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Povzetek 

 

Pri pričanju očividcev in ţrtev kaznivih dejanj je spomin izrednega pomena. Za 

preiskavo kaznivega dejanja so potrebna dejstva, ki so točna. Zato je pomembno tudi, 

da pričo ustrezno ocenimo z vidika kompetentnosti in kredibilnosti. Znano je namreč, 

da očividci in ţrtve lahko z izjavami bistveno pripomorejo k usmerjanju preiskave, 

vendar je potrebno dobro presoditi kaj jim lahko verjamemo.  

 

Ţe pri samem zaznavanju lahko pride do napak, saj je pogosto le to subjektivne narave. 

Na zaznavanje vplivajo pričakovanja, motivacija in izkušnje posameznika, kot tudi 

čustva in pozornost. Zaradi iluzij pa lahko ţrtev ali priča kaznivega dejanja dogodek 

vidi popolnoma drugače, kot v resnici je. Tako kot ljudje različno zaznavamo, si tudi 

različno zapomnimo zaznane dogodke. Zaradi neuspešnega vkodiranja informacij, 

interference med spominskimi podatki, namerne pozabe, bledenja spominskih sledi, 

vsega, kar vemo od prej in vpliva kasnejših informacij, pa lahko pride do spremembe 

spominov.  

 

Poleg zaznavanja, spomina in pozabljanja, pa na pričanje vplivajo tudi druge osebnostne 

značilnosti. Ker se večina izvornih spominov spremeni na nezavedni ravni, tudi do te 

mere, ko dejansko ločevanje med izvornim in spremenjenim spominom, ni več mogoče, 

je izredno pomembno preverjati izjave ţrtev in očividcev kaznivih dejanj z materialnimi 

dokazi in primerjati izjave med seboj. Zaradi spremembe izvornega spomina, so izjave 

očividcev in ţrtev kaznivih dejanj lahko drugačne od objektivne resnice in posledično 

preiskavo usmerijo v napačno smer in v najhujšem primeru vodijo v obsodbo nedolţne 

osebe.  

 

 

Ključne besede: zaznavanje, spomin, pozabljanje, izvorni spomin, pričanje, očividci, 

ţrtve 

  



 
 

Eyewitness and victim testimony; changes in original 

memories 

Summary 

 

Memory is crucial for eyewitness and victim testimony. Accurate facts are obligate for 

crime investigation. And therefore it is also necessary to evaluate eyewitness and victim 

testimony for its competence and credibility. It is a known fact that victims and 

eyewitnesses can essentially help to focus the investigation, but it must be well 

assessed, which of their statements can be believed.  

 

Perception itself can be false, due to its subjective nature. Perception is influenced by 

expectance, motivation and individual's experience, as also emotions and attention. 

Because of illusions, victims or eyewitnesses can perceive events completely different 

as they are in reality. As people perceive differently, we also tend to memorize 

perceived events differently. Unsuccessful encoding of information, interference 

between information in memory, intentional forgetting, fading of memory traces, effect 

of everything that we know from before and effect of later perceived information, can 

cause changes in memory.  

 

Besides perception, memory and retention, victim and eyewitness testimony is 

influenced by other personal traits. As most of the memories change on unconscious 

level, even to that point, when distinguishing between original and changed memory is 

no longer possible, it is crucial to check whether victim and eyewitness statements are 

supported with material evidence and to compare statements. Because of changes in 

original memories, victim and eyewitness statements can be different from objective 

truth and therefore can lead investigation in wrong direction and in worst case scenario 

lead to convicting an innocent person.  

 

 

Keywords: perception, memory, retention, original memory, testimony, eyewitness, 

victim
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1 Uvod 

 

Spomin je za ljudi izredno pomemben. Brez njega praktično ne bi mogli preţiveti, saj 

omogoča zaznavanje in prepoznavanje sveta v katerem ţivimo. Ker imamo spomin, smo 

to kar smo. Kaj pa ko spomin postane izrednega pomena za določeno preiskavo? Koliko 

lahko zaupamo očividcem in ţrtvam kaznivih dejanj glede njihovih spominskih obnov? 

 

Informacije o svetu sprejemamo preko čutil, in ţe pri zaznavanju lahko pride do razlik. 

Vsak od nas ima nek subjektiven pogled na določen dogodek, ki je odvisen od preteklih 

izkušenj, od naših predsodkov, znanja ki ga imamo in drugih faktorjev.  

 

Vsak človek je zgodba zase, in pravzaprav tudi zase ne moremo trditi, da je naš spomin 

sto odstoten. Morda smo mi sami stoodstotno prepričani v njegovo točnost, vendar je 

dejansko nastal zaradi napačnega zaznavanja, napačnega vkodiranja spomina, morda 

smo ga delno pozabili in potem manjkajoče podrobnosti zapolnili glede na naša 

prepričanja, izkušnje ali pričakovanja.  

 

Dejstvo je, da je točnost spominske  obnove izrednega pomena pri pričah in ţrtvah 

kaznivih dejanj. Elizabeth Loftus, ki je prva raziskovalka s področja spreminjanja 

spomina, poroča, da pričam kaznivih dejanj porota verjame celo bolj kot strokovnjakom 

za prstne sledi, čeprav obstaja kar precej študij, ki dokazujejo  nezanesljivost človeškega 

spomina (Loftus, 1996).  

 

Delo Loftusove je izrednega pomena za področje raziskovanja spreminjanja spominov. 

 

Tematika spreminjanja izvornih spominov je izrednega pomena za delo sodišč. Priče in 

ţrtve dogodka so nemalokrat edini vir podatkov o osumljencu kaznivega dejanja. 

Vendar pa je treba biti previden in dobro presoditi pričino kompetentnost in 

kredibilnost, kot tudi natančno preučiti vsa dejstva o kaznivem dejanju, ki so znana, in 

potem dobro presoditi kaj je tisto kar je najverjetneje resnično. Glavni problem je 

gotovo neobstoj ustreznega psihološkega inštrumenta, za  ugotavljanje resničnosti izjav 

in izvornih spominov. Spremenjene spomine je skoraj nemogoče razlikovati od 

izvornih, saj nov spomin nadomesti starega, in ker vse poteka na nezavednem nivoju, se 
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tega ne zavedamo. V središču mojega zanimanja so tako zaznavanje, spomin, pričanje 

in spreminjanje izvornih spominov, kot njihov skupni imenovalec.  

 

Hipoteze:  

 

H1: Očividci in žrtve kaznivih dejanj le tega zaznavajo čustveno bolj intenzivno. 

Očividci in ţrtve doţivljajo kaznivo dejanje čustveno bolj intenzivno, saj so vanj 

vpleteni. 

 

H2: Starost in spol očividcev in žrtev vplivata na pričanje. 

Otroci zaznavajo svet in realnost drugače kot odrasli in drugače kot starejši ljudje. S 

staranjem vitalne funkcije slabijo. Ţenske pa si bolj zapomnijo podrobnosti kot moški.  

 

H3: Način intervjuvanja očividcev in žrtev kaznivih dejanj vpliva na njihove izjave. 

Očividcem in ţrtvam se lahko zaradi sugestivnih vprašanj spremenijo izvorni spomini. 

 

H4: Ohranitev izvornega spomina je pri žrtvah in očividcih kaznivih dejanj otežena. 

Zaradi doţivetega čustvenega šoka, pride pri ţrtvah in tudi pri očividcih do popačenj 

izvornih spominov. 

 

H5: Dlje časa kot mine od določenega dejanja, slabše se spominjamo njegovih 

podrobnosti. 

Zaradi spontanega propadanja gradiva in drugih dejavnikov, se po daljšem času slabše 

spominjamo podrobnosti o dogodku.  

 

 

 

 

 

  



3 
 

2 Zaznavanje 

 

Zaznavanje je po Slovarju slovenskega knjiţnega jezika glagolnik od zaznavati, kar 

pomeni čutno dojemati predmetni svet  (Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 2000).  

 

Zaznavanje je temelj vseh spoznavnih procesov. Človek spoznava svet tako, da preko 

čutil dobiva podatke o njem. Zaznavanje je proces, pri katerem se zavemo prisotnosti 

predmetov, zaradi njihovega delovanja na čutila. Čutila posredujejo draţljaje, na katere 

reagiramo, zato je zaznavanje opredeljeno tudi kot neposredno spoznavanje predmetov 

in pojavov s čutili. Vendar pa človek ne reagira na vse draţljaje, saj v mnoţici vseh 

draţljajev, ki delujejo na naša čutila, izbere le določene in jih organizira v celote in jim 

da smisel. Zaznave niso odvisne samo od predmetov, ki delujejo na naša čutila, odvisne 

so tudi od zmogljivosti naših čutil in tudi od različnih subjektivnih faktorjev, predvsem 

od preteklih izkušenj in potreb (Rot, 1973). 

 

Kadar na naša čutila delujejo predmeti iz okolja in ugotavljamo, da je to kar opazimo, 

stol, miza, knjiga, potem so to zaznave. Kadar pri posredovanju čutil ugotavljamo 

obstoj samo določene lastnosti predmeta, potem govorimo o občutkih – na primer barva 

stola ali zvok sirene. Občutke doţivljamo vedno z zaznavo (Rot, 1973). 

 

Naša čutila so zelo občutljivi organi in običajno reagirajo tudi na zelo šibke draţljaje. 

Najmanjšo jakost draţljaja za nastanek občutka imenujemo absolutni prag draţljaja. 

Draţljaji pa tudi spreminjajo svojo jakost, in da ga zaznamo mora biti doseţena 

določena stopnja – to imenujemo prag razlike ali diferencialni draţljajski prag (Rot, 

1973).  

 

Če čutila delujejo dlje časa ali so pod vplivom delovanja drugih čutil, spreminjajo svojo 

občutljivost, kar imenujemo adaptacija ali senzibilizacija. Adaptacija je zelo visoka pri 

čutilu tipa in pri čutilu za toplo in hladno, slaba pa je na področju sluha. Senzibilizacija 

pomeni, da se zaradi delovanja draţljajev na neko čutilo poveča občutljivost drugega 

čutila. Zato se, ko smo utrujeni ali zaspani, osveţimo s hladno vodo, da bi se počutili 

bolj sveţi (Rot, 1973).  
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2.1 Vrste občutkov 

 

2.1.1 Vidni občutki 

 

Vidni občutki obsegajo okrog 90 % vseh občutkov (Rot, 1973). Podoba okolja je 

odvisna od tega, kaj zaznavajo naša čutila (Areh, 2007).  

 

Rot (1973) razdeli vidne občutke na kromatične in akromatične. Glavne kromatične 

barve so rdeča, rumena, zelena in modra, vendar pa so v naravi tudi druge kromatične 

barve, ki jih ni v sončnem spektru. Pri kromatičnih barvah opaţamo ton barve, svetlost 

in nasičenost. Druga skupina barv, torej akromatične, pa so bela, črna in razni sivi 

prehodi med njima. Pri teh barvah opaţamo v glavnem njihovo svetlost. Z raziskovanji 

so ugotovili, da lahko z mešanjem dveh ustreznih kromatičnih barv, seveda v 

določenem razmerju, dobimo akromatično barvo. Na barvo površine, ki jo opazujemo, 

pa lahko vpliva tudi barva sosednje površine. Ta pojav imenujemo simultani kontrast. 

Sukcesivni kontrast pa se pojavi, ko nekaj časa gledamo neko obarvano površino, ter 

nato pogled prenesemo na površino nevtralne barve (na primer belo steno). Na steni 

bomo videli iste oblike, kot smo jih opazovali prej, toda v komplementarni barvi. 

Kontrasti imajo velik pomen, saj zaradi njih ostreje vidimo, vplivajo pa tudi na ton in 

svetlost barve, ki jo opazujemo. Barva ki jo zaznamo, torej ni odvisna samo od barve 

same, ampak od predmetov v okolici, predmetov, ki smo jih zaznali prej (Rot, 1973). 

 

2.1.2 Slušni občutki 

 

Slušne občutke delimo na tone in šume. Toni nastanejo, ko na uho deluje enakomerno 

valovanje neke snovi, šumi pa, kadar to valovanje ni enakomerno. Za vsakdanje 

ţivljenje sta najbolj pomembna občutljivost sluha in prekrivanje (maskiranje) tonov. 

Posebnega pomena so slušni občutki, ki izvirajo iz govora. Za njegovo razločnost so 

najbolj pomembni soglasniki (Rot, 1973).  

