

ali manjši meri na razumevanje lastnega in tujega govora, na izreko samo ter na branje 

in pisanje« (Žemva, 1994, str. 11). 

Iz zapisanih definicij lahko ugotovimo, da afazija prizadene vse jezikovne modalitete, 

njene motnje pa se lahko kažejo v katerikoli komponenti jezika (fonologija, morfologija, 

sintaksa, semantika, pragmatika).  

Grossman in Irwin (2018) poudarjata, da moramo biti previdni pri postavitvi diagnoze 

za afazijo, saj poznamo motnje, ki imajo v veliki meri podobne simptome, vendar se 

vseeno razlikujejo od afazije. Tako afazije ne smemo pripisati npr. perifernemu 

senzoričnemu deficitu (kot je zmanjšana slušna zaznava) ali periferni motorični motnji 

(npr. šibkosti artikulacije mišic). 

 Etiologija in epidemiologija 

Afazija nastane kot posledica poškodbe predela možganov, odgovornega za jezik. 

Royal College of Speech and Language Therapists (v nadaljevanju: RCSLT) (2014) 

navaja nekaj možnih vzrokov za nastanek afazije: možganska kap, travmatična 

poškodba glave, možganski tumor, nevrokirurški poseg, možganske infekcije 

(npr.encefalitis), zloraba drog in progresivne nevrološke bolezni (npr. demenca).  

Afazija najpogosteje nastopi po možganski kapi. Možganska kap kar v 80 % 

predstavlja vzrok nastanka afazije. Ocenjujejo, da se afazija pojavi pri 20 do 38 % 

bolnikov po kapi (Dickey idr., 2010; Pedersen idr., 2003) in vztraja približno pri 35 % 
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po odpustu iz bolnišnice (Dickey idr., 2010). Za lažjo predstavo o dejanskem številu 

navajamo podatek, da v Sloveniji letno zboli za možgansko kapjo okrog 4400 

prebivalcev (Šoštarič Podlesnik, 2014).  

Ellis in Urban (2016, v ASHA, b.d.a) opozarjata, da pogostost pojava afazije po 

možganski kapi z leti narašča. Medtem ko je pojav afazije prisoten po možganski kapi 

pri posameznikih pod 65 let v 15 %, se ta odstotek dvigne na 43 % za 85-letnike ali 

starejše. 

Travmatična poškodbe glave prav tako sodi med enega pogostejših vzrokov afazije. 

Najpogostejši razlogi, ki privedejo do poškodbe glave, so prometne nesreče in različni 

padci. V Sloveniji se je v preteklih letih število poškodovanih gibalo okrog 3.500 letno, 

od tega pa je bilo glede na stopnjo prizadetosti 5 % hudo poškodovanih (Košorok, 

2005). Podatka o številu ljudi, ki živijo v Sloveniji z afazijo, ne poznamo. 

Statistično gledano se afazija pojavlja v precejšnji meri pri starejši populaciji (National 

Institute on Deafness and Other Communication Disorders, b.d.). Upoštevajoč, da 

možganska kap velja za najpogostejši razlog pojava afazije, tveganje za kapjo pa z leti 

strmo narašča (Cvetojević in Pretnar Oblak, 2017), ta podatek ne preseneča. 

Omenjena ustanova (b.d.) izpostavlja, da afazija lahko prizadene vsakogar, tudi 

otroke. 

 Znaki in simptomi afazije 

Vsak posameznik z afazijo ima edinstven nabor simptomov. Ti se razlikujejo glede na:  

 mesto poškodbe oziroma lokacijo lezije in 

 obseg poškodovanega dela možganov (Savinc in Zaletel, 2011).  

Simptomi se lahko tekom rehabilitacije spreminjajo – se zmanjšujejo, izginjajo ali pa 

se celo pojavljajo novi. Določeni posamezniki jih imajo prisotnih le nekaj, medtem ko 

imajo drugi kombinacijo več simptomov. 

ASHA (b.d.a) navaja nekaj pogostih znakov in simptomov afazije, ki jih podrobneje 

razdeli glede na temeljne jezikovne sposobnosti. Osebe z afazijo imajo ekspresivne in 

receptivne govorno-jezikovne težave. To velja za ustno in pisno izražanje ter bralno 

razumevanje, kakor tudi za razumevanje govorjenega jezika.  

 Govorno-jezikovno izražanje 

Afazija se najočitneje izraža v posameznikovem govoru. Ta je lahko poln napak, celo 

popolnoma odsoten ali tekoč, vendar vsebinsko nesmiseln. V spontanem govoru in pri 

nalogah poimenovanja je lahko prisotna anomija, pri čemer gre za težave na področju 

priklica ustreznih imen in besed. Mogoče so tudi težave z začenjanjem govorne 

produkcije, fluentnosti, tvorjenja gramatično ustreznih stavkov. Govor je lahko 

telegrafski (agramatizem), kar pomeni, da posameznik uporablja pretežno 
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polnopomenske besede (glagol, samostalnik …) in izpušča npr. veznike, predloge. V 

govorni produkciji je zaznati tudi fonološke in semantične parafazije ter neologizme 

(ASHA, b.d.a). 

Papathanasiou in Coppens (2017) razlagata, da o parafazijah govorimo, kadar 

posameznik v govoru želeno besedo nehote zamenja z drugo. Ločita:  

 fonološko parafazijo – zamenjava tarčne besede z njej akustično podobno, pri 

čemer gre za zamenjavo ali dodajanje glasov (npr. marelica – malireca, cvet – 

svet); 

 semantično parafazijo – zamenjava dveh besed, ki sta si v bližnjem 

semantičnem odnosu (npr. pes – konj, marelica – sliva); in 

 neologizme – zamenjava besede ali besedne zveze z novo skovanko, ki nima 

nikakršnega pomena. Gre za neuveljavljene besede, ki nimajo niti fonološke niti 

semantične podobnosti s tarčno besedo (npr. marelica – sasjeda).  

Simptom, ki ga lahko zaznamo pri osebah z afazijo v spontanem govoru, je tudi 

izražanje zgolj preko »avtomatizmov«. S tem se nanašamo na tekoče izgovorjene 

besedne sklope in pomensko prazne besede, ki se v govoru pojavljajo v 

nespremenjeni obliki (npr. »dober dan«, »papa«, »moj dragi«, »ne morem povedati«) 

in se vsebinsko ne nanašajo na to, kar oseba hoče dejansko povedati (Žemva, 1994). 

 Razumevanje govorjenega jezika 

Razumevanje govora pri posameznikih z afazijo pogosto predstavlja težavo. Opazimo 

lahko, da osebe potrebujejo več časa za dojemanje bistva sporočil, še posebej v 

situacijah, ko morajo slediti hitremu govoru (npr. radijsko, televizijsko poročanje). 

Prisotne so tudi težave pri razumevanju slovnično kompleksnih struktur, humorja, 

metafor in prenesenih pomenov. Značilni so lahko nezanesljivi odgovori na preprosta 

vprašanja zaprtega tipa (npr. vprašanja da/ne) (ASHA, b.d.a). 

Oseb z afazijo, ki resnično ničesar ne razumejo, je zelo malo (Žemva, 1994). Veliko jih 

posameznih besed ne more zanesljivo prepoznati ali pa jih zamenjuje z drugimi. Ker 

si zato nekateri pomagajo s situacijo, kretnjami sogovorca ali ugibanjem, lahko hitro 

dobimo napačen vtis, da razumejo več kakor v resnici. Težave razumevanja govornih 

sporočil pogosto spremlja tudi posameznikovo slabo prepoznavanje in zavedanje 

lastnih težav.  

 Pisanje 

Osebe z afazijo se lahko soočajo z velikimi težavami pri pisanju. Njihovi zapisi so lahko 

polni nesmiselnih stavkov in pogostih slovničnih ter pravopisnih napak. Največji napor 

jim običajno predstavlja spontano pisanje, a prav tako lahko oviro predstavlja že 

prepisovanje posameznih besed ali stavkov (ASHA, b.d.a). 
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Težave pri pisanju oseb z afazijo pogosto nastopijo že zaradi tega, ker imajo 

posamezniki velikokrat oslabljeno ali paralizirano desno roko. Možnosti pisnega 

izražanja so tako v primeru, da je oseba desničar, odvisne od stopnje in vrste 

prizadetosti motorike dominantne roke. V večini primerov so se tako primorani naučiti 

pisanja z levo roko, s katero pa niso tako spretni (Žemva, 1996).  

 Bralno razumevanje 

Na področju bralnega razumevanja je lahko prisotna popolna nemoč prepoznavanja 

zapisanega. Osebam lahko oviro predstavlja branje določenih črk, zlogov, besed. 

Opaziti je težave pri izpolnjevanju raznih obrazcev. Običajno osebe z afazijo ne 

zmorejo razumevanja daljših besedil, čeprav nekateri posamezniki prepoznavajo in 

uganejo pomen pri tihem branju (»branje v sebi«; Žemva, 1996). 

 Razvrstitev afazij 

Afazija se lahko od primera do primera zelo razlikuje. Nobena prizadetost ni 

popolnoma enaka drugi, a glede na prevladujoče simptome lahko afazijo vseeno 

delimo na posamezne skupine (Savinc in Zaletel, 2011). 

Ločimo več različnih klasifikacij. Ker je vpliv na posameznikove jezikovne sposobnosti 

med drugim odvisen od mesta poškodbe v možganih oz. lezije, ena izmed pogostejših 

razdelitev temelji na tem kriteriju (Papathanasiou in Coppens 2017; Savinc in Zaletel, 

2011). Papathanasiou in Coppens (2017) predlagata naslednjo razdelitev:  

 Brocova ali motorična afazija  

Osebe z Brocovo afazijo imajo močno izražene težave na področju govornega 

izražanja, zato jo nekateri imenujejo tudi ekspresivna afazija. Povezujemo jo z okvaro 

Brocovega področja dominantne možganske poloble, lezija pa lahko zajema tudi 

subkortikalne možganske strukture (Stewart in Riedel, 2016).  

Za osebe s to obliko afazije govor predstavlja velik napor. V spontanem govoru je 

zaznati zatikanje, netekočnost, težave z iniciacijo in izražanje v kratkih stavkih ali zgolj 

z besedo, zlogom. Prisoten je telegrafski govor in fonološke parafazije. Značilna je 

upočasnjenost govorne produkcije in naprezanje pri iskanju besed. V najtežjih primerih 

osebe govora sploh niso zmožne producirati ali pa so vsi njihovi poskusi popolnoma 

nerazumljivi. Podoben vzorec izražanja je običajno zaznati tudi pri pisnih izdelkih 

(Papathanasiou in Coppens, 2017). 

Za razliko od pisanja in govorne produkcije je dobro ohranjeno razumevanje. Osebe z 

Brocovo afazijo se tudi zavedajo svojih težav, zaradi česar pa se velikokrat raje 

umikajo vase (Savinc in Zaletel, 2011). Poleg omenjenih težav se pojavljajo tudi motnje 

pri glasnem branju, nalogah poimenovanja in ponavljanja. 
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 Wernickova ali senzorna afazija 

Wernickova afazija predstavlja skoraj popolno nasprotje Brocovi afaziji. Tukaj glavno 

značilnost predstavljajo izrazite težave razumevanja govora, saj je mesto poškodbe 

Wernickovo področje levega senčnega režnja možganov (Papathanasiou in Coppens, 

2017).  

Ti bolniki so sicer fluentni govorci, vendar je običajno nemogoče razumeti smisel 

njihovega sporočila, saj hitro zaidejo z določene teme. Ohranjena sta melodija in ritem 

govora. Dodatno njihovo razumevanje otežuje prisotnost semantičnih parafazij in 

neologizmov ter drugih nepotrebnih besed, ki jih velikokrat dodajajo stavku. Poslušalec 

ima zato lahko občutek, da se pogovarja z govorcem nekega tujega jezika (Žemva, 

1994). 

Osebe z Wernickovo afazijo se svojih motenj ne zavedajo, zato prihaja do 

nezadovoljstva med njimi in sogovorci. Značilne motnje razumevanja slišanih sporočil 

preprečujejo tudi zmožnost poimenovanja in ponavljanja (Savinc in Zaletel, 2011). 

Okvarjeni sta lahko tudi sposobnosti branja in pisanja. 

 Konduktivna ali prevodna afazija 

Konduktivna afazija velja za dokaj redko obliko z dobro prognozo. Vzrok zanjo naj bi 

bila lezija na področju supramariginalnega girusu in fasciculusa arcuatusa. Njeno 

posebno značilnost predstavlja načeloma tekoč spontan govor in dobro ohranjeno 

razumevanje, vendar nesorazmerno velike motnje pri nalogah ponavljanja besed ali 

stavkov (Stewart in Riedel, 2016).  

V zgodnji fazi so v spontanem govoru prisotne fonološke parafazije. Ker se bolniki 

zavedajo svojih napak, je mogoče zaznati postopno približevanje tarčni besedi (npr. 

oseba želi izgovoriti besedo »klop« s predhodnimi poskusi »plop … blop … top … 

klop«). Iz tega razloga govorimo tudi o težavah na področju poimenovanja 

(Papathanasiou in Coppens, 2017; Stewart in Riedel, 2016). 

Osebe s konduktivno afazijo izkazujejo še težave pri glasnem branju in nekoliko 

oškodovano zmožnost pisanja, npr. zamenjavo črk (Stewart in Riedel, 2016).  

 Globalna afazija 

Osebe z globalno afazijo se ne morejo izražati in razumeti govora, niti ne morejo pisati 

ali brati. Njihov govor je lahko omejen na ponavljajoče se nesmiselne zloge 

(»dodododo«) ali nekaj avtomatizmov (socialni pozdravi, kletvice), ki vsebinsko nimajo 

nobene povezave z resničnimi nameni bolnika. Pogosto osebe ne zmorejo niti 

razlikovanja med »da« in »ne« (Žemva, 1994). Bolniki so običajno sposobni zapisa 

zgolj posamezne črke, pri branju so lahko omejeni na znane samostalnike, glagole. 

Razumevanje, poimenovanje, ponavljanje, govor, branje in pisanje je tako zelo 
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okrnjeno. Posameznikova ozaveščenost motnje se od primera do primera razlikuje 

(Stewart in Riedel, 2016).  

Globalna afazija nastane zaradi obsežne okvare predelov leve možganske poloble. 

Močno so prizadete vse jezikovne modalitete, zaradi česar ta oblika velja za najtežjo 

od vseh. Globalna afazija je pogosta zlasti v akutni fazi po možganski kapi, katere 

razlog je zapora leve srednje možganske arterije. Ker gre za precejšnji obseg 

okvarjenega območja možganov, globalno afazijo spremljajo še druge nevrološke 

motnje, ki dodatno zožujejo možnosti sporazumevanja (npr. agnozija, apraksija, 

zoženje vidnega polja) (Papathanasiou in Coppens, 2017). 

 Anomična ali amnestična afazija 

Kot nakazuje samo poimenovanje te oblike afazije, glavno značilnost predstavljajo 

izrazite težave pri iskanju besed. Oseba lahko zelo dobro pozna nek predmet in 

njegovo funkcijo, vendar pa ni sposobna priklicati ustrezne besede za poimenovanje 

predmeta. Govor je tako pogosto prekinjen s pavzami, čeprav tekoč (Savinc in Zaletel, 

2011). Pri pisanju lahko zaznamo podobne težave z iskanjem besed. Razumevanje, 

glasno branje in ponavljanje je ohranjeno (Papathanasiou in Coppens, 2017). 

Anomična afazija običajno predstavlja le prehodno obliko pri okrevanju od drugih tipov 

afazije, zato ne povezujemo nobenega nevroanatomskega mesta s to vrsto afazije 

(Stewart in Riedel, 2016). 

 Transkortikalne afazije 

Transkortikalne afazije nastanejo zaradi bolj ali manj popolne izolacije govornih 

centrov od preostale možganske skorje. Od drugih tipov afazij, kjer gre za specifične 

poškodbe jezikovnih predelov, so namreč transkortikalne afazije posledica okvarjenih 

povezav med jezikovnimi centri in drugimi asociacijskimi območji v možganih (Cauquil-

Michon idr., 2011). 

Glede na simptomatiko ločimo motorično, senzorično in mešano transkortikalno 

afazijo, katerim skupna je dobro ohranjena sposobnost ponavljanja (prav tam). 

 Transkortikalna motorična afazija je posebna oblika ekspresivne afazije, 

katere razlog predstavlja lezija v levem čelnem možganskem režnju. 

Posameznik ima predvsem težave z iniciacijo govora, opaziti je oklevanje pri 

govoru in občasno eholalijo (ponavljanje zadnjih besed sogovornika), medtem 

ko pri glasnem branju težav skorajda ni prisotnih. Stavki, ki jih osebe tvorijo, so 

preprosti in slovnično pravilni. Pri pisnem izražanju se pojavljajo podobne 

težave kot pri govoru. Slušno in bralno razumevanje je dobro ohranjeno 

(Stewart in Riedel, 2016).  

 Transkortikalna senzorična afazija je simptomatsko dokaj podobna 

Wernickovi afaziji. Prisotne so izrazite težave slušnega in pisnega 

razumevanja, vendar ohranjena odlična sposobnost ponavljanja. Govor je 
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tekoč, dobro artikuliran, čeprav zaradi pogostih semantičnih parafazij in 

neologizmov velikokrat brez pomena (Papathanasiou in Coppens, 2017). 

Prisotni sta aleksija in agrafija (tj. nezmožnost branja in pisanja), dodatno oviro 

pa predstavlja odsotnost zavedanja motnje (Cauquil-Michon idr., 2011). Ta tip 

afazije povezujemo z lezijami posteriorno od perisilvičnega področja 

(Papathanasiou in Coppens, 2017). 

 Transkortikalna mešana afazija je zelo redka oblika afazije, ki združuje znake 

motorične in senzorične transkortikalne afazije. Simptomi vključujejo izrazito 

zmanjšanost spontanega govora, nefluentnost, oslabljeno razumevanje, 

težave poimenovanja in motnje branja ter pisanja. Kljub vsem omenjenim 

težavam presenetljivo ostaja ohranjena sposobnost ponavljanja besed in 

stavkov. Prav tako običajno ostanejo dobro ohranjene artikulacijske 

sposobnosti (Cauquil-Michon idr., 2011). 

Zapisana klasifikacija afazij glede na lokalizacijo možganske poškodbe velja za bolj ali 

manj prevladujočo v praksi, čeprav se moramo zavedati, da le redko naletimo na 

povsem »čiste« oblike. Predvsem se v prvih fazah po poškodbi, ko se jezikovne 

sposobnosti še spreminjajo, pogosto bolnikovi znaki ne ujemajo s tistimi, ki bi jih morda 

pričakovali glede na mesto lezije v možganih (Savinc in Zaletel, 2011).  

Savinc in Zaletel (2011) dodajata, da v grobem afazije lahko razdelimo še na dve 

nadkategoriji, ki temeljita na tekočnosti govora in sposobnosti razumevanja jezika: 

 fluentne ali tekoče afazije – Wernickova, konduktivna, transkortikalna 

senzorična in anomična afazija (Stewart in Riedel, 2016); 

 nefluentne ali netekoče afazije – Brocova afazija, globalna, transkortikalna 

motorična in transkortikalna mešana afazija (prav tam). 

Slika 4 Poenostavljen prikaz določanja tipov afazij in njihovih predvidenih okvarjenih predelov v možganih 

 

Prirejeno iz Cauquil-Michon, C., Flamand-Roze, C., in Denier, C. (2011). Borderzone Strokes and Transcortical 
Aphasia. Current Neurology and Neuroscience Reports, 11(6), 570–577. 
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Lezije subkortikalnih predelov (npr. bazalnih ganglijev) lahko prav tako povzročajo 

različne simptome afazij. V praksi je zato v rabi izraz subkortikalna afazija. Klinične 

manifestacije se med bolniki s to obliko afazije zelo razlikujejo. Medtem ko imajo 

nekateri predvsem težave z razumevanjem, drugi teh sploh nimajo, a jim zato večjo 

oviro predstavlja npr. govorna produkcija (Papathanasiou in Coppens, 2017). 

Afazija se kljub posameznikovi levi lateralizaciji jezikovnih funkcij lahko pojavi kot 

poškodba nedominantne desne poloble. Papathanasiou in Coppens (2017) navajata, 

da ti bolniki verjetno dosegajo dobre rezultate pri testih za afazijo, saj v večji meri 

izkazujejo deficite prozodije, razumevanja metafor, humorja in abstraktnih konceptov. 

Anžič idr. (2015) tovrstni tip afazije v slovenskem prostoru opisujejo prvi in zanjo 

predlagajo uporabo termina »križna afazija«. Križna afazija velja za redek pojav, saj 

se pojavi le pri približno 0,5 do 1 % desnoročnih bolnikov z afazijo (Semenza idr. 2006, 

v Anžič idr., 2015) 

 Posledice afazije 

Posameznike, ki so utrpeli možgansko kap, najbolj skrbi njihovo zdravje. Pogosta 

spremljajoča ohromelost vpliva na njihovo samostojnost pri dnevnih opravilih. Osebe 

so negotove glede lastnih sposobnosti za delo in v skrbeh, kako se bodo spopadli s 

stresnimi situacijami. Velikokrat je prisoten strah, da se bo bolezen morda vrnila. 

Posameznike skrbi, kako bo bolezen potekala, kdaj in kako bodo okrevali in kaj naj 

naredijo, da se stanje ne bi ponovilo (Radonjić-Miholič, 2009). 

Afazija ima močan čustven, socialni in finančni vpliv na življenje (Williams in Freer, 

1986). S številnimi spremljajočimi motnjami vpliva na različne aspekte 

posameznikovega vsakdana. Ravno zaradi motenj jezikovnega procesiranja, ki so 

osrednja značilnost afazije, imajo ti posamezniki težave pri komunikaciji – podajanju in 

razumevanju sporočil, kar vpliva na njihovo kakovost življenja (Hilari idr., 2012).  

Ritem posameznikovega vsakdana je strukturiran na podlagi njegovih vlog, navad, 

rutin, časa in prostora. Vsakodnevne aktivnosti so bistvenega pomena za 

posameznikovo življenje. Osebe z afazijo imajo pogosto težave pri sodelovanju in 

izvajanju novih aktivnosti (Sjöqvist Nätterlund, 2010). Predvsem so manj dejavni pri 

socialnih aktivnostih ali pa jim te ne predstavljajo ustreznega ugodja (Hilari, 2011). 

Osebe z afazijo so pogosto osamljene in socialno izolirane (Davidson idr., 2008). 

Afazija vpliva na vse odnose, ki jih posameznik želi ohranjati in skleniti na novo. 

Pogosto se prijateljske vezi zrahljajo – posamezniki z afazijo izgubijo stike s starimi 

prijatelji (Hilari, 2011). Na to opozarjajo rezultati številnih raziskav. V raziskavi 

združenja American National Aphasia Association (v Davidson idr., 2008) je 90 % 

respondentov (z afazijo) imelo občutek, da so socialno izolirani; 70 % jih je imelo 

občutek, da se jih ljudje izogibajo zaradi njihovih težav pri komunikaciji. V raziskavi 

Hilari in Northcott (2006) je 64 % oseb z afazijo poročalo, da od nastanka kapi svoje 

prijatelje vidi redkeje, 30 % oseb z afazijo pa sploh nima bližnjih prijateljev. Davidson 
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idr. (2008) poudarjajo, da so prijateljske vezi ključne za kakovost življenje, saj prijatelji 

nudijo čustveno in fizično oporo, hkrati pa z njimi posameznik ugodno preživlja svoj 

prosti čas. 

Fotiadou idr. (2014) so analizirali 10 blogov oseb z afazijo. Odkrili so, da se nekateri 

posamezniki z afazijo včlanijo v razna društva po možganskih kapeh in na ta način 

poskrbijo za socialno mrežo, vendar pa so njihovi stiki s širšo skupnostjo še vedno 

okrnjeni zaradi izgube službe in slabšega udejstvovanja v družbenih dejavnostih. Velik 

vpliv na socialno mrežo oseb z afazijo ima odnos skupnosti do same afazije.  

Williams in Freer (1986) dodajata, da afazija pušča posledice na družinskih in 

partnerskih odnosih. Partnerji osebe z afazijo poročajo o slabšem zadovoljstvu v 

partnerskem odnosu (Williams, 1993). Zaradi prisotnosti afazije v družini prihaja do 

spremenjenega odnosa med njihovimi člani, predvsem pa do člana, ki ima afazijo. 

Afazija vpliva na kakovost življenja vseh članov družine, saj se vsi pogosto soočajo s 

stresnimi situacijami. Fotiadou idr. (2014) ugotavljajo, da imajo osebe z afazijo težave 

z udejstvovanjem v družinskih aktivnostih, da so zelo odvisne od družinskih članov in 

da se ob prisotnosti afazije družinska dinamika spremeni. 

Mlajše osebe sicer redkeje utrpijo možgansko kap in posledično je afazija pri mlajši 

populaciji manj pogosta, vendar pa te osebe dalj časa živijo s posledicami, ki jih afazija 

prinaša. Med drugim je dodatna skrb delna ali polna zaposlitev (Graham idr., 2014). 

Ljudi po možganski kapi pogosto skrbi vrnitev na delovno mesto (Radonjić-Miholič, 

2009). Medtem ko si želijo, da bi se čim prej vrnili v službo, jih hkrati bremeni misel ali 

bodo delo sploh še zmožni opravljati oz. bo morda ogrožena njihova zaposlitev. To pa 

lahko vodi v slabšo finančno preskrbljenost družine. Dodatno Graham idr. (2014) 

poročajo, da imajo posamezniki po možganski kapi z afazijo več težav pri vračanju na 

prejšnjo delovno mesto kot tisti brez afazije. Poleg motenj jezikovnega procesiranja na 

uspešno vrnitev na delovno mesto vplivajo narava dela, delovni pogoji in spremljajoče 

težave. 

 Spremljajoče motnje afazije 

Ker afazija nastane zaradi poškodbe možganske skorje oz. predelov, odgovornih za 

jezikovno procesiranje, so pogosto ob afaziji prisotne številne druge motnje in težave, 

saj so navadno prizadeti tudi drugi predeli in centri možganov. Vrste motenj, težav ali 

ovir, ki se bodo pojavile ob afaziji, so odvisne od mesta in obsega lezij možganske 

skorje. 

Ogrin (1995) povzema, da lahko spremljajoče motnje afazij razdelimo v tri večje 

kategorije: zdravstveni, psihični in spremljajoči govorni problemi. Te motnje imajo 

dodaten neposredni ali posredni vpliv na pacientove govorno-jezikovne sposobnosti. 

Za uspešno logopedsko terapijo je potrebno zavedanje in upoštevanje morebitnih 

spremljajočih motenj. 
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1. Spremljajoče zdravstvene težave in motnje 

Motorična prizadetost ali ohromelost 

V neposredni bližini področja za govor se nahajata motorično in senzorično področje 

– področji odgovorni za uravnavanje gibanja in zaznavanja lastnega telesa. 

Posamezniki, ki so utrpeli poškodbo desne hemisfere, so hromi po levi strani telesa. 

Navadno ohromelost zajema nogo, roko in polovico obraza. Obratno imajo 

posamezniki, ki so utrpeli poškodbo leve hemisfere, ohromljeno desno polovico telesa 

(Žemva, 1994). Ker je pri bolnikih z afazijo po možganski kapi pogosto desna roka 

plegična ali paretična, imajo slednji posamezniki težave pri pisanju. Možnosti pisanja 

so odvisne od stopnje in vrste prizadetosti motorike dominante roke (Žemva, 1996). 

Ohromelost polovice obraza je pri afaziji zelo pogosta. To vpliva na zmožnost uporabe 

obrazne mimike, ki je zaradi ohromljenosti, spačena in izkrivljena. Pogosto prihaja tudi 

do težav pri hranjenju in pitju, saj bolnik ne zmore čvrsto zapreti ust (Žemva, 1994). 

Motnje v zaznavanju telesa 

Informacije o položaju telesa se prenašajo iz senzoričnih receptorjev v možgane. Če 

je prizadeto področje možganov, ki sprejema te informacije, nastanejo težave pri 

zaznavanju lastnega telesa – izguba občutka za položaj rok in nog. Če ni vzpostavljene 

vidne kontrole, oseba ne ve, kaj počne z njimi. Tudi dotik je pogosto prizadet, in sicer 

na dva načina: postane popolnoma neobčutljiv ali preobčutljiv. Pri prvem načinu bolnik 

ne čuti roke in noge, če se ju dotakne, pri drugem pa vsak dotik občuti kot bolečino 

(Žemva, 1994). 

Motnje vidnega polja ali hemianopsija 

Izpad polovice vidnega polja ali hemianopsija najpogosteje nastane zaradi možganske 

kapi, poškodbe možganov ali tumorja. Gre za okvaro kjerkoli na vidnih poteh, vidnem 

področju možganov ali prizadetost žil, odgovornih za oskrbovanje tega področja. Izpad 

vidnega polja se pojavi na tisti strani, na kateri je prisotna ohromelost. Motnja vpliva 

na ravnotežje, slabše zavedanje prizadete strani telesa, povzroča negotovo hojo in 

padce, težave pri branju, pisanju, risanju, hranjenju, oblačenju, umivanju ipd. Nekateri 

posamezniki se svojih težav sploh ne zavedajo, dokler jih nanje ne opozorijo 

zdravstveni delavci ali svojci. Spontano se hemianopsija popravi v 10 do 14 dneh, v 

nasprotnem primeru ostane celo življenje in se mora oseba z njo naučiti živeti (Javh in 

Janežič, 2008). 

Motnje prepoznave ali agnozije 

O agnoziji govorimo, kadar nastopijo motnje ocenjevanja in prepoznavanja lastnosti 

senzoričnega dražljaja s pomočjo vida, sluha ali tipa. Vzrok agnozije je pridobljena 

možganska okvara ob predpostavki, da senzorični organi niso prizadeti. V grobem se 

glede na senzorično modalnost delijo na vizualne, slušne in taktilne agnozije 

(Starovasnik, 2012). 
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Motnje veščih gibov ali apraksija 

Apraksija je pogost motorični problem. Zanjo je značilna nesposobnost ali težje 

izvajanje hotenih telesnih gibov, ki jih sicer bolnik lahko izvaja spontano brez težav. 

Poznamo več oblik apraksije (Ogrin, 1995). Lahko gre za težavo spreminjanja zamisli 

v dejanje, pri čemer bolnik nič več ne zna uporabljati znanih predmetov (npr. glavnik), 

kljub temu da pozna njegov namen. Na drugi strani pa imamo oralno in verbalno 

apraksijo (Žemva, 1994).  

Oralna apraksija se nanaša na motnje hotenega oromotoričnega premikanja. Gre za 

težave načrtovanja in sekvencioniranja orofacialnih področij odgovornih za negovorne 

gibe (Botha idr., 2014). Tako ima bolnik težave s hotnim šobljenjem, žvižganjem ipd. 

(Žemva, 1994). 

Verbalna apraksija oz. apraksija govora je nevrološka motorična govorna motnja. Gre 

za težave motoričnega načrtovanja in programiranja govornih gibov. Težave pri govoru 

nastajajo zaradi motenj procesa ustreznega izbora, sekvencioniranja in organiziranja 

senzorično-motoričnih programov, ki naj bi ob točno določenem času, z jasno 

določenim trajanjem in intenzivnostjo aktivirali mišice, odgovorne za govor (ASHA, 

b.d.b). Pri bolniku se kažejo težave z organizacijo zaporedja gibov, potrebnih za govor. 

Daljša kot je beseda, težjo jo bo izgovoril (Žemva, 1994). ASHA (b.d.b.) navaja štiri 

glavne značilnosti verbalne apraksije: splošno reduciran govor; distorzije glasov, 

nesistematično zamenjevanje in dodajanje glasov; podaljšano izgovarjanje 

posameznih zlogov in trajanje med zlogi; enako naglaševanje sosednjih zlogov. 

Navedene značilnosti bistveno zmanjšujejo razumljivost govora. 

Epilepsija 

Četrtina oseb z afazijo naj bi imela prisotno tudi epilepsijo. Sama bolezen in njeno 

medikamentozno zdravljenje imata velik vpliv na odzivanje bolnika in njegovo 

sodelovanje v terapiji. Značilno je upočasnjeno odzivanje, kratkotrajnejša pozornost in 

koncentracija ter večja čustvena občutljivost. Bolniki so ves čas zaskrbljeni, pesti jih 

strah glede ponovnega napada (Ogrin, 1995). 

 

2. Spremljajoči govorni problemi 

Disartrija 

Disartrija je govorna motnja, ki nastane po možganski poškodbi in je posledica motenj 

motoričnega nadzora govornega mehanizma (Ogrin, 2000). Gre za nevrološko motnjo, 

ki vpliva na mišice, odgovorne za produkcijo govora (Anurag idr., 2019). Z vidika 

govora, jezika in komunikacije se težave kažejo izključno pri natančnosti artikulacije, 

drugače pa imajo bolniki težave tudi pri požiranju in odkašljevanju ter težave s 

slinjenjem, kar strokovno imenujemo salivacija (Žemva, 1994). Za dano motorično 

govorno motnjo je značilen nenatančen ali počasen govor, ki je slabše razumljiv 

(Anurag idr., 2019). Žemva (1994) dodaja, da so poskusi govorjenja skromni in da 
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nekateri bolniki ne zmorejo izoblikovati nikakršnega zvoka. Na spremenjeno 

izgovarjavo vpliva prevelika napetost ali ohlapnost mišic, ki jih uporabljamo pri govoru.  

Poznamo več vrst disartrij, ki se razlikujejo glede na mesto nevrološke lezije, stopnjo 

in vrsto prizadetosti govora: flakcidna, spastična, ataktična, hipokinetična in 

hiperkinetična disartrija (Ogrin, 2000).  

Motnje glasu: afonija in disfonija 

Poškodba glave lahko povzroča motnje glasu, ki jih strokovno poimenujemo afonije ali 

disfonije (Ogrin, 1995). Odvisno od tega, ali gre za popolno odsotnost fonacije (afonija) 

ali je le-ta slabše kvalitete, odstopa v višini, jakosti, ritmu ali prozodičnih elementih 

(disfonija) (Hočevar Boltežar, 2013). Ogrin (1995) navaja, da so glasovne motnje lahko 

prisotne kot sekundarne motnje, nastale zaradi poškodbe živca, ki oživčuje glasilke – 

paraliza glasilk. Na drugi strani pa motnje glasu povzročajo neposredne poškodbe 

glasilk – npr. pri podaljšani intubaciji. Predvsem so motnje glasu prisotne v začetni fazi 

zdravljenja po poškodbi glave. Glas se izboljšuje glede na izboljševanje zdravstvenega 

stanja, vendar ostaja spremenjen – tih, preglasen, hripav, monoton, tresoč, nazalen 

ipd. 

Motnje dihanja in požiranja  

Za motnje dihanja je značilno neenakomerno dihanje. Pogosto bolniku zmanjka zraka 

za ustrezno fonacijo. V takšnem govoru je opazno brezglasno izgovarjanje zadnjih 

delov besed in stavkov. Oseba je med govorom pogosto zadihana in utrujena, zato 

ima terapevt na razpolago manj časa za komunikacijo z bolnikom (Ogrin, 1995). 

Nadzor požiranja poteka v centralnem živčnem sistemu. V možganski skorji se nahaja 

center, odgovoren za požiranje. Akt požiranja je sestavljen iz več faz: oralna 

pripravljalna, oralna transportna, faringealna in ezofagealna (Hočevar Boltežar, 2013). 

Bolnik ima lahko težave pri katerikoli fazi. Pogosto se bolnikom med pitjem in 

hranjenjem zaletava. Prav tako so pogoste težave pri požiranju sline, zato je salivacija 

zelo pogost pojav (Ogrin, 1995). 

 

3. Spremljajoči psihološki in duševni problemi 

Najpogosteje prihaja do motenj vedenja in motenj osebnosti. Na motnje vedenja 

vplivajo predvsem spoznavne funkcije – spomin, mišljenje, učenje, govor. Prav tako 

pa lahko nastopijo spremembe čustvenega doživljanja in odzivanja (Ogrin, 1995). 

Motnje spomina, pozornosti in orientacije 

Spomin nam omogoča, da dojete informacije ohranimo in jih po potrebi prikličemo v 

različnih situacijah (Radonjić-Miholič, 2009). Za osebe, ki so utrpele možgansko kap, 

je značilno, da pogosteje izgubljajo spomine bližnjih dogodkov, redkeje prihaja do 

izgube spomina o zelo oddaljenih dogodkih. V začetku rehabilitacije nekateri bolniki ne 

vedo, kje se nahajajo in kaj se jim je zgodilo (Žemva, 1994). Po možganski kapi je 
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pogosteje bolj prizadeto pomnjenje kot star spomin (Radonjić-Miholič, 2009). To 

pomeni, da imajo bolniki težave pri pomnjenju dogodkov, ki se odvijajo po nastanku 

bolezni. Bolnik potrebuje več osredotočenosti na nove informacije.  

Pozornost je sposobnost mentalnega procesiranja, ki nam omogoča jasno zavedanje 

situacij ter izbor pomembnih informacij za skladiščenje med procesom mišljenja in 

delovanja. Po možganski kapi je pozornost pogosto oslabljena. Navadno se to kaže v 

ožjem obsegu pozornosti, odkrenljivosti ali nezmožnosti usmerjanja pozornosti 

(begajoča pozornost). Bolniki se hitro utrudijo pri aktivnostih, za katere je potrebna 

večja in daljša zbranost – predvsem deljena pozornost, ko je potrebno zaznati 

spremembe in hkrati ustrezno spremeniti vedenje (Radonjić-Miholič, 2009). 

Orientacija nam omogoča, da ustrezno prepoznavamo ljudi, mesta in čas. Možganska 

kap lahko na tem področju povzroča zmedo, da se bolnik slabše znajde v času, kraju 

in prostoru. Težave so pogosteje prisotne v akutni fazi, vendar te vztrajajo tudi pozneje 

– predvsem ostajajo težave na področju obvladovanja prostora (Žemva, 1994). 

Spremembe čustvovanja 

Afazija in druge nevrološke ali nevropsihološke motnje, nastale zaradi možganskih 

poškodb, povzročajo čustveni stres in psihosocialne motnje tako pri bolniku kot tudi pri 

svojcih. Pri bolnikih lahko opazimo različne čustvene reakcije, ki jih lahko delimo na 

pozitivne (manija, delirij, agnozija, zanikanje) in negativne (depresija, anksioznost, …) 

(Code idr., 1999). Za bolnike po kapi je značilno, da se njihovo razpoloženje hitro 

spreminja, so bolj občutljivi, postanejo hitreje vznemirjeni, svoja doživljanja pa manj 

kontrolirano izražajo. Teh sprememb čustvovanja se zavedajo in so nad njimi 

presenečeni. Bolniki imajo težave tudi pri prenašanju frustracij, saj jih hitro vznemirijo 

že manjše nevšečnosti, čas prenašanja frustracij pa je precej omejen (Radonjić-

Miholič, 2009). 

Težave, ki jih prinaša afazija, vplivajo na vsa življenjska področja. Tako se mora 

posameznik vsakodnevno soočati z novonastalimi spremembami, kar povzroča velik 

stres. Negativne reakcije na spremembe pogosto vodijo v nastanek depresije (Code 

idr., 1999). Depresija je duševna motnja, za katero je značilno vztrajno potlačevanje, 

nizka samozavest in pomanjkanje interesa za sicer prijetne stvari (Zhang idr., 2018). 

Beck in Beamesderfer (b.d.) izpostavljata, da je velikokrat spregledana.  

V prvih treh mesecih po možganski kapi se depresija pojavi pri 70 % posameznikov in 

vztraja pri 62 % posameznikov tudi po 12 mesecih. Pri bolnikih z afazijo pa je možnost 

za pojav depresije še večja. Diagnosticiranje depresije pri teh bolnikih je zelo oteženo 

zaradi slabših govorno-jezikovnih sposobnosti. Pomembno je, da se morebitno 

depresijo odkrije čim hitreje in se jo upošteva, saj s tem izboljšamo izid rehabilitacije 

(Mlinarič idr., 2019). 

Za razliko od depresije je veliko lažje prepoznati drugo negativno reakcijo – 

anksioznost. Gre za duševno motnjo, katere glavni simptom je tesnobnost. Prisotna je 
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zaskrbljenost, nervoznost, močno razbijanje srca, vrtoglavica, znojenje, hitro dihanje 

in nestabilen krvni tlak (Beck in Beamesderfer, b.d.). 

Motnje spodbude 

Žemva (1994) izpostavlja, da ima veliko bolnikov težave z iniciacijo določenih 

dejavnosti, zato potrebujejo veliko zunanjih spodbud. Predvsem tisti, ki so osamljeni, 

pogosto zapadejo v brezvoljnost in sami od sebe ne zmorejo biti dejavni – nimajo 

lastnih pobud. 

Računske in bralne motnje  

Precejšnji delež bolnikov z afazijo ima težave na področju rabe števil, sposobnosti 

zapisovanja in njihovega branja. Prav tako lahko imajo težave pri računanju, tudi v 

primeru, ko števila prepoznajo (Žemva, 1994). 

Posamezniki z afazijo pogosto ne berejo, saj ne razberejo sporočila iz zapisanega. 

Nekateri imajo težave že pri branju posameznih črk, zlogov in besed, drugi pa 

posamezne besede prepoznajo in preberejo, ne zmorejo pa daljših besedil. Večinoma 

je njihovo razumevanje prebranega slabo (Žemva, 1996).  

 Okrevanje 

Afazija običajno nastopi v trenutku, okrevanje pa poteka zelo počasi, neenakomerno 

in postopno. Takoj po travmi pride do kratkega obdobja šoka, zaradi katerega so 

prizadete mnoge kognitivne funkcije. V nekaj urah ali dneh nato nastopi obdobje 

nenadnega okrevanja, temu pa naslednje tedne sledi postopno izboljševanje, ki se z 

minevanjem mesecev, let počasi zmanjšuje. Tradicionalno gledano se ti mehanizmi 

obravnavajo kot časovno odvisne faze: akutna, subakutna in kronična faza (Hillis in 

Heidler, 2002). 

Sprva je po poškodbi možganov opaziti le majhne spremembe v govoru, branju in 

pisanju (Žemva, 1996). Mlajši posamezniki in bolniki z manj izraženimi motnjami imajo 

več možnosti za izboljšanje, medtem ko se morajo nekatere osebe soočiti s trajnimi 

posledicami in naučiti življenja z afazijo. Veliko bolnikov na začetku sicer verjame, da 

se bodo njihove sposobnosti povrnile v celoti, delež nekaterih pa se motenj niti ne 

zaveda – pogost primer predstavljajo bolniki z Wernickovo afazijo (Žemva, 1994). V 

slednjih primerih je ključnega pomena, da posameznik najprej zazna in prepozna svoje 

težave, saj se le tako lahko učinkovito spopade z njimi in njihovimi posledicami 

(Radonjić-Miholič, 2009). 

V strokovni literaturi nekateri avtorji izpostavljajo vpliv t.i. nevroloških indikatorjev 

uspešnosti okrevanja. Večina jih mednje uvršča lokalizacijo in obseg lezije ter vrsto in 

stopnjo izraženosti afazije (Papathanasiou in Coppens, 2017). Na uspešnost 

spopadanja z afazijo in njenimi posledicami pa vplivajo še številni drugi dejavniki: 

starost, spol, vzorci vedenja za obvladovanje stisk in bolezni, razumevanje in 

dojemanje motenje ter njenega poteka, motiviranost, splošna telesna kondicija, 
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stališča bolniku pomembnih oseb do njegove motnje, bolnikova in tuja pričakovanja, 

socialna mreža, kakovost in dostopnost rehabilitacije, razpoložljivost informacij, … 

Dodatno na potek okrevanja vplivajo spremljajoče motnje afazije. Določene sicer 

kmalu izzvenijo, druge nastopijo šele v poznejšem obdobju rehabilitacije, nekatere pa 

vztrajajo celo življenje (Radonjić-Miholič, 2009).  

Pri okrevanju pogosto prihaja do nihanja v sposobnostih. Opazna so predvsem v 

začetnem obdobju in v nekem deležu ostajajo prisotna še kasneje (Radonjić-Miholič, 

2009). Spremembe v prvih treh mesecih so posledica spontanega okrevanja, ki se s 

časom upočasnjuje (Žemva, 2011). Berthier (2005) poleg tega navaja, da procesi 

spontanega okrevanja skupaj z logopedsko obravnavo pogosto vplivajo na prehajanje 

afazij iz ene v drugo, lažjo obliko (npr. Brocova afazija lahko preide v anomično). 

