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• Antično obdobje 
– Platon  

• Spomin je kot voščena plošča ali ptičja kletka. 
• Travmatične izkušnje pustijo globoke sledi v voščeni 

plošči. 
 

• Konec 19. stoletja se konča filozofsko obdobje psihologije 
in začne obdobje empiričnih raziskav. 
– Wundt, Ebbinghaus, Binet, Simon, Semon, Ribot idr. 
– Prva desetletja raziskujejo semantični spomin. 
– Uporabljajo nesmiselno gradivo (npr. zlogi VXW in 

preverjajo koliko jih prikličemo v spomin). 

Ozadje današnjih spoznanj o delovanju 

spomina 
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 Druga polovica 20. stoletja 

 Poudarek na raziskovanju vsebine priklica in ne več 
na količini priklicanih informacij (npr. Bartlett). 

 Revolucija: pojav Informacijske teorije (Shannon in 
Wiener, 1958). 

• Spoznavni procesi predstavljeni kot tok informacij. 

• Moţgani – strojna oprema, duševnost – 
programska oprema. 

• Hiba teorije: človek ni pasivni oddajnik in 
sprejemnik informacij. 

Ozadje današnjih spoznanj o delovanju 

spomina 
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• Razlike med računalnikom in človekom 

– Prehod podatkov iz kratkoročnega spomina v 
dolgoročnega je bistveno počasnejši kot prehod iz 
RAMa na trdi disk zaradi utrjevanja spominskih sledi. 

– V nevronskih strukturah je organizacija podatkov 
drugačna kot na trdem disku. 

– Priklic podatkov iz spomina pri človeku ne temelji na 
dvojiški logiki 0 ali 1 (vse ali nič). 

Ozadje današnjih spoznanj o delovanju 

spomina – psihologija procesiranja informacij ali računalniška 

metafora 
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Ozadje današnjih spoznanj o delovanju 

spomina – psihologija procesiranja informacij ali računalniška 

metafora 

 Razlike med računalnikom in človekom 

 Računalnik prikliče točno kopijo shranjenih 
podatkov, človek rekonstruira zapomnjeno 
vsebino. 

 Obdelava informacij v računalniku je predvidljiva 
(enaka strojna in programska oprema), za človeka 
to ne drţi v tolikšni meri – CŢS in duševnost nista 
popolnoma enaka pri vseh ljudeh. 

 Človeški spomin je bolj proţen, prilagodljiv – redko 
odpove v celoti (moţni so delni priklici). 
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Učinek zaporedja podatkov 

• Konec in začetek niza informacij si bolje 
zapomnimo kot sredino niza dogajanja. 

• Učinek nedavnosti: zadnje informacije v 
nizu si bolje zapomnimo, 

1. ker je minilo manj časa med opazovanjem 
in obnovo, 

2. ker zadnje informacije ni hitro izpodrinila 
nova informacija. 

Klasični model spomina (Atkinson in Shiffrin, 1968): 

Ozadje današnjih spoznanj o delovanju 

spomina – psihologija procesiranja informacij ali računalniška 

metafora 



10.10.2012 

3 

7 

Učinek zaporedja podatkov 

 Učinek prvotnosti: začetni podatki so 

ostali dlje časa v delovnem 

spominu. Učinek je pogost pri vidnih 

spominih. 

 Učinek zaporedja se pojavlja 

predvsem pri zvočnih spominih. 

Ozadje današnjih spoznanj o delovanju 

spomina – psihologija procesiranja informacij ali računalniška 

metafora 

Klasični model spomina (Atkinson in Shiffrin, 1968): 
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DOLGOROČNI 

SPOMIN 

DEKLARATIVNI (EKSPLICITNI) 

SPOMIN 

PROCEDURALNI (IMPLICITNI) 

SPOMIN 

EPIZODIČNI 
(dogodki) 

SEMANTIČNI 
(dejstva) 

VEŠČINE IN 
NAVADE 

NEASOCIACIJSKO 
UČENJE 

(refleksne povezave) 

LATENTNI 
SPOMIN 

ENOSTAVNE OBLIKE 
KLASIČNEGA 

POGOJEVANJA 
(čustveni in telesni odzivi) 

Implicitni spomin 

usmerja mišljenje, 

čustvovanje, 

vedenje – o tem je 

govoril Freud. 
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 Hermann Ebbinghaus (1857 – 1911) 

 Pomen asociativnih povezav med podatki (pomen 
sočasnega doţivljanja izkušenj). 

 Obstaja takojšnji spomin, ki je omejen (7). 

 Krivulja pozabljanja kaţe, da v prvih nekaj urah 
pozabimo največ informacij. 

 Pozabljanje je posledica interference med podatki. 

 Prezrl vpliv smiselnega in nesmiselnega gradiva na 
učinkovitost obnove. 

Ozadje današnjih spoznanj o delovanju 

spomina – pomembni raziskovalci 
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Ozadje današnjih spoznanj o delovanju 

spomina – pomembni raziskovalci 

 

 Alfred Binet in Victor Henry 

 Preučevanje učinka zaporedja. 

 Priklic podatkov iz dolgoročnega spomina ne temelji na 
binarni logiki vse ali nič (izkušnja na koncu jezika). 

 Smiselno povezano gradivo si zapomnimo bistveno 
bolje kot nekaj, kar ne moremo razumeti (osmisliti). 

 Učinek pomembnosti: bistvo zgodbe (kar je najbolj 
pomembno v zgodbi) si zapomnimo bolje kot nebistven 
del dogajanja. 

 Sugestibilnost otrok izvira iz njihovega prepričanja, da 
smo odrasli vedno pošteni, modri, objektivni, 
verodostojni, skratka, da smo dobri ljudje. 
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Ozadje današnjih spoznanj o delovanju 

spomina – pomembni raziskovalci 

 

 Richard Semon 

 Uvedel pojem spominske sledi (engram). 

 Učinek konteksta: poleg pomembnih, se v spomin 
vkodirajo tudi nepomembne informacije, ki se jih ne 
zavedamo. Če se vrnemo na kraj dogajanja, se 
aktivirajo nezavedni in nepomembni spominski podatki 
ter pomagajo pri priklicu pomembnih podrobnosti. 

 Pravilo posebnosti vkodiranja (Encoding specifity principle): 
način dojemanja dogodka vpliva na način zapomnjenja 
podatka. 

 Mnemonične tehnike (Die Mneme, 1904). 
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 Sigmund Freud (1856 – 1939) 

 Izrinjeni travmatični spomini se rekodirajo iz duševnih v 
telesne oz. vedenjske vzorce (npr. tiki, fobije, paralize). 

 S katarzo lahko izrinjene spomine ozavestimo. 

 Spomini so trajni in neizbrisljivi. 

 Sodobne raziskave ne potrjujejo domneve o potlačevanju 
negativnih spominov: 

 Krajši čas po zapomnitvi laţje prikličemo nevtralne kot 
negativne dogodke. 

 Več časa ko mine po dogodku, laţje prikličemo 
negativne kot nevtralne podrobnosti. 

Ozadje današnjih spoznanj o delovanju 

spomina – pomembni raziskovalci 
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Šestdeseta leta 20. stol.: 

Pojav psihologije procesiranja informacij 

Frederic Bartlett (1886 – 1969) 

 Uveljavil pojem konstrukcije spominov. 

 Poudarek je dal na analizi kakovosti spominske 
obnove. 

 Uporabljal je nenavadne zgodbe (vojna duhov) in 
analiziral spominsko obnovo poslušalcev ali bralcev. 

 Vsebinske spremembe spomina: krajšanje, 
izpuščanje podrobnosti, uveljavljanje bolj verjetnih 
razlag, večja razumljivost, dlje časa po dogodku se 
pojavi nagnjenost k uvajanju novih podrobnosti. 

 

Ozadje današnjih spoznanj o delovanju 

spomina – pomembni raziskovalci 
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Frederic Bartlett 

 V spominu ostanejo predvsem splošni vtisi in 
čustveno obarvani dogodki ter nenavadne, 
izstopajoče podrobnosti. 

 Uvedel je pojem spoznavne sheme in ugotovil 
njihov dvojni vpliv na obnovo (laţje vkodiranje v 
obstoječe sheme in popačenja). 

 V spominu se ohrani tisto, kar je v skladu z 
posameznikovo motivacijo, interesi, stališči, 
vrednotami, predsodki ipd. 

 Ob vsakem (ponovnem) priklicu spomina pride do 
dodatnih sprememb. 

Šestdeseta leta 20. stol.: 

Pojav psihologije procesiranja informacij 
Ozadje današnjih spoznanj o delovanju 

spomina – pomembni raziskovalci 
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RAZVOJ PSIHOLOGIJE PRIČANJA 
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 McKeen Cattell (1893) 

 Naredi preprost poskus z vprašanjem, kakšno je bilo 
vreme pred enim tednom? 

 Opozori sodnike, odvetnike in poroto, da lahko s 
svojimi vprašanji vplivajo na izjave prič. 

 

 Alfred Binet – knjiga La Suggestibilite (1900) 

 Opozori na problematiko sugestibilnosti (otrok). 

 Ponovi Cattellovo raziskavo. 

 Buren in negativen odziv pravosodja. 

 Močno vpliva na nastanek psihologije pričanja. 

Zgodovina raziskav psihologije pričanja Začetki psihologije pričanja 
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Začetki psihologije pričanja 

 Louis William Stern (1904) 

 Med ustanovitelji prve revije s področja pričanja 

 Razprave o sugestibilnosti, o vplivu načina spraševanja prič 
in zasliševanja osumljencev, o prepoznavanju osumljencev, 
spominskih popačenjih, o gotovosti prič, o vplivu 
podogodkovnih informacij ipd. 

 Stern in Liszt (1939) izvedeta simulacijo spora med 
študentoma. 

 Intenzivna čustva povzročijo nastanek napak v pričanju. 

 Naredi prvi osnutek Analize veljavnosti izjav. 

 Vpliva na reformo v pravosodju, ki omogoča zaščito ţrtev 
spolnega nasilja (1910). 

 Najpomembnejši za evropsko psihologijo pričanja. 
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Začetki psihologije pričanja 

 Hugo Müstenberg 

 Knjiga on the witness stand (1904) 

 Kritike: gre za populistično psihologijo, ki je 
slabo znanstveno utemeljena. 

 Od vseh drugih na tem področju najbolj pritegne 
pozornost strokovne in laične javnosti, predvsem v 
ZDA. 

 

 Allport in Postman (1947) 

 Poskus z zaporedno obnovo dogodka (podzemna 
ţeleznica). 
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 Zastoj do 60 let 20. stol. 
 

 Robert Buckhout 

 Ukvarjal se je predvsem s problematiko 
prepoznavanja osumljencev. 

 Zaigran napad na predavatelja (Buckhout, 1974) 

 Po 7 tednih le 40 % gledalcev prepozna 
napadalca, četrtina je za napadalca 
prepoznala nedolţno osebo, ki je bila 
prisotna ob dogodku. 

 

 Elizabeth Loftus 

 Eyewitness Testimony (1979). 

 Ukvarja se predvsem s problematiko opisovanja 
dogodkov. 

Zgodovina raziskav psihologije pričanja Začetki psihologije pričanja 