 

Z zvokom zaznavamo tudi oddaljenost in poloţaj vira zvoka. Človek najbolje zaznava 

poloţaje vira zvoka z desne ali z leve strani. Zvok, ki ga zazna bliţnje uho je običajno 

nekoliko močnejši od tistega, ki ga zazna drugo uho (Areh, 2007).  
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2.1.3 Občutki okusa in vonja 

 

Čeprav gre za dve različni vrsti občutkov, imamo redke občutke okusa, brez občutka 

vonja. Občutek okusa imamo, ko na čutilo okusa delujejo snovi, ki se raztopijo v slini. 

Kadar istočasno deluje več snovi različnega okusa, se zmanjša jakost vsakega od njih, 

kar pomeni da je pojav adaptacije okusa močan. Občutke vonja pa izzovejo kemične 

lastnosti draţljajev. Hkratno delovanje večjega števila vonjev ima različen rezultat: 

lahko pride do nevtraliziranja, lahko enega vonjamo drugega pa ne, lahko pride do 

novega vonja ali pa istočasnega zaznavanja več različnih vonjev (Rot, 1973). Areh 

(2007) trdi, da ljudje vonje zaznavamo 10.000-krat bolje kot okuse.  

 

2.1.4 Kožni občutki 

 

V osnovi razlikujemo štiri koţne občutke, to so občutki dotika, toplega, hladnega in 

bolečine (Rot, 1973). Receptorji v koţi se sproţijo ob različnih draţljajih. Ti so lahko 

mehanične, termične, kemične ali električne narave. Vsi predeli koţe niso enako 

občutljivi. Najbolj pogoste so čutne točke za bolečino, sledijo pa čutne točke za tip, 

potem za hladno in za toplo. Za občutek dotika je značilna prostorskost, kar pomeni da 

lahko dokaj natančno določimo, kje na koţi smo začutili določen draţljaj (Pečjak, 

1975).  

 

Na zaznavanje bolečine vplivajo tudi prepričanja, pričakovanja, čustvena stanja, strah in 

stres (Areh, 2007).  

 

2.2 Načelo organizacije zaznav 

 

Čutno gradivo človek organizira na različno. Po Musku in Pečjaku (2001) so 

najpomembnejša načela organizacije čutnega gradiva naslednja: 

 

 Načelo bliţine ki pomeni da človek draţljaje, ki so blizu skupaj, tudi skupaj 

zaznava.  

 Načelo podobnosti ki pravi, da podobne draţljaje zaznavamo skupaj.  
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 Načelo strnjenosti pomeni, da človek zaznava skupaj draţljaje, ki nadaljujejo 

neko zaporedje ali ki se nadaljujejo vzdolţ začete smeri.  

 Načelo simetričnosti pomeni, da ljudje zaznavamo skupaj simetrično 

razporejene draţljaje. 

 Načelo gibanja ki pomeni da človek dojema dele ki se gibajo, kot enoto.  

 

Načelo organizacije gradiva pa ne velja samo za vidne zaznave, ampak tudi za druge 

čute. Človek ni pasiven sprejemnik draţljajev, pač pa prejeto gradivo na podlagi svojih 

izkušenj, različno razlaga (Musek in Pečjak, 2001).  

 

2.2.1 Zaznavanje prostorskih lastnosti 

 

V okolju v katerem se gibamo, se ljudje orientiramo. Ko na primer vozimo avto, 

uporabimo informacije o globini, da ocenimo kako daleč je nasproti vozeč kolesar, ali 

ko se pogovarjamo s sosedo čez cesto, zaradi vedenja o oddaljenosti od nas, uporabimo 

ustrezno jakost glasu, da nas bo soseda slišala (Sternberg in Mio, 2009). Zaznavanje 

globine prostora je mogoče zaradi globinskih znakov, ki so slikovni, fiziološki ali 

gibalni (Areh, 2007).  

 

2.2.2 Zaznavanje časa 

 

Čas ljudje zaznavamo prek dogodkov v okolici in preko dogajanja v telesu. Presojanje 

časa je tako lahko dokaj natančno, vendar pa je odvisno tudi od vrste aktivnosti. Če 

počnemo nekaj za nas dolgočasnega, je drugače kot če počnemo nekaj nam zanimivega, 

ko nam čas mine kot bi mignil (Areh, 2007). Zdi se nam tudi, da čas vse hitreje mineva, 

ko se staramo. Isto časovno obdobje se nam zdi krajše, ko se staramo – torej dnevi, 

meseci in leta, čeprav ti ostajajo enako dolgi. Dejstvo je, da se stalno zavedamo nekega 

minevanja, z intuicijo  Daljša časovna obdobja si razdelimo na manjše enote, ki jih 

simbolično povezujemo (James, 2007). 

 

2.2.3 Motnje zaznav 

 

Iluzije in halucinacije so zaznave, ki so zmotne, torej se ne skladajo s stvarnostjo. 

Halucinacije so senzorna doţivetja, ki se pojavljajo v vseh čutilih. Značilne so 
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predvsem za duševne bolnike (alkoholike, shizofrenike), ki v deliriumu lahko slišijo 

glasbo, ki je dejansko ni slišati, občutijo predmete, vidijo, okušajo in tipajo neresnične 

stvari. Halucinacije pa lahko nastanejo tudi pod vplivom drog, visoke telesne 

temperature, zaradi nespečnosti, zgaranosti in podobnih ekstremnih stanj (Pečjak, 

1975). Če moţganom pri organizaciji zaznav spodleti, pride do zaznavnih iluzij (Areh, 

2007). Iluzije naj bi se od halucinacij razlikovale predvsem po tem, da so bolj 

»normalne«, čeprav je največkrat teţko ločiti med njima (Pečjak, 1975). Areh (2007) 

razdeli iluzije na mehanske in strateške. Kot primere mehanskih iluzij navede naslednje: 

 

 Paslike ki nastanejo če dlje časa opazujemo nek predmet, na primer rdeč 

madeţ, ki ob umiku pogleda postane zelen. 

 Učinek slapa ki pomeni, da pri opazovanju stalno premikajočega se objekta, 

dobimo občutek, da se premika okolica v nasprotni smeri. 

 Avtokinetični učinek je opazen predvsem ponoči, saj se nam pri opazovanju 

svetlobne točke zdi, da se ta rahlo premika. To se zgodi zaradi nenehnih 

drobnih gibov oči, vendar pri normalni osvetlitvi tega ne opazimo, saj vidimo 

tudi okolico. Če pa okolice dejansko ni, in vidimo samo temo, nimamo nobene 

točke po kateri bi se orientirali in tako dobili informacijo o poloţaju opazovane 

svetlobne točke. 

 Fi fenomen je na primer izmenično utripanje luči v vrsti. Luči se priţigajo ena 

za drugo in zaznavamo jih kot neko gibanje v določeni smeri in ne kot 

priţiganje in ugašanje posameznih luči.  

 

Strateške iluzije so posledica nepravilne obdelave informacij, torej zmotne predstave. 

Vrsta strateških iluzij so geometrične iluzije, ki se pojavijo zaradi zavajajočih 

globinskih znakov v podobi. Druga vrsta so iluzije povzročene z dvoumnimi draţljaji, 

pri katerih moţgani preklapljajo med dvema moţnostma in se ne morejo odločiti katera 

je prava, primer je Neckerjeva kocka. Iluzije zaradi nemogočih figur pa zahtevajo kar 

nekaj časa, za doumevanje nemogočega. Posamezni deli figur so pravilni, vendar figura 

kot celota predstavlja nemogočo konstrukcijo (Areh, 2007). 
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2.3 Vpliv izkušenj, pričakovanj in motivacije na zaznave 

 

Vpliv izkušenj, oziroma tega kar vemo od prej, na zaznave, je zelo pomemben v našem 

ţivljenju. Musek in Pečjak (2001) navajata da je Senden preučeval 66 oseb, ki so bile 

slepe, a so po operaciji spregledale. Vse so nekaj videle, vendar niso vedele kaj. Vsi so 

imeli teţave z razpoznavanjem likov, katerih pomena so se naučili, vendar so se liki 

neznatno spremenili. Na primer prepoznali so belo kocko, kock druge barve pa ne. Na 

zaznavanje vpliva tudi kultura – pripadniki neke elementarne kulture, slike velemesta ne 

bodo zaznali kot nekaj enotnega, ampak kot posamezne oblike, ki jih ne bodo znali 

poimenovati najbolje (Musek in Pečjak, 2001).  

 

Ljudje resničnost dojemamo preko spoznavnih shem, vendar so ti vzorci slabše 

prilagojeni pri zaznavanju neznanega, in zato pride do napak. Včasih pa na naše 

zaznavanje vpliva tisto, kar si ţelimo. Zaznavanje je pod vplivom čustev, pričakovanj, 

motivacije. Nanj pa vpliva tudi socialno-ekonomsko okolje in vsi naši predsodki, 

stališča in čustva. Ljudje pogosto teţimo k objektivnosti, a jo je včasih teţko doseči 

(Areh, 2007).  

 

2.4 Vpliv čustev na zaznavanje in pozornost 

 

Ljudje vedno zaznavamo v povezavi s čustvi (Scherer in Eckman, 1984, po St. Pierre, 

Hofinger, Buerschaper, 2008). Čustva imajo vpliv na pozornost – pravzaprav so 

elementi z negativnimi lastnostmi tisti, ki pritegnejo pozornost. Öhman in njegovi 

raziskovalci (2001, po Chabot in Chabot, 2004) so izvedli eksperiment, pri katerem so 

testiranci iskali vsiljivca v skupini fotografij. V prvi skupini fotografij je vsiljivec kača 

med roţami, v drugem sklopu pa roţe med kačami. Ugotovili so, da so testiranci hitreje 

opazili kačo (vsiljivca z negativnimi lastnostmi) med roţami, kot pa roţe (nevtralni 

vsiljivec) med kačami. Če to dejstvo poveţemo s primitivnim okoljem, v katerem so 

ţiveli naši daljni predniki, lahko ugotovimo, da so te čustvene reakcije rešile 

marsikatero ţivljenje, saj so ljudje v ogroţajočih situacijah pogosto hitro ubrali tehniko 

pobega.  
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Slika 1: Povprečen čas zaznave kače med roţami je bil 915 milisekund, medtem ko je 

bil povprečen čas zaznave roţ med kačami 1060 milisekund (Chabot in Chabot, 2004). 

 

Ta fenomen pa se ne pojavlja samo pri kačah in roţah, ampak tudi pri vseh vrstah za nas 

ogroţajočih situacij. Lahko bi rekli, da smo biološko programirani, da enostavno in 

hitro zaznamo negativno, ne pa pozitivno. Takoj ko zaznamo negativno, se nam rahlo 

pospeši utrip, nadledvična ţleza pospeši izločanje adrenalina in mišice se nam rahlo 

napnejo, ko pa nevarnost mine, se telo vrne v normalno stanje. Vse te reakcije so 

nezavedne in se zgodijo zaradi naših refleksov (Chabot in Chabot, 2004). 

 

Chabot in Chabot (2004) sta celo ugotovila, da na podlagi opazovanja obrazov svojih 

študentov, razvijeta do njih specifičen odnos. Tako se študenti, ki se smejijo, so prijetni 

in imajo pomirjevalen učinek na profesorja, na začetku zdijo vredni zaupanja, in 

profesor se na njih zanaša. Omenjata tudi, da ta refleks ni značilen za vse ljudi v enakem 

obsegu. Naši moţgani so programirani, da reagirajo na veliko različnih znakov, ki bi 

lahko predstavljali nevarnost.  

 

Naša čustva delujejo na zaznavanje zelo specifično. Ob doţivljanju negativnih čustev je 

naše zaznavanje zelo omejeno. David Rudrauf (2003, po Chabot in Chabot, 2004) trdi 

da se ljudje zaradi optimističnih, pozitivnih čustev osredotočamo na uspeh, medtem ko 

se zaradi stresa ali strahu osredotočamo na nevarnost. Princip zaprtosti, ki pomeni da 

ljudje zaznavamo nepopolne vzorce kot celoto, nam pomaga razumeti vpliv čustev na 

zaznavanje. Glede na kontekst situacije, si lahko pravilno ali pa napačno razlagamo, in 

sicer na podlagi naših čustev in predhodnih izkušenj. Na primer moţ pride z dela prej 

kot običajno, in na dvorišču vidi nov avto, poleg njega pa privlačnega gospoda, ki 

njegovi ţeni izroča šopek roţ, na kar se mu ona vrţe v objem. Zaradi principa zaprtosti 

takoj zapolnimo vrzeli v videni zgodbi. Avto, privlačen moški, šopek roţ, ţena 

moškemu skoči v objem – vse to vpliva na naše zaznavanje, ko se vmešajo še čustva, 
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postaneta celotno zaznavanje in razlaga tega dogodka podrejena čustvom, in verjetnost 

napačne razlage je zelo visoka. Tako bi v dani situaciji večina ljudi videla ţensko, ki je 

skočila v objem svojega ljubimca, v resnici pa je to televizijski voditelj, ki ji je prišel 

izročiti avto, ki ga je zadela v televizijski oddaji, in iz veselja mu je ţenska skočila v 

objem (Chabot in Chabot, 2004).  

 

Čustva povzroči subjektivna ocena zaznanega dogodka in pomen tega dogodka za nas, 

in ne dogodek sam, kot pogosto ljudje mislimo. Velikokrat pa lahko na zaznan dogodek 

pogledamo tudi iz druge perspektive in tako zmanjšamo vpliv čustev v določeni situaciji 

(St. Pierre et al., 2008).  

 

 

Slika 2: Dogodek (event) subjektivno ocenimo (assessment) in glede na oceno se v nas 

vzbudijo čustva o dogodku (emotions) (St. Pierre et al., 2008). 

 

2.5 Pozornost 

 

V vsakem trenutku deluje na nas mnoţica draţljajev, vendar nam pozornost omogoča da 

se usmerjamo le na majhno skupino draţljajev, ki jih zaznamo s čutili. Poznamo dve 

skupini dejavnikov, ki usmerjajo našo mentalno aktivnost k določenim draţljajem. V 

prvo uvrščamo velikost, jakost, gibanje in razlikovanje draţljajev od drugih draţljajev v 

okolici. Kadar ţelimo, da bi bil kdo na kaj pozoren, morajo biti draţljaji intenzivni, tako 

stvar lahko vztrajno premikamo, da se loči od svoje okolice. Ta pozornost, ki jo 

izzovejo draţljaji z velikostjo, jakostjo in gibanjem, je nenamerna ali spontana 

pozornost. Druga skupina dejavnikov, ki usmerja našo mentalno aktivnost pa so notranji 

dejavniki, torej potrebe, interesi, pričakovanja. Kar nas zanima in privlači vpliva na 

našo pozornost. Tako pozornost imenujemo namerna ali hotena pozornost (Rot, 1973).  
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Sternberg in Mio (2009) razlikujeta štiri glavne funkcije pozornosti: 

 

 Vigilnost in zaznavanje draţljajev: velikokrat se osredotočimo na to ali smo ali 

nismo zaznali nekega draţljaja. Tako lahko hitro ukrepamo, ko pride do 

določenega draţljaja. Ko smo v temni ulici se osredotočimo na zaznavanje 

neţelenih zvokov in premikanj. 

 Selektivna pozornost: stalno se odločamo na katere draţljaje bomo pozorni in 

na katere ne. Ko beremo knjigo, s selektivno pozornostjo odvrnemo vse ostale 

nepomembne draţljaje, na primer zvok v bliţini priţganega radia. 

 Deljena pozornost: pogosto skušamo delati več opravil hkrati, zato po potrebi 

posvečamo pozornost ţelenemu opravilu. Vozniki na primer med voţnjo z 

lahkoto delijo pozornost. Pozornost je usmerjena v pogovor s sopotnikom, ko 

pa opazijo nasproti drveče vozilo, pozornost hitro preusmerijo na voţnjo.  

 Iskanje: pogosto aktivno iščemo nek določen draţljaj. Veliko ljudi stalno išče 

svoje ključe, očala. Če zaznamo dim (kar je rezultat vigilnosti), potem aktivno 

začnemo iskati njegov izvor.  

 

Obseg pozornosti ni neomejen – dojamemo lahko le omejeno količino draţljajev. Obseg 

pozornosti je močno odvisen od značilnosti draţljajev. Razlikujemo pa tudi dejavnike 

zviševanja in zmanjševanja pozornosti, ki so tako notranji kot zunanji (Areh, 2007). Ti 

dejavniki vplivajo na smer, intenzivnost, obsej in trajanje pozornosti, kar psihološka 

literatura omenja kot štiri dimenzije pozornosti (Pečjak, 1975). 

 

Mnogi zunanji dejavniki sprva zbudijo visoko stopnjo pozornosti, ki pa je kratkotrajna. 

K zunanjim dejavnikom spadajo intenzivnost draţljajev, prostornost draţljajev, trajanje 

in pogostost draţljajev, kontrast in spreminjanje draţljajev, modalnost draţljajev in 

gibanje. Zunanji dejavniki hitro vzbudijo pozornost, vendar je ne obdrţijo, če se ne 

pridruţijo notranji dejavniki, ki so motivi, čustva, pričakovanja, izveţbanost in nekatere 

druge osebne lastnosti (Pečjak, 1975). 
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3 Spomin 

 

Spomin je po Slovarju slovenskega knjiţnega jezika sposobnost človeka, da lahko 

predstave, misli, podatke v zavesti ohrani, obnovi (Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 

2000).  

 

Spomin je svojevrsten fenomen – naši moţgani se spreminjajo in reorganizirajo glede 

na naše zaznave. Interakcija z okoljem – senzorične zaznave, dojemanje, dejanja, vse to 

nas konstantno spreminja in določa, česa se bomo kasneje še spominjali, kako bomo to 

razumeli, zaznavali, in zaradi tega postali takšni kot bomo. Vsi imamo na bilijone 

informacij shranjenih v dolgoročnem spominu. Shranjene so zaradi učenja in se jih ne 

zavedamo, dokler jih ne prikličemo. Obsegajo ves besednjak in vedenje o jeziku, vsa 

dejstva, ki smo se jih naučili, osebne izkušnje celotnega ţivljenja in tudi vse naučene 

spretnosti, pa vsa čustva, ki smo jih izkusili, zavedna dejanja in razumevanje sveta. 

Temu vsemu pravimo zavest. Pravzaprav brez spomina, ni uma (Thompson in Madigan, 

2005).  

 

Ljudje ne izgubljamo svojih izkušenj brez sledu. Zlasti subjektivno pomembne 

mentalne in motorične izkušnje ohranimo v takšnem stanju, da jih po potrebi lahko 

obnovimo in ustrezno uporabimo (Šali, 1973). Po Šaliju (1973) je spominjanje duševni 

proces obnavljanja obdrţanih preteklih mentalnih in motoričnih izkušenj. Osnovni 

sestavini spomina sta: 

 

 obdrţanje ali zapomnitev (retencija) in 

 obnovitev ali spominjanje.  

 

Šali (1973) razdeli spomin na dvoje osnovnih področij: na mentalno dejavnost (vidni, 

slušni, vonjalni, okušalni in abstraktni spomin) in motorično dejavnost (spomin za 

veščine in psihomotorične navade). V nadaljevanju omenja dve vrsti spomina: 

mehanični spomin, ki obsega medsebojno nepovezane, nesmiselne podatke (na primer 

različne številke in imena) in pa logični spomin, ki obsega smiselno povezane podatke 

(na primer razne teorije in zgodbe). Za spomin je na splošno značilno da ima svojo 

trdnost ali obstojnost, zanesljivost in hitrost. Trdnost spomina nam pove, koliko časa se 
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določeno izkustvo ohrani v takšnem stanju, da ga lahko ustrezno obnovimo. 

Zanesljivost pa, kolikšna je natančnost in skladnost obnovljenega izkustva. Hitrost 

spomina pa pove v kolikem času si človek zapomni določeno duševno izkustvo. 

Zanimivo je, da lahko z vajo stopnjujemo hitrost spomina, ne moremo pa stopnjevati 

njegove trdnosti ali obstojnosti. Obstojnost spomina je na splošno, pri otrocih večja kot 

pri odraslih (Šali, 1973). Spomin pomeni tudi sistem, v katerem se ohranja naučeno 

gradivo oziroma spominske sledi.  

 

Pomembna je tudi razlika med eksplicitnim in implicitnim spominom. Kaj si danes 

zajtrkoval? Katero je glavno mesto Francije? Za odgovor na ti dve vprašanji uporabimo 

eksplicitni spomin. Prikličemo ga z zavestnim iskanjem. Priklic, prepoznava, in 

preverjanje znanja v šoli, temeljijo na eksplicitnem spominu. Implicitni spomin pa je 

zunaj zavednega. Uporabljamo ga pri govoru, zaznavanju sveta, ne da bi se tega 

zavedali (Coon in Mitterer, 2008). 

 

3.1 Trije spominski sistemi 

 

Spominjanje je ţivljenjsko pomembno, a še zdaleč ne zanesljivo. Nekateri spomini so 

izredno natančni, drugi pa izginejo še predno smo si jih sploh dobro zapomnili (Areh, 

2007).  

 

 

Slika 3: Model spomina po Pečjaku (2001). 
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Psihološke raziskave so pokazale, da ima človek tri spominske sisteme: senzorni 

spomin, kratkoročni spomin in dolgoročni spomin. Naučeno gradivo prehaja iz enega v 

drugega, v njih pa se zadrţuje različno dolgo in na različne načine. Na podlagi teh 

ugotovitev so izrisali številne modele spomina (Pečjak, 2001).  

 

Med različnimi sistemi spomina podatki neprestano prehajajo, razlikujejo pa se glede na 

količino shranjenih informacij, njihovo obstojnostjo in namembnostjo (Areh, 2007).  

 

 

Slika 4: Model spomina po Arehu (2007). 

 

3.1.1 Senzorični spomin 

 

Senzorični spomin imamo zato, da sprejme informacije, ki jih prejmemo skozi čutila v 

moţgane in da zadrţi te informacije za delček sekunde, dokler se ne odloči, kaj se bo s 

temi informacijami zgodilo. Metafora za moţgane je pogosto kar goba, ker moţgani kar 

vpijajo informacije. Še boljša metafora pa bi bila sito, saj po nekaterih trditvah 

izgubimo 99 %  senzoričnih informacij skoraj takoj ko vstopijo v moţgane (Wolfe, 

2001).  

 



15 
 

Senzorični spomin, ki mu pravimo tudi senzorni register ali trenutni spomin, je 

neposredna sled draţljaja, neka paslika, ki jo doţivljamo eno do tri sekunde po draţenju 

v enaki obliki kot zaznavo. Vidnim sledem pravimo ikone, ki trajajo 0,5 sekunde in 

slušnim ekoji, ki trajajo 3 sekunde. Spomini se shranjujejo po senzorni poti, torej vidni 

posebej, slušni posebej itd. (Pečjak, 2001). To so različne vrste senzoričnega spomina 

vizualni senzorični in slušni senzorični spomin sta najbolj raziskana (Areh, 2007). Pri 

zaznavanju prepoznamo enostavne vzorce, na primer krog, vendar gradiva ne razumemo 

in ga ne vključujemo v semantične kategorije. Zaznavam ne dajemo še imen, paslika 

nima pomenske sestavine. Vendar pa pomembni ţivljenjski draţljaji stopijo v ospredje, 

kasnejši draţljaji pa izbrišejo pasliko prejšnjega, kar imenujemo maskiranje. 

Zmogljivost senzornega spomina je zelo velika (Pečjak, 2001).  

 

Večino informacij, ki jih človek zaznava, zaznavni sistem prezre – tako se zavedamo le 

tistega, na kar smo pozorni. Prav pozornost pa nam omogoča, da v mnoţici podatkov 

senzornega spomina izbiramo le tiste, ki so za nas pomembni. Ti preidejo v našo zavest 

in naprej v kratkoročni spomin (Areh, 2007).  

 

Vizualni senzorični spomin zadrţi podobo zaznanega sveta od pribliţno četrt do pol 

sekunde, po tem času se podoba izbriše in takoj jo nadomesti nova – to imenujemo tudi 

ikonični spomin. Zaradi posebnosti delovanja senzoričnega spomina vidimo film kot 

neprekinjen tok dogajanja in ne kot niz sličic. Zaradi zakasnitev ikoničnega spomina je 

dovolj, da predvajamo 25 sličic na sekundo in iz drobcev sestavljena resničnost postane 

navidezno neprekinjen tok dogajanja (Areh, 2007).  

 

Zvočni senzorični spomin zadrţi informacije nekaj sekund. To nam omogoča, da 

zaznavamo govor kot neprekinjen tok besed. Zato se lahko spomnimo tistega kar smo 

malo prej slišali (Areh, 2007).  

 

Naloga senzoričnega spomina je kratkotrajno shranjevanje čutnih vtisov, ki se zaradi 

tega prekrivajo. Zato zaznavamo resničnost kot stalen tok dogajanja, in ne kot zaporedje 

nepovezanih slik ali zvokov (Areh, 2007).  
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3.1.2 Kratkoročni spomin 

 

Kratkoročni spomin na hitro shranjuje majhno količino informacij. Ko zapisujemo 

telefonsko številko, ali na hitro preberemo nakupovalni seznam, uporabljamo 

kratkoročni spomin. Če informacije ne ponavljamo znova in znova, jo bomo verjetno 

izgubili. Kapaciteta kratkoročnega spomina je majhna, zato teţko ponavljamo več kot 

eno informacijo naenkrat. Na ta način kratkoročni spomin preprečuje shranjevanje 

nepomembnih imen, številk, datumov in drugih dejstev. Kratkoročnega spomina pa ne 

uporabljamo le za shranjevanje informacij, ampak tudi v kombinaciji z drugimi 

mentalnimi procesi – temu pravimo delovni spomin (Coon in Mitterer, 2008). Delovni 

spomin zadrţi informacije ko razmišljamo in rešujemo probleme (Holmes in Adams, 

2006, po Coon in Mitterer, 2008). Ko sestavljamo sestavljanko, rešujemo aritmetične 

naloge, sledimo napotkom ali beremo knjigo, uporabljamo delovni spomin (Baddeley, 

2003, po Coon in Mitterer, 2008).  

 

Senzorični spomin traja od 20 do 40 sekund, čeprav ga s ponavljanjem lahko 

podaljšujemo. Gradivo propada spontano, tudi zaradi interference drugega gradiva. 

Informacije so vkodirane ne le po senzorni sestavini, pač pa tudi po pomenu. Krog je v 

senzoričnem spominu zgolj „okrogla zaznava“, v kratkoročnem pa ji damo ime krog. 

Brez ponavljanja obsega kratkoročni spomin kakih 7 enot. Večji je za številke kot za 

enostavne like, z zdruţevanjem si zapomnimo več gradiva, grupiranih številk ponovimo 

več kot posameznih, zato tudi telefonske številke izgovarjamo v skupinah. V 

kratkoročnem ali delovnem spominu se odvijajo spoznavni procesi (mišljenje, odločanje 

…). Delovni spomin je nosilec zavesti za sedanji čas – če torej propade kratkoročni 

spomin je bolnik povsem zmeden, ne ve kdo ga je obiskal, kaj je jedel... (Musek in 

Pečjak, 2001). V delovni spomin prehajajo podatki tako iz senzoričnega spomina, kot 

tudi iz dolgoročnega. Povezava z dolgoročnim spominom pa omogoča vnašanje novih 

spominov in tudi priklice podatkov, oziroma obnovo pomena črk, besed, ki so 

pomembni za razumevanje sveta (Areh, 2007). 

 

3.1.3 Dolgoročni spomin 

 

Dolgoročni spomin shranjuje informacije o vsem kar vemo o svetu. Shrani lahko tako 

rekoč neskončno informacij, več informacij kot imamo shranjenih, laţje shranjujemo 
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nove informacije v dolgoročni spomin. Informacije so običajno vkodirane po pomenu 

(Coon in Mitterer, 2008). Informacije so povezane v semantične mreţe, ki se vse 

ţivljenje dopolnjujejo. To so izredno zapletene povezave, ki vsebujejo na tisoče 

podatkov. Podatki se ločijo po pomembnosti. Pojem človek je v semantičnem spominu 

vkodiran s skupino lastnosti, ki so značilne za človeka, na primer da človek govori, da 

hodi in misli. Semantične mreţe se povezujejo tudi glede na priredne, podredne in 

nadredne pojme (Pečjak, 2001).  

 

Po Arehu (2007) ločimo tri glavne kategorije informacij v dolgoročnem spominu. 

 

 Proceduralne informacije omogočajo izvajanje različnih aktivnosti, ki jih 

izvajamo avtomatično – o njih torej zavestno ne razmišljamo. Teţko jih je 

opisati z besedami, a jih z lahkoto samodejno izvajamo. To so na primer voţnja 

kolesa, igranje nogometa, govor in hoja.  

 Epizodične informacije so spomini na različne dogodke v našem ţivljenju. 

Pravimo jim tudi avtobiografski spomin. To so spomini na prvo ljubezen, prvi 

avto, prvi šolski dan, običajno pa jih prikličemo, ko se skušamo spomniti kako, 

kje, kdaj se je nekaj zgodilo. 

 Semantične informacije pa predstavljajo neko splošno znanje, nekakšno osebno 

enciklopedijo, ki si jo sestavljamo sami, in jo neprestano dopolnjujemo. Ob 

tem pa se izgublja naše vedenje o tem kdaj in kako smo sploh prišli do 

informacij. 

 

3.2 Vpliv konteksta na spomin 

 

Vplivu konteksta na spomin pravimo tudi učinek konteksta. Če se ţelimo spomniti 

določene informacije, moramo ob poskusih priklica osveţiti okoliščine v katerih smo si 

to informacijo zapomnili. Pri učenju se informacije vkodirajo v dolgoročni spomin 

skupaj s podrobnostmi iz okolja, česar se med učenjem ne zavedamo. Tako postane 

informacija iz okolja del spomina. Ta spomin je sestavljen iz tistega kar smo se naučili 

in iz podrobnosti iz okolja, ki pomenijo kontekst spominjanja. Brez konteksta je priklic 

oteţen ali pa celo nemogoč. Kontekst pomnenja pa niso le informacije iz okolja, ampak 

tudi naše psiho-fizično stanje, kar pomeni, da se v spomin vkodirajo tudi informacije o 
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stanju organizma. Razpoloţenje vpliva tudi na vrsto priklicanih informacij, če smo 

veseli se pogosteje spominjamo veselih dogodkov, in obratno, če smo ţalostni se 

pogosteje spominjamo ţalostnih dogodkov (Areh, 2007).  

 

Klasični eksperiment ki dokazuje zgornje trditve sta izvedla Duncan Godden in Alan 

Baddeley (1975, po Nevid, 2009). Testirala sta člane dveh plavalnih klubov na univerzi. 

Prva skupina se je učila seznama besed na plaţi, druga pa pod vodo.  Spominjanje prve 

skupine, je bilo boljše, ko so jih ponovno testirali na plaţi, kot če so bili potopljeni pod 

vodo. Tudi pri drugi skupini se pokazal učinek konteksta – njihovo spominjanje je bilo 

boljše, ko so bili zopet potopljeni pod vodo, kot pa ko so poskušali ponoviti seznam 

besed na plaţi. Rezultate prikazuje spodnja slika: 

 

 

Slika 5: Učinek konteksta na spomin: Skupina, ki se je učila seznama besed na plaţi, se 

je kasneje le teh tudi bolje spominjala, ko je bila na plaţi, kot pod vodo. In študentje, ki 

so se učili pod vodo, so se kasneje bolje spominjali besed, ko so bili pod vodo, kot ko so 

bili na plaţi (Goddon in Baddeley, 1975, po Nevid, 2008). 

 

Schramke in Bauer (1997, po Nevid, 2009) pa sta izvedla raziskavo o vplivu 

psihofizičnega stanja na spomin. Udeleţenci prve skupine so počivali, udeleţenci druge 

skupine pa so bili fizično aktivni, oboji tik pred učenjem seznama dvajsetih besed. 

Ugotovila sta, da je bil priklic naučenih besed boljši, če je potekal pod enakimi pogoji 

kot učenje – torej prva skupina je bolje obnovila seznam besed, če je pred ponavljanjem 
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seznama počivala in druga skupina, če je bila pred ponavljanjem seznama besed 

aktivna.   

 

Načelo specifičnosti vkodiranja informacij pomeni, da je priklic informacij boljši, če so 

okoliščine in razpoloţenje čim bolj podobni tistim, ki so bili pri vkodiranju informacij. 

To načelo dejansko razlaga, zakaj se ţrtve kaznivih dejanj bolje spominjajo podrobnosti 

o dogajanju, ko se jih ponovno privede na kraj, kjer se je kaznivo dejanje zgodilo 

(Nevid, 2009). 

 

3.3 Napake spomina 

 

3.3.1 Vpliv prejšnjega vedenja 

 

Vse kar vemo in se naučimo je shranjeno v dolgoročnem spominu in tam organizirano v 

spoznavnih shemah. Te sheme nastajajo, se nadgrajujejo in izpopolnjujejo od rojstva 

naprej in nam omogočajo, da se v okolju znajdemo. Zaradi sheme vemo da je 

pravokotna škatla z gumbom ali dvema, monitorjem in tipkovnico v bliţini, računalnik. 

Če sheme računalnika ne bi poznali bi vedno znova ugibali, kaj pomeni ta skupek 

elektronskih naprav. Spoznavne sheme pomagajo tudi pri vkodiranju informacij v 

dolgoročni spomin. Ko si skušamo zapomniti kakšno novost, se ta podatek pripne na 

obstoječo ustrezno shemo. To pripetje bistveno olajša vkodiranje novih informacij v 

dolgoročni spomin, dejansko nam omogoča, da si novo informacijo hitreje zapomnimo. 

Sheme pa lahko povzročijo tudi popačenje, izkrivljanje spominov. Včasih se 

spominjamo stvari, ki se niso zgodile, v spominu pa se pojavijo, ker so v neki obstoječi 

shemi značilen element. Tako lahko priča izjavi, da je oseba drţala oroţje v desni roki, 

čeprav je izraziti levičar. Priča ne laţe zavestno – v njenem spominu je prišlo do napake 

zaradi sheme, ki vključuje prepričanje, da smo ljudje večinoma desničarji (Areh, 2007). 

 

3.3.2 Vpliv kasnejših informacij 

 

Vse kar zvemo in vidimo po določenem dogodku, lahko vpliva na popačenje spominov. 

Spominjanje je aktiven proces, kar dokazuje poskušanje osmislitve, uskladitve vsebine 

določenega vedenja (Areh, 2007).  Loftusova in Plamer (1974, po Tulving in Craik, 
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2000) sta izvedla poskus, katerega cilj je bil preučiti, kako kasnejše informacije vplivajo 

na spomin za pretekle dogodke. Udeleţenci raziskave so si ogledali posnetek s 

prometno nesrečo. Udeleţenci so bili nato razdeljeni v dve skupini. Prva skupina je bila 

vprašana »Kako hitro sta peljala avtomobila, ko sta treščila?« Druga skupina pa »Kako 

hitro sta peljala avtomobila, ko sta se zadela?«. Pri vprašanju z glagolom »treščiti« so 

udeleţenci ocenili hitrost na  pribliţno 66km/h, pri vprašanju z glagolom »zadeti« pa 

55km/h. morda gre res samo za eno besedo, vendar je prav ta beseda vplivala na oceno 

hitrosti avtomobilov. Poleg tega pa je vplivala tudi na nastanek popačenega spomina. Po 

enem tednu so testirance vprašali, če so na posnetku videli kaj razbitega stekla. Kar 32% 

tistih, ki jim je bilo zastavljeno vprašanje »Kako hitro sta peljala avtomobila, ko sta 

treščila?« je trdilo da je na posnetku videlo razbito steklo, čeprav ga ni bilo. Udeleţenci 

druge skupine, pa so trdili, da so videli razbito steklo, v le 14% .  

 

Delo Loftusove na področju popačenja spomina, obsega še nekaj drugih raziskav in 

prispevkov, ki bodo omenjeni še v nadaljevanju diplomskega dela.  

 

3.3.3 Napake zaradi zamenjave vira informacij 

 

Za večino podatkov v dolgoročnem spominu se ne moremo spomniti, kako smo jih 

sploh dobili. Tako lahko pride do zamenjave vira informacij, kar pomeni da pozabimo 

kdo ali kaj je njihov pravi izvor. Tako lahko za nekaj kar smo slišali, videli pripišemo 

da se je zgodilo nam. Ti zmotni spomini so tako bolj podobni našemu domišljijskemu 

doţivljanju, kot pa spominu na resnično dogajanje (Areh, 2007).  
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4 Pozabljanje 

 

Pozabljanje je popolno, delno, trajno ali začasno izgubljanje informacij, ki smo se jih 

naučili. Proces pozabljanja se preučuje skozi obnavljanje naučenega gradiva (Rot, 

1973). 

 

Ebbinghaus je bil eden izmed prvih psihologov, ki se je ukvarjal s preučevanjem 

pozabljanja. Količino pozabljenega je meril s trajanjem časa, ki ga je porabil, da se je 

znova naučil danega seznama nesmiselnih zlogov. Takoj po vnosu informacij v spomin 

pozabimo zelo veliko (Henderson, 1999). Koliko začetnih informacij izgubimo pa je 

odvisno od tega, kako dolgo smo informacijo ponavljali, kako je povezana z ostalimi 

podatki v spominu in podobno (Areh, 2007).  

 

Slika 6: Ebbinghausova krivulja pozabljanja (Ebbinghaus, 1885, po Henderson, 1999). 

 

Krajši čas po prvem učenju spominska moč nekoliko narašča, namesto pada. Ta efekt, si 

je v nasprotju s pozabljanjem imenujemo reminiscenca. Čeprav gre za dokaj splošen 

pojav, se ne pojavi ob vseh oblikah učenja. Odvisen je od človekove motiviranosti za 

učenje, kaj le ta med učenjem počne, pa tudi od narave snovi, metode testiranja in 

podobno. Vzrok efekta reminiscence ni povsem znan. (Russel, 1990).   

 

4.1 Neuspešno vkodiranje informacij 

 

O neuspešnem vkodiranju govorimo, ko podatek iz kratkoročnega ni prešel v 

dolgoročni spomin. Primer je pozabljanje pravkar slišanega imena sogovornika (Areh, 
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2007). Tulving (1979, po Hampson in Morris, 1995) trdi, da je verjetnost uspešnega 

priklica določenega spomina, enakomerno (monotono) naraščajoča funkcija prekrivanja 

informacij, med informacijo ob iskanju in informacijo shranjeno v spominu. Torej več 

kot je podobnosti med shranjeno informacijo in informacijo poskusa priklica, večja je 

verjetnost da si bomo novo informacijo zapomnili. 

 

4.2 Interferenca med spominskimi podatki 

 

Interferenca se pojavi, ko nov spomin povzroči izgubo starega. Kar je shranjeno v 

spominu prič popačijo informacije, ki jih slišijo kasneje. To je retroaktivna interferenca. 

Proaktivna interferenca pa se pojavi spontano v trenutkih, ko se manj obvladamo. Na 

primer novega partnerja pokličemo z imenom bivšega in podobno (Areh, 2007).  

 

Schacter (2001) trdi, da z minevanjem časa bledijo detajlni podatki in tako se poveča 

moţnost interference podatkov, zaradi novih podatkov, ki so nekako podobni starim. 

 

4.3 Namerna pozaba 

 

Namerna pozaba je lahko zavedna ali nezavedna, z njo pa izrinemo neprijetne spomine 

iz zavesti. Nezavedna pozaba naj bi bila obrambni mehanizem, ki ščiti pred ponovnim 

doţivljanjem za nas bolečih dogodkov, imenujemo pa jo represija. Supresija pa ne 

pomeni pozabljanja določenega dogodka, ampak izogibanje mislim nanj. Oseba si 

zavestno prizadeva, da o določenem neprijetnem dogodku ne razmišlja (Areh, 2007).  

 

4.4 Bledenje spominskih sledi 

 

Pozabljali naj bi tiste spomine, ki jih ne uporabljamo;  nekako tako kot izginja mišična 

masa, če mišice ne uporabljamo. Slaba stran te teorije pa je, da ne razloţi zakaj se ljudje 

spominjamo dogodkov izpred več desetletij, čeprav se jih nismo zavedali (Areh, 2007).  

 

Čeprav je bledenje spominskih sledi slabo v smislu pričanja, je dobro v smislu 

pozabljanja nepomembnih informacij. To so informacije, ki praktično nikoli niso 

ponovno priklicane in tako sčasoma postanejo popolnoma nedostopne (Schacter, 2001).   
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5 Pričanje 

 

Kot pričo se sme zaslišati vsako fizično osebo, za katero je verjetno da lahko pove 

informacije o kaznivem dejanju in drugih pravno pomembnih okoliščinah za raziskavo. 

Kot priča je tako lahko zaslišan tudi otrok (Murko, 2008).  

 

Spomin ţrtev in prič kaznivih dejanj je veliko manj zanesljiv, kot bi sprva mislili in na 

to kaţejo tudi psihološke študije. Prvič je bila ta problematika omenjena v »Devlin 

report« leta 1976, ki razkriva da je bilo v Angliji in Walesu v velikem odstotku prav 

pričanje očividcev edini dokaz v postopku in da je bil v 75 % osumljenec kaznivega 

dejanja obsojen (Cardwell in Flanagan, 2005).  

 

5.1 Dejavniki, ki vplivajo na verodostojnost pričanja 

 

Pričanje očividcev in ţrtev kaznivih dejanj je pogosto odločilnega pomena za obsodbo, 

zato je še kako pomembno, da ugotovimo verodostojnost prič ali ţrtev kaznivih dejanj.  

 

5.1.1 Dejavniki zaznavanja 

 

 Zaznava velikosti in hitrosti predmetov 

Ljudje pogosto precenjujemo hitrost majhnih ali podcenjujemo hitrost velikih objektov, 

kar je razlog za številne prometne nesreče, ki nastanejo pri prehitevanju (Areh, 2007).  

 Zaznava oddaljenosti in smeri 

Pri zaznavanju oddaljenosti in smeri pogosto pride do podcenjevanj, precenjevanj in 

prostorskih asimetrij. Večja kot je razdalja med opazovancem in objektom, teţje jo 

ocenjujemo. Pri zaznavanju smeri pa je točnost zaznavanja odvisna od več dejavnikov, 

kot na primer od dolţine poti, zapletenosti poti, vrtenja okoli osi in podobno. Zaznavni 

sistem ima teţnjo po poenostavljanju in zato zaokroţuje in poenostavlja gibanje v prave 

kote, ne glede na naše premikanje skozi prostor (Areh, 2007).  

 Zaznava barv 

Pričevanje o barvi je pogosto pomembno pri razjasnitvi dogodka, saj se priče sprašuje o 

barvi oči, oblačil, objektov, avtomobilov in podobno. Zaznavanje barv je odvisno od 

osvetljenosti okolja in zato lahko pride do zmotnega pričanja o barvi. Svetlejši odtenki 
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pri dnevni svetlobi delujejo svetle, medtem ko ponoči delujejo temne, kar imenujemo 

Purkinijev pomik (Areh, 2007).  

 Čas trajanja dogodka 

Pogoj za uspešno vkodiranje informacij je daljša izpostavljenost dogodku in usmeritev 

pozornosti na pomembno vsebino v senzoričnem spominu, in njen prehod v kratkoročni 

spomin (Tsai, Loftus in Polage, 2000, po Areh, 2007). Ţrtve in očividci kaznivih dejanj 

pa so le redko dogodku izpostavljeni dovolj časa. Pogosto tudi pri zaznavanju 

kompleksnih in stresnih dogodkov precenjujemo čas trajanja dogodka (Areh, 2007).   

 

5.1.2 Dejavniki procesiranja zaznav 

 

 Pozornost 

V kratkoročni in naprej v dolgoročni spomin preidejo le podatki na katere usmerimo 

pozornost. V  zapletenih okoljih lahko mehanizem usmerjanja pozornosti odpove, sploh 

če upoštevamo še stres in močne čustvene odzive. Spominska obnova je tako 

nepovezana, saj spoznavni sistem teţko loči pomembne informacije od nepomembnih. 

Oseba tako ne ve kaj natanko je zaznala in kaj ne, in kot priča je izredno nagnjena k 

sugestivnosti (Areh, 2007).  

 Nivo procesiranja podatkov 

Razlikujemo tri nivoje procesiranja podatkov: senzorično, vmesno in semantično 

procesiranje (Craik in Lockhart, 1972, po Areh, 2004).  Craik in Lockhart sta z 

omenjenimi nivoji razloţila dolgotrajne spomine. Nekatere informacije, ki jih 

sprejmemo se vkodirajo globje kot druge – in tiste, ki se vkodirajo globje so bolj 

zapomljive, zgolj zaradi načina procesiranja (Cardwell in Flanagan, 2005). Pri 

senzoričnem procesiranju gre zgolj za vkodiranje fizikalnih značilnosti draţljajev. 

Vmesno procesiranje obsega prepoznavo in poimenovanje, semantično pa pomeni 

globoko procesiranje ali določanje pomena (Craik in Lockhart, 1972, po Areh, 2004).  

 

5.1.3 Psihofizično stanje priče 

 

Zaradi vpliva psihoaktivnih snovi, lahko ţe pri vstopu v zaznavni sistem pride do 

popačenj. Zaradi učinka konteksta pa se lahko zgodi, da oseba bolje prikliče podatke iz 

spomina, če je pri priklicu ponovno pod vplivom določene psihoaktivne snovi. Učinek 
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konteksta torej pomeni,  da bo priklic informacij uspešnejši,če bo potekal pod enakimi 

pogoji kot vkodiranje (Areh, 2004).  

 

Subjektivno doţivljanje čustev, kot so na primer veselje, jeza, ţalost, strah, 

presenečenje, vedno spremljajo fiziološke spremembe v telesu – povišan srčni utrip, 

pospešeno dihanje, osušitev ust, povišana stopnja adrenalina in podobno. Te spremembe 

pripravijo naše telo – bodisi na pobeg, bodisi na spopad. Čustva pa so tisto, kar 

začutimo, ko se v našem telesu zgodijo te spremembe. Pričanje hudi prometni nesreči je 

čustveno vzburjajoč dogodek, morda celo bolj za udeleţence, kot za opazovalce. Morda 

pričakujemo, da si bodo ţrtve in očividci omenjeni dogodek zapomnile bolje, kot nek 

drug dogodek, ki je bolj čustveno nevtralen, kot na primer laţje trčenje dveh vozil. 

Večina študij na to temo, se ukvarja predvsem s kriminalnimi dogodki, in ne s 

prometnimi nesrečami. Fokus na orožje je v študijah pogosto omenjan, in pravi da se pri 

groţnji z oroţjem oseba osredotoči bolj na oroţje, kot na druge podrobnosti, na primer 

obraz storilca in značilnosti kraja dejanja. To dejstvo dokazujejo številne študije 

(Johnson in Scott, 1976, Loftus, Loftus in Messo, 1987, Maas in Kohnken, 1989, 

Kramer, Buckout in Eugenio, 1990, po Robins, 2001). Značilnosti središča dogajanja 

naj bi bile tako bolj odporne na kasnejša popačenja, kot druge obrobne značilnosti 

(Loftus, 1996).  Robins (2001) pa  ugotavlja, da naj bi tudi pri prometnih nesrečah 

veljalo isto – čustveno vzburjenje povzroči, da bo posameznika bolje obnovil prvotni 

dogodek, ki je bil v času nesreče v centru njegove pozornosti, manj točna pa bo 

obnovitev obrobnih značilnosti dogodka. Tako ima voznik avtomobila lahko točno 

obnovo dogodkov na katere je bil osredotočen – torej na vozilo v katerega je trčil in 

njegove značilnosti, slabše pa bo opisal značilnosti drugih obrobnih značilnosti. Nek 

drug posameznik, ki je prometno nesrečo le opazoval in zanj ni tako čustveno 

intenzivna, pa bo bolj točno, kot čustveno vzburjen voznik, opisal obrobne značilnosti 

dogodka.  

 

Stresnost dogodka vpliva tudi na kakovost priklica podatkov – spominska obnova ţrtev 

posilstev je v primerjavi z obnovo ţrtev manj nasilnih dejanj bolj zmedena, manj jasna 

in čustveno  nabita. Višja kot je jakost stresa oziroma travmatičnost dogodka, slabša je 

kakovost in količina spominskega priklica (Ehlers in Clark, 2000, po Areh, 2004). 
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Defenbacher (2004, po Uttl, Ohta, Siegenthaler, 2006) poroča da visoka stopnja stresa 

negativno vpliva na točnost spominske obnove, tako na priklic informacij o kaznivem 

dejanju, kot tudi na prepoznavo obrazov. Pravzaprav visoka stopnja stresa bolj 

negativno vpliva na (interrogative recall) priklic pri vprašanjih kot pri prostem 

pripovedovanju. (free recall) in poslabša priklic pri odraslih in ne pri otrocih. Pri reviziji 

Yerkes - Dodsonovega zakona je Defenbacher (2004, po Uttl et al., 2006) opazil, da 

kognitiven strah (cognitive anxiety) in fiziološka aktivnost tvorita ne-linearne posledice 

na učinkovitost. Prav tako trdi, da ugotovitve do-tedanjih študij o fokusu na centralne 

značilnosti, pri čustveno intenzivnih dogodkih, zaradi manipulacije pri izvedbi, preveč 

posplošujejo usmerjenost k centralnim značilnostim, ne upoštevajo pa obrambnih 

mehanizmov, ki se sproţijo pri ljudeh v stresnih situacijah.  

 

5.1.4 Dejavniki razlage zaznav 

 

Semantični spomin omogoča vkodiranje informacije v dolgoročni spomin. Če si 

opazovani dogodek le delno pojasnimo, se vkodira v dolgoročni spomin nepopolno, kar 

pomeni, da se je oblikoval nenatančni spomin. Spoznavne sheme, ki nastajajo z učenjem 

in izkušnjami imajo pomembno vlogo pri procesiranju informacij, saj z njimi osmislimo 

svet in ga prepoznavamo. Popačenja pa nastanejo ţe pred vkodiranjem v dolgoročni 

spomin, ker so v sheme vključena tudi pričakovanja, ki lahko napačno predvidijo 

nekatere lastnosti, vedenje, namene in ljudi.  Popačenja zaradi spominskih vrzeli so z 

vidika pričanja tudi problematična, saj ljudje teţimo k osmislitvi zaznanega in obrobne 

izgubljene podatke, nadomestimo s tistimi iz spoznavnih shem. Spominska obnova je 

tako le pribliţek resničnosti (Areh, 2004).  

 

5.2 Načini ocenjevanja verodostojnosti pričanja 

 

Wagstaff (2002, po Cardwell in Flanagan, 2005) in Bromby in Hall (2002, po Walton, 

2007) omenjajo ADVOKATE sistem za preverjanje kredibilnosti prič. Nanaša se na 

osem faktorjev zanesljivosti, ki se jih preverja v določenem primeru pričanja: 

 

 Amount of time (količina časa); koliko časa je priča ali ţrtev opazovala 

storilca, ali zgolj opazovala dogajanje. 
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 Distance (razdalja); koliko je bila priča ali ţrtev oddaljena od storilca ali 

dogajanja. 

 Visibility (vidnost); v kakšnih vidnostnih pogojih se je dejanje odvijalo. 

 Observation (opazovanje); je bila linija opazovanja čista, ali je bila med pričo 

ali ţrtvijo in krajem dogajanja kakšna fizična ovira. 

 Known (poznanost); je priča storilca poznala, oziroma ji je bil znan. 

 Any reason to remember (vzroki za boljšo zapomnitev): je bil za pričo dogodek 

še posebno neobičajen in čustva vzbujajoč. 

 Time (čas): krajši kot je čas med dogodkom in spominsko obnovo, boljši in 

bolj točen je priklic. 

 Errors (napake): količina napak v opisu storilca, dogajanja, glede na druge 

dokaze.  

 

Bromby in Hall (2002, po Walton, 2007) trdita da lahko o kredibilnosti priče sklepamo 

na podlagi teh osmih faktorjev. Ugotovitve posameznega faktorja poimenujeta 

»defeating values« oziroma vrednosti, ocena neuspeha, ki dokazujejo ali je priča 

kredibilna ali ne. Vsi faktorji, razen zadnjega - napake, ki je dejansko skupek vseh 

prejšnjih kaţejo na to kako je priča dejansko opazovala dogodek in z njimi ugotovimo 

vsa najpomembnejša dejstva o vizualnih dejstvih dogodka. Avtorja predlagata sedem 

ključnih vprašanj, ki se nanašajo na sistem ADVOKATE: 

 

 Koliko časa je priča opazovala dogodek? 

 Kako blizu dogodka je se je nahajala priča? 

 Kakšni so bili vidni pogoji v času dogodka? 

 Je bila linija opazovanja kakorkoli motena? 

 Je bila opazovana oseba ali storilec kakorkoli poznan priči? 

 Ali obstaja kakršen koli drug razlog, da si je priča zapomnila dogajanje ali 

določeno podrobnost v njem? 

 Koliko časa je preteklo od opazovanja dogodka? 

 

Kot dodatek k tem kritičnim vprašanjem Schum (1994, po Walton, 2007) omenja še 

druge faktorje, ki jih razvrsti v tri večje skupine. To so občutljivost opazovanja, 

objektivnost in točnost. Pod občutljivost opazovanja uvršča faktorje kot so napake v 
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zaznavanju, splošno fizično in psihično stanje, pogoji in kvaliteta opazovanja. 

Pričakovanja, pristranskost, in faktorji povezani s spominom sodijo pod objektivnost, 

pod točnost pa prejšnje obsodbe zaradi krivega pričanja in druga nepoštena ravnanja, pa 

tudi človekova poštenost v splošnem smislu. Schum in Morris (2007, po Walton, 2007) 

pa razlikujeta med dvema primarnima kategorijama ocenjevanja pričanja očividcev in to 

sta kompetentnost in kredibilnost. Kompetentnost naj bi opredeljevali štirje faktorji: 

primerni viri, pozicija opazovanja, razumevanje opazovanega in sposobnost 

komuniciranja. Kredibilnost pa občutljivost opazovanja, objektivnost in točnost. V 

svojem delu opozorita, da sta ti dve primarni kategoriji ocenjevanja pričanja očividcev v 

praksi pogosto zamenjani in to vodi v napačno sklepanje. Ta metoda klasifikacije 

temelji na izkušnjah v zvezi s pričanjem očividcev leta 1352 naprej (Schum, 1994, po 

Walton, 2007). Nekateri faktorji so podobni tistim v sistemu ADVOKATE, tisti drugi 

pa predlagajo nadaljnja kritična vprašanja, ki jih je prav tako treba upoštevati.  

 

5.3 Točnost pričanja očividcev in žrtev kaznivih dejanj 

 

Ko je nekdo ţrtev kaznivega dejanja, ali  pa mu priča, običajno verjamemo tistemu, kar 

trdi da je videl na lastne oči. Loftusova (1996) poroča, da pričam kaznivih dejanj porota 

verjame bolj, kot pa strokovnjakom za prstne sledi, čeprav obstaja precej dokazov, da so 

priče ţal nezanesljive in da je verjetno, da je bilo skozi leta veliko napačnih obsodb prav 

zaradi pričanja.  

 

5.4 Vpliv osebnostnih lastnosti na pričanje 

 

5.4.1 Vpliv spola priče 

 

Russel (1990) pravi, da so ţe pri novorojenčkih opazijo razlike med spoloma. Deklice 

naj bi pogosteje izpuščale glasove kot dečki, in tudi  prve besede deklic naj bi bil bolj 

raznolike. Tako so tudi v šoli deklice običajno boljše pri jezikovnih nalogah, dečki pa 

pri prostorskih. Boljša komunikacijska sposobnost ţensk je lahko tudi posledica stopnje 

hormona estrogena. Več kot ga je, boljša je motorična in komunikacijska sposobnost 

ţensk (Herlitz, Nordström, Airaksinen, 1999). Te razlike med spoloma se vlečejo skozi 

celo ţivljenje; ţenski moţgani naj bi bili bolj vsestranski in laţje poravnajo škodo, ki 
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nastane v kakem delu. Ţenske ţe od otroštva prekašajo moške v verbalnih sposobnostih, 

spretnejše so z rokami, boj natančne in hitreje obdelujejo informacije, ki zahtevajo hitre 

odločitve. Moški pa bolje zaznavajo prostorsko globino, so bolj matematično nadarjeni 

in bolje rešujejo problemske naloge, ki zahtevajo umsko manevriranje (Russel, 1990).  

 

Hyde in Lynn (1988, po Cornoldi in Vecchi, 2003) sta povzela rezultate več kot 150 

študij o verbalnih sposobnostih obeh spolov. Rezultati pa kaţejo na veliko manjši 

splošni vpliv, kot je bilo sprva pričakovano. V več postavkah so bile razlike minimalne, 

raziskava pa je zajela vse starostne skupine. Podobne rezultate sta kasneje pridobila tudi 

Hedges in Nowell (1995, po Cornoldi in Vecchi, 2003), saj je bila ponovno ovrţena 

hipoteza o domnevni ţenski superiornosti glede verbalnih sposobnosti. Halpern (2000, 

po Cornoldi in Vecchi, 2003) pa je v svoji raziskavi opazil več teţav pri razvoju 

besednih sposobnosti pri moških. 

 

Matematične sposobnosti ţensk in moških so raziskovali Hyde, Fennema in Lamon 

(1990, po Cornoldi in Vecchi, 2003). Razlike med različnimi postavkami so bile 

zanemarljive, vseeno pa naj bi bili moški malce boljši pri reševanju problemov. Vendar 

pa so se dejstva o matematičnih sposobnostih razlikovala tudi glede na starost – pri 

majhnih otrocih so se deklice odrezale bolje pri računskih nalogah, dečki v adolescenci 

pa so se bolje izkazali pri teţjih matematičnih nalogah. Vzgojni in socialni faktorji naj 

bi igrali pomembno vlogo pri tej študiji.  

 

5.4.2 Vpliv starosti priče 

 

Razlike naj bi bile najbolj očitne pri primerjavi učinkovitosti spomina mlajših in 

starejših oseb. Študije pa kaţejo tudi na to, da je priča najbolj točna pri prepoznavi oseb 

enake starosti kot je sama, starejši torej bolje prepoznavajo starejše in mlajši mlajše 

(Wright in Stroud, 2002, po Areh, 2007).  

 

Ellis in sodelavci (1973, po Loftus, 1996) so zbrali skupino deklet in fantov, pol 

dvanajstletnikov in pol sedemnajstletnikov, ki so jim pokazali barvne slike desetih 

študentk in desetih študentov. Štiri ure kasneje so teh 20 slik pomešali s še štirideset 

drugimi in eno po eno kazali testirancem, ki so morali navesti ali so sliko videli v prvi 

predstavitvi ali ne. Sedemnajstletniki so si zapomnili kar 79 % obrazov, medtem ko 
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dvanajstletniki 72 %.  Podobne rezultate so dale tudi druge podobne študije, ki 

dokazujejo da starejši otroci v prepoznavanju prekosijo mlajše (Loftus, 1996).  

 

Na drugi strani, pri starejših ljudeh so rezultati študij bolj zapleteni. Smith in Winograd 

(1977, po Loftus, 1996) sta ugotovila da ljudje starejši od šestdeset let slabše 

prepoznavajo kot mlajši. Vendar pa posploševanje, da je pri določeni starosti priča manj 

zanesljiva, zgolj zaradi svoje starosti, ni pravilno. Med ljudmi je preveč individualnih 

razlik – neka oseba lahko slabše prepoznava obraze pri niţji starosti kot druga (Loftus, 

1996). 

 

Starost priče pa je pomembna tudi zaradi občutljivosti priče na zavajajoče informacije. 

Otrok kot priča je bil vedno obravnavan kot izredno sugestibilen in dokaj netočen 

(Loftus, 1996). Otrokova kompetentnost za pričanje se nanaša predvsem na sposobnost 

pričati zanesljivo pred sodiščem in se nanaša na štiri kriterije: sposobnost zaznavati 

dogodek, sposobnost točnega spominskega priklica in vseh nadaljnjih priklicev 

dogodka,  sposobnost razlikovati resnico od laţi in sposobnost komunicirati glede na 

dejstva o dogodku. Študije nakazujejo, da spomin in retenca začneta obstajati pri nekje 

treh letih, z leti pa se njun obseg veča. Kredibilnost se nanaša na otrokovo 

verodostojnost in točnost, o njej pa dokončno odločata sodnik ali porota. Pričanje otrok 

je v določenih primerih ključno za izid sojenja in pri ocenjevanju priče in opazovanju 

vpliva sojenja nanjo sodelujejo tako starši, kot tudi šola in strokovnjaki (Dulcan, 2009).  

 

The British Psychological Society (2010) razdeli najbolj pogoste spominske napake pri 

otrocih:  

 

 Spominske iluzije so laţni spomini in se v posamezniku vzbudijo spontano.  

Njihova pogostost upada od zgodnjega otroštva do pozne adolescence, nikoli 

pa popolnoma ne izginejo. 