Čeprav so prvi meseci po nastopu afazije lahko za bolnike tako naporni, da ne zmorejo 

ustreznega sodelovanja s terapevtom (Žemva, 1996), študije potrjujejo, da zgodnji 

pričetek rehabilitacije ugodno vpliva na bolnikovo prognozo. Ugotovitve meta-analize, 

ki je preučevala učinkovitost govorno-jezikovne terapije oseb z afazijo, so prav tako 

pokazale, da je okrevanje posameznikov, ki so vključeni v postopke rehabilitacije, 

bistveno boljše od tistih, ki zdravljenja niso deležni (Berthier, 2005).  

 POTEK LOGOPEDSKE DIAGNOSTIKE PRI AFAZIJI 

Celotna rehabilitacija bolnika z afazijo poteka v multidisciplinarnem timu, kamor sodi 

tudi logoped (RCSLT, 2014). Osebe, ki v programu rehabilitacije kažejo težave na 

področju govora, jezika in komunikacije, so s strani zdravnika napotene k logopedu, ki 

potrdi ali ovrže diagnozo afazije in v primeru potrditve vključi pacienta v logopedsko 

obravnavo. 

 Predklinično ocenjevanje 

Logoped skuša ob prvem srečanju s pacientom pridobiti anamnestične podatke. 

Večino teh najde v medicinski dokumentaciji in pridobi s posvetovanjem z ostalimi 

specialisti in zdravstvenimi delavci, ki so bili v stiku z obravnavanim pacientom. 

Pomembno je, da pacienta ne bremeni z vprašanji, ki so jih predhodno postavljali že 

drugi strokovnjaki. Za dodatne informacije ali kadar pacient ne zmore sodelovati, se 

logoped obrne na svojce. V anamnezi logopeda zanimajo: 

 razlog za napotitev (mnenja drugih strokovnjakov, drugi testni rezultati); 

 osebni podatki: 

o ime, naslov, starost, spol, 

o poklic, izobrazba, 

o zgodovina jezikovnega razvoja, 

o materni jezik, kulturno ozadje, 

o zavedanje glede prisotnosti afazije, 

o vpogled in percepcija lastnih težav, 
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o spremljajoče motnje (slabši sluh, vid …), 

o samopodoba, 

o navade, stil življenja, 

o poglavitni način komuniciranja (govor, geste, znakovni jezik, pisanje) 

o pacientove želje; 

 podatki o družini; 

 medicinski – biološki vidik: 

o medicinska diagnoza (nevrološki pregled), 

o začetek, trajanje in potek bolezni, 

o lateralizacija (poškodba leve ali desne hemisfere) 

o spremljajoče motnje (RCSLT, 2005). 

Preko anamneze logoped spozna pacientovo ozadje in njegov pogled na celotno 

situacijo. Predvsem je pomembno, da ugotovi njegove interese in potrebe ter jih 

upošteva pri nadaljnji rehabilitaciji. Preko razgovora logoped pridobi informacije o 

pacientovih močnih področjih, iz katerih bo kasneje lahko izhajala terapija (prav tam). 

V akutni fazi logoped poskuša ugotoviti, kaj pacient razume, kakšne so njegove 

sposobnosti verbalnega in neverbalnega izražanja in kako kompenzira izgubljene 

sposobnosti govora (Žemva, 1994). Ob prvem srečanju s pacientom – takoj po 

možganski kapi – se ne uporablja testnega materiala, saj pacient ne zmore niti 

kratkega sodelovanja. Tako je logopedska diagnostika v akutnem obdobju okvirna 

ocena potenciala pacienta na področju komunikacijskih sposobnosti (Ogrin, Žemva, 

Drljepan in Kodre, 2016). 

Prvo oceno o bolnikovi komunikacijski učinkovitosti skuša torej logoped pridobiti s 

pomočjo enostavnega pogovora in opazovanja bolnikovih reakcij. S tem razlogom 

beleži:  

 stopnjo bolnikovega zavedanja interakcije, 

 jasnost bolnikovih odgovorov (bodisi verbalnih bodisi neverbalnih), 

 težnjo po podajanju odgovorov in njeno uspešnost,  

 bolnikove poskuse širjenja vsebine pogovora in  

 ustreznost podajanja informacij (Prosnik in Lang, 2005).  

Pomembno je, da logoped vzame v obzir tudi dejavnike, ki morebiti dodatno omejujejo 

bolnika pri učinkoviti komunikaciji, kot so nazogastrična sonda, senzorna deprivacija 

(sluh, vid), omejenost gibanja (Prosnik in Lang, 2005), materni jezik, upad kognitivnih 

funkcij (spomin, izvršilne funkcije, …), prisotnost kronične bolečine, depresija po 

možganski kapi, hitra izčrpanost ter slabša pozornost (ASHA, b.d.a). Ti dejavniki 

vplivajo na izbor testov, ki jih bo logoped uporabil v nadaljnjem procesu diagnostike. 

 Presejalni testi 

Standardne lestvice ocenjevanja afazij niso primerne za uporabo v akutni fazi po 

možganski kapi, saj je njihov proces testiranja preveč dolgotrajen za bolnikovo slabo 

vzdržljivost in pozornost. Z namenom hitrega odkrivanja prisotnosti ali odsotnosti 
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afazije so zato bili zasnovani posamezni presejalni testi. Z njimi določamo potrebo po 

nadaljnjem testiranju, prav tako pa so logopedom lahko v pomoč pri začetnem 

načrtovanju zdravljenja (Flamand-Roze idr., 2011). 

Glavni namen izvajanja presejalnih testov je zgodnje odkrivanje posameznikovih težav 

govorno-jezikovnega procesiranja. Mnogo bolnikov z afazijo, zlasti tistih z blagimi 

težavami, velikokrat ostane spregledanih, zaradi česar niso deležni ustrezne 

obravnave (Enderby idr., 2012). Rutinski presejalni testi zato predstavljajo dragoceno 

orodje za hitro prepoznavanje afazije in nadaljnjo ustrezno napotitev bolnikov (Rohde, 

2014). 

Presejalnih testov ne izvaja vedno logoped. Veliko večino jih lahko opravlja tudi drugo 

zdravstveno osebje, saj so zelo sprejemljivi tako za bolnike kakor tudi ocenjevalca 

(Papathanasiou in Coppens, 2017). 

Dober presejalni test je kratek, enostaven za uporabo, hkrati pa zanesljiv in veljaven, 

saj je le tako primeren za uporabo v klinični praksi (Rohde, 2014). Za angleško 

govoreči prostor je na voljo veliko število testov za afazijo, med katerimi lahko izbirajo 

strokovnjaki. Tega ne moremo trditi za Slovenijo. Ker v literaturi nismo zasledili nobene 

omembe o morebitnem ustreznem presejalnem testu za afazijo v slovenščini, spodaj 

navajamo primere angleških testov, ki jih izpostavi Rohde (2014):  

 Language Screening Test (LAST), 

 The Aphasia Rapid Test, 

 Mississipi Aphasia Screening Test (MAST), 

 Frenchay Aphasia Screening Test (FAST). 

Presejalne teste moramo razlikovati od diagnostičnih, saj niso primerni za postavitev 

končne diagnoze, niti z njimi ne pridobimo podrobnega opisa jezikovnih primanjkljajev. 

So le koristno orodje za hitro in učinkovito zaznavanje težav, še zlasti pa uporabni pri 

bolnikih, ki niso sposobni dolgotrajnih ocenjevalnih postopkov. Ne le, da z njimi 

odkrijemo bolnike potrebne nadaljnje obravnave, z njimi lahko tudi spremljamo 

bolnikov napredek (Salter idr., 2006).  

Rezultati presejalnih testov se štejejo za pozitivne v primeru, da nakazujejo na 

prisotnost afazije, in obratno za negativne, ko posameznik nima simptomov. Testi niso 

stoodstotno natančni, saj so rezultati lahko lažno pozitivni ali lažno negativni (Institute 

for Quality and Efficiency in Health Care, 2019). Ta delež lažnih rezultatov ocenjujemo 

v primerjavi z referenčno diagnostično oz. napovedovalno metodo – t.i. zlatim 

standardom (Vidmar in Jakovljević, 2016). Ker je uporaba zlatega standarda velikokrat 

lahko nepraktična, neprijetna za bolnika ali preprosto predraga, se v praksi primarno 

poslužuje presejalnih testov (Ruf idr., 2017).  
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Če je delež lažno negativnih rezultatov majhen, govorimo, da je test občutljiv. V 

primeru majhnega števila lažno pozitivnih uporabljamo izraz visoko specifičen oz. 

ločljiv test (Vidmar in Jakovljević, 2016). 

 Poglobljena testiranja 

Testiranja s standardiziranimi in nestandardiziranimi testi so potrebna za bolj 

poglobljeno, natančno in celovito klinično sliko. Testi, s katerimi ocenjujemo govorno-

jezikovne sposobnosti, zagotavljajo obširne in celovite informacije glede govorno-

jezikovnih motenj (Goljar, 2003). S pomočjo testiranj si lahko terapevt zastavi primerne 

cilje, zasnuje ustrezno terapijo, spremlja posameznikov napredek in učinkovitost 

terapije (RCSLT, 2005). S testi ocenjujemo fluentnost govora, slušno razumevanje, 

serijski govor, poimenovanje, ponavljanje, branje, pisanje, slovnično ustreznost, 

sintakso, pogostost in vrsto parafazij ter artikulacijo (Goljar, 2003). RCSLT (2005) 

dodaja, da je cilj ocenjevanja ugotavljanje veščin – tako močnih kot šibkih – in vpogled 

v to, kako oviranost vpliva na pacientovo vsakdanje življenje. S poglobljeno oceno 

diagnosticiramo tudi vrsto in stopnjo afazije. 

V procesu ocenjevanja je pomembno medsebojno sodelovanje. Logoped deli kot tudi 

sprejema odkritja drugih strokovnjakov. Prav tako rezultate testiranj in diagnozo deli s 

pacientom in njegovimi svojci. Pri tem pazi, da razlaga na ustrezen, preprost način in 

sprotno preverja, da ga pacient in njegovi svojci razumejo (prav tam). Izbira in 

ustreznost ocenjevanja je odvisna od različnih dejavnikov: 

 izbira pravega trenutka, 

 kognicija (spomin in pozornost), 

 okolica, 

 socialni kontekst, 

 kompezacijske veščine (prilagoditev na oviranost), 

 omogočene storitve (RCSLT, 2005). 

RCSLT (2005) v kliničnih smernicah podaja priporočila glede ocenjevanja. 

1. Pomembno je ocenjevanje posameznikovih močnih in šibkih komunikacijskih 

področij. 

Logoped identificira vrsto, obseg in stopnjo komunikacijskih težav. Na podlagi 

diagnoze skupaj s pacientom doreče cilje terapije in osnuje individualiziran program 

terapije, ki izhaja iz potreb posameznika. Opredeli pacientove izhodiščne sposobnosti, 

ki jih kasneje meri, in spremlja njihove spremembe. Na podlagi ocenjevanja izbere 

najprimernejši čas za pričetek terapije, evalvacijo in zaključek terapije. 



27 

 

2. Ocenjevanje naj bo jasno in neposredno vezano za namene terapije. Smiselno 

se pojavi v kateri koli fazi intervencije. Ocenjevanje lahko kombiniramo z drugimi 

prisopi: intervjujem, razgovorom ali opazovanjem. 

Posamezne metode ocenjevanja pridejo v poštev v različnih situacijah. V akutni fazi 

afazije pacient doživlja veliko sprememb (spontano okrevanje), zato formalni, 

standardizirani testi niso ustrezni. Z neformalnim ocenjevanjem pa logoped osnuje 

prve hipoteze glede na naravo komunikacijskih težav in njenih manifestacij. V različnih 

fazah formalna in neformalna ocenjevanja zagotavljajo informacije za načrtovanje in 

vrednotenje individualnih terapij. 

3. Pri izbiri načina ocenjevanja je potrebno upoštevati: 

 naravo in obširnost govorno-jezikovnih motenj ter stopnjo ohranjenih 

zmožnosti; 

 funkcionalni in pragmatični aspekt komunikacije ter kompezatorne 

strategije; 

 psihosocialno stanje. 

Logoped naj se pri ocenjevanju posameznika poslužuje holističnega pristopa. Vsa 

zgoraj omenjena področja se med seboj povezujejo. Potrebno jih je upoštevati pri 

načrtovanju ciljev in rehabilitacije. 

4. Proces ocenjevanja naj bi zajel posameznikovo in svojčevo pecepcijo, kako 

težave komuniciranja vplivajo na njihov vsakdan. Potrebna bi bila tudi ocena 

partnerjevih komunikacijskih sposobnosti. 

Pacientov odnos in odnos svojcev do afazije je odvisen od številnih dejavnikov, kot so: 

stopnja in vrsta komunikacijskih težav, osebnost, starost, zaposlitev in socialni 

kontekst (kamor sodi odnos širše okolice do afazije). Ti dejavniki vplivajo na izbiro 

terapije in končne rezultate pri terapiji. 

Tako se pri neformalnem testiranju običajno uporabljajo naslednja štiri vprašanja, na 

katere se iščejo odgovori (Ogrin, Žemva, Drljepan in Kodre, 2016): 

1. Kakšen je obseg težav? 

2. Na katerem področju komunikacije prihaja do težav? 

3. Kaj pomaga ali izboljša komunikacijo? 

4. Kaj je osnova oz. osnovni mehanizem za posamezno obnašanje v 

komunikaciji? 

V akutnem stanju se lahko pri logopedski diagnostiki uporabljajo ocenjevalne lestvice, 

kot so Lestvica postakutne ravni odzivanja (Post-Acute Level of Consciousness Scale 

– PALOC-s) in Lestvica funkcijske neodvisnosti (Functional Independence Measure – 

FIM). Z njimi dobimo vpogled v pacientove sporazumevalne sposobnosti. Za 

pridobivanje specifičnih informacij o posameznikovem govorno-jezikovnem 

procesiranju se v akutnem stanju uporabljata Aachenski test za akutno afazijo (Aachen 

Aphasie Bedside Test – AABT) in Revidirani Edinburški profil funkcionalne 
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komunikacije (Ogrin, Žemva, Drljepan in Kodre, 2016). Za obdobje, ko je pacientovo 

stanje stabilnejše, trg ponuja številne teste. Med pogosteje uporabljenimi 

standardiziranimi testi se v tujini uporablja Bostonski diagnostični protokol za afazijo 

(Boston Diagnostic Aphasia Examination – BDAE) in Zahodni protokol za afazijo 

(Western Aphasia Battery – WAB). Poglavitni test pri nemško govoreči populaciji je 

standardizirana testna baterija Aachenski test za afazijo (Aachener Aphasie Test – 

AAT). Za ocenjevanje splošnih komunikacijskih sposobnosti se uporablja 

Diferencialno-diagnostični minnesotski test za afazijo (Minnesota Test for the 

Differential Diagnosis of Aphasia – MTDDA) in Porchov indeks komunikacijskih 

sposobnosti (Porch Index of Communicative Ability – PICA). V tujini in pri nas se za 

ocenjevanje specifičnih jezikovnih sposobnosti pogosteje uporabljata standardizirani 

Test slušnega razumevanja z žetoni (Token Test – TT) za ocenjevanje slušnega 

razumevanja abstraktnejših ustnih navodil in Bostonski test poimenovanja (Boston 

Naming Test – BNT), s katerim ocenjujemo sposobnosti poimenovanja (Goljar, 2003; 

Ogrin in Žemva, 2009; Ogrin, Žemva, Drljepan in Kodre, 2016). 

Na Univerzitetnem rehabilitacijskem Inštitutu Republike Slovenije – Soča se od leta 

2009 uporablja testni protokol Pregled govorno-jezikovnih sposobnosti – PGJS. 

Namenjen je za ocenjevanje slušnega razumevanja, govora, branja, pisanja in 

računanja (Ogrin, Žemva, Drljepan in Kodre, 2016). 

Izbira testa je torej odvisna od namena in ciljev logopedske diagnostike ter teoretične 

naravnanosti logopeda (Ogrin, Žemva, Drljepan in Kodre, 2016). 

 TERAPEVTSKA OBRAVNAVA AFAZIJE 

Del celostne rehabilitacije oseb z afazijo predstavlja govorno-jezikovna terapija. Zadnja 

leta je ta doživela veliko sprememb, saj v ospredje prihaja soglasje strokovnjakov, da 

je afazija kronično stanje. S tem se je težišče pričelo pomikati k posameznikovemu 

vsakdanjemu življenju. Razvijati so se začeli terapevtski postopki, ki se v večji meri 

osredotočajo na preprečevanje socialne izoliranosti in dajejo poudarek iskanju načinov 

za izboljšanje kakovosti življenja (Žemva, 2009, 2011). 

Terapevtskega programa, ki bi ga lahko uporabljali pri vseh bolnikih z afazijo, ni. 

Rehabilitacija govorno-jezikovnih sposobnosti mora biti prilagojena potrebam in 

sposobnostim vsakega posameznika (Žemva, 2011). Prosnik in Lang (2005) navajata 

nekaj dejavnikov, ki logopeda vodijo pri postopku načrtovanja individualiziranega 

programa terapije:  

 sindromi komunikacijskih motenj, 

 težavnost motenj, 

 čas od nastanka motnje in 

 bolnikova osebnost. 

Strokovnjaki se pri svojem delu prav tako zanašajo na smernice. Te svetujejo, da 

logopedsko obravnavno pričnemo z dobro ohranjenimi področji, torej tam, kjer je bolnik 
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najbolj uspešen. Pri posamezniku tako sprožamo manj stresa in omogočamo pozitivne 

prve izkušnje. V zgodnji rehabilitaciji je ključno tudi hitro zadovoljevanje bolnikovih 

potreb po komunikaciji z okolico, saj osebi s tem dajemo upanje in večjo motiviranost 

za nadaljevanje terapije. Pomembno je ozavestiti, da ne smemo nenehno popravljati 

bolnikovih neuspehov. Zaželeno je, da izbiramo optimistično usmerjene vsebine in 

vsebine, ki so povezane z bolnikovimi interesi, saj izzovejo bolj živahno komunikacijo. 

Lahko smo ustvarjalni, iščemo naravnejše pogoje in situacije za izvajanje terapije. 

Navsezadnje pa ne smemo pozabiti na vključitev svojcev, ki imajo pomembno vlogo v 

procesu rehabilitacije. Tudi oni doživljajo stisko in najpogosteje nimajo izkušenj z 

afazijo, zato jih je potrebno izobraziti in se pogovoriti z njimi o načinih in možnostih 

sporazumevanja z bolnikom (Prosnik in Lang, 2005). 

V zgodnji fazi je rehabilitacija govorno-jezikovnih sposobnosti strogo individualna. 

Osredotočati se moramo predvsem na bolnikovo stanje, njegove sposobnosti 

koncentracije in sposobnosti sodelovanja (prav tam). Ne glede na obliko ali izraženost 

afazije strokovnjaki svetujejo hiter in intenziven pričetek terapije. Številne raziskave so 

namreč dokazale, da bolj kot je intenzivno zdravljenje, večje so spremembe 

(Papathanasiou in Coppens, 2017). V začetnih fazah terapije je velikokrat potrebno 

tudi prilagajati in spreminjati pristope, ki se izkažejo za napačne (Prosnik in Lang, 

2005).  

Nasprotna individualni terapiji, ki se osredotoča na specifične potrebe posameznika, 

je skupinska terapija. Različne oblike skupinske terapije posamezniku nudijo možnost 

preizkušanja lastnih sposobnosti in sporazumevanja v bolj naravnem kontekstu 

(Žemva, 2011). Bolnika prisilijo k rabi naučenega, hkrati pa mu nudijo priložnost za 

druženje, izmenjavo občutkov in prejemanje podpore (ASHA b.d.a).  

V praksi ločimo različne terapije oseb z afazijo. ASHA (b.d.a) jih loči na obnovitvene in 

kompenzacijske. Prve so namenjene izboljšanju ali ponovni vzpostavitvi okvarjene 

funkcije, druge v večji meri v ospredje postavljajo učenje kompenzacijskih strategij. 

National Aphasia Association (b.d.) se pridružuje delitvi terapij na dve splošni kategoriji 

in izpostavlja, da večina strokovnjakov kombinira oboje. Pri terapijah, ki so usmerjene 

v izboljšanje jezikovnih funkcij, logoped neposredno spodbuja specifične spretnosti 

poslušanja, govorjenja, branja in/ali pisanja. Terapije, ki so namenjene izboljšanju 

komunikacije s pomočjo različnih kompenzacijskih strategij, so pogosto sestavljene iz 

bolj naravnih interakcij, ki vključujejo komunikacijske izzive resničnega življenja. 

Žemva (2011) opozarja, da je pri slednjih zaželeno še pred začetkom poučevanja 

bolnika pridobiti oceno o dejanskih možnostih rabe nadomestnega načina 

sporazumevanja v vsakdanjem življenju. Prav tako je potrebno naučiti teh veščin 

bolnikove družinske člane oz. njegove bližnje.  

Odločitev o pristopu, ki ga bo logoped izbral, je odvisna od posameznikovih potreb, 

jezikovnega profila in njegovih želja. Terapija bolnika z blago okvaro se razlikuje od 

terapije s posameznikom, ki ima hudo okvaro jezikovnih sposobnosti (National Aphasia 
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Association, b.d.). Danes poznamo številne in hitro razvijajoče se terapevtske pristope. 

Nekateri predstavljajo zgolj različice temeljnih postopkov, drugi veljajo za nekoliko bolj 

specifične.  

Z razvojem programske opreme, namenjene urjenju in krepitvi oslabljenih področij 

jezika, je na področje obravnav oseb z afazijo posegla tudi tehnologija. Predvsem v 

tujini je na voljo večje število računalniških programov in aplikacij, ki pričenjajo izrivati 

klasično metodo »svinčnik – papir« (Žemva, 2011). Posamezni računalniški programi 

so zasnovani zelo specifično, drugi splošno, da obravnavajo številna področja 

primanjkljajev. Omogočajo prilagajanje težavnosti bolnikovim sposobnostim, hkrati pa 

so priročni za delo doma, saj lahko z raznimi domačimi nalogami dopolnimo omejen 

čas terapije (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, b.d.). 

