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MIMIŠŠLJENJELJENJE

Kombiniranje vsebin,ki jih črpamo iz 
dolgoročnega spomina.
Tok zavestnega doživljanja je usmerjen 
v nek cilj.

Mišljenje je sestavljeno iz:
1. mentalnih podob in
2. konceptov.
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1. MENTALNE PODOBE
� Mentalne podobe so tisto, kar si predstavljamo 

(lahko se ujemajo z resničnostjo ali pa so 
domišljijske).

� Niso kopije ampak približki resničnosti (spoznavne 
sheme).

� Poskusi z namišljenimi zemljevidi otokov.
� Domišljijske podobe pogosto prilagajamo 

obstoječim spoznavnim shemam in ciljem mišljenja.

Kateri dve trojki sta napisani v obratni smeri pisanja?
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2. KONCEPTI
� Koncepti so kategorije oz. množice 

predmetov, dogodkov, pojmov…
� Sestavni elementi konceptov imajo 

skupne značilnosti.
� Koncepti omogočajo večjo 

učinkovitost (npr. prehranjevanje v 
tujem okolju).

� Koncepti so organizirani 
hierarhično.

npr. koncept hrane, prevoznih 
sredstev, oblačil, države…
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2. KONCEPTI

NaravniNaravni in formalniin formalni

NARAVNI KONCEPTI

� Nastanejo na osnovi vsakdanjih izkušenj s predmeti 
in dogodki.

� Logika ni vedno prisotna in ni tako pomembna.
� Meje so včasih težko določljive.

� koncept mesa (pasja, mačja, hrčkova pečenka –
meso teh živali se slabo ujema s prototipi)

� Prototipi; najbolj značilni predstavniki kategorij 
(konceptov).

� Najbolj pomembno je načelo podobnosti med 
prototipom in kandidatom za uvrstitev v koncept.
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Naravni koncepti
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Formalni koncepti

� So naučeni.
� Npr.: koncept meseca, leta, tekočin, barv, 

poezije, države, policije…
� Temeljijo na logiki.
� Pojem se uvrsti v kategorizacijo na osnovi 

principa vse ali nič (zadošča ali ne zadošča 
pogojem kategorizacije).

� Meje med koncepti so jasne in ostre.



3

7

Modeli odločanja

� Model omejitve s prevladujočim kriterijem
� Primeren za nezahtevno odločanje
� Prevladujoči kriteriji: cena, barva, izdelovalec…

� Model dodajanja alternativ (in lastnosti)
� Primeren za sprejemanje zahtevnih odločitev

� Naredimo seznam lastnosti med katerimi se odločamo in vsako 
ocenimo.

Npr.: pri nakupu stanovanja ocenjujemo vsako stanovanje po 
več kriterijih – površina, razporeditev prostorov, oprema, sosedi, 
bližina trgovine…

� Model izločanja na osnovi zaporednih kriterijev
� Nakup slike za dnevno sobo:

� 1 kriterij: oljna slika

� 2. kriterij: velikost 120 cm × 200 cm
� 3. kriterij: tihožitje

� 4. kriterij: sadje in rože
� …

8

Odločanje v negotovosti

Hevristika razpoložljivosti:
� ali je podoben dogodek ali izkušnja shranjena v 

nedavnem spominu?

� Če je v dogodek ali izkušnja v spominu, imamo 

občutek, da je pogosta. Več ko je takšnih dogodkov v 
spominu, bolj nas odvračajo od tvegane odločitve.

� vožnja z letalom

� zadetek na loteriji
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Hevristika ujemanja;
� odločamo se na osnovi podobnosti med dogodkom, 

pojavom in prototipom tega dogodka oz. pojava.

� Primer: preverjanje voznikov glede popitega alkohola 
se sprevrže v ustavljanje prototipov (tipičnih 
predstavnikov, ki ustrezajo policistovi predstavi o 

pijanem vozniku).

� Problematično:

� Precenjujemo število prototipov

� Ne upoštevamo obstoja odstopanja od prototipa

Odločanje v negotovosti
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Reševanje problemov

Pet stopenjski model reševanja problema:
1. Ugotovitev, da problem obstaja
2. Opredelitev in predstavljanje problemske situacije

� Ločitev pomembnih in nepomembnih informacij

� Vpliv izkušenj, znanja…

3. Razmislek o načinih reševanja in rešitvah
- strategija poskusov in napak �,

- strategija algoritmov (dosledno prebiranje navodil od 
začetka, nastavljanje osnovnih nastavitev televizorja dokler ne 
pridemo do poglavja o nastavitvah programov)

- strategija hevristike (kazalo – konkretno navodilo, rešitev 
problema).

- “AHA!” izkušnja

4. Izbira strategije reševanja in delovanje v skladu z njo.
5. Ocena dobljene rešitve.
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Nezmožnost reševanja problemov

Fiksacija mišljenja
� problem (zaman) rešujemo po nekem kopitu in ne 

uvidimo, da ga lahko rešimo drugače. Pojavi se med 
reševanjem problema.

Mentalni seti
� problem skušamo rešiti tako kot smo predhodno rešili 

drug podoben problem. Pojavi se pred reševanjem.
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Zmotna prepričanja
NeuNeuččinkovitostinkovitost kriminalistikriminalističčne preiskavene preiskave

Vztrajnost neupravičenih prepričanj povzročajo naslednji 
duševni mehanizmi:

� Pristranskost
Sprejemamo le informacije, ki se ujemajo z našimi 

predpostavkami (verzijami). Druge informacije ali dokaze 

prezremo ali zavrnemo.

� Potrjevanje obstoječih prepričanj
Iščemo le tiste informacije, ki potrjujejo naše domneve. Druge 

dokaze iščemo manj zagreto ali pa sploh ne.

� Zmotne potrditve
Zapomnimo si le tiste dogodke, ki potrjujejo prepričanje. 

Dogodke, ki ga zavračajo prezremo (npr. telefonski klic in 

telepatija).

� Precenjevanje pomena redkih dogodkov
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Ustvarjalnost

Model zlitja dejavnikov, ki omogočijo pojav
ustvarjalnega mišljenja:

♦ Intelektualne sposobnosti
♦ Znanje
♦ Neobičajni stili, načini razmišljanja
♦ Osebnostne značilnosti (avanturizem, tveganje, 

skepticizem, motivacija)
♦ Pozitivni vplivi okolja (je družbeno okolje 

sprejemljivo za novosti ali je konzervativno?)
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Ustvarjalnost

4 faze ustvarjalnega mišljenja:

- Preparacija (razmišljamo)
- Inkubacija (se ne ukvarjamo s problemom)
- Iluminacija (nepričakovan pojav rešitve)

- Verifikacija (preverimo, če je rešitev uporabna).

15

Govor in mišljenje

� Pri večini besed je povezava med njo in tistim kar 
predstavlja poljubna, dogovorna.

� Mišljenje poteka po istih pravilih kot govorimo (sintaksa).

� Whorfova hipoteza

� ljudje mislimo tisto kar govorimo
� Različnost jezikov vodi v različnost zaznavanja 

resničnosti (Eskimi in sneg)
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Vpliv spomina na mišljenje

1. skupina: telovadna utež
2. skupina: očala

Risanje po spominu:

1. skupina:

2. skupina:


