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IZVORI SPOMINSKIH NAPAK 
Pričanje 3/4 
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 Na razumevanje ali interpretacijo resničnosti in s 
tem na vnos podatkov v spomin, vplivajo: 

 

 izkušnje (spoznavne sheme ustvarjajo 
pričakovanja). 

 hevristika razpoloţljivosti (v nevarni ulici so vsi 
ljudje nevarni). 

 potrjevanje pristranskosti (iščemo informacije, ki 
potrjujejo naše teorije ali verzije dogodkov). 

 zavedanje posledic (pogledati ali ne pogledati 
storilca v obraz?). 

Izvori napak ali nenatančnosti spominske 

obnove 
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Pričakovanja močno vplivajo na spominsko obnovo. 

• So kulturno pogojena (npr. stereotipi, vrednote, stališča, 
prepričanja). 

• Oblikujemo jih na osnovi preteklih izkušenj. 

• Pomembna so tudi trenutna pričakovanja, ki izhajajo iz 
trenutnih potreb (npr. lakota, osamljenost ipd). 

Izvori napak ali nenatančnosti spominske 

obnove 
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Nekateri spoznavni predsodki: 
• Predsodek potrjevanja (confirmation bias) – v spominu iščemo 

informacije in jih razlagamo tako, da potrjujemo svoje sedanje 
domneve. 

• Potreba po zapiranju (need for closure) – za vsa dogajanja 
iščemo razlage na osnovi starih izkušenj, da se izognemo 
dvomu in negotovosti. 

• Selektivno zaznavanje (selective perception) – opazimo in 
zapomnimo si le tisto, kar je v skladu s trenutnimi 
pričakovanji. 

• Rožnati spomin (rosy retrospection) – težnja po vrednotenju 
preteklosti lepše kot je zares bila. 

• Predsodek prepoznega spoznanja (hindsight bias) – 
pojasnjevanje preteklosti na osnovi sedanjih informacij (… saj 
sem vseskozi vedel, da je kriv. Ni želel, da pridemo ponj s službenim 
avtom, ni dovolil hišne preiskave, bil je živčen …). 
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Izvori napak ali nenatančnosti spominske 

obnove 
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Izvori napak ali nenatančnosti spominske 

obnove 

 Do odstopanj spominov od resničnosti prihaja 
zaradi: 

1. fizioloških napak v čutilih (npr. mehanske iluzije), 

2. razlik v kontekstu opazovanja in kasnejšega 
pričanja (učinek konteksta), 

3. negotovosti (v takem primeru smo bolj sugestibilni). 

4. izpuščanja podrobnosti (nekaj pozabimo), 

5. preoblikovanja (npr. napišemo napačen strokovni 
izraz čeprav poznamo pravega, te napake so 
redke), 

6. zapolnjevanja spominskih vrzeli (kognitivna 
disonanca), 

7. rekonstrukcije in konstrukcije spominov. 
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Izvori nenatančnosti spominske obnove 
Konstrukcija in rekonstrukcija spominov 

 Spomini niso kopija doţivete resničnosti, pri 
vsaki spominski obnovi se sproti sestavijo v 
to, kar naj bi doţiveli v preteklosti. 
 

 Konstrukcija - na kakovost in količino 
obnove vplivajo spoznavne sheme, bodisi 
kot: 

 predgodkovni podatki (znanje, izkušnje, 
pričakovanja, predsodki, motivi ipd.) in 
kot 

 podogodkovne informacije (kar zvemo 
po dogodku). 

 Primer poročila o potopitvi Titanika. 
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Izvori nenatančnosti spominske obnove 
Konstrukcija in rekonstrukcija spominov 

 Rekonstrukcija: enako kot konstrukcija, le da se v 
tem primeru pojavi reinterpretacija dogodka (prvotno 
razlago, ki smo jo imeli, spremenimo). 

 Vzrokov je več: 

 

 največkrat gre za vpliv podogodkovnih informacij 
(npr. mediji), 

 mnenje spremenimo, ker se spomnimo nekega 
preddogodkovnega dejstva. 

 konformizem, 

 ţelja po ugajanju in 

 intenzivna domišljija. 
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Izvori nenatančnosti spominske obnove 
Konstrukcija in rekonstrukcija spominov 

 Do napak pri rekonstrukciji in konstrukciji prihaja 
zaradi interference (medsebojnih vplivov) med 
podatki v spominu. 
 

