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Izvleček 

Tradicionalno raziskovalke v kognitivni znanosti smatrajo medosebno variabilnost (tj.         
razlike med posameznicami, ki opravljajo enako psihološko nalogo) kot šum v podatkih.            
Sodobni pristopi pa kličejo po tem, da bi medosebno variabilnost razumeli kot svoj vir podatkov,               
ki jih moramo razumeti, ne pa le odpraviti. Tovrstni pristopi v medosebni variabilnosti odkrivajo              
predvsem različne kognitivne strategije ter kognitivne sloge. V pričujočem magistrskem delu           
naslavljamo možnost, da je vsaj del medosebne variabilnosti povezan z razlikami v doživljanju             
med izvedbo naloge. Da bi preverili to možnost, smo izvedli nevrofenomenološko študijo.            
Soraziskovalke, ki so reševale nalogo prepoznave spremembe, smo ob naključnem trenutku           
pozvali k poročanju o svojem doživljanju. To poročilo je zavzemalo obliko podrobnega            
empiričnofenomenološkega intervjuja. Zbrane kvalitativne podatke smo analizirali skladno s         
pristopom konstruktivistične poskusne teorije. Ugotovili smo, ne le, da posameznice za izvedbo            
iste naloge delovnega spomina uporabljajo različne strategije, temveč da psihološko nalogo           
spremlja bogastvo raznolikih stranskih ter odzadnjih občutkov. Sklepamo, da obstaja možnost,           
da so celostni opisi odnosov ter naravnanosti do naloge, ki so na nivoju doživljanja prisotni v                
obliki odzadnjih občutkov, pojav, ki bi ga bilo smiselno raziskovati v nadaljnjih nevroslikovnih             
raziskavah delovnega spomina.  
 
Ključne besede: vidno-prostorski delovni spomin, nevrofenomenologija, medosebna       
variabilnost, empirična fenomenologija  



Abstract 

Traditionally, researchers in cognitive science consider intersubject variability (i.e.,         
differences among individuals performing the same psychological task) to be noise in the data.              
Contemporary approaches, however, are calling for intersubject variability to be understood as            
its own source of data that is to be understood and not merely removed. Such approaches                
primarily rely on discovering different cognitive strategies and cognitive styles within           
intersubject variability. In the present master’s thesis, the possibility that at least a part of               
intersubject variability is related to differences in experience during task performance is            
addressed. In order to test this possibility, a neurophenomenological study has been performed.             
The co-researchers who performed a change-detection task were prompted at a random moment             
to report on their experience. This report took the form of a detailed empirical phenomenological               
interview. The gathered qualitative data has been analysed in accordance with the constructivist             
grounded theory approach. It has been discovered that not only do individuals use different              
strategies to solve the same working memory task, but also that the task-performance is              
accompanied by a wealth of parallel and background feelings. It has been conjectured that there               
is a possibility that holistic descriptions of attitudes and dispositions towards the task –              
accessible on the level of experience as background feelings – are a phenomenon that should be                
explored in future neuroimaging studies of working memory.  

Key words: visual-spatial working memory, neurophenomenology, intersubject variability,        
empirical phenomenology  
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Poglavje 0. Uvod 

V pričujočem magistrskem delu predstavljamo nevrofenomenološko študijo doživljanja        
izvedbe naloge vidno-prostorskega delovnega spomina. Raziskovalni cilj naloge je ugotoviti, ali           
lahko z razumevanjem doživljajskih vidikov naloge vidno-prostorskega delovnega spomina         
pridemo do večjega razumevanja medosebne variabilnosti. Medosebno variabilnost        
opredeljujemo kot razlike v izvedbi med udeleženkami, ki opravljajo isto nalogo (Seghier &             
Price, 2018). Magistrsko delo je nastalo predvsem kot odgovor na opaženo medosebno            
variabilnost pri raziskavah delovnega spomina, opravljenih s pomočjo slikanja s funkcijsko           
magnetno resonanco (fMR). Posledično razumevanje medosebne variabilnosti v tem besedilu          
temelji predvsem na raziskavah vidne kognicije ter nevroslikovnih študijah—študijah, ki          
uporabljajo fMR. 

Kakor trdita Mohamed Seghier in Cathy Price (prav tam), tradicionalni raziskovalni pristopi            
medosebno variabilnost smatrajo za šum v podatkih, torej kot neželene motnje. Posledično so             
raziskovalke šum poskušale zmanjšati ali izničiti z uporabo povprečenja med analizo, oziroma z             
uporabo dodatnih kontrolnih pogojev med izvedbo študije. Sodobnejši pristopi pa kličejo po tem,             
da bi medosebno variabilnost razumeli (tj. da bi jo smatrali za dodaten vir podatkov), ne pa zgolj                 
odpravljali. 