Raba elektronskih pripomočkov, komunikacijskih programov in aplikacij lahko osebam 

z afazijo ponudi tudi alternativni način komuniciranja. Logopedi se običajno za te 

pristope odločijo šele po daljšem časovnem obdobju oz. ko ocenijo, da se bolnik ni 

sposoben uspešno sporazumevati preko govora in/ali pisanja. Učenje uporabe 

elektronskega pripomočka (npr. komunikatorja) je lahko zelo naporno za bolnike, še 

posebej kadar sami ne kažejo interesa po komuniciranju (Žemva, 1994). 

Zahteve po rehabilitaciji oseb z afazijo pogojujejo tudi številne ugotovitve s področja 

nevroznanosti. Bistvenega pomena je nevroplastičnost in spoznanje, da so tako 

starejši kot tudi poškodovani možgani še zmeraj sposobni prilagajanja. Na podlagi teh 

odkritij se je izoblikovalo deset pravil, ki jih logopedi skušajo upoštevati pri načrtovanju 

terapije in hkrati poudarjajo pomen vpliva rehabilitacije na delovanje možganov: 

 uporabi ali izgubi, 

 uporabi in izboljšaj, 

 upoštevaj vrsto izkušnje, 

 uporabi ustrezno intenzivnost, 

 upoštevaj čas/časovno okno, 

 upoštevaj ustrezno usmerjenost, 

 ponavljaj, 

 upoštevaj starost, 

 upoštevaj princip transferja, 

 upoštevaj princip interference (Žemva, 2009). 

Raziskave na področju nevroznanosti so prinesle veliko informacij o naravi plastičnosti 

možganov in njihove odvisnosti od posameznikovih izkušenj. Strokovnjaki skušajo te 

ugotovitve učinkovito izrabljati za izboljšanje funkcionalnega izida obolelih 

posameznikov. Kleim in Jones (2008) izpostavljata, da ugotovitve podpirajo uporabo 

rehabilitacijskega treninga kot orodja za izboljšanje možganske reorganizacije in 

funkcionalnega rezultata. Če za primer vzamemo rehabilitacijo govorno-jezikovnih 

sposobnostih, spoznamo, da ta posamezniku omogoča intenzivno in redno vadbo 

okvarjene funkcije, s čimer preprečuje njen postopen upad in zagotavlja trajne 

nevronske spremembe. Papathanasiou in Coppens (2017) še poudarjata, da pozitivno 
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usmerjena terapija, ki izpostavlja bolnikov napredek, motivira in upošteva bolnikove 

želje, prav tako povečuje možnost nevroplastičnih sprememb. 

 NASVETI PRI KOMUNIKACIJI Z OSEBO Z AFAZIJO 

Vsaka oseba, ki ima afazijo, potrebuje strokovno pomoč, vendar mu na poti do 

uspešne rehabilitacije lahko pomagajo tudi vsi tisti, s katerimi je oseba z afazijo v stiku. 

Ravno te osebe imajo vpliv na oblikovanje samopodobe, motiviranost, krepitev in 

utrjevanje ustreznih vzorcev vedenja posameznika, ki se sooča s težavami na področju 

komunikacije zaradi afazije. 

Žemva (2007) podaja napotke, kako pristopati in komunicirati z osebo, ki ima afazijo: 

 Z osebo z afazijo se je potrebno pogovarjati kot z odraslim človekom in ne kot 

z otrokom. Izogibati se moremo pokroviteljskemu vedenju in pustiti čas, da 

oseba sama na svoj način izrazi svoje misli. Potrebno se je vzdržati in ne govoriti 

namesto osebe z afazijo. National Aphasia Association (b.d.) dodaja, da ne 

smemo dokončevati stavkov ali hiteti z ugibanjem besed. 

 Med pogovorom je smiselno zagotoviti čim bolj optimalne pogoje v okolici – 

zmanjšanje ali izključitev vseh dodatnih in nepotrebnih šumov. Posameznik z 

afazijo bo tako lažje sprejemal in razumel naša verbalna sporočila in se lažje 

osredotočil na oblikovanje svojih. Prav tako se moremo izogibati hkratnega 

govorjenja v istem prostoru. Pri pogovoru se moramo vedno prepričati, da je 

oseba z afazijo osredotočena na nas. ASHA (b.d.a) izpostavlja, da je potrebno 

ves čas vzdrževati očesni stik in pozorno opazovati govorico telesa ter geste, ki 

jih uporablja oseba z afazijo. 

 Ne skoparimi s pohvalami, saj z njimi zagotovimo prijetnejše vzdušje za 

komunikacijo. Pohvalimo že vsak poskus govorjenja. Pri komunikaciji 

uporabljamo in spodbujamo različne načine sporazumevanja. National Aphasia 

Association (b.d.) dodaja, naj ne vztrajamo pri natančni artikulaciji vsake 

besede.  

 Čeprav sta govorjenje in pisanje najpogostejši sredstvi komunikacije, se je 

smiselno posluževati tudi risanja, če osebi z afazijo to odgovarja.  

 Osebi z afazijo zastavljajmo preprosta vprašanja, predvsem takšna, na katera 

lahko odgovori z »da« ali »ne«. Lahko pa ji ponudimo izbiro odgovora med 

navedenimi besedami. Včasih so za sporazumevanje dovolj le kretnje, obrazna 

mimika ali pogled z očmi. ASHA (b.d.a) dodaja, naj oseba nariše, napiše ali 

pokaže na želeno, kadar ni zmožna tega artikulirati. 

 Komunikacija naj bo preprosta, vendar še vseeno primerna za odraslo osebo. 

Zapletene stavke poskušamo oblikovati v preprostejše. Dolge povedi 

razčlenimo na več samostojnih stavkov. Svoj govor upočasnimo, govorimo z 

običajnim glasom, poudarjamo ključne besede. Pomembno je, da ne kričimo, 

saj z glasnim govorom ne dosežemo večje razumljivosti, temveč dosežemo 

ravno nasproten učinek. Po potrebi ponovimo povedano. 
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 Pri pripovedovanju se poslužujemo uporabe kretenj, konkretnih predmetov in 

slik. 

National Aphasia Association (b.d.) navaja še nekaj dodatnih nasvetov glede 

uspešnega vključevanja oseb z afazijo: 

 Osebe z afazijo je potrebno vključevati v vsakodnevne aktivnosti, kolikor je le 

mogoče. Potrebno je zagotoviti, da so te osebe aktivno vključene v skupinske 

pogovore in sodelujejo v družinskih dogovarjanjih. Poskušajmo jih informirati o 

raznih dogodkih, vendar se izogibajmo navajanju podrobnosti.  

 Osebe z afazijo spodbujajmo k čim večji samostojnosti in pri tem poskušamo 

biti manj zaščitniški. 

Zavedati se moramo, da niti dve osebi z afazijo nista enaki. Posamezniki se lahko 

razlikujejo v stopnji izraženosti težav, govornih sposobnostih pred nastopom afazije, 

preteklih jezikovnih kompetencah in osebnosti na sploh (prav tam). Tako moramo 

skupaj z osebo, ki ima težave na področju komunikacije, poiskati najustreznejše 

strategije in načine sporazumevanja, ki odgovarjajo tako njej kot nam. 

 MERSKE ZNAČILNOSTI TESTOV  

V procesu logopedske diagnostike se uporabljajo različni merski instrumenti, med 

katerimi so testi zelo pogosti. Test je standardiziran postopek, ki analizira vzorce 

vedenja (Bucik, 1997). Rezultati so podani glede na dosežke pri posameznih nalogah. 

Test praviloma vsebuje norme oz. standarde in napoveduje netesno vedenje. 

Kadar se odločamo za izbiro določenega testa, je potrebno jasno vedeti, kaj in zakaj 

želimo meriti. V večini primerov se strokovnjaki odločajo za že obstoječe teste, ki 

morajo ustrezati določenim kriterijem (Burger, 2003).  

Teste lahko delimo na standardizirane in nestandardizirane (Sagadin, 1993), pri čemer 

imajo prvi določene testne norme, imenovane tudi standardi (Bucik, 1997). Merske 

instrumente najpogosteje opredeljujemo kot teste, le kadar so standardizirani. Test je 

standardiziran, kadar so zagotovljeni enaki postopki uporabe za vse testirance in 

testne situacije ter ima nadzorovane ostale merske značilnosti posameznih nalog in 

testa v celoti (Bucik, 1997). Za zagotavljanje standardizacije testa so potrebna 

natančno in jasno opredeljena navodila za uporabo, ki so priložena v priročniku kot 

sestavni del testa. Prav tako je potrebno natančno definirati ali po potrebi priložiti ves 

material, ki se pri testu uporablja (pripomočki za reševanje testa in njegovo 

vrednotenje, odgovorni listi ipd.). Naloga testatorja pa je, da ga priskrbi. Tudi govorjena 

navodila za vsako nalogo, podtest in test v celoti je potrebno natančno opredeliti. 

Testatorje naj bi se opremilo z nasveti, kako naj odreagirajo ali odgovarjajo na različne 

reakcije ali vprašanja testirancev. 
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Poleg standardizacije obstaja še vrsta kriterijev dobrega testa. Lahko jih delimo na 

glavne kriterije dobrega testa, kamor sodijo veljavnost, zanesljivost, občutljivost in 

objektivnost, ter dodatne kriterije, kamor sodijo normiranost, primerljivost, 

ekonomičnost in uporabnost (Bucik, 1997). Veljavnost in zanesljivost sta 

najpomembnejša kriterija za vrednotenje kakovosti testa (Kimberlin in Winterstein, 

2008). Ugotavljanje veljavnosti in zanesljivosti testa je eden izmed načinov, s katerim 

zmanjšamo merske napake (Field, 2009). 

Ker je pri nas uporaba tujih testov zelo pogosta, je poleg vseh zgoraj omenjenih 

značilnosti kvalitetnega testa pomembno, da je test tudi preveden. Test mora biti 

ustrezno preveden v slovenski jezik oz. v jezik, ki je uraden na območju, kjer testiranje 

poteka (Burger, 2003). Pri tem je potrebno upoštevati določena pravila. Pogosto se 

pojavi dilema, ali je bolj smiselno sestavljati svoje teste ali prirejati tuje, za katere je 

značilno, da imajo dobre psihometrične lastnosti, saj so jih sestavljale uveljavljene 

skupine strokovnjakov. Po drugi strani pa lahko z adaptacijo tujih testov tvegamo 

nastanek težav, saj bi lahko bil test prvotno zasnovan za drugačno jezikovno in 

kulturno območje (Bucik, 1997). Zato je potrebno obstoječe tuje teste ustrezno 

prilagoditi in ne zgolj enostavno prevesti v slovenski jezik, kadar ustrezna adaptacija 

ni mogoča, pa je smiselno oblikovati lasten test (Ogrin, Žemva, Drljepan in Kodre, 

2016). 

Za ugotavljanje nekaterih merskih lastnosti se uporablja izračun Pearsonovega 

koeficienta korelacije (rxy). Gre za najpogosteje uporabljeno mero linearne povezanosti 

številskih spremenljivk. Njegova vrednost sega od -1 do +1. Bolj kot se absolutna 

vrednost Pearsonovega koeficienta približuje 1, višja je stopnja povezanosti. Včasih 

so v pomoč pri interpretaciji vrednosti rxy v pomoč besedne oznake (Tabela 1).  
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Tabela 1 Interpretacija višine korelacijskega koeficienta 

+1,00 Popolna pozitivna korelacija 

od 0,91 do 0,99 Zelo visoka pozitivna korelacija 

od 0,71 do 0,90 Visoka pozitivna korelacija 

od 0,41 do 0,70 Zmerna/srednja pozitivna korelacija 

od 0,21 do 0,40 Nizka pozitivna korelacija 

od 0,00 do 0,20 Neznatna pozitivna korelacija 

od 0,00 do -0,20 Neznatna negativna korelacija 

od -0,21 do -0,40 Nizka negativna korelacija 

od -0,41 do -0,70 Zmerna/srednja negativna korelacija 

od -0,71 do -0,90 Visoka negativna korelacija 

od -0,91 do -0,99 Zelo visoka negativna korelacija 

-1,00 Popolna negativna korelacija 

Sagadin, J. (2003). Statistične metode za pedagoge. Založba Obzorja Maribor. 

Da lahko na podlagi Pearsonovega korelacijskega koeficienta statistično sklepamo o 

linearni povezanosti, mora biti izpolnjenih nekaj pogojev: linearna povezanost med 

spremenljivkama, intervalni (razmični) ali razmernostni merski nivo obeh spremenljivk, 

približno bivariatna normalna skupna porazdeljenost obeh spremenljivk in 

homoskedastičnost (Pal, 2017). 

 Veljavnost testa 

Pri kriteriju veljavnosti se sprašujemo, ali test res meri tisto stvar, ki smo jo s testom 

imeli namen izmeriti (Field, 2009). Gre za preverjanje ustreznosti tega, kar naj bi test 

meril. Postopek ugotavljanja veljavnosti imenujemo validacija (Sagadin, 1993). 

Veljavnost je krovna merska značilnost testa – test je za merjenje neke lastnosti lahko 

zelo zanesljiv, a hkrati popolnoma neveljaven (Bucik, 1997). Zanesljivost je torej 

potreben, ne pa zadosten pogoj za veljavnost (Vidmar in Jakovljevič, 2016). Pri 

veljavnosti opazujemo različne vidike, zato poznamo različne vrste veljavnosti. 

Vsebinska veljavnost testa 

Vsebinska veljavnost se nanaša na vprašanje, ali test s svojo vsebino meri to, kar je 

bil naš cilj merjenja. Za doseganje vsebinske veljavnosti je potrebno, da vsebino testa 

logično analiziramo in po potrebi preuredimo, preverimo primernost vsebine, oblike in 
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sestavljenost nalog. Pri tem sodelujejo ustrezno kompetentni strokovnjaki in praktiki, 

ki niso sodelovali pri oblikovanju testnih nalog (Sagadin, 1993). 

Kriterijska veljavnost testa 

Pri kriterijski veljavnosti primerjamo izmerjene spremenljivke s kriterijsko 

spremenljivko, za katero vemo, da je visoko pozitivno povezana s preučevano 

teoretično lastnostjo. Kriterijsko veljavnost delimo na napovedno (prognostično) in 

sočasno veljavnost. Sočasno veljavnost preverjamo preko korelacije med izmerjeno in 

kriterijsko spremenljivko v istem času. Napovedna veljavnost pa prikazuje zmožnost 

testa za napovedovanje dogodkov. Testu lahko pripišemo napovedno vrednost, kadar 

so predvidevanja testa skladna s tistim, kar se kasneje potrdi. Pri tem nam pomaga 

napovedna tabela (Tabela 2), v katero razvrstimo meritve. Če v njej celici B in C 

ostaneta prazni, govorimo o maksimalni napovedni veljavnosti (Burger, 2003). 

 
Tabela 2 Ugotavljanje napovedne veljavnosti 

 Napovedani 

dogodki 

Dogodki, ki jih napoved 

izključuje 

Dogodki, ki so se 

zgodili 
A B 

Dogodki, ki se niso 

zgodili 
C D 

Burger, H. (2003). Pomen ocenjevanja v rehabilitacijski medicini. V H. Burger in N. Goljar (ur.), Ocenjevanje izida 
v medicinski rehabilitaciji. Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo. 

 

Z napovedno veljavnostjo je povezano področje vrednotenja diagnostičnih lastnosti 

testov, zlasti v medicini (Vidmar in Jakovljević, 2016). Osnovni pojmi omenjenega 

področja so: občutljivost, specifičnost ali ločljivost, pozitivna napovedna vrednost 

(PNV) in negativna napovedna vrednost (NNV). Gre za štiri osnovne zaželene lastnosti 

diagnostičnega testa, ki jih izražamo v odstotkih (Tabela 3). 

 Občutljivost je delež resnično pozitivnih med vsemi testiranci s pozitivnim 

stanjem. Z njo ocenjujemo pogojno vejetnost, da je diagnostični znak prisoten, 

ko je dejansko stanje pozitivno. Je neodvisna od prevalence (tj. delež oseb s 

pozitivnim stanjem – npr. z motnjo – v obravnavani populaciji). Občutljiv test ima 

malo lažno negativnih rezultatov (v primeru diagnostike motnje: osebe z 

motnjami redko označi kot osebe brez motenj). 

 Specifičnost ali ločljivost je delež resnično negativnih med vsemi testiranci z 

negativnim stanjem. Z njo ocenjujemo pogojno vejetnost, da je diagnostični 

znak odsoten, ko je dejansko stanje negativno. Tudi ločljivost je neodvisna od 

prevalence. Visoko ločljiv test ima malo lažno pozitivnih rezultatov (v primeru 

diagnostike motnje: osebam brez motnje redko pripiše motnjo). 
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 Pozitivna napovedna vrednost (PNV) je delež resnično pozitivnih med vsemi 

testiranci s pozitivnim znakom. Z njo ocenjujemo pogojno verjetnost, da je 

dejansko stanje pozitivno, ko na testu dobimo pozitiven rezultat. Odvisna je od 

prevalence. Pri nizki prevalenci bo PNV testa nizka tudi, če je občutljivost testa 

visoka. 

 Negativna napovedna vrednost (NNV) je delež resnično negativnih med vsemi 

testiranci z negativnim znakom. Z njo ocenjujemo pogojno verjetnost, da je 

dejansko stanje negativno, ko na testu dobimo negativen rezultat. Tudi NNV je 

odvisna od prevalence. Negativni rezultat testa bo pri majhni pogostosti zelo 

zanesljivo napovedoval negativno stanje. 

 
Tabela 3 Osnovne mere kakovosti diagnostičnega testa  

Test 

(znak) 

Dejansko stanje 

Pozitivno Negativno 

Pozitiven 

(prisoten) 

a 

(resnično pozitivni) 

b 

(lažno pozitivni) 

PNV = 

a/(a + b) 

Negativen 

(odsoten) 

c 

(lažno negativni) 

d 

(resnično negativni) 

NNV = 

d/(c + d) 

 Občutljivost = 

a/(a + c) 

Ločljivost = 

d/(b + d) 

Velikost vzorca:  

n = a + b + c + d 

Vidmar, G. in Jakovljević, M. (2016). Psihometrične lastnosti ocenjevalnih instrumentov. Rehabilitacija, 15(1), 7/1–

7/15. 

 

Konstruktna veljavnost testa 

Konstruktna veljavnost nam pove, v kolikšni meri rezultate na testu interpretiramo kot 

odraz hipotetičnih konceptov oz. zamisli (konstruktov). Tovrstna validacija se uporablja 

predvsem pri psiholoških testih (Sagadin, 1993). Pri tem ne gre za ugotavljanje 

veljavnosti merskega postopka kot takega, temveč za dokazovanje veljavnosti 

postopka v odnosu do namena in cilja, za katerega smo test uporabili (Burger, 2003). 

Obstaja več različnih postopkov konstruktne validacije. Ena izmed bolj uporabljenih je 

konstruktna validacija s faktorsko analizo – faktorska validacija. V tem primeru lahko 

konstruktno veljavnost poimenujemo faktorska veljavnost, pri čemer so identificirani 

faktorji konstrukti. Takšen postopek validacije se uporablja tudi pri testih znanja 

(Sagadin, 1993). 
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 Zanesljivost testa 

Zanesljivost ni odvisna od interpretacije dobljenih rezultatov na testu, temveč od 

rezultatov samih (Bucik, 1997). Zanesljivost testa je lastnost, ki pove, ali merski 

instrument daje konsistentno enake rezultate v različnih situacijah (Field, 2009). Test 

označimo kot zanesljiv, kadar zagotavlja, da isti testiranci na enakem ali zelo 

podobnem testu v prihodnjih testiranjih, ki potekajo v enakih pogojih, dosegajo enake 

ali vsaj zelo podobne rezultate (Bucik, 1997). 

Poznamo različne metode ocenjevanja koeficienta zanesljivosti, ki jih izbiramo glede 

na vrsto testa in dane možnosti (Sagadin, 1993). 

Ponavljalna ali retestna metoda 

Pri ponavljalni metodi iste udeležence z enakim testom testiramo dvakrat in 

izračunamo Pearsonov koeficient korelacije med rezultati prvega in drugega testiranja. 

Dobljeni koeficient korelacije nam poda oceno zanesljivosti testa. Dobljeni koeficient 

lahko poimenujemo koeficient stabilnosti, saj ugotavljamo stabilnost testnih rezultatov 

(Sagadin, 1993). 

Metoda vzporednih oblik testa 

Pri metodi vzporednih oblik udeležence dvakrat testiramo, vendar pri drugem testiranju 

uporabimo vzporedno obliko testa, uporabljenega pri prvem testiranju. Gre za test, ki 

meri isto vsebino oz. lastnost kot prvi, vendar je drugače oblikovan. Mera zanesljivosti 

je v tem primeru Pearsonov koeficient korelacije med rezultati na prvi in drugi obliki 

testa. Dobljeni koeficient lahko poimenujemo koeficient ekvivalentnosti (Sagadin, 

1993). 

Metoda lihih in sodih polovic 

Pri metodi lihih in sodih polovic uporabljeni test po koncu testiranja miselno razdelimo 

na dve polovici. Ena polovica vsebuje lihe in druga polovica sode naloge testa. 

Pomembno je, da kasneje ne spreminjamo vrstnega reda nalog. Za vsakega testiranca 

izračunamo rezultat, dobljen na lihih in sodih nalogah, in nato izračunamo korelacijo 

med njima. Izračunani Pearsonov koeficient je mera zanesljivosti polovice testa. Za 

mero zanesljivosti celotnega testa pa je potrebno uporabiti Spearman-Brownovo 

formula, ki podaja odnos med dolžino testa in njegovo zanesljivostjo. Z dano metodo 

ugotavljamo notranjo homogenost testa (Sagadin, 1993). 

Metoda analize notranje skladnosti testa 

Metoda analize notranje skladnosti se uporablja le pri testiranjih, ki so časovno 

neomejena. Pri tem uporabljeni test razdelimo na toliko delov, kolikor nalog vsebuje. 

Koeficient, ki ga po dani metodi izračunamo, imenujemo koeficient notranje skladnosti. 

Za njegov izračun se uporabljajo različne formule. Pri testih, kjer se rešitev nalog 
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vrednoti dvojiško (1 točka za pravilno rešitev in 0 točk za napačno, nepopolno ali 

manjkajočo rešitev), uporabljamo Kuder-Richardsonovo formulo 20, Kuder-

Richardsonovo formulo 21, Hoytovo obliko K-R formule 20, Horstovo modifikacijo K-R 

formule 20 ali Cronbachov koeficient alfa (α). Koeficient α se lahko uporablja tudi pri 

testnih nalogah, kjer točkovanje rešitev ni dvojiško, temveč test upošteva večji razpon 

odgovorov (Sagadin, 1993). Koeficient alfa je praviloma večji od 0, najvišja možna 

vrednost pa je 1. Bližje kot je 1, boljša je notranja skladnost (Gliem in Gliem, 2003). 

Različni avtorji opredeljujejo različne kriterije za interpretacijo vrednosti koeficienta 

alfa. George in Mallery (2003) navajata interpretacijo notranje skladnosti, ki jo 

povzema tabela 4. Gliem in Gliem (2003) menita, da je vrednost 0,8 v splošnem 

razumen cilj.  

 
Tabela 4 Interpretacija vrednosti Cronbachovega koeficienta alfa 

Cronbachov koeficient alfa (α) Notranja skladnost 

0.9 ≤ α Odlična 

0.8 ≤ α < 0.9 Dobra 

0.7 ≤ α < 0.8 Sprejemljiva 

0.6 ≤ α < 0.7 Vprašljiva 

0.5 ≤ α < 0.6 Slaba 

α < 0.5 Nesprejemljiva 

George, D. in Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference (4th ed.). Allyn 
and Bacon. 

 

 Občutljivost ali diskriminativnost testa 

Da lahko test ovrednotimo kot občutljiv, mora ta v skupini testirancev zaznati majhne 

razlike v merjeni lastnosti (Bucik, 1997). Občutljiv test naj bi izmeril pričakovane 

spremembe (Burger, 2003). Občutljivost testa je odvisna od razpršenosti testnih 

rezultatov okrog njihove srednje vrednosti. Večja kot je razpršenost, tem večja je 

občutljivost. Iz tega izhaja, da bi bil test, na katerem bi vsi testiranci dosegli enake 

rezultate, povsem neobčutljiv (Sagadin, 1993). Občutljivost je v tesni povezavi z 

veljavnostjo in zanesljivostjo, prav tako pa je odvisna od dolžine in težavnosti testa 

(Bucik, 1997). Prezahteven ali prelahek test bo hitro premalo občutljiv, saj bodo zaradi 

neustrezne zahtevnosti testa testiranci dosegali enake ali podobne rezultate, takšni 

rezultati pa nimajo informacijske vrednosti. Testi so zato praviloma sestavljeni iz lažjih 

nalog, ki jih zmore rešiti večina testirancev, in težjih nalog, ki jih rešijo le najboljši 

(Sagadin, 1993). Nekateri testi so lahko občutljivi v nekem časovnem in neobčutljivi v 

drugem, prav tako so lahko občutljivi le za nekatero skupino bolnikov (Burger, 2003). 

Če 15 do 20 % oseb ali več doseže najvišjo ali najnižjo možno vrednost, govorimo, da 
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je prišlo do neželenega učinka stropa (najvišja možna vrednost) ali učinka tal (najnižja 

možna vrednost). 

 Objektivnost testa 

Za doseganje objektivnosti testa je potrebno, da za vse sodelujoče v testiranju 

zagotovimo enake okoliščine v vsakem trenutku testiranja. Objektivnost se mora 

zagotavljati v vseh fazah testiranja: izvedbi testiranja, vrednotenju rezultatov in njihovi 

interpretaciji (Bucik, 1997). Tako lahko govorimo o treh tipih objektivnosti. 

Objektivnost izvedbe testiranja 

Pri izvajanju testiranja testator ne sme vplivati na rezultate testa, prav tako naj bi bili 

rezultati testa neodvisni od prostora oz. celotne situacije, kjer je potekalo testiranje 

(Bucik, 1997). Da to dosežemo, je potrebno zagotoviti ustrezna pisna navodila o 

poteku testiranja, kaj so naloge testatorja in katere so ustrezne reakcije. Kadar testator 

izvaja testiranja v raziskovalne namene, ga je o njegovem delu potrebno tudi ustno 

poučiti (Sagadin, 1993). 

Objektivnost vrednotenja rezultatov 

Objektivnost vrednotenja odgovora testa je zagotovljena pri nalogah objektivnega tipa, 

kakršne so navadno vključene v teste. Za tovrstni tip nalog je značilno, da ustreznost 

odgovorov vrednotimo povsem objektivno. Vendar tudi znotraj objektivnega tipa nalog 

najdemo razlike glede na njihovo dovršenost. Naloge, kjer testiranec namesto izbiranja 

že podanih odgovorov sam zapiše sicer kratek odgovor, so manj objektivne z vidika 

vrednotenja (Sagadin, 1993). Največ težav se pojavlja pri objektivnosti vrednotenja 

rezultatov na testih, kjer so prisotni prosti odgovori (Bucik, 1997). Za zagotavljanje 

objektivnosti vrednotenja rezultatov je pomembno, da so testne naloge zastavljanje 

tako, da jih ustrezno in enako razumejo vsi sodelujoči (Sagadin, 1993). V nasprotnem 

primeru ne moremo odgovora ustrezno vrednotiti, saj ni nujno odraz tega, kar merimo, 

temveč je lahko odraz napačnega razumevanja navodila oz. naloge. 

Objektivnost interpretacije rezultatov 

Interpretacijska objektivnost testa je dosežena takrat, ko na interpretacijo testa ne 

vpliva subjektivna presoja posameznika, ki rezultate testa interpretira oziroma 

zaključuje, ali je test dobro ali slabo rešen (Sagadin, 1993).  

Za doseganje objektivnosti je ključno, da je test oblikovan kot standardiziran postopek, 

kamor sodijo natančna navodila o izvajanju testiranja in vrednotenju rezultatov, opis 

okoliščin oz. prostora in pripomočkov ter določitev norm za razvrščanje posameznikov 

(Bucik, 1997). 
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 Normiranost testa 

Normiranost testa ni potrebna pri vseh raziskovanjih. Kadar testatorja zanimajo le 

razlike med člani neke skupine, razlike med dano skupino in morebitnimi drugimi pa 

ne, pogoja normiranosti ni potrebno izpolniti. Prav tako ni potrebe po normiranosti 

testa, kadar testatorja ne zanimajo rezultati posameznika v ciljni skupini. V ostalih 

primerih pa je potrebno zagotoviti testne norme oz. standarde, da je test sploh 

uporaben, saj nam surovi rezultati posameznih testirancev ne povedo ničesar. V 

testnem instrumentariju najdemo percentile ali standardizirane norme. Kadar test meri 

lastnost, ki se dokazano ne razlikuje glede na različne podpopulacije, uporabimo za 

interpretacijo testnih rezultatov splošne norme, ki veljajo za osnovno populacijo. V 

večini primerov pa je potrebno zagotoviti skupinske norme. Gre za norme, ki so 

namenjene izključno za določeno skupino znotraj osnovne populacije zaradi lastnosti 

te skupine, ki pomembno vplivajo na rezultat testa. Z njimi naj bi primerjali 

posameznika z njemu zelo podobnimi. Poznamo različne vrste skupinskih norm: 

razvojne (norme glede na starost), nacionalne, rasne, kulturne, izobrazbene, klinične 

itn. (Bucik, 1997). Za kakovosten test je pomembna standardizacija na ustrezno 

velikem in reprezentativnem vzorcu. Po pridobljenih vzorčnih podatkih je potrebna 

ponovna analiza posameznih nalog in testa v celoti (Sagadin, 1993). 

 Primerljivost testa 

Ena izmed pomembnih lastnosti testa je tudi možnost primerjave rezultatov z rezultati 

drugih testov, ki merijo isto lastnost (Bucik, 1997). Na testne rezultate za klinično rabo 

ne smejo vplivati razlike v kulturnem in socialnem okolju, saj ravno zaradi teh testi 

pogosto niso primerljivi (Burger, 2003). Smiselno je, če za test obstajata dve 

ekvivalentni obliki, ki ju lahko uporabimo v kratkem časovnem razmiku na istih 

testirancih in primerjamo rezultate pri eni in drugi obliki (Bucik, 1997). Vendar je 

oblikovanje dveh oblik testa zelo zahteven proces, saj je potrebno zagotoviti enako 

dolžino, zahtevnost in podobnost nalog ter zagotoviti veljavnost in zanesljivost obeh 

oblik testa. Vsak testator si želi večjega nabora testov, po katerih bi posegal po lastni 

presoji, vendar v praksi te izbire pogosto ni. 

 Ekonomičnost testa 

Ekonomičnost je dodatna značilnost kakovostnega testa, ki zajema sledeče kriterije: 

 čim krajši čas izvedbe testa; 

 vključevanje majhnega števila pripomočkov oz. materialov potrebnih za izvedbo 

testa – uporaba preprostih testnih zvezkov in odgovornih listov brez potrebne 

rabe dodatne opreme ali predmetov; 

 kar se da preprosta uporaba testa; 

 možnost skupinskega testiranja; 

 hitro in preprosto vrednotenje testnih rezultatov (Bucik, 1997). 
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Z oblikovanjem enostavnega in hitrega testa zmanjšamo možnost napak pri merjenju 

in ne porabimo veliko dodatnega časa. Lestvice naj bi testator oz. testiranec praviloma 

izpolnil v 15 minutah ali manj (Burger, 2003). Izdelovalci testov bi morali v splošnem 

stremeti k večji ekonomičnosti (Bucik, 1997). Po drugi strani pa ima narava 

ekonomičnosti svoje slabosti, saj so nekatere človeške psihične lastnosti, ki jih želimo 

ovrednoti, zelo kompleksne in terjajo svoj čas, da jih ustrezno testiramo. Pri testiranju 

določenih lastnosti ne pridejo v poštev skupinska testiranja ali naloge objektivnega 

tipa, saj bi na tak način izgubili velik delež pomembnih informacij. Tako lahko 

zaključimo, da je ekonomičnost pomemben faktor, vendar se je poslužujemo razumno 

in le v primeru, da z njo ne izgubimo pomembnih informacij o testirancu. 

 Uporabnost ali koristnost testa 

Koristnost merskega instrumenta se nanaša na praktično potrebo po testiranju 

določene lastnosti oz. potrebo po napovedovanju vedenja ali določene lastnosti glede 

na rezultate testiranja. Vedno se je pametno vprašati, ali že obstaja kakšen dober test, 

ki testira lastnost, ki nas zanima (Bucik, 1997). 

 Merske značilnosti FAST 

Za namene hitrega in učinkovitega identificiranja oseb z afazijo je bil leta 1987 

zasnovan Frenchayski presejalni test za afazijo (angl. Frenchay Aphasia Screening 

Test, FAST). Na URI – Soča so se odločili za prevod, mi pa smo želeli preveriti merske 

značilnosti slovenskega prevoda. FAST zajema ocenjevanje štirih glavnih vidikov 

jezika – razumevanja govora, govornega izražanja, branja in pisanja. Za uporabo je 

kratek in enostaven, saj traja od tri do deset minut in za izvajanje ne potrebuje veliko 

pripomočkov (Enderby idr., 2012; Goljar idr. 2016). Test lahko uporabljajo tako 

logopedi kot tudi ostalo zdravstveno osebje (O'Neill idr., 1990). 

Norme izvirnega testa FAST so bile izdelane na 123 zdravih osebah brez nevroloških 

motenj. Preiskovanci so bili razdeljeni v štiri starostne skupine, in sicer od 20 do 60 let, 

od 61 do 70 let, od 71 do 80 let in od 81 let navzgor. Največje število preiskovancev je 

predstavljala prva skupina (66 oseb), v zadnji, najstarejši skupini, pa je bilo le 10 

testirancev. Mejne vrednosti so bile določene posebej za osebe starosti do 60 let in 

nad 61 let (Enderby idr., 2012): 

 mejna vrednost do 60 let = 27 točk, 

 mejna vrednost za 61+ let = 25 točk. 

Nadaljnja študija je vključila še petdeset oseb, ki so utrpele možgansko kap. Njihovo 

testiranje s FAST je bilo izvedeno v povprečju osem dni po kapi (razpon 1-36 dni). 

Rezultati so pokazali, da je bilo vseh 20 oseb z afazijo pravilno identificiranih, za 16 jih 

je test ustrezno predvidel, da nimajo afazije, 14 sodelujočih pa je bilo lažno pozitivnih 

kot afazičnih. Validacija mejnih vrednosti je bila v študiji opravljena s pomočjo Profila 

funkcionalne komunikacije (angl. Functional Communication Profile, FCP) in z izvedbo 
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skrajšane verzije MTDDA. V raziskavi so prav tako preverili veljavnost alternativne 

metode določanja mejnih vrednosti – upoštevanje najvišjega rezultata doseženih točk 

pri bolniku z afazijo. Ta je znašal 23 točk in se je izkazal za bolj specifično metodo, saj 

je bilo po tem kriteriju le 7 testirancev lažno pozitivnih (Enderby idr., 1986). 

O občutljivosti in ločljivosti mejnih vrednosti (pridobljenih iz splošne populacije) 

poročajo tudi Al-Khawaja idr. (1996). Njihovi rezultati s primerjavo logopedske ocene 

(zlati standard) kažejo na 87% občutljivost in 80% ločljivost FAST. 

FAST se je izkazal za zelo zanesljivega z vidika skladnosti med ocenjevalci. Enderby 

idr. (2012) navajajo rezultate raziskave, v katero je bilo vključenih 17 bolnikov s 

kronično afazijo. Na vsakem testiranju so bili prisotni trije opazovalci, ki so beležili 

odzive bolnika. Med rezultati ocenjevalcev skoraj ni bilo razlik (Kendallov koeficient 

konkordance W = 0,97; p < 0,001). FAST so za namene svoje študije uporabili tudi 

Sweeney idr. (1993). Ti navajajo 93 % skladnost med vključenima ocenjevalcema.  

Retestna zanesljivost je bila preučevana pri devetih bolnikih s kronično afazijo. 

Kendallov koeficient konkordance je znašal 0,97 (Enderby idr., 1986).  

Za proučevanje konvergentne veljavnosti sta Enderby in Crow (1996) preverjala 

korelacijo FAST s skrajšano verzijo bolj strukturiranega, diagnostičnega testa MTDDA 

in FCP. V raziskavi je sodelovalo 25 oseb s težavami na področju komunikacije po 

možganski kapi. Ugotovljena je bila zelo visoka povezanost med rezultati FAST in 

MTDDA (r = 0,91) ter visoka povezanost FAST s FCP (r = 0,73).  

Sočasno veljavnost FAST so ocenili z logopedskim testom FCP na dveh skupinah ljudi. 

Prvo skupino je predstavljajo 14 oseb nekaj dni po možganski kapi, drugo pa 12 oseb 

s kronično obliko afazije. Rezultati obeh skupin so kazali na zelo visoko povezanost 

med testoma (r = 0,87 in r = 0,96; p < 0,001) (Enderby idr.,1986). 

Enderby idr. (2012) zaključujejo, da je FAST veljavna, zanesljiva, občutljiva in hkrati 

preprosta metoda prepoznavanja pacientov, ki se soočajo s težavami na področju 

komunikacije. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 Opredelitev problema 

Ljudje smo socialna bitja in kot taka potrebujemo ustrezna orodja za komunikacijo. Ta 

orodja predstavlja naš govor in jezik. Težave na področju jezikovnega procesiranja kot 

posledica afazije močno prizadenejo posameznika. 

Afazija vpliva na kakovost življenja posameznika z afazijo, kakor tudi na življenje 

njegovih svojcev in okolice. Hitrejša kot je intervencija, boljšo prognozo lahko 

pričakujemo, za to pa potrebujemo kakovostne merske instrumente. Na področju 

afazije imamo v slovenščini dostopnih le malo logopedskih ocenjevalnih orodij. Med 

njimi je še manj standardiziranih testov, zato je potreba po novih instrumentnih velika. 

Zato je glavni namen naše raziskave preverjanje norm in merskih značilnosti slovenske 

različice tretje izdaje presejalnega testa Frenchay Aphasia Screening Test – FAST. 

Test bi predstavljal pomembno pridobitev pri načrtovanju poglobljene logopedske 

ocene in nadaljnje obravnave oseb z afazijo. To bi bil pomemben doprinos k slovenski 

logopedski stroki, ki deluje na področju nevrogenih motenj. 

 Cilj raziskave in raziskovalna vprašanja ter hipoteze 

Cilj naše raziskave je preveriti merske značilnosti triažnega testa FAST za 

prepoznavanje afazij na slovenski populaciji pri osebah z nevrogenimi motnjami 

komunikacije po možganski kapi. Zanima nas, ali sta zanesljivost in veljavnost testa 

ustrezni za uporabo na slovenski populaciji. Hkrati želimo preveriti tudi ustreznost 

mejnih vrednosti za določanje prisotnosti/odsotnosti afazije na slovenski populaciji. 

Skladno z zastavljenim ciljem smo si postavili raziskovalna vprašanja: 

1. Ali se povprečno število doseženih točk v splošni populaciji razlikuje med 

starostnimi skupinami testirancev? 

2. Ali so prisotne razlike med spoloma v povprečno doseženih točkah splošne 

populacije? 

3. Ali je zanesljivost slovenske različice FAST z vidika skladnosti med ocenjevalci 

ustrezna? 

4. Ali je vsebinska in sočasna veljavnost slovenske različice FAST ustrezna? 

Na podlagi tega smo zastavili hipoteze: 

H1: Starejši udeleženci znotraj splošne populacije bodo na testu FAST dosegli 

nižje število točk. 

H2: Med spoloma znotraj splošne populacije ne bo statistično značilnih razlik v 

povprečno doseženih točkah na testu FAST.  

H3: Slovenska različica testa FAST je z vidika skladnosti med ocenjevalci 

srednje do visoko zanesljiva. 
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H4: Odločitev o prisotnosti afazije na podlagi testa FAST se bo srednje do 

visoko skladala z vsemi zunanjimi kriteriji. 

H5: Vsebinska veljavnost slovenske različice testa FAST je ustrezna. 

Zaradi izrednih razmer – epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 – smo morali 

opustiti hipotezo, ki smo jo prvotno želeli vključiti v raziskavo. Ta hipoteza je trdila, da 

bo slovenska različica testa FAST z vidika ponovnega testiranja srednje do visoko 

zanesljiva. Hipoteze nismo preverili, ker nismo imeli možnosti izvesti ponovnih testiranj 

udeležencev. Ustanove, s katerimi smo sodelovali, so namreč prepovedale vstop 

zunanjim osebam. 

 Metodologija 

V raziskavi smo uporabili 

 neeksperimentalno metodo in 

 kvantitativen raziskovalni pristop. 

 Opis vzorca 

V raziskavi je sodelovalo 60 oseb iz splošne populacije (v nadaljevanju: vzorec splošne 

populacije), 50 hospitaliziranih oseb po možganski kapi (v nadaljevanju: vzorec za 

preverjanje sočasne veljavnosti) in 35 oseb s kronično afazijo, ki so ambulantno 

vodene pri logopedu oz. obiskujejo logopeda v ambulanti (v nadaljevanju: vzorec za 

preverjanje skladnosti med ocenjevalci). Izključitveni dejavnik za vse tri skupine je bila 

huda naglušnost, ki bi onemogočala sledenje navodilom. Materni jezik vseh testirancev 

je bil slovenščina. Pogoj za vključitev slovenskih tipičnih posameznikov je bila 

odsotnost nevroloških motenj in bolezni, kot so demenca, možganska kap, travmatska 

poškodba glave, možganski tumorji, vnetni procesi (npr. meningitis) ipd. Prav tako so 

bile v raziskavo vključene 3 logopedije kot eksperti za vrednotenje vsebinske 

veljavnosti testa FAST. Vzorce smo obravnavali ločeno. 

Splošni vzorec sestavlja 40 (67%) žensk, kar predstavlja dve tretjini vzorca in 20 (33%) 

moških. V vzorcu je nekoliko več žensk, saj so bile bolj naklonjene sodelovanju. 

Vzorec splošne populacije smo razdelili v štiri starostne skupine, ki so bile zasnovane 

na enak način kot pri standardizaciji izvirne verzije testa FAST. Pri tem smo želeli, da 

bo v vsaki starostni skupini enako število testirancev, saj smo s tem dobili bolj 

primerljive rezultate. V vsaki starostni skupini je bilo 15 testirancev, kar je predstavljalo 

četrtino celotnega splošnega vzorca: 

 15 testirancev starosti 20-60 let, 

 15 testirancev starosti 61-70 let, 

 15 testirancev starosti 71-80 let, 

 15 testirancev starosti 81 let ali več. 
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Vzorec splošne populacije je tako vseboval testirance s širokim razponom starosti 

(tabela 5). Najmlajši testiranec je bil star 20 let, najstarejši 92 let. Povprečna starost 

sodelujočih v splošnem vzorcu je bila približno 68 let (mediana 70,5 let). 

Tabela 5 Opisne statistike vzorcev za starost 

Namen vzorca N Povprečje Mediana SD Min Max 

Splošna populacija 60 67,8 70,5 15,3 20 92 

Sočasna veljavnost 50 58,0 58,5 13,6 20 81 

Skladnost med ocenjevalci 35 64,2 65,0 9,7 43 83 

 

Vzorec za preverjanje sočasne veljavnosti je sestavljalo 26 (52%) moških in 24 (48%) 

žensk. Vzorec je glede na spol praktično izenačen. 

Slika 5 prikazuje porazdelitev starosti testirancev v tem vzorcu, v katero je vrisana meja 

60 let, ki je pomembna za uporabo testa FAST. Vzorec so sestavljali udeleženci z 

velikim razponom starosti; večina je bila starih od 45 do 70 let, najmlajši je bil star 20 

let, najstarejši pa 81 let. Povprečna in medianska starost udeležencev sta znašali 58 

let (tabela 5). 

 
Slika 5 Porazdelitev starosti v vzorcu za preverjanje sočasne veljavnosti 

 

Opomba: navpična črta označuje mejo 60 let, ki je pomembna za presejanje s FAST. 

Vzorec za preverjanje skladnosti med ocenjevalci je sestavljalo 11 (31%) žensk in 24 

(69%) moških, kar odraža večjo pogostost možganske kapi in z njo povezane afazije 

pri moških.  
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Slika 6 Porazdelitev starosti v vzorcu za preverjanje skladnosti med ocenjevalci 

 

Opomba: navpična črta označuje mejo 60 let, ki je pomembna za presejanje s FAST. 

Slika 6 prikazuje porazdelitev starosti udeležencev, v katero je vrisana meja 60 let, ki 

je pomembna za uporabo FAST. Vzorec ima manjši starostni razpon kot predhodno 

opisana splošni vzorec in vzorec za preverjanja sočasne veljavnosti, saj nismo uspeli 

vključiti pacientov, mlajših od 43 let. To ni presenetljivo, saj gre za vzorec oseb s 

kronično afazijo. Kot navajajo različni avtorji (Ellis in Urban, 2016; National Institute on 

Deafness and Other Communication Disorders, b.d., Plowman idr. 2011) je afazija 

namreč motnja, ki v največji meri prizadene starejšo populacijo. Hkrati mlajši bolniki z 

afazijo hitreje in lažje okrevajo v akutni fazi (Laska idr., 2001). V vzorcu za preverjanje 

skladnosti med ocenjevalci je bil najstarejši pacient star 83 let, povprečna starost je 

znašala 64 let, mediana pa 65 let. 

 Seznam spremenljivk  

V raziskavo smo vključili naslednje odvisne in neodvisne sprejemljivke: 

 odvisne spremenljivke 

o dosežek pri posameznih nalogah na testu (6 testnih nalog), 

o dosežek pri posameznem sklopu na testu (4 sklopi), 

o skupni dosežek na testu; 

 neodvisne spremenljivke 

o spol, 

o starost oz. starostna skupina. 

 Opis merskega instrumentarija 

Frenchay Aphasia Screening Test 

Pri raziskavi smo uporabili slovenski prevod tretje izdaje testa FAST. Test so oblikovali 

Pamela Enderby, Victorine Wood in Derick Wade. Prvič je bil objavljen leta 1987. Tretjo 

izdajo so v slovenski jezik z dovoljenjem avtorice Pamele Enderby prevedle 
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logopedinje, zaposlene na URI – Soča, pri čemer so upoštevale 5-stopenjski 

medkulturni proces adaptacije, prevoda in vzvratnega prevoda (angl. back-translation) 

v skladu z mednarodnimi smernicami.  

Gre za presejalni test, sestavljen iz šestih testnih nalog, razdeljenih v štiri sklope 

jezikovnega procesiranja: razumevanje, verbalno izražanje, branje in pisanje. 

Razumevanje se nadalje deli na dve testni nalogi in se preverja s pomočjo dveh slik. 

 Prva testna naloga vsebuje sliko, ki predstavlja dogajanje na reki, kjer so 

narisana plovila, ljudje, živali in pokrajina v ozadju. Druga testna naloga vsebuje 

sliko s petimi geometrijskimi liki in enim geometrijskim telesom: kvadrat, 

pravokotnik, krog, polkrog in stožec. Testiranec ob vsaki sliki dobi pet navodil. 

Ta se stopnjujejo po težavnosti – kompleksnosti stavčnih struktur in dolžini 

stavkov. Naloga testiranca je, da pokaže na tisto, kar mu testator poda v 

verbalnem navodilu. Vsak popolnoma pravilen odgovor vrednotimo z eno točko. 

Če je potrebno navodilo testirancu ponoviti, mu to štejemo za napako. Končni 

dosežek pri tem sklopu je v razponu od 0 do 10 točk. Testiranec lahko doseže 

največ 5 točk pri posamezni testni nalogi oz. sliki. 

 V sklopu ocenjevanja verbalnega izražanja sta ponovno dve testni nalogi, kjer 

je vsaka vredna pet točk. V prvem delu (3. testna naloga) testiranec verbalno 

opiše sliko »dogajanje na reki«. Pri tej nalogi lahko dobi največ 5 točk. Sledi 

naloga imenovanja »živali« (4. testna naloga), kjer testiranec v časovno 

omejenem okviru šestdesetih sekund poskuša našteti čim več živali. Tudi pri rej 

nalogi lahko dobi največ 5 točk. Končni dosežek sklopa verbalnega izražanja je 

tako v enakem razponu kot pri sklopu razumevanja (0 – 10 točk). 

 Za preverjanje branja (5. testna naloga) je testu priloženih pet bralnih kartic. Na 

vsaki je zapisano navodilo, ki ga testiranec tiho prebere in izvrši. Navodila so 

vezana na sliko »dogajanja na reki«. Navodila se tudi tu stopnjujejo glede na 

težavnost. Vsako pravilno izvedeno navodilo vrednotimo z eno točko. Skupno 

je v sklopu branja možno doseči 5 točk. 

 Zadnja naloga je namenjena ocenjevanju zmožnosti pisanja (6. testna naloga). 

Testirancu pokažemo sliko »dogajanja na reki«, njegova naloga pa je napisati 

čim več o njenem dogajanju. Čas testirančevega pisanja je omejen na največ 5 

minut. Ocena te naloge je v razponu 0 – 5 točk. Na celotnem testu lahko 

posameznik torej doseže največ 30 točk.  

Za izvedbo testa FAST potrebujemo štoparico, svinčnik, papir, priložene bralne kartice, 

dve slikovni kartici in ocenjevalni list. Preden pričnemo s testiranjem, vedno preverimo, 

ali testiranec uporablja pripomočke za vid in sluh. Podajanja navodil in vrednotenje 

nalog je med testiranjem vnaprej določeno in zapisano na ocenjevalnem listu, kjer si 

testator beleži odgovore in točke. Na koncu ocenjevalnega lista je zapisana tudi 

spodnja meja točk normalnega dosežka za posamezno starost. Ocenjuje se, da je 

afazija prisotna, če je rezultat testiranca pod zapisano mejo. Izvedba testa je hitra in 

preprosta.  
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Na začetku testa se nahajajo še vprašanja za pridobivanje osebnih podatkov (ime, 

priimek, starost), datum poškodbe in datum testiranja. 

Test je standardiziran na angleški splošni populaciji in angleški populaciji oseb z 

akutno in kronično afazijo. Kot smo že omenili, so pri določanju norm uporabili 123 

oseb splošne populacije brez nevroloških motenj in bolezni, ki jih je pregledal logoped, 

za ocenjevanje veljavnosti so vključili 50 oseb po možganski kapi, za ocenjevanje 

zanesljivosti med ocenjevalci pa 17 oseb s kronično afazijo. 

 

Ocenjevalna lestvica za preverjanje vsebinske veljavnosti 

Za pridobitev ocene vsebinske veljavnosti testa FAST smo oblikovali 5-stopenjsko 

ocenjevalno lestvico. Ocenjevalna lestvica vsebuje uvodni nagovor, v katerem se 

predstavimo in sodelujoče seznanimo z namenom raziskave ter jim zagotovimo 

anonimnost. Sledjo navodila in pod njimi zapis 4 sklopov presejalnega testa FAST 

(razumevanje, ustno izražanje, branje in pisanje), ki jih sodelujoči ocenijo glede na 

ustreznost oz. kakovost vsebine na številski lestvici šolskih ocen, pri čemer 1 pomeni 

neustrezno in 5 povsem ustrezno vsebino. 

 Zbiranje podatkov 

V začetku raziskave, ki se je pričela v februarju 2020, smo se osredotočili na testiranje 

predstavnikov slovenske tipične populacije. Podatke sva zbirali dve ocenjevalki, ločeno 

druga od druge. Izbor testirancev je potekal priložnostno – med družinskimi člani, 

prijatelji, znanci ipd. Udeležence sva testirali individualno na domu. Za posamezno 

testiranje sva potrebovali približno 5 minut. Testiranje se je zaključilo marca 2021 in 

tako trajalo dobro leto zaradi izrednih razmer epidemije SARS-CoV-2, saj so bila vmes 

obdobja, ko je bilo druženje prepovedano. 

Ker je raziskava potekala v sodelovanju z URI – Soča (standardizacija presejalnega 

testa FAST je njihov projekt, v katerega sva vključeni), smo imeli namen pridobiti 

celoten vzorec za preverjanje sočasne veljavnosti in vzorec za preverjanje skladnosti 

med ocenjevalci na tej ustanovi. Pred pričetkom izvajanja testiranj je bilo potrebno 

oddati vlogo za izdajo mnenja o etični ustreznosti raziskovalnega predloga na etično 

komisijo. Po opravljenih popravkih je etična komisija v marcu 2020 odobrila raziskavo.  

Ocenjevanje vzorca za preverjanje sočasne veljavnosti se je pričelo junija 2020 na 

Oddelku za rehabilitacijo bolnikov po možganski kapi na URI – Soča. Testiranja je 

izvajala ena ocenjevalka. Testiranje je trajalo pet tednov. Na podlagi meril za vključitev 

so bili k sodelovanju povabljeni vsi takrat hospitalizirani bolniki po možganski kapi. 

Pred testiranjem nismo bili seznanjeni s podatki o zdravstvenim stanju pacientov. 

Dostop do zdravstvene dokumentacije nam je bil omogočen po opravljenih testiranjih. 

Iz dokumentacije smo povzeli naslednje podatke, ki smo jih pred nadaljnjo obdelavo 

anonimizirali: 
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 datum nastanka poškodbe, kapi; 

 mesto poškodbe, lezije v možganih; 

 dosežen rezultat na KPSS testu; 

 napotitev bolnika na nadaljne ocene; 

 morebitna logopedska ocena oz. mnenje. 

Za pridobivanje vzorca za preverjanje skladnosti med ocenjevalci smo bili prvotno 

dogovorjeni, da testiramo paciente, ki obiskujejo logopedsko ambulanto na URI – 

Soča. Testiranje se je pričelo v juniju 2020. Ker na omenjeni ustanovi nismo uspeli 

pridobiti zadostnega števila testirancev, smo se za dodatno pomoč obrnili še na druge 

ustanove in skupnosti. Seznanili smo jih z namenom raziskave in potekom dela. 

Odzvali sta se Splošna bolnišnica Celje in t.i. skupina Afazijada, ki deluje znotraj 

Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije. Iz tega razloga so 

nekatera testiranja potekala v logopedski ambulanti ob prisotnosti svojca testirane 

osebe in logopedinje, druga pa smo izvedli individualno v prostorih, kjer so se srečevali 

člani skupine Afazijada. Pred pričetkom izvajanja testiranj v Splošni bolnišnici Celje je 

bila potrebna odobritev tamkajšnje etične komisije. Testiranja so se zaključila v maju 

2021 in tako trajala skoraj dve leti.  

Pri testiranju vzorca za preverjanje skladnosti med ocenjevalci smo imeli tri 

ocenjevalke, vse po izobrazbi logopedinje. Le ena je testiranja izvajala v živo z vsakim 

posameznikom. Testiranja smo z dovoljenjem udeležencev posneli s kamero 

mobilnega telefona, nameščeno na stojalo. Zapise testirancev je ocenjevalka 

fotografirala in fotografije priložila vsakemu posnetku, ki ga je poslala v nadaljnjo oceno 

ostalima logopedinjama. Na posnetku je bilo razvidno pacientovo kazanje na slikovnih 

karticah po navodilih ocenjevalke in pisnih navodilih bralnih kartic, slišen je bil govor 

pri opisu slike in naštevanju živali. Tako smo vsakega pacienta ocenile tri logopedinje, 

in sicer individualno brez posveta ali vednosti ocen, ki sta jih dodelili ostali dve 

ocenjevalki.  

Vsi sodelujoči v raziskavi so bili pred začetkom testiranja seznanjeni z namenom 

raziskave in potekom testiranja. Prav tako smo jih seznanili, da se v raziskavo 

vključujejo prostovoljno, da lahko tekom testiranja prekinejo sodelovanje in da so vsi 

podatki anonimni. Vsi testiranci so podpisali soglasje o prostovoljnem sodelovanju. 

Pred začetkom izvajanja testiranja smo si pripravili ves potreben material in 

pripomočke ter zagotovili ustrezne pogoje okolja. Vsakič smo se pozanimali, če oseba 

slabše sliši ali vidi, in jo v takem primeru poprosili, da uporabi ustrezen pripomoček 

(očala, slušni aparat).  

Za ocenjevanje vsebinske veljavnosti smo izdelali že opisano petstopenjsko 

ocenjevalno lestvico, ki smo jo po predhodnem dogovoru v decembru 2020 poslali trem 

logopedinjam preko spletne pošte. Med izbranimi logopedinjami je bila ena specialistka 

klinične logopedije. Pozorni smo bili, da se vse izbrane strokovnjakinje pri svojem delu 

srečujejo z osebami z afazijo in izvajajo rehabilitacijo oseb po poškodbi možganov. 

Omenjene logopedinje so predhodno že poznale presejalni test FAST in ga pri svojem 
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delu tudi uporabile. Iz tega razloga samega merskega instrumentarija (testa FAST) 

nismo posredovali ob ocenjevalni lestvici, niti ga nismo posebej predstavljali. 

Izpolnjeno ocenjevalno lestvico so nam logopedinje (vsaka posebej) vrnile po 

elektronski pošti. 

 Analiza podatkov 

Podatke smo urejali z elektronsko preglednico Microsoft Office Excel (verzija 2016 za 

okolje Windows) in statistično analizirali s programom IBM SPSS Statistics (verzija 23 

za okolje Windows).  

Za vse obravnavane spremenljivke smo izdelali frekvenčno porazdelitev in za številske 

spremenljivke izračunali opisne statistike. 

Za določanje mejnih vrednosti pri splošni populaciji smo primerjali povprečni in 

najmanjši dosežek med štirimi starostnimi skupinami (20-60 let, 61-70 let, 71-80 let, 

nad 80 let) z enosmerno analizo variance (ANOVA za neponovljene meritve) oziroma 

testom Kruskala in Wallisa z ustreznim naknadnimi primerjavami (post-hoc testi).  

Skladnost med ocenjevalci smo ocenili z intraklasnim korelacijskim koeficientom (ICC; 

dvosmerni slučajni model za posamezno meritev). 

Vsebinsko veljavnost so ocenile tri neodvisne strokovnjakinje za vsak sklop 

slovenskega prevoda testa FAST na petstopenjski lestvici. Sočasno veljavnost smo 

preverjali kot skladnost sklepa o prisotnosti afazije na podlagi testa FAST s tremi 

zunanjimi kriteriji (prisotnost nevroloških znakov ali lezij, ki bi lahko povzročile afazijo; 

zunanja ocena logopedinje o prisotnosti afazije; zdravnikova napotitev bolnika na 

logopedsko obravnavno). Skladnost smo za vsakega od kriterijev ovrednotili s 

Cohenovim koeficientom κ. Čeprav noben od kriterijev ne predstavlja t.i. zlatega 

standarda, smo zaradi boljšega uvida v podatke ocenili tudi mere diagnostične 

ustreznosti oziroma napovedne veljavnosti testa FAST (občutljivost, ločljivost, 

pozitivno in negativno napovedno vrednost). 

 Rezultati in interpretacija 

 Porazdelitev dosežkov 

Najprej smo analizirali podatke iz vzorca splošne populacije. Izračunali smo opisne 

statistiko za posamezne testne naloge slovenskega prevoda presejalnega testa FAST 

(tabela 6). Kot rečeno, je posamezna naloga vredna 5 točk, sklopa razumevanja in 

verbalnega izražanja pa tvorita dve nalogi, zato je znotraj teh dveh sklopov možno 

doseči največ 10 točk. 
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Tabela 6 Opisne statistike za ocene posameznih nalog in sklopov vzorca splošne populacije 

Naloga Sklop 

Povprečna 

vrednost 

Mediana Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Naloga Sklop Naloga Sklop Naloga Sklop Naloga Sklop 

1 
Razumevanje 

4,07 
8,65 

4 
9 

3 
6 

5 
10 

2 4,58 5 3 5 

3 Verbalno 

izražanje 

4,98 
9,67 

5 
10 

4 
8 

5 
10 

4 4,68 5 3 5 

5 Branje 4,70 4,70 5 5 3 3 5 5 

6 Pisanje 4,93 4,93 5 5 3 3 5 5 

 

Iz tabele 6 je razvidno, da so udeleženci naloge v splošnem zelo dobro reševali. V 

povprečju so najslabše rešili prvo nalogo – kazanje na sliki po ustnih navodilih 

(M = 4,07; SD = 0,73). Sledi druga naloga, kjer so testiranci prav tako izpolnjevali 

ustna navodila – tokrat v povezavi s poznavanjem geometrijskih likov (M = 4,58; 

SD = 0,69). V povprečju so najbolje rešili tretjo nalogo – verbalni opis slike (M = 4,98; 

SD = 0,13). Nalogi razumevanja sta torej v splošnem zahtevnejši kot naloge 

verbalnega izražanja, branja in pisanja. V raziskavi za namen standardizacije FAST so 

Enderby idr. (2012) prišli do enakih spoznanj – zdravi posamezniki so imeli največ 

težav pri reševanju nalog preverjanja razumevanja. 

V naši raziskavi so testiranci pri prvi nalogi sklopa razumevanja izgubljali točke 

predvsem zaradi dvoma pri določanju leve in desne strani ali neupoštevanja vrstnega 

reda navodil oz. nedoslednega poslušanja (npr. »Preden pokažete raco…, 

pokažite…«). Več jih je težave z določanjem strani tudi omenilo. Nekaj posameznikov 

je bilo prav tako v dilemi pri izpolnjevanju naloge razumevanja »… pokažite srednji 

hrib«, saj niso vedeli, ali bi pokazali srednji hrib glede na lego ali višino. Nadalje bi 

izpostavili, da je bilo pri drugi nalogi sklopa razumevanja predvideno poznavanje 

geometrijskih likov. Ugotovili smo, da je bilo več testirancev v dilemi pri ločevanju 

pojmov kvadrat in pravokotnik. Svojo napako so nekateri uvideli pri nadaljnjem 

izpolnjevanju nalog, ko se izraza pojavita skupaj, vendar predhodno že izgubili točko.  

Minimalne vrednosti testnih nalog z izjemo četrte naloge so bile 3 točke, le pri tretji 

nalogi je bila minimalna vrednost 4 točke. Maksimalna vrednost vseh nalog je 5 točk, 

kar je tudi najvišje možno število doseženih točk. 

V skladu z navedenim so bili tudi skupni dosežki testirancev iz splošne populacije zelo 

dobri. Povprečni dosežek na testu je znašal 27,95 točk (SD 1,52 točke), kar znaša 

93 % možnih točk. Minimalno število doseženih točk je znašalo 25, maksimalno pa 30 

točk. Porazdelitev dosežkov je bila približno zvonasta (slika 7). Povprečna vrednost, 

zakrožena na celo število, je bila enaka mediana (28 točk), najpogostejši dosežek pa 

je znašal 29 točk. Koeficient asimetrije (As = -0,42) in koeficient sploščenosti 

(Sp = -0,78) sta bila po absolutni vrednosti manjša od 1, potrjujeta pa, da je 
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porazdelitev skupnega dosežka na FAST v splošni populaciji rahlo asimetrična v levo 

in nekoliko bolj sploščena od normalne porazdelitve. Iz kumulativne porazdelitve 

(tabela 7) je razvidno, da je 48 testirancev (kar predstavlja 80% vzorca) doseglo 

rezultat 27 točk ali več (kolikor znaša mejna vrednost za stare do 60 let). 

 
Slika 7 Porazdelitev skupne ocene FAST v vzorcu splošne populacije 

 
Opomba: v stolpčni grafikon je vrisana normalna porazdelitev z enakim povprečjem in 

standardnim odklonom kot zbrani podatki. 

 
Tabela 7 Kumulativna porazdelitev dosežkov na testu FAST v vzorcu iz splošne populacije 

Število točk Frekvenca Delež (%) Kumulativni delež (%) 

25 5 8,3 8,3 

26 7 11,7 20,0 

27 9 15,0 35,0 

28 14 23,3 58,3 

29 15 25,0 83,3 

30 10 16,7 100,0 

 

Analizirali smo tudi porazdelitev dosežkov hospitaliziranih oseb po možganski kapi. 

Opisne statistike za skupno oceno FAST in ocene posameznih vidikov jezika povzema 

tabela 8. Testiranci so v povprečju dosegli 23,5 točk. Minimalno število doseženih točk 

na testu je bilo 1, maksimalni dosežek je predstavljal v celoti pravilno rešen test (30 

točk). Bolniki so bili najuspešnejši pri sklopu branja (povprečje 4,2 točk od 5), največ 

težav pa so imeli pri sklopu pisanja (povprečje 3,6 točk od 5). Možen vzrok za slabše 
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dosežke pri pisanju je slabša gibljivost dominantne roke, ki je bila pogosta posledica 

možganske kapi, ne glede na prisotnost afazije. Nekateri so bili tudi manj motivirani za 

to nalogo in so potrebovali dodatne spodbude. 

 
Tabela 8 Opisne statistike za skupno oceno FAST in ocene posameznih vidikov jezika v vzorcu za preverjanje 

sočasne veljavnosti 

 FAST 

Statistika Skupna ocena Razumevanje Govor Branje Pisanje 

povprečje 23,5 7,8 7,9 4,2 3,6 

mediana 27 8 9 5 5 

minimum 1 1 0 0 0 

maksimum 30 10 10 5 5 

 

Porazdelitev skupne ocene FAST v tem vzorcu prikazuje slika 8, v katero sta vrisani 

meji za afazijo – 27 točk za starost do 60 let in 25 točk za starost nad 60 let. Vidimo, 

da je 18 testirancev doseglo nižji rezultat od začrtane meje 25 točk, ki nakazuje na 

prisotnost afazije. 5 testirancev je imelo rezultat 25 ali 26 točk, od tega so bili trije mlajši 

od 60 let (prisoten sum na afazijo), 27 udeležencev je doseglo 27 točk ali več in ovrglo 

sum na afazijo.  

 
Slika 8 Porazdelitev skupne ocene FAST v vzorcu za preverjanje sočasne veljavnosti 

 

Opomba: navpični črti označujeta mejo za afazijo (25 oz. 27 točk za starost nad 60 oz. do 60 

let). 

Slika 9 prikazuje porazdelitve ocen posameznih vidikov jezika pri hospitaliziranih 

bolnikih po možganski kapi. Dosežki so bili najbolj enotni pri sklopu branja, saj je večina 

testirancev (31 od 50) dosega maksimalno število točk (5 točk). Pri sklopu pisanja je 

polovica vseh testirancev (26 od 50) dosegla maksimalno število (5 točk), petina 

testirancev (9 od 50) pa ni dosegla nobene točke. Pri sklopu razumevanja (kjer so bili 
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vsi dosežki razen enega vsaj 4 točke) so bili dosežki manj razpršeni kot pri sklopu 

govora (kjer je bilo 5 dosežkov slabših od 4 točke). 