 Vsiljeni spomini nastanejo pri pogovarjanju o nastalem dogodku z drugimi 

osebami, zaradi pridobljenih novih informacij o dogodku. Otroci mlajši od 

šestih let so še posebej dovzetni za to.   

 Spominske napake se pojavljajo zaradi sugestibilnosti. Usluţnost, voljnost in 

zamenjava vira informacij prispevajo k večji sugestibilnosti v zgodnjem 

otroštvu.  
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 Zmote in laţi se pojavljajo tudi pri otrocih. Tri in štiri letniki za nagrado ali 

med igro znajo lagati. Socialni delavci in drugi strokovnjaki običajno 

verjamejo otrokom, sploh ko gre za spolno zlorabo. Vendar pa so študije 

pokazale, da otroci laţejo tudi o dotikanju. 

 Ponavljajoči se intervjuji in vprašanja so lahko za otroke zavajajoči, in morda 

namigujejo na to da so kdaj prej odgovorili napačno. Mlajši otroci so sploh 

nagnjeni k temu, da pri ponavljanju vprašanja spremenijo odgovor. 

 Ugotavljanje točnosti je oteţeno če o dogodku ni nobenega drugega dokaza, 

kot le izjava otroka. Ne vemo pa tudi zagotovo ,če otrok opisuje dogodek o 

katerem ga sprašujemo ali katerega drugega.  

 

Davis in Loftus (2005) sta v svojem delu ugotovili, da je starost ključnega pomena za 

opravljanje dolţnosti v pravnem sistemu. S starostjo povezano upadanje kognitivnih 

funkcij, lahko prispeva k razpletu sojenja, vpliva pa tudi na delo prič in sodnikov. Precej 

empiričnih študij prometnih nesreč direktno povezuje starost z upadanjem kognitivnih 

sposobnosti, le malo študij pa preiskuje direkten vpliv starosti na pričanje ali odločitve 

sodnikov ali porote. Strokovnjaki s področja pričanja so preučevali vpliv starosti priče 

na prepoznavo  oziroma identifikacijo, in občutljivost za učinek zavajajočih informacij. 

Drugi vidiki vpliva starosti na pričanje pa ostajajo dokaj neraziskani. Zaradi splošnega 

staranja prebivalstva pa je pomembno razumeti, da ţrtve, priče in sodniki s staranjem 

delujejo drugače, kot njihovi mlajši kolegi. 

 

Starejši imajo tako zmanjšano kapaciteto za tvorbo dolgoročnih spominov in na splošno 

bolj netočen spomin, teţje razumevajo pravila, kar se pokaţe pri povzročanju nesreč 

vseh vrst, netočno obnovijo pogovor ali slišana dejstva in tudi teţje določijo lokacijo 

oziroma izvor zvoka. Starejši prav tako teţje ocenijo pribliţno hitrost vozil v prometu in 

imajo teţave z opazovanjem vozil, ki se vključujejo v promet z desne in leve strani. 

Glede vida je pomembno še, da običajno poročajo izredno točno o dejstvih, ki so jih 

videli nejasno, teţje pa tudi prepoznavajo ljudi in predmete. Kognitivni procesi 

(zaznavanje, učenje, mišljenje) pri starejših so po navadi upočasnjeni, kar pomeni da je 

reakcijski čas v nevarnih situacijah daljši, slabše zaznavanje in posledično slabši spomin 

pa imajo tudi za kompleksne situacije. Starejši imajo tudi manjšo kontrolo nad 

pozornostjo, ki jo tudi teţje delijo, slabše pa si tudi zapomnijo stranske značilnosti 

dogajanja na katerega so pozorni. Starejše priče pa so pogosto tudi izredno 
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nesamozavestne in se hitro zmedejo pri navzkriţnem zasliševanju (Davis in Loftus, 

2005).  

 

5.4.3 Vpliv sugestibilnosti 

 

Prek sugestibilnosti lahko preučujemo socialni vpliv na priklic podatkov. Osebe, ki ne 

zaznajo razlike med sugerirano vsebino in izvornim spominom, pa so za sugestijo 

najbolj dojemljive (Areh, 2007).  

 

Bjorklund (2000) trdi, da so prav sugestivni intervjuji tisti najbolj močni ustvarjalci 

sugeriranih vsebin. Če sugestivno napačno informacijo poda vir z avtoriteto, in kasneje 

nekdo drug pritiska na pričo, hoče od nje točno informacijo in ponavlja eno in isto 

vprašanje, potem se skoraj zagotovo pojavi sprememba spomina.  

 

Gudjonsson in Clark (1986, po Gudjonsson, 2010) sta razvila teoretični model, ki 

pomaga pri razumevanju sugestibilnosti, ki se pojavlja zaradi zasliševanja, in celotnega 

procesa in rezultatov policijskega intervjuvanja. Glavna predpostavka modela je, da je 

zasliševalna sugestibilnost odvisna od strategije obvladanja samega sebe, ki jo ljudje 

izvršujemo, ko se soočimo z dvema pomembnima zasliševalnima situacijama: 

negotovost in pričakovanja. Ko policija prične s spraševanjem intervjuvanec kognitivno 

procesira informacije in potem uporabi eno ali več strategij splošnega obvladovanja. 

Tak proces se izvrši, če je intervjuvanec negotov in nezaupljiv in pa ima na drugi strani 

tudi določena pričakovanja. Ta teoretični model je uspešen pri iskanju ranljivosti 

določene priče, ki so pomembne pri ocenjevanju primerov s spornim priznanjem, ne 

razkriva pa ali je priznanje resnično ali ne, saj za to ne obstaja noben psihološki 

inštrument.  

 

5.4.4 Vpliv osebne zgodovine 

 

Ljudje vse svoje pretekle izkušnje organiziramo v spoznavnih shemah. Naša 

pričakovanja deloma temeljijo na stereotipih, ki določajo značilnosti in namene 

osebnosti ter značilnosti dogajanja. Tako na podlagi osebne zgodovine interpretiramo 

dogodek. Vpliv zaznav pa je opazen tudi pri občutenju draţljajev, saj barve povezujemo 

z vonji in okusi, slušne draţljaje pa z izvori zvoka. Vpliv pričakovanj je večji, če je 
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večja nejasnost in prav to povzroča spominska popačenja. Zaradi vpliva pričakovanj je 

pomembno, da pred intervjuvanjem priče o njej zberemo nekaj podatkov spolu, poklicu, 

izobrazbi, navadah itd. priče, in premislimo, kako bi lahko vplivali na pričanje (Areh, 

2007).  
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6 Spreminjanje izvornih spominov 

 

Glede na vse različne faktorje vpliva, ki so bili obravnavani v diplomskem delu, lahko 

rečemo, da je spomin resnično izredno spremenljiv in tudi nepredvidljiv. Naši moţgani 

spominov ţal ne shranjujejo, kot neke objektivne kopije dogodkov, ampak bolj kot 

subjektivni odraz zaznanega dogodka.  Poleg tega pa se shranjeni spomini zaradi 

različnih vplivov skozi čas še dodatno spreminjajo na nezavednem in zavednem nivoju.  

 

Proces spominjanja strokovnjaki delijo na tri faze. Prva je faza aktivacije, v kateri se 

podatki o določenem dogodku shranijo v spomin. Sledi faza retence, ki traja do poskusa 

priklica spomina, ki je tretja faza; originalni spomin pa se lahko spremeni v kateri koli 

izmed teh faz (Douglas, 2008).  

 

V fazi aktivacije na spomin vplivajo tako osebne značilnosti priče ali ţrtve, kot tudi 

značilnosti dogodka. Značilnosti dogodka so tako na primer kako dolgo je dogodek 

trajal, kako dobro je bilo osvetljeno okolje, kako nasilen je bil dogodek in kako daleč je 

priča ali ţrtev opazovala dogodek. Osebne značilnosti priče ali ţrtve pa so tiste, ki lahko 

vplivajo na spremembo spomina o dogodku in to so strah, prejšnje izkušnje v podobnih 

situacijah, pričakovanja in podobno. Vsi ti faktorji določajo kateri drobci informacij o 

dogodku se bodo vkodirali v spomin (Douglas, 2008).  

 

Na retenco vplivata dve skupini faktorjev: retencijski interval ali čas med pridobitvijo 

spomina in njegovim ponovnim priklicem. Daljši kot je retencijski interval, manjša je 

točnost spomina o dogodku in njegovih detajlih. Druga skupina faktorjev pa obsega 

informacije, dobljene po dogodku, ki se spojijo z informacijami v originalnem spominu. 

Ko se to zgodi je skoraj nemogoče ločiti med izvornim spominom in kasneje 

spremenjenim, saj se je sprememba izvedla na nezavednem nivoju. Kasnejše 

informacije o dogodku, ki spreminjajo izvorne spomine priča ali ţrtev lahko pridobi iz 

zavajajočih vprašanj, iz pogovora z drugimi pričami ali ţrtvami dogodka in celo 

časopisa, televizije, radia, torej medijev, ki poročajo o dotičnem dogodku (Douglas, 

2008).  
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Zunanji faktorji imajo zelo močan vpliv na pričo ali ţrtev v fazi priklica spomina. 

Sociologi in psihologi pravijo temu »Experimenter Expectancy Effect« ali učinek 

potrjevanja pričakovanj. Spraševalec priči pogosto nezavedno in nenamerno nakazuje 

pravilnost njenega odgovora, torej odgovora, ki ga spraševalec ţeli slišati. Priča ali ţrtev 

pa prav tako nezavedno in nenamerno sledi tej spraševalčevi sugestiji in poda ţelen 

odgovor. Edini način za preprečevanje tovrstnih napak je tako imenovani »double-blind 

situaction«  dvojno slepi test, kjer spraševalec ne pozna pravilnih odgovorov. Ko priča 

ali ţrtev ponovno prikličeta spomin in je reakcija spraševalca pozitivna, potem je 

samozavest priče o določenem spominu večja, kot če bi prejela negativno reakcijo, kar 

tudi pomeni, da je spomin kasneje slabše dovzeten za popačenje. Teh reakcij so priče 

deleţne pri ponavljajočih se zasliševanjih, policijskih intervjujih, in celo pri pogovoru z 

drugimi ne-vpletenimi osebami. Še vedno pa študije dokazujejo, da samozavest, 

oziroma pričina prepričanost v točnost lastnega spomina, še zaleč ni garancija za 

resničnost spominske obnove (Douglas, 2008).  

 

Elizabeth Loftus je prva raziskovalka s področja spreminjanja spominov, še posebej pa 

jo je zanimalo ali priče spremenijo svoje izvorne spomine zaradi določene zavajajoče 

informacije in je v ta namen tudi preučila nekatere dotedanje študije (Ainsworth, 1998).  

 

Pri zaznavanju kompleksnih dogodkov moramo upoštevati, da na točnost zaznave 

dogodka in njegovo vkodiranje v spomin vplivajo številni faktorji. Ko je informacija ţe 

vkodirana v spomin, pa se še vedno lahko spremeni. Takob Douglas (2008) kot Loftus 

(1996) navajata retencijski interval kot izredno pomemben za določanje točnosti obnove 

dogodka, saj daljši kot je retencijski interval,  manjša je točnost spomina o dogodku in 

njegovih detajlih. Klasično raziskavo s tega področja je izvedel Ebbinghaus (1885, po 

Loftus, 1996), njegova odkritja pa so bila vedno znova potrjena s podobnimi 

raziskavami. Vendar pa ni samo čas tisti, ki povzroči izgubo ali spremembo izvornega 

spomina, pomembno je tudi, kaj se dogaja s pričo ali ţrtvijo tekom časa (Loftus, 1996).  

 

Loftusova (2003) poroča, da so novejše študije dokazale, da je mogoče spomin osebe 

spremeniti do te mere, da verjamejo, da so v otroštvu doţivele neko izkušnjo, ki je v 

resnici niso. Pri teh študijah je potrebno sodelovanje sorodnikov, ki testiranca tudi 

prepričajo, da se je nek dogodek zgodil. V študiji, ki jo je izvedla Loftusova (2003) se je 

izkazalo, da je kar tretjina testirancev zaradi tega začela verjetni, da so se kot otroci 
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zgubili v nakupovalnem centru in da jih je rešila neka starejša oseba, in so imeli na ta 

dogodek lasten spomin. Loftusova (2003) je izvedla tudi eksperiment  »Vaje vodene 

domišljije« pri katerem so si testiranci morali zamisliti, da so se kot otroci spotaknili in 

posledično z roko razbili okno. Kasneje pri spominskem priklicu, so mnogi testiranci 

trdili da se je dogodek resnično zgodil. V neki drugi študiji pa so testiranci brali knjige 

in zgodbe o pričevanju obsedenosti z demoni in celo za te neverjetne dogodke, so 

nekateri testiranci trdili, da so se zgodili. Najmočnejša tehnika ustvarjanja laţnih in 

popačenih spominov poteka s pomočjo laţnih fotografij. Testirancem pokaţejo 

fotografijo, ki je spremenjena na ta način, da vsebuje fotografijo testiranca in sorodnika, 

v neki novi situaciji, ki se zagotovo nikoli ni zgodila. V raziskavi so uporabili sliko 

poleta z balonom. Po koncu serije vprašanj in več intervjujih, so se testiranci kar v 50 % 

začeli spominjati voţnje z balonom.  