Nadalje se Seghier in Price (prav tam) v pregledu medosebne variabilnosti v psihološkem ter              
nevroznanstvenem raziskovanju osredotočata predvsem na različne kognitivne strategije ter         
kognitivne sloge za razlago razlik med posameznicami, ki izvajajo isto nalogo. Raziskave (npr.             
Lutz idr., 2002; Hurlburt idr., 2016) pa so pokazale, da lahko vsaj del variabilnosti pojasnimo z                
razlikami v doživljanju iste naloge, torej da udeleženke v istem raziskovalnem kontekstu            
doživljajo različne stvari. 

Ne trdimo, da lahko doživljajski podatki (prim. Varela & Shear, 1999) popolnoma            
odgovorijo na uganko medosebne variabilnosti. Menimo le, da je vredno pobližje proučiti, kako             
posameznice doživljajo izvedbo naloge vidno-prostorskega delovnega spomina. Točneje, v         
raziskavah delovnega spomina bi se morda lahko s pridom uporabljalo razumevanje razlik v             
izkustvu tako znotraj in med posameznicami. 

Anekdotični primeri tega, kako lahko doživljanje vodi do medosebne variabilnosti, so           
pogosti. Poglejmo si sledeče poročilo, ki ga podaja Steven Luck (2014, str. 140) v učbeniku               
Introduction to the Event-related Potential Technique: 

Ena od nalog, ki so jo preverjali, je bila slušna oddball paradigma. Prosili so me, da sedim v medlo                   
osvetljeni sobici in strmim v točko na steni, medtem ko štejem visoke tarčne tone, ki so bili mestoma vpeti                   
med nizke tone. To sem počel kakih deset minut, ampak ker je bilo neznosno dolgočasno, se je zdelo, kakor                   
da je trajalo ure. Zelo težko mi je bilo beležiti število visokih tonov, ki sem jih slišal. Trenutno vsoto sem si                     
ponavljal v glavi, dokler nisem slišal naslednjega tarčnega tona: »33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 34,                    
34, 34, 34, 34, 35, 35, 35, 35 …« Medtem ko sem štel, pa so mi misli malce tavale in na neki točk se nisem                         
več mogel spomniti, ali sem bil na 37 ali 47 tonih. Tipični postopek poročanja v nalogah štetja je, da ob                    
koncu vprašamo udeleženko, koliko tarč si je zapomnila ob koncu bloka, meni pa je ob tej izkušnji postalo                  
jasno, da bi nekdo lahko zaznal vse tarčne tone, ali pa napak slišal kak ne-tarčni ton in na koncu vseeno                    
podal pravilno število. 
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Kljub takšnim opazkam in pogostim poročilom o dolgčasu (Smith LeBeau, 2002), tesnobi            
(Ingram, 1989) in tavanju misli (Morrison idr., 2019) med izvedbo psiholoških nalog, pa njihovi              
doživljajski vidiki še niso bili sistematično raziskani. Razumevanje prvoosebne razsežnosti          
izvedbe psiholoških nalog s pomočjo sodobnih pristopov za pridobivanje doživljajskih podatkov           
nam bo morda pomagalo razumeti tudi medosebno variabilnost v raziskovanju          
vidno-prostorskega delovnega spomina. 

Raziskovalno vprašanje pričujočega magistrskega dela je torej, kakšno doživljanje je          
povezano z izvedbo naloge delovnega spomina. Da bi naslovili to raziskovalno vprašanje, smo             
vzeli tipično nalogo delovnega spomina, nalogo prepoznave spremembe, in zbrali tako vedenjske            
kakor doživljajske podatke o njeni izvedbi. Pričujoče magistrsko delo se osredotoča na            
fenomenologijo reševanja naloge vidno-prostorskega delovnega spomina. Opisuje bogastvo        
različnih doživljanj, ki so povezani z izvajanjem naloge ter situacijami, ko se to izvajanje              
prekine. V magistrskem delu se osredotočamo na kvalitativen opis različnih vidikov doživljanja.            
Študija pa je bila zasnova v upanju, da bomo lahko te izsledke implementirali v bodočih               
nevroslikovnih ter elektroencefalografskih raziskavah. 