 
Slika 9 Porazdelitev ocen posameznih vidikov jezika v vzorcu za preverjanje sočasne veljavnosti 

 

 Razlike glede na demografske značilnosti 

Zanimalo nas je, ali se rezultati testov v splošni populaciji razlikujejo glede na spol in 

med starostnimi skupinami. Posameznike smo razdelili v štiri starostne skupine, kot je 

navedeno pri opisu vzorca. Pri oblikovanju starostnih skupin smo izhajali iz izvirne 

študije analize testa FAST. 

Moški so v povprečju dosegli 28,25 točk (SD 1,51), ženske pa 27,80 (SD 1,52), torej 

zaokroženo na celo število oboji 28 točk. Z dvosmerno analizo variance smo statistično 

testirali povezanost spola in starosti s skupno oceno testa FAST (tabela 9). Ugotovili 

smo statistično značilne razlike med starostnimi skupinami (učinek skupine: 

p < 0,001). Spol ni bil statistično značilno povezan z dosežki (p = 0,320). Učinek 

interakcije prav tako ni bil statistično značilen (p = 0,822), torej je vzorec razlik med 

starostnimi skupinami enak pri obeh spolih (slika 10).  
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Tabela 9 Povzetek dvosmerne analize variance za preverjanje vpliva spola in starostne skupine splošne 

populacije na skupno oceno FAST  

Vir variabilnosti df MS F p 

Model 7 8,34 5,53 <0,001 

Konstanta 1 39072,74 25900,65 <0,001 

Spol 1 1,52 1,01 0,320 

Skupina 3 15,34 10,17 <0,001 

Spol × Skupina 3 0,46 0,30 0,822 

Napaka 52 1,51     

Legenda: df – prostostne stopnje, MS – varianca, F – testna statistika.  

 

 
Slika 10 Ocenjena povprečja skupne ocene FAST s 95% intervalom zaupanja glede na spol in starostno skupino 

v vzorcu splošne populacije 

 

Opomba: vodoravna črtkana črta označuje skupno povprečje. 

 

Tabela 10 povzema opisne statistike skupne ocene FAST po starostnih skupinah 

splošne populacije, slika 11 pa prikazuje frekvenčne porazdelitve skupne ocene FAST 

glede na starostne skupine. 
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Tabela 10 Opisne statistike skupne ocene FAST po starostnih skupinah splošne populacije 

Starost povprečje mediana minimum maksimum 

20-60 let 29,27 29 28 30 

61-70 let 28,33 28 27 30 

71-80 let 27,53 28 25 30 

nad 80 let 26,67 27 25 29 

 

V skladu s predvidenimi normativi je v skupini do 60 let najnižji dosežek 28 točk, med 

starejšimi od 60 let pa 25 točk. Povprečni dosežek na testu FAST se v vsaki naslednji 

starostni skupni zniža za približno 1 točko. Dodatna enosmerna analiza variance samo 

za vpliv starosti je pokazala, da povprečni dosežek med starostnimi skupinami 

statistično značilno linearno upada (p < 0,001).  

Primerjava testnih dosežkov z angleško raziskavo Enderby idr. (2012) pokaže, da so 

tudi tam udeleženci, mlajši od 60 let, dosegli najmanj 28 točk. Razlike v dosežkih pa 

so vidne v nadaljnjih primerjavah starostnih skupin. Medtem ko sta najstarejši starostni 

skupini v naši raziskavi dosegli najmanj 25 točk in s tem najnižje rezultate, se je v 

angleški študiji (z izjemo oz. neupoštevanjem nepismenega udeleženca nad 80 let) 

najstarejša starostna skupina odrezala bolje kakor dve mlajši skupini pred njo. 

Minimum doseženih točk pri udeležencih nad 80 let je namreč znašal 27 točk, za točko 

manj (26 točk) pa pri testirancih v starostnih skupinah 61-70 let in 71-80 let. Upoštevati 

moramo, da je njihov vzorec zajemal majhno število najstarejših udeležencev (10 oz. 

z izključitvijo nepismenega udeleženca le 9), zato so rezultati te skupine manj 

reprezentativni za populacijo. 

 

Slika 11 Porazdelitev skupne ocene FAST po starostnih skupinah splošne populacije 
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Na sliki 11 opazimo, da večji delež udeležencev v najmlajši starostni skupini dosega 

29 ali 30 točk. V starostni skupni 61–70 let je največ udeležencev doseglo 28 ali 29 

točk. V starostni skupini 71–80 let je obseg doseženih točk večji od predhodnih dveh 

skupin – od 25 do 30 točk. Največ testirancev je doseglo 29 točk, vendar je tu kar nekaj 

udeležencev, ki so dosegli bistveno slabše rezultate od predhodnih dveh starostnih 

skupin. V najstarejši starostni skupini ni udeležencev, ki bi dosegel maksimalno število 

točk testa FAST; dosegli so 25 do 29 točk, največ jih je doseglo 26 ali 27 točk. 

Tabela 11 povzema opisne statistike in analizo variance za primerjavo starostnih 

skupin za posamezne vidike jezika. Slika 12 prikazuje frekvenčno porazdelitev ocen 

FAST za posamezne vidike jezika. Vidimo, da ocene razumevanja, govora in branja s 

starostjo upadajo, pri pisanju pa s starostjo FAST ne pokaže znatnih sprememb.  

Tabela 11 Opisne statistike in povzetek analize variance za primerjavo starostnih skupin splošne populacije za 

posamezne vidike jezika  

  Vidik jezika 

Starost Statistika Razumevanje Govor Branje Pisanje 

20-60 let povprečje 9,5 9,9 4,9 5,0 

 mediana 10 10 5 5 

 minimum 8 9 4 5 

 maksimum 10 10 5 5 

61-70 let povprečje 8,7 9,8 4,8 5,0 

 mediana 9 10 5 5 

 minimum 8 9 4 5 

 maksimum 10 10 5 5 

71-80 let povprečje 8,4 9,6 4,7 4,8 

 mediana 8 10 5 5 

 minimum 7 8 4 3 

 maksimum 10 10 5 5 

nad 80 let povprečje 8,0 9,3 4,4 4,9 

 mediana 8 9 4 5 

 minimum 6 8 3 4 

 maksimum 9 10 5 5 

p (linarni učinek starostne skupine) 0,001 0,001 0,010 0,266 

stopnja povezanosti (eta-kvadrat) 0,31 0,18 0,13 0,07 

 

Starostne skupine se glede na povprečno oceno najbolj razlikujejo pri sklopu 

razumevanja; pri sklopu pisanja pa razlik skoraj ni. Povprečno dosežene točke na 

sklopih razumevanja, govora in branja statistično značilno upadajo z vsako starejšo 

starostno skupino. 

Pri sklopu pisanja so dosežki praktično neodvisni od starosti: v mlajših starostnih 

skupinah so vsi udeleženci dosegli maksimalno število točk (5 točk), v starostnih 

skupinah 71-80 let in nad 80 let pa skoraj vsi, saj je v prvi le en udeleženec dosegel 3 

in en 4 točke, v drugi pa le en udeleženec 4 točke. Podobno za sklop pisanja kažejo 
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rezultati angleške študije (Enderby, 2012), kjer je z izjemo nepismenega udeleženca, 

prav tako večina dosegla maksimalno število točk – le 7 od 123 udeležencev je prejelo 

4 točke (nižjih rezultatov ni bilo). 

Razlike med starostnimi skupinami so največje pri sklopu razumevanja. Znotraj 

najmlajših starostnih skupin so udeleženci dosegli 8 do 10 točk, v naslednji starostni 

skupini (71–80 let) pa so nekateri dosegli tudi pod 8 točk, a so nekateri še vedno 

dosegli maksimum (10 točk). V najstarejši starostni skupini (nad 80 let) ni 

posameznika, ki bi dosegel maksimalno število točk pri sklopu razumevanja, in tudi 

najnižji dosežek je za 1 točko manjši glede na prejšnjo starostno skupino, saj je nekaj 

najstarejših udeležencev doseglo 6 točk. 

 

Slika 12 Porazdelitev skupne ocene FAST po starostnih skupinah splošne populacije 

 

 



59 

 

 Veljavnost testa FAST  

Vsebinska veljavnost 

Zanimalo nas je, ali je vsebinska veljavnost testa ustreza. Ocenila jo je skupina treh 

strokovnjakinj – ena specialistka klinične logopedije in dve logopedinji. Na 5-stopenjski 

lestvici so ocenile vsebinsko ustreznost posameznih sklopov testa FAST, pri čemer je 

ocena 5 označevala povsem ustrezno vsebino, ocena 1 pa neustrezno vsebino. 

Dve tretjini vseh ocen (8 od 12) je predstavljala najvišja možna (ocena 5), četrtina ocen 

(3 od 12) je bila za eno stopnjo nižja (ocena 4) in samo ena ocena je bila 3. Skupno 

oceno dveh ocenjevalk lahko na petstopenjski lestvici zaokrožimo na 5, ene pa na 4. 

Ocene kažejo, da sta po mnenju ocenjevalk sklopa govor in pisanje brezhibna z vidika 

vsebinske veljavnosti, sklopa razumevanje in branje pa blizu temu. V celoti vzeto lahko 

na podlagi ocen strokovnjakinj sklenemo, da je vsebinska veljavnost lestvice FAST 

ustrezna. 

Sočasna veljavnost 

Poleg vsebinske veljavnosti smo analizirali tudi sočasno veljavnost. Oblikovali smo tri 

kriterije za določitev prisotnosti afazije, ki smo jih nadaljnjo primerjali s skupno oceno 

FAST.  

Kriterij so bili sledeči: 

 Ali je bil bolnik s strani zdravnika napoten k logopedu? 

 Ali je logoped strokovno ocenil, da ima pacient afazijo?? 

 Ali je prisotna lezija v levi možganski hemisferi? 

Vsi kriteriji so dvojiški – imajo le dve možni vrednosti (je/ni); prav tako smo tudi skupno 

oceno FAST obravnavali kot dvojiško postavko, saj nam na podlagi mejne vrednosti 

pove, ali naj bi bila pri pacientu prisotna ali odsotna afazija. Zato smo uporabili 

Cohenov koeficient κ, s katerim smo preverili skladnost med osnovanimi kriteriji in 

oceno FAST. Vrednosti Cohenovega koeficienta segajo od -1 do 1, pri čemer vrednost 

1 pomeni popolno skladnost, vrednost 0 pa nakazuje na naključno pričakovano 

skladnost. Le redko je vrednost koeficienta negativna, kar pomeni, da gre še za slabšo 

skladnost od naključno pričakovane (Vidmar in Jakovljević, 2016). 

Ocene sočasne veljavnosti povzema tabela 12. Vsi Cohenovi koeficienti so bili 

statistično značilno različni od nič (p ≤ 0,001), torej je bila skladnost višja od slučajne. 

Ocena FAST o afaziji je dosegla popolno občutljivost ter najvišjo stopnjo skladnosti s 

kriterijem, če vzamemo kot kriterij oceno logopeda, da ima oseba afazijo. Specifičnost 

je bila najvišja, če vzamemo kot kriterij napotitev osebe na logopedsko obravnavo. 

Sočasna veljavnost ocen FAST o afaziji je bila v splošnem najnižja, če vzamemo kot 

kriterij prisotnost nevroloških znakov ali lezij, ki bi lahko povzročile afazijo. 
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Tabela 12 Mere sočasne veljavnosti FAST glede na tri različne kriterije 

Kriterij Občutljivost Specifičnost PNV NNV Cohenov k 

Napotitev na logop. obravnavo 73% 82% 76% 79% 0,551 

Ocena logopeda – afazija 100% 78% 62% 100% 0,653 

Nevrološki znaki ali lezije 65% 78% 71% 72% 0,433 

Legenda: PNV – pozitivna napovedna vrednost, NNV – negativna napovedna vrednost. 

 

Slika 13 ilustrira pozitivno in negativno napovedno vrednost FAST za vse tri 

preizkušene kriterije. Vidimo, da je FAST najvišjo negativno napovedno vrednost 

dosegel za kriterij ocene logopeda (100% NNV) ter najnižjo za kriterij nevroloških 

znakov ali lezij (72% NNV). Za nobenega posameznika, ki glede na dosežek na FAST 

ni imel afazije, torej logoped ni ocenil, da jo ima. Najvišjo pozitivno napovedno vrednost 

je dosegel kriterij napotitve na logopedsko obravnavo (76% PNV), najnižjo pa kriterij 

ocene logopeda (62% PNV), vendar so si ocene pozitivne napovedne vrednosti za vse 

tri kriterije blizu.  

 
Slika 13 Kriterij sočasne veljavnosti glede na oceno FAST o prisotni afazije 
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Mere diagnostične ustreznosti testa FAST, ki smo jih ocenili glede na kriterij ocene 

logopeda, lahko neposredno primerjamo s tujo študijo (Enderby idr., 1986), kjer so prav 

tako ocenili občutljivost in specifičnost glede na skladnost rezultatov FAST s presojo 

logopeda o prisotnosti afazije. Obe raziskavi sta vključevali enako število bolnikov. 

Ugotavljamo, da tako naši kot njihovi rezultati kažejo na popolno občutljivost (100%). 

Do razlik pa prihaja v specifičnosti, ki je bila v angleški raziskavi ocenjena nižje (53%) 

kot v naši (78%). 

Pri vzorcu za preverjanje sočasne veljavnosti smo dodatno preverili rezultat testirancev 

na Kratkem preizkusu spoznavnih sposobnosti (KPSS), saj smo želeli izvedeti, ali 

imajo morebitne znižane kognitivne sposobnosti udeležencev vpliv na mere 

diagnostične ustreznosti testa FAST.  

KPSS je modificirana oblika slovenske priredbe Mini Mental State Exam (MMSE). 

Uporablja ga zdravnik ali psiholog in je časovno neomejen (Jensterle, Mlakar in 

Vodušek, 1996). Vsebuje 30 nalog (vsaka vredna 1 točko), ki ocenjujejo različna 

področja kognitivnih sposobnosti, in sicer orientacijo v času in prostoru, neposredni in 

odloženi priklic, miselno sledenje in računanje, poimenovanje, jezik, razumevanje 

tristopenjskega ustnega ukaza, razumevanje pisnega ukaza, konstrukcijo 

enostavnega stavka in prerisovanje geometrijskega lika (Granda, Mlakar in Vodušek, 

2003). Minimalno število doseženih točk, da posameznik nima ocenjenih kognitivnih 

primanjkljajev, znaša 24 točk (Jensterle, Mlakar in Vodušek, 1996).  

Rezultati naših udeležencev na KPSS so pokazali, da je imelo kognitivni upad 5 (10%) 

udeležencev, normalen dosežek na KPSS je imelo 39 (78%) udeležencev, pri šestih 

udeležencih (12%) pa KPSS zaradi velikih težav z govorno-jezikovno komunikacijo ni 

bil izveden. Nadaljnja analiza rezultatov je pokazala, da je imelo vseh pet udeležencev 

z dosežkom na KPSS pod 24 točk na testu FAST potrjen sum na afazijo. Trije od teh 

so se izkazali za lažno pozitivne po vseh kriterijih, preostala dva pa sta imela sum na 

afazijo potrjen po vseh določenih kriterijih. Zanimivo je izpostaviti, da so vsi lažno 

pozitivni bolniki z znižanimi kognitivnimi sposobnostmi na testu FAST dosegli enak 

skupni rezultat (20 točk). Pri šestih udeležencih, kjer KPSS ni bil izveden, so bili po 

naših kriterijih vsi diagnosticirani z motnjo afazije.  

Tabela 13 prikazuje število pravilno in nepravilno razvrščenih udeležencev na podlagi 

FAST glede na izbrani kriterij. Podrobnejši pregled podatkov je pokazal, da so bili pri 

oceni logopeda od 8 lažno pozitivnih udeležencev trije z znižanimi kognitivnimi 

sposobnostmi in trije, ki so dosegli le za točko nižji rezultat od zastavljene mejne 

vrednosti. Ena udeleženka je bila psihomotorično upočasnjena, medtem ko je drugi 

udeleženec imel paralizirano dominantno roko in je pri zapisovanju nespretno 

uporabljal levo. Pri ostalih dveh kriterijih je bil delež lažno pozitivnih nekoliko manjši (5 

oz. 6), vendar je šlo za izjeme enakih posameznikov. 
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Tabela 13 Število na podlagi FAST pravilno in nepravilno razvrščenih udeležencev v vzorcu za preverjanje 

sočasne veljavnosti glede na izbrani kriterij 

Kriterij 

Resnično 

pozitivni 

Lažno 

pozitivni 

Resnično 

negativni 

Lažno 

negativni 

Ocena logopeda 13 8 29 0 

Napotitev na logop. obravnavo 16 5 23 6 

Lezija 15 6 21 8 

 

Upoštevajoč kriterij ocene logopeda, ni bilo na testu nobenega lažno negativnega 

opredeljenega posameznika. Po kriteriju napotitev bolnika na logopedsko obravnavo 

jih je bilo 6, vendar je kasneje nadaljnja poglobljena logopedska diagnostika pri vseh 

šestih lažno negativnih udeležencih pokazala na prisotnost druge govorno jezikovne 

motnje in ne afazije. Štirje testiranci so bili namreč diagnosticirani z dizartrijo, en 

udeleženec je imela motnjo fluentnosti govora in en disfonijo. Glede na zadnji kriterij 

(nevrološki znaki/lezija) so bili z izjemo enega testiranca, ki je bil diagnosticiran z 

motnjo fluentnosti govora, vsi lažno negativni posamezniki glede na ostala dva kriterija 

resnično pozitivni. Splošno gledano je imel ta kriterij tudi najnižjo sočasno veljavnost 

ocen FAST o afaziji in se tako izkazal za nekoliko manj ustrezno referenčno 

diagnostično metodo. 

Naše rezultate veljavnosti težko neposredno primerjamo z rezultati izvirne študije 

analize veljavnosti testa FAST, saj so tam povsem drugače pristopili k preverjanju 

veljavnosti. V izvirni študiji (Enderby idr., 2012) so primerjali rezultate FAST z rezultati 

drugega testa – Functional Communication Profile (FCP). Uporabili so koeficient 

korelacije (r) in ocenili povezanost med rezultati obeh testov. Na vzorcu 14 pacientov 

(akutno stanje afazije) s povprečno starostjo 67,6 let je korelacija znašala 0,87 

(p < 0,001). Na vzorcu 12 pacientov (kronično stanje afazije) s povprečno starostjo 

67,8 let pa je korelacija znašala 0,96 (p < 0,001). Obe korelaciji nakazujeta visoko 

povezanost rezultatov FAST s FCP, ki naj bi bil v tem primeru t.i. »zlati standard«. 

Sklenemo lahko, da tako naša kot izvirna študija nakazujeta na dobro veljavnost testa 

FAST. 

 Zanesljivost testa FAST 

Preverili smo tudi zanesljivost z vidika skladnosti med ocenjevalci. Pri tem so 

sodelovale tri ocenjevalke (logopedinje po izobrazbi), ki so testirance ocenjevale 

neodvisno druga od druge. 

Opisne statistike za posamezne postavke in skupni dosežek na testu FAST za vse tri 

ocenjevalke povzema tabela 14. Razlik med ocenjevalkami v opisnih statistikah 

praktično ni.  
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Tabela 14 Opisne statistike za posamezne postavke in skupni dosežek na FAST za vse tri ocenjevalke 

 Dosežek na FAST 

Ocenjevalka Opisne 
statistike 

Razum.: 
slika 

Razum.: 
liki 

Govor: 
slika 

Govor: 
priklic 

Branje Pisanje Skupno 

1 Povprečje 
(mediana) 

3,3 
(3) 

3,1 
(3) 

3,3 
(4) 

3,0 
(3) 

3,4 
(4) 

2,7 
(3) 

18,7 
(21) 

Razpon 
 

0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 2 - 29 

2 Povprečje 
(mediana) 

3,3 
(3) 

3,1 
(3) 

3,3 
(4) 

3,0 
(3) 

3,4 
(4) 

2,7 
(3) 

18,8 
(21) 

Razpon 
 

0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 2 - 29 

3 Povprečje 
(mediana) 

3,3 
(3) 

3,1 
(3) 

3,3 
(4) 

3,0 
(3) 

3,4 
(4) 

2,7  
(3) 

18,8 
(21) 

Razpon 
 

0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 2 - 29 

 

Za oceno skladnosti med ocenjevalci smo uporabili koeficient intraklasne korelacije 

(ang. intra-class correlation coefficient, ICC), in sicer dvosmerni mešani model (ang. 

two-way mixed model, v katerem so ocenjevalci stalen, ocenjevanci pa slučajen 

dejavnik) za posamezno oceno (ang. single measure, saj v praksi pacientov ne bo 

ocenjevalo več logopedov, da bi njihove ocene povprečili, marveč le eden). Ocenjeno 

skladnost ocenjevalcev (točkovne ocene ICC in 95% interval zaupanja) za posamezne 

postavke in skupni dosežek na FAST povzema tabela 15. Vsi ocenjeni ICC so bili po 

pričakovanju statistično značilno različni od 0 (p < 0,001). Skladnost je za vse postavke 

skoraj popolna ali popolna, za skupno oceno pa tudi skoraj popolna.  

Tabela 15 Ocenjena skladnost ocenjevalcev za posamezne postavke in skupni dosežek na FAST 

 Dosežek na FAST 

 Razum.: 
slika 

Razum.: 
liki 

Govor: 
slika 

Govor: 
priklic 

Branje Pisanje Skupno 

ICC 1,000 1,000 0,985 1,000 1,000 0,965 0,998 

(95% 
IZ) 

1,000 - 
1,000 

1,000 - 
1,000 

0,975 - 
0,992 

1,000 - 
1,000 

1,000 - 
1,000 

0,940 - 
0,981 

0,996 - 
0,999 

Legenda: ICC – koeficient intraklasne korelacije, IZ – interval zaupanja. 

 

V izvirni študiji so prišli do podobnih zaključkov. Stopnja skladnosti med ocenjevalci je 

bila zelo visoka za posamezne postavke kot tudi za skupno oceno (W = 0,97; 

p < 0,001), vendar rezultati niso povsem primerljivi, saj so pri izvirni študiji uporabili 

drugačno mero – Kendallov koeficient konkordance, ki meri skladnost rangiranj 

(Enderby idr., 2012). Tudi druge študije so prišle do podobnih zaključkov: Sweeney idr. 