 Proaktivna interferenca: zaradi podobnosti med 
novim in starim spominom, se izgubi nov spomin 
(npr. uporaba imen prejšnjih partnerjev povzroča 
probleme v novi zvezi …). 
 

 Retroaktivna interferenca: tokrat se zaradi 
podobnosti izgubi star spomin (“… ja, tudi on dela 
na krvnih deliktih, pa sem pozabil, kako mu je 
ime.”) 
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Izvori nenatančnosti spominske obnove 
Zamenjava vira informacij 

 V spominu pride do nezavednega zlitja različnih virov 
informacij. Spomin na dogodek pripišemo enemu viru. 

 Nesreča ameriškega potniškega letala leta 1996: je 
raketa zemlja – zrak sestrelila letalo? 
 

 Različni viri se zlijejo v enega – pogovor med očividci 
okuţi izvorne spomine vsakega od njih. 

 Do zamenjave vira informacij prihaja najpogosteje pri 
kontekstualnih, nepomembnih informacijah. 

 Tipična za semantični spomin (kdo mi je povedal, da je 
Luna Zemljin satelit?). 

 Kriptomnezija – pozabljen spomin oţivi, njegov izvor je 
neznan (reinkarnacijska poročila). 

 Pričo vprašamo kdo, kje, kdaj je nekaj videla ali slišala. 
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Izvori nenatančnosti spominske obnove 
Vpliv povratnih informacij 

 Kriminalisti ali policisti se (nehote) odzovejo na 
informacijo, ki jo posreduje priča. 
 

 Besedni odziv (npr. odlično! Saj smo tako 
domnevali, vedeli smo, super, zdaj bo zadeva hitro 
rešena …) 

 Nebesedni odziv (nestrpno trkanje po mizi s prsti, 
kretnje, grimase, vzdihi ipd). 

 

 Pozitivna povratna informacija napihuje občutek 
gotovosti pri priči, negativna ga zmanjša. 
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Izvori nenatančnosti spominske obnove 
Vpliv (zavajajočih) podogodkovnih informacij 

 

 Zavajajoče (sugestivno) spraševanje popači 

konstrukcijo spominov. 

 

Loftus (1996): Kako hitro sta vozila avtomobila 
predno … 

 

način dokončanja stavka:  odgovori: 

... sta se raztreščila  66 km/h 

... sta udarila drug v drugega 60 km/h 

... sta zadela drug drugega 55 km/h 

... sta se dotaknila   51 km/h 
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Izvori nenatančnosti spominske obnove 
Vpliv (zavajajočih) podogodkovnih informacij 

 

 Zasliševalska tehnika lahko navede osebo k lažnemu 

priznanju krivde. 

 Najbolj tvegani tehniki sta tehnika simpatiziranja in 
tehnika zastraševanja. 

 Sugeriranje podrobnosti kaznivega dejanja in siljenje 
k priznanju povzroči nastanek zmotnega spomina. 
 

1. sugeriranje in pritiski, 

2. razmišljanje o KD, 

3. predstavljanje poteka KD, 

4. nadaljnji pritiski in sugestije, 

5. nastanek laţnega spomina, 

6. pojav prepričanja v pravilnost laţnega spomina. 
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Izvori nenatančnosti spominske obnove 
Vpliv večkratnih zaporednih opisov dogodkov 

 Vsakokratno ozaveščanje spominov je priloţnost za 
spremembo le teh. 

 Večkrat ko se spominjamo dogodkov, bolj jih spreminjamo 
oz. izpopolnjujemo z novimi podrobnostmi in bolj gotovi 
smo v lastni spomin. 

 Dve razlagi posledic pogostega obnavljanja: 

 Hipoteza globokega vkodiranja (spominske sledi se 
utrjujejo). 

 Hipoteza selekcije (spomine pretvarjamo v bolj 
sprejemljive). 

 Pri obnovi travmatičnih dogodkov je pogosto: 
podaljševanje zgodb, vedno večje odstopanje od 
resničnosti in poudarjanje čustvene plati doţivetega. 