Struktura magistrskega dela je sledeča: v Poglavju 1 razpravljamo o teoretskem konstruktu            
vidno-prostorskega delovnega spomina. Predvsem se osredotočamo na mesto delovnega spomina          
v širšem kontekstu psihološkega raziskovanja spomina ter na specifični, t.i. več-komponentni           
model delovnega spomina. V Poglavju 2 si pogledamo različne vire šuma, predvsem v             
raziskavah vidne kognicije ter raziskavah, v katerih se uporablja fMR. Razločujemo med            
šumom, ki ga lahko v dobri veri izločimo iz podatkov, ter t.i. kognitivnim šumom, torej tistimi                
vidiki medosebne variabilnosti, ki odsevajo delovanje kognitivnega sistema. V Poglavju 3 si            
pobližje pogledamo koncept psihološke naloge, njeno zgodovino, predpostavke ter osnovne          
elemente. Pogledamo si tudi najpogostejše psihološke naloge, s katerimi lahko raziskujemo           
vidno-prostorski delovni spomin. V Poglavju 4 si pogledamo osnove doživljajske perspektive.           
Predstavimo etnografski primer doživljanja izvedbe naloge delovnega spomina ter orišemo vlogo           
raziskovanja doživljanja v sodobni kognitivni znanosti. Iz razprave, predstavljene v tem           
poglavju, izpeljemo naše raziskovalno vprašanje. V Poglavju 5 si ogledamo drugi vidik teorije             
metodologije: fenomenologijo ter nevrofenomenologijo. Predstavimo osnove fenomenologije kot        
veje kontinentalne filozofije, fenomenologijo v kontekstu kognitivne znanosti, končno pa še           
raziskovalni program nevrofenomenologije. 

Poglavje 6 predstavlja prvo poglavje, v katerem poročamo o empirični raziskavi, ki            
predstavlja temelj pričujočega magistrskega dela. V Poglavju 6 predstavljamo raziskovalni načrt.           
V Poglavju 7 predstavljamo postopek kvalitativne analize doživljajskih podatkov. V Poglavju 8            
v etnografskem slogu predstavljamo, kako je iz vidika prvega avtorja magistrskega dela potekal             
raziskovalni vsakdan, kar vidimo kot bistven vidik zagotavljanja veljavnosti predstavljene          
raziskave. 

Nabor doživljajskih podatkov, ki smo jih zbrali, je širok ter globok. Kvalitativni podatki so              
predstavljeni v treh poglavjih. Poglavje 9 sestoji iz splošne predstavitve podatkov. Predstavljena            
so osnovna številska dejstva o raziskavi ter nekaj okvirnih opisov tega, kako je doživljati nalogo               
prepoznave spremembe. V Poglavju 10 predstavljamo tiste vidike, ki so se nahajali v ospredju              
zavesti. V Poglavju 11 predstavljamo porazdelitev odzadnjih občutkov. Razliko med doživljaji v            
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ospredju zavesti in odzadnjimi občutki bomo natančno opredelili v prihodnjih poglavjih.           
Poglavje 12 sestoji iz razprave. Bistven cilj slednje je zarisati, kako lahko izsledke te raziskave               
uporabimo v prihodnjih nevrofenomenoloških raziskovalnih načrtih. 

Pričujoče magistrsko delo ima Dodatek, v katerem se nahaja t.i. kodirna knjiga, v kateri so               
podrobno predstavljeni zbrani kvalitativni podatki ter njihovi medsebojni odnosi.  
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Poglavje 1. O čem govorimo, ko govorimo o delovnem spominu 

Koncept delovnega spomina in njegovih meja je ključen vidik človeškega stanja. Ogromno 
bogastvo modrosti in izkušenj, ki so nam na razpolago, je kot dobro založena delavnica. Ko 

napoči čas, da rešimo nek problem, pa le s trudom najdemo najboljša orodja, da jih nesemo tja, 
kjer jih potrebujemo.  

- Nelson Cowan, Kapaciteta delovnega spomina (2005) 

 

V tem poglavju si bomo pogledali najpogostejše pojmovanje teoretskega konstrukta          
vidno-prostorskega delovnega spomina. Osredotočili se bomo na t.i. več-komponentni model          
delovnega spomina, ki sta ga razvila Alan Baddeley in Graham Hitch (Baddeley & Hitch, 1974;               
Repovš & Baddeley, 2006; Baddeley, 2010). Pogledali si bomo različne teorije delovnega            
spomina, predvsem kar se tiče narave spominskih reprezentacij v delovnem spominu ter            
vprašanje, ali je delovni spomin zavesten ali nezaveden proces. Končno si bomo pogledali še              
nekaj teorij o tem, kakšen je živčni substrat delovnega spomina. 

