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SPOMIN

22

Nekaj osnovnih pojmov oz. trije osnovni Nekaj osnovnih pojmov oz. trije osnovni 
spominski procesi:spominski procesi:

� VKODIRANJE informacij; pretvarjanje in 
zapisovanje informacij v spomin.

� SHRANJEVANJE podatkov.

� PRIKLIC ali PREPOZNAVA podatkov -
Zapomnjeni podatek se pojavi v zavesti

33

Stopenjski model 

spomina - tri 
spominske stopnje 
ali trije spomini
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SENZORIČNI SPOMIN

�� Vsebuje ogromno Vsebuje ogromno 
informacij, ki pa hitro informacij, ki pa hitro 
bledijo (po 3 sekundah).bledijo (po 3 sekundah).

� Vizualni senzorični 
(ikonični) spomin;
� trajnost do 1/2 

sekunde.
� Zvočni senzorični 

spomin;
� trajnost nekaj sekund

55

KRATKOROČNI ALI DELOVNI SPOMIN

Delavnica zavesti;
� vsebuje informacije, ki se jih zavedamo 

(domišljija, reševanje problemov, 
odločanje, podatki iz dolgoročnega 
spomina…);

� traja do 30 sekund;

� naloga delovnega spomina: začasno 
shranjevanje informacij, ki jih uporabljamo 
v zavesti 

66

KRATKOROČNI ALI DELOVNI SPOMIN

�� VZDRVZDRŽŽEVALNA OBNOVAEVALNA OBNOVA

�� ponavljanje nekega podatka (telefonska ponavljanje nekega podatka (telefonska ššt.)t.)

�� Nivo vkodiranja oz procesiranja podatkovNivo vkodiranja oz procesiranja podatkov
�� si res zapomnimo le tisto kar vztrajno ponavljamo?si res zapomnimo le tisto kar vztrajno ponavljamo?

�� OBSEG DELOVNEGA SPOMINAOBSEG DELOVNEGA SPOMINA

�� 7 znakov oz. bitov informacije7 znakov oz. bitov informacije

�� telefonske telefonske šštevilketevilke

�� grupiranje znakovgrupiranje znakov
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KRATKOROKRATKOROČČNI ALI DELOVNI SPOMINNI ALI DELOVNI SPOMIN

� Primer grupiranja znakov:
Poglejte spodnjo vrstico znakov…

B M I U N V P F V O S L

88

KRATKOROČNI ALI DELOVNI SPOMIN

� Primer grupiranja znakov:
Kaj pa, če poskusimo z nekoliko 

preurejenim zaporedjem znakov?

U N I M B F P V V S L O

99

� Grupiranje znakov

567.215.398,00 SIT

LJ   Z4-343
EMŠO

546 - 876 - 565 - 432 - 8765

KRATKOROČNI ALI DELOVNI SPOMIN
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DOLGOROČNI SPOMIN

� Časovna neomejenost

� Neomejen obseg
� Priklic podatkov hiter in enostaven

� Priklic podatka ne pomeni priklic kopije 
originala! Tisto česar se spomnimo je 
(re)konstrukcija in ne kopija preteklosti.

Spomine, ki jih prikličemo v zavest izoblikujemo 

podobno kot paleontolog skonstruira dinozavra na 

osnovi nekaj najdenih kosti – vprašanje je, ali slika 

dinozavra res ustreza njegovi nekdanji podobi…

1111

DOLGOROČNI SPOMIN

� VNAŠANJE INFORMACIJ V DOLGOROČNI SPOMIN

� Vzdrževalna obnova; pasivno ponavljanje 
podatka

� Obdelovalna obnova; ni samo ponavljanje, gre 
tudi za osmislitev, reorganiziranje, povezavo z 
že shranjenimi informacijami v spominu.

� zgodba v prvi osebi

� nenavadnost, ekscentričnost

� uporaba živahnih vidnih predstav

1212

DOLGOROČNI SPOMIN

� NIVO PROCESIRANJA PODATKOV

Čim višji (globji) je nivo procesiranja, boljše si 
zapomnimo vsebino.

Višji nivo dosežemo:

� z razmišljanjem o pravilnosti učne snovi
� z razmišljanjem o uporabnosti

� s primerjanjem novega in starega znanja

� s primeri iz lastnih izkušenj

� z razumevanjem bistva
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DOLGOROČNI SPOMIN

� VSEBINA DOLGOROČNEGA SPOMINA

� Proceduralne informacije (hoja, govor, 
šivanje,…)

� Epizodične informacije ali avtobiografski spomin
(prvi šolski dan, najboljše počitnice,...  )

� Semantične informacije (splošno znanje, osebna 
enciklopedija - imena, dejstva, definicije,… )

1414

Organizacija spomina

1515

Organizacija spomina:

� Grupiranje: povezovanje predmetov, pojmov 
ali oseb, ki pomensko sodijo skupaj.

pes voda pomaranča

sprite stol mačka

miza jabolko omara

hrček vino banana

obešalnik krava pivo
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Organizacija spomina

� tovornjak

(avto, Ford, pickup, 
kombi,…)

� rdeče

(modro, jabolko, 
barva, vrtnica,…)

� jabolko

(drevo, sadje, 
okroglo,…)

� Asociativne 
povezave:
vedno obstaja neka 
logična povezava 
med dvema 
pojmoma, ki je 
lahko čisto 
subjektivna

1717

Organizacija spomina

� Model 
semantičnih 
mrež:
množica 
pojmov, ki so 
med seboj 
asociativno 
povezani.
Pojmi, ki so 
tesneje 
povezani so v 
mreži bliže 
skupaj.