 

 

Slika 7: Sestavljena slika voţnje z balonom, ki se nikoli ni zgodila, pa vseeno se 

testiranci v kar 50 % spominjajo njenih natančnih značilnosti (Wade, Garry, Read in 

Lindsay, 2002, po Loftus, 2003). 

 

Testiranci so se dogodka spominjali tako natančno, da so nekateri poročali celo o 

spominu na topel veter, ki jim je pihal skozi lase, o mami ki je posnela fotografijo s tal 

in celo da se je dogodek zgodil ko so bili v osnovni šoli, o svojih spominih pa so bili kar 

trdno prepričani da so resnični (Loftus, 2003).  

 

Te študije dokazujejo, da ljudje lahko razvijemo spomine na dogodke, ki se sploh niso 

zgodili. Seveda zaradi vpliva sugestije, ki ima resnično zelo veliko moč, saj z njo lahko 

doseţemo kar velike spremembe v avtobiografiji posameznika. Razlikovanje med 
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originalnimi spomini in laţnimi, pa je teţko, čeprav posamezniki o svojih pravih 

spominih običajno govorijo veliko bolj samozavestno in se spomnijo več podrobnosti, 

medtem ko o laţnih spominih vedo manj podrobnosti in o njih govorijo dvomljivo. 

Psihološki inštrument, ki bi razlikoval prave spomine od laţnih pa za enkrat še ni bil 

razvit (Loftus, 2003).  
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7 Razprava  

 

V diplomskem delu je bilo obravnavano zaznavanje in vsi različni faktorji ki nanj 

vplivajo, saj je zaznavanje ključnega pomena za spomin, ker preko čutov sprejmemo 

informacije, ki se kasneje vkodirajo v spomin. Sam spomin in pozabljanje pa sta 

izrednega pomena pri pričanju ţrtev in prič kaznivih dejanj. Prišli smo do naslednjih 

ugotovitev: 

 

H1: Očividci in žrtve kaznivih dejanj le tega zaznavajo čustveno bolj intenzivno. 

Očividci in ţrtve doţivljajo kaznivo dejanje čustveno bolj intenzivno, saj so vanj 

vpleteni. 

 

Ker ljudje vedno zaznavamo s čustvi, imajo ta tudi vpliv na pozornost. Ljudje smo 

nekako biološko programirani da hitro zaznamo vse za nas negativno, in takoj se lahko 

odločimo za taktiko pobega ali spopada. Zaradi konteksta situacije in njenega pomena 

na nas same, si pri zaznavanju določenih dogodkov pomagamo s principom zaprtosti, ki 

na podlagi naših izkušenj in pričakovanj zapolni vrzeli v zaznavanju. Tako lahko nek 

dogodek zaznavamo čustveno bolj intenzivno, ker smo na podlagi lastnih pričakovanj 

zapolnili manjkajoče informacije, in tako »ustvarili« za nas čustveno intenziven 

dogodek.  

 

Pričanje hudi prometni nesreči je na primer čustveno intenziven dogodek – celo bolj za 

udeleţence kot za priče. Ţrtev ima tako najbolj točen spomin za podrobnosti v centru 

njene pozornosti v času dogodka, na primer voznik je bil verjetno osredotočen na vozilo 

pred njim in se bo najbolje spomnil podrobnosti o njem. Neka priča, ki je dogodek 

opazovala pa se bo bolje spominjala obrobnih značilnosti dogodka, saj bo svojo 

pozornost nanj preusmerila šele ob določenem draţljaju (poku, škripanju gum in 

podobno).  

 

H2: Starost in spol očividcev in žrtev vplivata na pričanje. 

Otroci zaznavajo svet in realnost drugače kot odrasli in drugače kot starejši ljudje. S 

staranjem vitalne funkcije slabijo. Ţenske pa si bolj zapomnijo podrobnosti kot moški.  
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Nekateri avtorji trdijo da starost in spol vplivata na pričanje, drugi to dejstvo zanikajo. 

Resnično pa je gotovo da s staranjem slabijo vitalne funkcije, vendar je med ljudmi 

preveč individualnih razlik da bi posploševali. Mlajši otroci pa so po navadi izredno 

sugestibilni, in njihova starost prav s tega vidika vpliva na pričanje. Hitro lahko 

spremenijo svoje izjave, kar je seveda slabo za preiskavo in izid sojenja. Raziskave so 

pokazale da je priča najbolj točna pri prepoznavi oseb enake starosti kot je ona sama. 

 

Spol očividcev in ţrtev kaznivih dejanj, naj ne bi vplivala na pričanje, vendar pa je res 

da tako moški kot tudi ţenske niso pozorni na enake podrobnosti, in morda prav iz tega 

vidika lahko trdimo da spol vendarle vpliva na pričanje. Po drugi strani pa je 

posploševanje po spolu brezpredmetno, saj je vsak posameznik zgodba zase. 

 

H3: Način intervjuvanja očividcev in žrtev kaznivih dejanj vpliva na njihove izjave. 

Očividcem in ţrtvam se lahko zaradi sugestivnih vprašanj spremenijo izvorni spomini. 

 

Prav način intervjuvanja očividcev in ţrtev kaznivih dejanj, in reakcije spraševalcev na 

njihove odgovore, so ključnega pomena za njihove izjave. Nekatere priče hočejo zgolj 

pomagati pri preiskavi in za to podajo nek odgovor, ki sploh ni pravilen. Druge priče in 

ţrtve pa podajo odgovor, za katerega same menijo da je točen, pa je le odsev dejanskega 

dogodka, saj je spomin na dogodek bistveno spremenil.  

 

H4: Ohranitev izvornega spomina je pri žrtvah in očividcih kaznivih dejanj otežena. 

Zaradi doţivetega čustvenega šoka, pride pri ţrtvah in tudi pri očividcih do popačenj 

izvornih spominov. 

 

Čustveni šok ţe sam po sebi spremeni realno zaznavanje dogodka. Zaradi stresa pa se v 

spomin vkodirajo tudi samo določene podrobnosti, druge manjkajoče delce informacij 

pa ţrtev ali priča dopolni glede na svoje izkušnje ali pričakovanja, tako da je spomin na 

dogodek nekakšna kombinacija resnice in neresnice. Čustveni šok oziroma 

travmatičnost dogodka pa naj bi vplival tudi na slabšo kakovost in količino 

spominskega priklica.  
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H5: Dlje časa kot mine od določenega dejanja, slabše se spominjamo njegovih 

podrobnosti. 

Zaradi spontanega propadanja gradiva in drugih dejavnikov, se po daljšem času slabše 

spominjamo podrobnosti o dogodku.  

 

Naš spomin na dogodek je najbolj točen takoj po dogodku. Priporočljivo je tudi da se 

ţrtve in priče kaznivih dejanj o dogodku čim manj pogovarjajo z drugimi ţrtvami ali 

pričami in tudi s tretjimi osebami, saj se njihovi spomini lahko spremenijo. Z 

minevanjem časa pa pozabimo nekatere podrobnosti o dogodku, naš spomin na dogodek 

torej peša.  
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8 Zaključek 

 

Spreminjanje izvornih spominov se torej povezuje tako z zaznavanjem, kot tudi s 

spominom in pozabljanjem.  

 

Zelo pomembno je kako zaznavamo draţljaje iz okolja, saj pogosto pride do napačnih 

spominov, zaradi napačnih zaznav. Barva ki jo zaznavamo, ni odvisna samo od barve 

same, ampak tudi od predmetov v okolici in predmetov, ki smo jih zaznali prej (Rot, 

1973) 

 

Človek ni le pasiven sprejemnik draţljajev, ampak teţi k njihovi osmislitvi, zato prejeto 

gradivo na podlagi svojih izkušenj, različno razlaga in tudi dopolni če je potrebno 

(Musek in Pečjak, 2001).  Ljudje resničnost dojemamo preko prepoznavnih shem, a 

včasih na naše zaznavanje vpliva tisto, kar si ţelimo, saj je zaznavanje pod vplivom 

čustev, pričakovanj in motivacije (Areh, 2007).  

 

Tako na primer lahko oseba A dogodek vidi in si ga razlaga drugače kot oseba B. Če gre 

za priči istega kaznivega dejanja, dobimo lahko dva popolnoma drugačna opisa 

dogajanja.  

 

Pozornost je tista, ki nam omogoča da se usmerjamo na majhno skupino draţljajev, ki 

deluje na nas. Če smo na določeno dogajanje pozorni, je verjetno tudi spominska 

obnova nanj, bolj točna. Na kaj smo pozorni je odvisno od notranjih in zunanjih 

dejavnikov. 

 

Dolgoročni spomin lahko shrani tako rekoč neskončno informacij, vkodirane pa so po 

pomenu (Coon in Mitterer, 2008). Tri glavne kategorije informacij v njem pa so 

proceduralne, epizodične in semantične informacije (Areh, 2007).  

 

Klasični eksperimenti dokazujejo, da ima kontekst vpliv na spomin. Iz tega lahko 

sklepamo, da je priklic informacij boljši , če so okoliščine in razpoloţenje čim bolj 

podobni tistim, pri vkodiranju informacije. Tako se priče in ţrtve kaznivih dejanj bolje 

spominjajo podrobnosti dogajanja, na kraju dejanja (Nevid, 2009). V interesu preiskave 
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je, da priče in ţrtve podajo kar najbolj točne informacije o kaznivem dejanju, zato je 

vpliv konteksta na spomin dobro upoštevati.  

 

Vse kar vemo od prej in vse kar zvemo po travmatičnem dogodku vpliva na spomin 

nanj. Ljudje teţimo k osmislitvi zaznanega in ţe spoznavne sheme lahko pri vkodiranju 

spomina povzročijo popačenje. Nekega dogajanja se na primer spominjamo ker je v 

drugi shemi značilen element, na primer priča trdi, da je storilec drţal oroţje v desni 

roki, ker ena od njenih shem vključuje prepričanje, da je večina ljudi desničarjev (Areh, 

2007).  

 

Ker pa je pričanje očividcev in ţrtve kaznivih dejanj izrednega pomena, je pomembno 

da poskušamo kar najbolje presoditi kako verodostojna je določena priča ali ţrtev 

kaznivega dejanja. Pri tem je potrebno upoštevati vse dejavnike zaznavanja, 

procesiranja zaznav, psihofizično stanje priče, dejavnike razlage zaznav, pa tudi pričine 

osebne značilnosti. Verodostojnost priče lahko ocenjujemo s pomočjo sistema 

ADVOKATE ali drugimi načini ocenjevanja verodostojnosti. Pomembno pa je da to 

naredimo, saj na podlagi teh ugotovitev lahko presodimo kako zelo lahko priči 

verjamemo.  

 

Po branju diplomskega dela, se morda zdi da priče in ţrtve kaznivih dejanj podajajo 

predvsem napačne informacije o kaznivem dejanju. Dejstvo je, da moramo izjave prič in 

ţrtev upoštevati, ampak le v povezavi z ugotovitvami njihove verodostojnosti. Ljudje 

radi razjasnimo stvari, in verjetno ni laţjega kot s prstom pokazati na krivca in ga 

spraviti za zapahe, ampak pravici je zadoščeno samo, če kazen dobi pravi krivec in mu 

je to tudi na ustrezen način dokazano. Preiskovalci predvsem ne smejo od prič in ţrtev 

kaznivih dejanj zahtevati informacij, ki jih ne morejo podati, saj v večini prav zaradi 

sugestivnosti pride do popačenja izvornih spominov.   
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Izjava o avtorstvu 
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v predloţeno delo in sem to tudi jasno zapisala v predloţenem delu; 
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katerim so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po 
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