(1993) navajajo 93 % skladnost med ocenjevalci, Paplikar idr. (2020) pa so ugotovili 

91 % skladnost med ocenjevalci, pri čemer je Cohenov koeficient к znašal 0,84 

(p < 0,001). 
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 Norme 

V našem vzorcu splošne populacije je sodelovalo majhno število udeležencev 

(N = 60). Vsako starostno skupino je predstavljalo 15 oseb, kar je za postavljanje norm 

malo. Zavedati se je potrebno, da je napaka vzorčenja pri ocenjevanju kvantilov 

bistveno večja kot pri ocenjevanju aritmetične sredine in bolj kot je kvantil ekstremen, 

torej stran od mediane, večja je standardna napaka ocene parametra.  

Iz tega razloga smo se odločili zgolj preveriti ustreznost norm izvirne študije (Enderby 

idr., 1986), v kateri so določili mejne vrednosti oz. minimalno število točk, ki jih mora 

doseči posameznik, da pri njem ovržemo sum na afazijo. Zasnovana sta bila dva 

kriterija, in sicer za mlajše in starejše od 60 let. Minimalno število točk pri osebah 

mlajših od 60 let znaša 27 točk, pri osebah starejših od 60 let pa 25 točk.  

Analiza angleških norm (Enderby idr., 1986) je pokazala, da so dane mejne vrednosti 

ustrezne tudi za slovensko populacijo, saj so se podatki vzorca splošne populacije v 

naši študiji razporejali približno enako kot pri izvirni študiji. Pri primerjavi naših podatkov 

vzorca splošne populacije s podatki splošne populacije angleške študije (tabela 16) 

smo ugotovili, da so povprečne vrednosti starostnih skupin 20-60 let in 61-70 let zelo 

podobne, večjih razlik ni opaziti niti pri starostni skupini 71-80 let. Pri starostni skupini 

nad 80 let so opazne razlike v povprečni vrednosti skupne ocene FAST, saj je v naši 

študij povprečna vrednost skupne ocene manjša za 1,66 od povprečja skupne ocene 

izvirne študije. Primerjava minimalnih vrednosti obeh študij pokaže, da so udeleženci 

v starostni skupini 20-60 let tako v naši kot v angleški študiji dosegli najmanj 28 točk. 

V starostnih skupinah 61-70 let in 71-80 let se je minimalno število doseženih točk 

razlikovalo za 1 točko, v starostni skupini nad 80 let pa za 2 točki. Pri slednji starostni 

skupini bi izpostavili, da je v izvirni študiji sodelovalo le 10 posameznikov oz. 9, ki jih 

lahko upoštevamo pri analizi skupne ocene FAST (en nepismen), kar je za vzorec 

določanja norm izredno malo. Dodatno na to pomanjkljivost opozarjajo tudi v študiji 

O'Neill idr. (1990) in predlagajo, da se rezultate teh testirancev razlaga previdneje. 

Svetujejo celo, da se mejni rezultat, ki označuje prisotnost afazije, v tej starostni skupini 

zmanjša, da bi se izognili morebitni nepravilni klasifikaciji zelo starih oseb. 

 
Tabela 16 Primerjava povprečja in minimalnega števila doseženih točk na testu FAST naše in izvirne študije 

(Enderby idr., 2012) glede na starostne skupine 

 Naša študija Izvirna študija 

Starost povprečje minimum povprečje minimum 

20-60 let 29,27 28 29,74 28 

61-70 let 28,33 27 28,54 26 

71-80 let 27,53 25 28,05 26 

nad 80 let 26,67 25 28,33 27 
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 Preverjanje hipotez 

V okviru raziskave smo oblikovali pet hipotez, na katere bomo v nadaljevanju 

odgovorili. Pri preverjanju hipotez smo upoštevali podatke, pridobljene na testu FAST 

in iz zdravstvene dokumentacije oseb po možganski kapi. 

 

H1: Starejši udeleženci znotraj splošne populacije bodo na testu FAST 

dosegli nižje število točk. 

S prvo hipotezo smo želeli preveriti, ali je starost znotraj splošne populacije dejavnik, 

ki vpliva na končni dosežek testa FAST. Naša trditev je bila zasnovana na podlagi 

mejnih vrednosti angleške študije Enderby idr. (1986), ki je oblikovala merila razlage 

rezultatov testa FAST glede na starost testiranca (mejna vrednost 27 točk za mlajše 

od 60 let in 25 točk za starejše od 60 let). S hipotezo smo trdili, da imajo starejši 

posamezniki na testu nižje rezultate. 

V vzorec smo vključili 60 oseb različnih starosti brez nevroloških težav. Udeležence 

smo razvrstili v štiri starostne skupine (20-60 let, 61-70 let, 71-80 let, nad 80 let), kakor 

so to naredili v izvirni študiji (Enderby idr., 1986). Rezutate vsake starostne skupine 

smo analizirali glede na sklop nalog, ki tvorijo FAST (razumevanje, govor, branje, 

pisanje) in opazili, da število doseženih točk pri treh sklopih s starostjo upada razen pri 

sklopu pisanja, ki s starostjo ne pokaže znatnih sprememb. Nadaljnje smo preverili 

povprečni skupni dosežek na testu FAST in ugotovili, da se z vsako starostno skupino 

zniža za približno 1 točko. Z enosmerno analizo variance smo dodatno potrdili, da 

povprečni dosežek med starostnimi skupinami statistično značilno linearno upada 

(p < 0,001). Našo hipotezo zato lahko potrdimo.  

 

H2: Med spoloma znotraj splošne populacije ne bo statistično značilnih 

razlik v povprečno doseženih točkah na testu FAST.  

Za preverjanje druge hipoteze smo uporabili isti vzorec udeležencev kot za namene 

preverjanja prve (N = 60). Sestava po spolu ni bila uravnotežena (40 žensk in 20 

moških, 67% žensk). 

Analiza podatkov je pokazala, da so tako moški kot ženske dosegali podobne rezultate 

na testu FAST. Povprečna dosežka, zaokrožena na celo število, sta bila enaka (28 

točk). Spol ni bil statistično značilno povezan s skupnim dosežkom (p = 0,320). 

Naši rezultati torej kažejo, da v splošni populaciji ni statistično značilnih razlik med 

spoloma, zato hipotezo lahko potrdimo. 
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H3: Slovenska različica testa FAST je z vidika skladnosti med ocenjevalci 

srednje do visoko zanesljiva. 

Angleška študija (Enderby idr., 2012), iz katere smo izhajali, je pokazala, da je 

skladnost med ocenjevalci, ocenjena s Kendallovim koeficientom konkordance, zelo 

visoka (W = 0,97; p < 0,001). V naši raziskavi smo želeli preveriti skladnost med 

ocenjevalci pri slovenski različici testa FAST. 

Vzorec za preverjanje skladnosti med ocenjevalci je zajemal 35 testirancev (11 žensk 

in 24 moških), ki imajo afazijo že dalj časa. Posameznike so ocenile 3 logopedinje. 

Ena ocenjevalka je testirance ocenjevala neposredno, ostali dve pa preko posnetkov 

prve ocenjevalke. Za oceno skladnosti med ocenjevalci smo uporabili koeficient 

intraklasne korelacije (ICC, dvosmerni mešani model). Skladnost med ocenjevalci je 

za skupno oceno testa FAST skoraj popolna (ICC = 0,998; p < 0,001), zato lahko tretjo 

hipotezo potrdimo (oziroma je test celo presegel naša pričakovanja). 

 

H4: Odločitev o prisotnosti afazije na podlagi testa FAST se bo srednje do 

visoko skladala z vsemi zunanjimi kriteriji. 

V študiji Enderby idr. (1986) je izvirna verzija testa FAST dosegla visoko veljavnost 

glede na primerjavo z »zlatim standardom«, ki je bil v njihovem primeru test FCP, saj 

je bila korelacija med testoma zelo visoka tako na vzorcu 14 posameznikov, ki so 

nedavno doživeli možgansko kap (r = 0,87; p < 0001) kot na vzorcu 12 testirancev, ki 

so možgansko kap doživeli pred vsaj enim letom (r = 0,96; p < 0,001). V Sloveniji 

nimamo »zlatega standarda« za ocenjevanje afazij, zato smo želeli preveriti, ali se 

bodo kriteriji, ki smo jih predhodno določili, skladali z oceno slovenskega prevoda testa 

FAST. Ti kriteriji so bili napotitev na logopedsko obravnavo (1. kriterij: ali je zdravnik 

napotil posameznika na logopedsko obravnavo), ocena logopeda (2. kriterij: ali je 

logoped strokovno ocenil, da ima posameznik afazijo), in nevrološki znaki oz. lezija (3. 

kriterij: ali je lezija prisotna v levi možganski hemisferi). 

Hipotezo smo preverjali na vzorcu 50 testirancev po možganski kapi (24 žensk in 26 

moških). Skladnost med FAST in zunanjimi kriteriji smo ocenili s Cohenovim 

koeficientom κ, ki je pokazal, da je pri vseh treh kriterijih skladnost višja od slučajne 

(κ1 = 0,55; κ2 = 0,65; κ3 = 0,43; p1,2,3 ≤ 0,001). Hipotezo tako lahko potrdimo.  

 

H5: Vsebinska veljavnost slovenske različice testa FAST bo ustrezna. 

Pri peti hipotezi smo želeli preveriti vsebinsko veljavnost slovenskega prevoda testa 

FAST. Predhodno smo oblikovali petstopenjsko lestvico za vrednotenje vsebinske 

ustreznosti posameznih sklopov testa FAST (vrednost 1 pomeni neustrezno vsebino, 

5 pa povsem ustrezno). Pri vrednotenju vsebinske veljavnosti so sodelovale tri 

strokovnjakinje (specialistka klinične logopedije in dve logopedinji). Skupna ocena 
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(zaokrožena na celo število) dveh ocenjevalk je znašala 5, ene pa 4. Na podlagi 

njihovih ocen sklepamo, da je vsebinska veljavnost testa FAST ustrezna, s čimer smo 

potrdili peto hipotezo. 
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4 SKLEP  

Afazija je pridobljena nevrogena motnja jezikovnega procesiranja, ki omejuje 

posameznikove komunikacijske sposobnosti in posledično vpliva na bolnikovo 

kakovost življenja. Simptomi oseb se razlikujejo, možnosti sporazumevanja pa so 

lahko začasno ali dolgotrajno ovirane. Ob zgodnji intervenciji lahko pričakujemo boljšo 

prognozo, zato je bistvenega pomena, da motnjo prepoznamo hitro in pravočasno 

pričnemo z načrtovanjem zdravljenja. Presejalni testi so iz tega razloga dragocen 

merski pripomoček, saj so ekonomični, hkrati pa omogočajo identifikacijo bolnikov s 

potencialno afazijo.  

Ocenjevalnih pripomočkov, ki bi bili specifično namenjeni hitremu prepoznavanju oseb 

z afazijo, je v slovenščini zelo malo, čeprav je potreba v klinični praksi precejšnja. Na 

URI – Soča so se zato odločili za prevod tretje izdaje testa FAST, ki so ga oblikovali 

Pamela Enderby, Victorine Wood in Derick Wade. Ker smo želeli zagotoviti, da je 

prevod primeren za uporabo, smo sklenili preveriti njegove merske značilnosti.  

V raziskavo smo vključili vzorec splošne populacija brez nevroloških težav (N = 60), 

hospitalizirane osebe po možganski kapi (N = 50) in osebe s kronično afazijo (N = 35). 

Ugotovili smo, da je presejalni test FAST zelo visoko zanesljiv z vidika skladnosti med 

ocenjevalci (ICC = 0,998; p < 0,001) in po oceni treh strokovnjakinj vsebinsko veljaven 

merski instrument. Poleg vsebinske veljavnosti smo preverili sočasno veljavnost s 

tremi različnimi kriteriji, saj za uporabo v slovenskem prostoru ni standardiziranega 

ocenjevalnega pripomočka, namenjenega odkrivanju afazij. Naši kriteriji so bili (1) 

napotitev bolnika na logopedsko obravnavo, (2) zunanja ocena logopeda o prisotnosti 

afazije in (3) prisotnost lezije v levi možganski hemisferi. Ocenili smo, da je skladnost 

po vseh kriterijih višja od slučajne (κ1 = 0,55; κ2 = 0,65; κ3 = 0,43; p1,2,3 ≤ 0,001). Oba 

obravnavana vidika veljavnosti smo potrdili, zato smo sklenili, da je FAST veljaven 

ocenjevalni pripomoček. Nadaljnje smo preverili morebitne razlike končnih rezultatov 

FAST glede na spol in starost. Pričakovali smo, da bodo starejši udeleženci v 

povprečju dosegali nižje rezultate, glede na spol pa ne bo prihajalo do statistično 

značilnih razlik. Naša pričakovanja so se potrdila (analiza variance je pokazala 

odsotnost učinka spola in statistično značilen upad povprečnega dosežka s starostno 

skupino). Za konec nas je zanimalo, ali so angleške norme FAST ustrezne za 

interpretacijo rezultatov slovenske populacije. Zaradi majhnega vzorca smo dosežke 

naših udeležencev splošne populacije le primerjali z dosežki angleške populacije preko 

opisnih statistik. Mejne vrednosti so se izkazale za ustrezne, vendar priporočamo 

dodatno previdnost pri interpretaciji za testirance, starejše od 80 let, saj sta bila tako 

naš vzorec (15 oseb) kot vzorec angleške študije (10 oseb) (Enderby idr., 2012) zelo 

majhna.  

Naša raziskava je imela določene pomanjkljivosti. Prva je že omenjeni majhni vzorec 

udeležencev. Dobljene statistične ocene parametrov so zato manj natančne, poleg 

tega nismo mogli določiti norm za splošno populacijo. Izredne razmere epidemije 

SARS-CoV-2 in ukrepi, ki so veljali v času zbiranja podatkov, so dodatno omejevali 
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našo raziskavo. V določenem obdobju smo bili testatorji primorani uporabljati zaščitne 

maske, zaradi katerih so testiranci imeli težave z razumevanjem našega govora, kar 

se je lahko odražalo na njihovih rezultatih. Menimo, da bi do drugačnih rezultatov 

morda lahko prišlo tudi pri oceni skladnosti ocenjevalcev, če bi ti bili hkrati osebno 

prisotni pri testiranju vsakega udeleženca. Dve ocenjevalki sta odzive udeležencev 

ocenili preko videoposnetkov in fotografij, a opažali smo, da se govor na posnetku 

občasno slabo sliši, popači ali video nejasno prikazuje testiranca. 

Če se bo v prihodnje tako ali podobno raziskavo ponovilo, predlagamo večji vzorec, ki 

bi poleg večje natančnosti statističnih ocen parametrov tudi omogočil določitev norm. 

Ob tem bi predlagali, da se vzorec enakomerno porazdeli glede na spol, da bi dobili 

ustreznejše podatke o morebitni povezanosti spola s končnimi dosežki na testu FAST. 

Dodatna sprememba, ki jo priporočamo, je v testnem materialu. V izvedeni študiji smo 

ves testni material uporabili v črno-beli različici, saj se tak trenutno uporablja v naši 

klinični praksi. V izvirniku pa FAST vsebuje eno barvno slikovno kartico. Ker smo 

opazili, da je imela peščica posameznikov pri tej slikovni kartici težave z razločevanjem 

moških in ženskih likov, bi bilo zanimivo zbrati po starosti in spolu približno enak vzorec 

splošne populacije in primerjati dosežke naše raziskave z dosežki testirancev, kjer bi 

uporabili barvno slikovno predlogo. Nadalje bi lahko raziskali še razlike v dosežkih na 

FAST med osebami splošne populacije glede na stopnjo izobrazbe in glede na okolje, 

iz katerega prihajajo (urbano oz. ruralno). Ker smo v raziskavi opazili, da so vsi 

udeleženci vzorca za preverjanje sočasne veljavnosti z znižanimi kognitivnimi 

sposobnosti na testu FAST dosegli rezultate, ki potrjujejo sum na afazijo, bi lahko 

preverili vpliv kognitivnih sposobnosti na skupno oceno testa FAST. Lahko bi tudi 

ocenili zanesljivost z vidika ponovnega testiranja. 

Končni cilj magistrskega dela je bil preveriti merske značilnosti slovenskega prevoda 

presejalnega testa FAST, namenjenega prepoznavanju afazij. Ugotovili smo, da je 

FAST zanesljiv in veljaven merski instrument in kot takšen ustrezen za uporabo v 

slovenskem prostoru. S končnimi ugotovitvami o ustreznosti presejalnega testa je 

slovenska logopedska stroka pridobila nov pripomoček za identifikacijo oseb z afazijo. 

S pomočjo dobljenih rezultatov presejalnih testiranj bo omogočeno hitrejše 

zagotavljanje ustrezne pomoči bolnikom, lažje načrtovanje prilagoditev in procesa 

rehabilitacije ter posledično boljša možnost okrevanja bolnikov. 
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6 PRILOGE 

Priloga 1 Soglasje udeleženca k sodelovanju v raziskavi 

SOGLASJE UDELEŽENCA K SODELOVANJU V RAZISKAVI 

1. Vabljeni ste k sodelovanju v raziskavi Merske karakteristike slovenskega prevoda 

presejalnega testa »Frenchay Aphasia Screening test«. Raziskavo izvajava Teja Hržič in Suzana 

Krištof v okviru magistrskega študija logopedije in surdopedagogike. Raziskava poteka na 

Pedagoški fakulteti Univerzi v Ljubljani in URI Soča, pod vodstvom mentorice magistrskega 

dela doc. dr. Emice Farago in vodje raziskave na URI Soča Marjete Trček Kavčič. Z omenjenim 

presejalnim testom se ugotavlja prisotnost ali odsotnost afazije po možganskih kapeh. Z 

raziskavo želimo preveriti merske karakteristike slovenskega prevoda zgoraj omenjenega 

presejalnega testa. Prav tako želimo ugotoviti, koliko točk na testu dosega posamezna starostna 

skupina, saj bomo tako oblikovali kriterije za doseganje minimalne vrednosti točk glede na 

starostno skupino.  

2. Če se odločite za sodelovanje v raziskavi, bo vaša naloga, da sledite sprotnim navodilom in 

opravite 6 sklopov nalog, ki jih vsebuje presejalni test. Pri dveh sklopih nalog je potrebno avdio 

snemanje. Posnetki bodo skrbno shranjeni in javno ne bodo prikazani. 

3. Test traja približno 10 minut. Za udeležbo v raziskavi ne boste prejeli nobenega finančnega 

ali druge oblike nadomestila. 

4. Udeležba v raziskavi ne prinaša posebnih tveganj. 

5. Sodelovanje v raziskavi ne prinaša materialnih ali druge oblike koristi z izjemo znanja in 

izkušenj, ki jih boste pridobili v okvirju sodelovanja. 

6. Vaše sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete brez 

posledic. 

7. Storili bomo vse, da zaščitimo vašo zasebnost. Zapisi vaših dosežkov in spremljajoči 

demografski podatki (spol in starost) bodo shranjeni pod raziskovalno šifro. Avdio posnetki ne 

bodo javno objavljeni in dostopni. Javno bodo objavljeni in dostopni le skupinski rezultati. Vaša 

identiteta v nobenem primeru ne bo razkrita. 

8. V primeru morebitnih dodatnih vprašanj se lahko obrnete na suzana.kristof1@gmail.com. 

S križcem označite spodaj: 

      Potrjujem svojo privolitev za udeležbo v opisani raziskavi. 

      Dovoljujem avdio snemanje in uporabo teh posnetkov za potrebe raziskave.  

      Dovoljujem uporabo rezultatov v pedagoške in znanstveno-raziskovalne namene. 
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S podpisom jamčim, da sem izjavo prebral/-a in da sem dobil/-a priložnost za postavitev 

vprašanj v zvezi z raziskavo.  

 

Datum: ___________________           Ime in priimek udeleženca:________________________                        

                                                                                            Podpis: _______________________    
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Priloga 2 Izjava o zavestni in svobodni privolitvi k sodelovanju v raziskavi 

 

 

Izjava o zavestni in svobodni privolitvi k sodelovanju v 

raziskavi 

 

Podpisani ___________________________________________________ izjavljam, 

da sem seznanjen  z namenom in potekom raziskave Preverjanje merskih lastnosti 

slovenskega prevoda triažnega testa „FAST- Frenchay Aphasia Screening Test 3rd 

Edition” za populacijo oseb z afazijo po možganski kapi, z možnimi koristmi in  tveganji. 

Dovoljujem tudi snemanje testiranja z namenom zagotavljanja objektivnejšega 

ocenjevanja. 

 

Seznanjen sem, da lahko na svojo željo brez posledic kadarkoli prekinem sodelovanje. 

V primeru nujnosti v zvezi z raziskavo lahko kontaktiram odgovornega nosilca doc. dr. 

Natašo Bizovičar, dr. med., znan. sod., na tel. številko 01 4758 343 ali dežurnega 

zdravnika URI-Soča na tel. št. 031 514 076. 

 

Na podlagi danih informacij zavestno pristopam k raziskavi in se zavezujem, da bom 

vestno upošteval navodila. 

 

Datum:__________________________ 

 

Podpis: _________________________    
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Priloga 3 Ocenjevalna lestvica za preverjanje vsebinske veljavnosti 

OCENJEVALNA LESTVICA ZA PREVERJANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI 

Pozdravljeni! 

Sva Suzana Knavs in Teja Hržič, absolventki logopedije in surdopedagogike. V sklopu 

magistrskega dela z naslovom Merske značilnosti slovenskega prevoda presejalnega 

testa »Frenchay Aphasia Screening Test – FAST« preverjava testne norme, 

zanesljivost in veljavnost. Pri vrednotenju vsebinske veljavnosti potrebujeva strokovno 

oceno logopedov, da s svojim znanjem ovrednotite ustreznost vsebine tega 

presejalnega testa. S tem boste pripomogli k standardizaciji merskega instrumentarija, 

ki se bo uporabljal na področju logopedije. 

Anketa je anonimna. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno.  

Pred vami so štirje sklopi presejalnega testa FAST, ki jih ocenite glede na ustreznost 

oziroma kakovost vsebine na ocenjevalni lestvici 1–5, pri čemer 1 pomeni zelo slaba 

in 5 zelo dobra vsebina. 

 

Sklop 1: razumevanje   

1    2    3    4    5 

 

Sklop 2: ustno izražanje 

1    2    3    4    5 

 

Sklop 3: branje 

1    2    3    4    5 

 

Sklop 4: pisanje 

1    2    3    4    5 

 

Hvala za vaše sodelovanje!                                                                 