1818

Priklic informacij

� Težave pri povezovanju novosti v obstoječe mreže 
podatkov - zakaj si težje zapomnimo povsem nove 
in neznane informacije?

� Bolj kot problem pozabe nastopa problem priklica 
podatkov, ki so shranjeni v spominu (izkušnja “na 
koncu jezika”).

� Tri značilnosti delovanja priklica;

� priklic podatkov ne deluje po principu vse ali 
nič

� podatki v spominu so lahko nedostopni

� poskus priklica informacije lahko povzroči 
priklic druge informacije (ki je ne potrebujemo).
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Priklic informacij

� Prepoznava;
bistveno učinkovitejša (lažja) kot priklic 
podatkov. Še posebej to velja za obnovo 
podatkov, ki jih je težko besedno izraziti (npr. 
opisovanje storilcev KD).

� Učinek zaporedja;

sredina niza podatkov je nejasna oz. se 
najhitreje pozabi.

2020

Vpliv konteksta na spomin

� Učinek konteksta večja, ko je podobnost 
med originalnimi okoliščinami in okoliščinami v 
katerih se želimo nečesa spomniti, večja je 
verjetnost, da se bomo nečesa spomnili.

� Detajli okolja

� Detajli psihofizičnega stanja
� Vpliv čustev

� Pomen rekonstrukcije okoliščin (kognitivni 
intervju)

� Spomin bliskavke: dogodkov, ki nas čustveno 
vznemirijo se “bolje” spominmo.

2121

Predstave

� Spominske (rekonstruirana resničnost)
� Domišljijske (kombinacija izkušenj)
� Eidetske predstave (fotografski spomin)
� Hipnagoške predstave (mešanje resničnosti in 

sanj)

� Obstajajo različni tipi predstavljanja
� vidni
� slušni
� tipni
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Nepopolnost spomina

2323

Nepopolnost spomina

1. Vpliv tistega, kar vemo od prej in

2.   vpliv tistega, kar zvemo kasneje

� Vpliv kognitivnih shem

hitreje in lažje si zapomnimo informacije 
in jih tudi hitreje prikličemo iz spomina

popačenja zaradi neprožnosti 
kognitivnih shem in težnje po 
usklajenosti.

+

-

2424

Nepopolnost spomina

� Vpliv kasnejših informacij (zavajajoče 
informacije)

Kako hitro sta peljala avtomobila preden …

Uporabljena beseda Ocenjena hitrost

zmezmeččkatikati 66km/h66km/h
trtrččitiiti 62km/h62km/h
zadetizadeti 60km/h60km/h
udaritiudariti 55km/h55km/h
dotakniti 51km/h51km/h



9

2525

Nepopolnost spomina

� Zmote zaradi zamenjave vira informacij
(pozabimo kje smo nekaj izvedeli in vse 
pripišemo drugemo izvoru informacij)

� Reinkarnacija – spominjanje prejšnjih 
življenj.

� Kriptomnezija – v zavesti se pojavijo 
navidezno novi podatki. V resnici gre za 
podatke, ki so bili že prej v dolgoročnem 
spominu, vendar se jih nismo zavedali.

2626

Nepopolnost spomina;
problemi pričanja

� Zavajajoče informacije (učinek zavajajoče 
informacije)

� Primer Pagano (proces kavalirskega razbojnika)

Sedem prič pod

prisego izjavi, da

je Pagano izvedel

šest oboroženih

ropov.

2727

� Kaj je vplivalo na priče?

� mediji

� zavajajoče informacije

� shema duhovnika

� zamenjava vira informacij

� napačna uporaba 
fotoalbuma

Vprašanje verodostojnosti pričevanja
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Vprašanje verodostojnosti pričevanja

� Posledice napačnega pričevanja:
� ZDA, 1998: med 40 napačnimi obsodbami je 36 

obsodbo nastalo zaradi zmotnega pričevanja.
� ZDA, 2000; med 62 napačnimi obsodbami 52 

primerov napačnega pričevanja.
� Vzroki:

� Policisti, kriminalisti in sodniki pogosto menijo, da je 
očividec verodostojna priča. Tudi strokovnjaki se 
pogosto motijo – uspešnost nekaj nad 50 %.

� Vprašanje izkazane gotovosti
� Korelacija med gotovostjo in verodostojnostjo –

0,25
� Hitri odgovori so bolj verodostojni

2929

� Osredotočenje na orožje – učinek predorskega 
pomnenja
� O čem je oseba razmišljala med dogodkom?