14 

NEZMOŽNOST SPOMINJANJA 

15 

Nezmožnost spominjanja 

 Delna spominska blokada je najpogosteje 
posledica spremembe med okoliščinami v katerih 
smo si nekaj zapomnili in okoliščinami, v katerih 
opisujemo zapomnjeno vsebino (učinek konteksta). 

 

 Zaradi spremembe okoliščin prikličemo iz 
spomina pribliţno 15 % manj podrobnosti. 

 Če pričo ali ţrtev peljemo na prizorišče KD, 
lahko pridobimo več koristnih informacij. 

 Vrnitev v prvotni kontekst doţivljanja lahko 
povzroči blokado (npr. velika podobnost med 
dvema prizoriščema KD). 
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Nezmožnost spominjanja 

Tehnike spodbujanja spominjanja: 

 hipnoza (oseba zelo dojemljiva za sugestije, 
hipnotizer lahko sproţi nastanek spomina na 
spolno zlorabo). 

 sproščanje, 

 vizualizacija, 

 regresija, 

 razlaganje sanj. 
 

Dve najpogosteje uporabljeni tehniki: 

 Kognitivni intervju – pridobimo vsaj 30 % več 
verodostojnih informacij. 

 Tehnika spominskega vodenja (Guided memory 
technique). 
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Nezmožnost spominjanja 
Obujanje potlačenih spominov o spolnih zlorabah v 
otroštvu (recovered memory paradigm) 

 Nekateri ocenjujejo, da naj bi bilo zlorabljeno 25 % 
deklic in 10 % dečkov. 

 Sredi 90. let je bil vrhunec razprav o obnovi ali vrnitvi 
potlačenih spominov o spolnih zlorabah (recovered 
memory). 

 Pojavljajo se primeri, ko se domnevna ţrtev spomni 

 spolnih zlorab in umorov v okviru ritualnih 
satanističnih obredov, ki so trajali leta, 

 ugrabitev in obdukcija s strani “vesoljcev”. 

 Do danes je bilo sproţenih nekaj 100 kazenskih 
pregonov. Nekateri obtoţenci so bili obsojeni na 
zaporno kazen. 
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Nezmožnost spominjanja 
Obujanje potlačenih spominov o spolnih zlorabah 

Terapija obnove spominov (Recovery therapy) 

 Zagovorniki terapije obnove spominov menijo, da ima 
večina zlorabljenih oseb povsem potlačene spomine na 
spolno zlorabo. 

 Posledice spolnih zlorab: motnje hranjenja, problemi s 
spolnostjo, anksioznost, glavoboli, zloraba psihoaktivnih 
snovi, nemotiviranost … 

 Šele ko ponovno ozavestimo potlačene spomine na 
travmo, se začne proces “zdravljenja”. 

 Terapevti uporabljajo hipnozo, avtomatično pisanje, 
vizualizacijo ipd. 

 Obujeni spomini so resnični, ker: 

 Klienti čustveno burno doţivljajo vrnitev spomina, 

 Spomini so zelo ţivi, polni podrobnosti, 

 Ogromno ljudi poroča o zlorabah na podoben način. 
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Nezmožnost spominjanja 
Obujanje potlačenih spominov o spolnih zlorabah 

Kritično razmišljanje: so obnovljeni spomini zmotni 
spomini? 

 Velik problem predstavlja sugestivna obravnava 
“ţrtev” s strani terapevtov (npr. hipnoza). 

 Vsakokratni hipnotični trans, v katerem oseba 
prikliče potlačene spomine, poveča občutek 
gotovosti v spomin. Podobno velja za ponovno 
zavestno spominjanje dogodka. 

 Običajno se ţrtve ne morejo znebiti razmišljanja o 
travmatičnih dogodkih, ne pa da jih popolnoma 
pozabijo (npr. “flashbacki”). 

 Običajno potlačimo podrobnosti dogodka ali pa cel 
dogodek. Kako lahko potlačimo leta trajajoče 
dogodke?! 
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Nezmožnost spominjanja 
Obujanje potlačenih spominov o spolnih zlorabah 

Travmatične spomine lahko ustvarimo! 

Izgubljeni otrok v trgovskem centru (Loftus in Pickrell, 

1995). 

1. 24 odraslim osebam sta navedli štiri kratke zgodbice 
iz njihovega otroštva. Ena zgodba je bila izmišljena 
(npr. kot otrok se je izgubil/a v trgovskem centru, rešila 
ga ali jo je starejša gospa) 

2. Nato so zgodbe zapisali v zvezek. 

3. Po 1-2 tednih sta sledila dva intervjuja, v katerih so 
ponovili zgodbe. 

 Rezultati: 

 7 od 24 oseb je napisalo v zvezek, kot da gre za 
resnični spomin. 

 V kasnejših intervjujih je 6 oseb znova potrdilo, da 
gre za resnični spomin. 
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Nezmožnost spominjanja 
Obujanje potlačenih spominov o spolnih zlorabah 

Povzetek današnjih mnenj o obujenih spominih na 

spolne zlorabe: 

1. Travmatični spomini, ki jih prej ni bilo so včasih resnični, 
včasih neresnični in včasih mešanica resnice in 
izmišljenega. 

2. Ne moremo jih potrditi in ne ovreči. 

3. Zaradi prejšnjih dveh spoznanj, obujeni travmatični 
spomini, sami po sebi, niso dovolj verodostojni, da bi 
sproţili kazenski pregon oz. sodne postopke (potrebni so 
drugi dokazi). 

 

Danes obujene travmatične spomine razlagamo bodisi z 

 represijo (potlačitev travmatičnega dogodka) in z 

 disociacijo (ločimo se od lastnih travmatičnih spominov – 
to se ni zgodilo meni, zgodilo se je znancu). 
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Nezmožnost spominjanja 
Obujanje potlačenih spominov o spolnih zlorabah 

Primer Gary Ramona (ZDA, 1988) 

 Holly Ramona (hčerka Garyja) v zadnjem letniku srednje 
šole doţivlja depresijo in teţave s prehranjevanjem. 

 V prvem letniku fakultete nastopi anoreksija in bulimija. 

 Psihoterapija; terapevtkino izhodišče je, da je bila velika 
večina ţensk z motnjami prehranjevanja spolno 
zlorabljena. 

 Po nekaj mesecih Holly dobi prebliske o tem, kako jo je 
oče zlorabljal. 

 Pri uporabi seruma resnice (seanso vodi drugi terapevt) 
opiše očetovo posilstvo. 

 Hčerka sooči očeta z obtoţbo, oče odločno zanika. 

 Ţena se loči od Garyja in vzame otroke s seboj, Gary 
izgubi sluţbo zaradi govoric. 
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Nezmožnost spominjanja 
Obujanje potlačenih spominov o spolnih zlorabah 

Primer Gary Ramona (ZDA, 1988) 

 Gary ne more toţiti psihoterapevtke, ker so podrobnosti 
poteka psihoterapije zaupne narave. 

 Holly vloţi toţbo proti očetu zaradi psihičnega trpljenja. 
Sodišče v Kaliforniji zavrne toţbo, ker je bil edini dokaz 
pridobljen z neznanstveno metodo (natrijev amytal). 

 Okoliščine so zdaj drugačne – Gary lahko toţi, proces se 
začne. 

 Argumenti Garyjeve obrambe (izvedenci): 

 Holly je imela vsiljive misli in sanje o zlorabi, po 
uporabi seruma, je prepričana o očetovi zlorabi. 

 Terapevta nista snemala ali drugače beleţila seanse s 
serumom. 

 Ni dokazov o povezanosti bulimije in spolne zlorabe. 
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Nezmožnost spominjanja 
Obujanje potlačenih spominov o spolnih zlorabah 

Primer Gary Ramona (ZDA, 1988) 

 Sodni epilog: 

 Psihoterapevta sta malomarno in neodgovorno 
opravljala svoje delo in “vsadila” ter nato 
spodbujala, krepila Hollyjin zmotni spomin na 
zlorabo. 

 Psihoterapevta sta kriva za neupravičeno 
obtoţbo Hollyjinega očeta. 

 Gary (oče) je utrpel negativne posledice 
malomarnega dela Hollyjinih terapevtov. 

 Po primeru Ramona se je sodna praksa v ZDA 
spremenila – psihoterapevti niso več svete krave. 

 
 