� Vpliv čustev – dve skrajnosti:
� Spomin bliskavke
� Psihogena amnezija

� Spominska popačenja nastanejo tudi zaradi:
� Vpliva stresa
� Vpliva negotovosti (slabo zaznan dogodek)
� Obstoja spominskih vrzeli (manjkajoče informacije 

pridejo iz kognitivnih shem)
� Vpliva po-dogodkovnih informacij
� Vpliva pričakovanj (stereotipov), motivacije

Vprašanje verodostojnosti pričevanja

3030

Nepopolnost spomina
Problemi pričevanja

� Kognitivni intervju

� Obnova konteksta dogodka

� Osredotočanje na detajle

� Spodbujanje oživitve pozabljenega

� Obnova z druge perspektive
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� Zaznavni pogoji
� Kompleksnost zaznavne scene (koliko se dogaja)
� Osvetljenost okolja

� Pomemben je kontrast in ne jakost osvetlitve
� Položaj svetila (negativni in pozitivni kontrast)
� procesiranje podrobnosti je počasnejše kot procesiranje 

velikih in splošnih značilnosti
� Razlikovanje barv

� Če primerjamo dva predmeta, ki ju imamo pred seboj, 
lahko ločimo več tisoč barvnih odtenkov. Če je eden od 
predmetov v spominu, ločimo le 17 barvnih odtenkov.

� Običajno si barve zapomnimo svetlejše in bolj nasičene 
lot so bile v resnici.

� Purkinjejev pomik – ker rdeča barva prej potemni v 
mraku kot modra, so rdeči predmeti temni in modri 
svetli.

Na kaj moramo biti pozorni, ko ocenjujemo 
verodostojnost pričevanja očividca?

3232

Na kaj moramo biti pozorni, ko ocenjujemo 
verodostojnost pričevanja očividca?

� Zaznava velikosti in hitrosti
� Veliki predmeti se gibljejo počasi, mali hitro.
� Pri spominski obnovi se veliki objekti pomanjšajo, 

majhni povečajo.
� Oddaljenost in smer

� Precenjevanje razdalj, če so vmes vidne ovire
� Podcenjujemo razdalje med osebami
� Lastno gibanje zaznavamo kot, da se premikamo v 90°

� Koliko časa je imel opazovalec na voljo?
� Večji, ko je doživeti stres, večje je pretiravanja –

razmerje med časom, ki ga navede priča in resnično 
dolžino trajanja je do 30:1!

3333

� Pomen usmerjanja pozornosti
� Prezrtje spremembe
� Vidne predstave ne morejo biti hkrati jasne in polne 

podrobnosti
� Vidno prekrivanje
� Fokus na orožje

� Vpliv čustev in stresa
� Pojav tunelskega pomnenja
� Pojav vsiljivih misli (na boga, smrt, bolečino…)
� Spomin bliskavke
� Psihogena amnezija – izginotje vročih točk
� Možno je, da čustva povzročijo učinek podoben 

hipermenziji

Na kaj moramo biti pozorni, ko ocenjujemo 
verodostojnost pričevanja očividca?
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� Konstrukcija in rekonstrukcija spominov- v čem 
je razlika?
� O konstrukciji govorimo, ko prikličemo podatke s 

pomočjo spoznavnih shem (pričakovanja, 
predsodki…) – primer Titanika

� O rekonstrukciji govorimo, če prikličemo podatke 
na podoben način kot pri konstrukciji, vendar pa v 
tem primeru spremenimo interpretacijo 
(razumevanje) dogodka (vpliv branja črne kronike)

� Oba procesa sta izvora spominskih napak

Na kaj moramo biti pozorni, ko ocenjujemo 
verodostojnost pričevanja očividca?

3535

Pozabljanje;
nezmožnost priklica informacij

Ebbinghausova krivulja pozabljanja (1987)

3636

Razlogi za pozabljanje

� Napake pri vkodiranju informacij
� Interferenca podatkov

� Proaktivna (predhodno obstoječi spomin “povozi”
novega)

� Retroaktivna (nov spomin “povozi” starega)
� Namerna pozaba

� zavedna ali
� nezavedna

� Bledenje spominskih sledi
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Izguba spomina

� Retrogradna 
amnezija
� izgubljena preteklost 

do trenutka izgube 
spomina

� Anterogradna
amnezija
� blokirano nastajanje 

novih spominov

3838

Kako ohraniti podatke v spominu?

� Televizija, radio?
� Bodite pozorni (začneš z glasnim branjem)
� Vzemite si trenutek časa za utrditev spominskih sledi

� Vzemite si čas za izpit
� Uredite, organizirajte informacije
� Osmislite gradivo
� Uporabljajte vizualno domišljijo
� Pogovarjajte se z drugimi
� Razčistite nejasnosti
� Posvetite več pozornosti sredini gradiva (pri ponovitvah 

začneš vedno na drugem mestu)
� Pomagajte si s kontekstom