Tu bomo privzeli večinsko pojmovanje delovnega spomina, ki temelji na razumevanju           
kognitivnega sistema kot stroja za procesiranje informacij. Skladno s tem razumevanjem           
duševnosti so kognitivni procesi moduli za procesiranje informacij, ki jih prek čutov            
pridobivamo iz okolja. Pri delovnem spominu so ti moduli lahko pasivni (informacije se v              
delovnem spominu zgolj ohranjajo) ali pasivni (moduli informacije osvežujejo in jih ohranjajo).            
Po analogiji z računalniškim algoritmom – natančnega, končnega postopka, ki prek več korakov             
vodi do izvedbe nekega cilja – lahko kognitivne sposobnosti pojasnimo z delovanjem večjega             
števila temeljnih podsistemov. Vsak izmed teh sistemov je odgovoren za en, visoko specializiran             
vidik procesiranja informacij, skupaj pa ti moduli udejanjajo kompleksne kognitivne funkcije.           
(Clark, 2001)  1

V tem poglavju predstavljamo okvirno zgodovino raziskovanja (delovnega) spomina v          
različnih psiholoških tradicijah. Ne trdimo, da gre za izčrpen pregled teorij delovnega spomina,             
niti se ne opredeljujemo glede kakovosti teh teorij. Gre le za splošen oris raziskovanja delovnega               
spomina v zadnjih 130 letih. 

1.1. Teorije spomina  

Skozi zgodovino psihologije je bilo govora o različnih vrstah spomina. William James je             
govoril o primarnem in sekundarnem spominu (James, 1890). Razlika med tema oblikama            
spomina je skladno z Jamesom v tem, ali je predmet spomina – torej tisto, kar je v spominu                  
shranjeno – ločen od naše zavesti ali ne. Tako James (prav tam, str. 646) zapiše: 

Predmet, ki se ga spominjamo v pravem pomenu te besede, je tisti, ki je bil celostno odsoten iz zavesti, in                    

1 To razumevanje kognitivnih sistemov pogosto ne vsebuje ontološke zavezanosti določenemu modelu           
duševnosti. Pogosto raziskovalke, ki delujejo znotraj klasične kognitivne znanosti, ne trdijo, da je kognitivni              
aparat računalnik, ki procesira informacije. Pri tem gre le za uporabno analogijo, ki nam pomaga razumeti                
različne kognitivne pojave (Simon, 2000). 

4 



zdaj ponovno vznika. Pripeljemo ga nazaj, spomnimo se ga, tako rekoč izvlečemo ga iz rezervoarja, v                
katerem so zakopani in nevidni nepreštevni drugi predmeti. Ampak predmet primarnega spomina ni             
poklican na tak način. Nikdar ni bil izgubljen. Njegovi podatki niso bili zavesti nikdar odrezani od                
podatkov tistega nemudoma prisotnega trenutka. 

Primarni spomin je torej spomin za predmete, ki so bili v prejšnjem trenutku še prisotni v                
naši zavesti – morda kot predmet zaznave – in jih zdaj ohranjamo tam. Sekundarni spomin pa je                 
spomin na dogodke ali dejstva, ki so izginili izpred naše zavesti; ki niso več prisotni v naših                 
mislih, ampak jih tja lahko ponovno prikličemo. Ko se nečesa spomnimo, ta spomin prestavimo              
iz sekundarnega v primarni spomin. Naj ponazorimo s primerom. Recimo, da nenadoma v             
spomin prikličem podobo vrabca. Predno sem se podobe ponovno zavedal, je bila le-ta shranjena              
v sekundarnem spominu. Če pa pred svojim oknom zagledam ptico ter hočem ugotoviti, za              
katero vrsto gre, njeno podobo, ko enkrat odleti stran in hitim do enciklopedije, ohranjam v               
zavesti in je del  primarnega spomina. 

Za razliko od Jamesove razdelitve, ki temelji na tem, ali gre pri neki spominski operaciji za                
ponovni priklic predmetov v zavest, ali le za ohranjanje nedavno videnih predmetov v zavesti,              
novejši modeli spomina predpostavljajo tri spominske sisteme, ki se razlikujejo glede na to,             
kolikšno količino informacije lahko vzdržujejo, kako dolgožive so informacije v teh shrambah, v             
kakšni obliki so shranjene in kakšen je proces ali mehanizem njihove izgube. Ti spominski              
sistemi so: senzorični spomin, kratkoročni spomin in dolgoročni spomin (Atkinson & Shiffrin,            
1968). 

Senzorični spomin zadržuje informacije, ki jih prejmemo preko čutnih zaznav. Vse zaznavne            
informacije so v senzoričnem spominu v neprocesirani obliki shranjene za kratek čas, ki             
omogoča, da jih lahko polno procesiramo predno jih integriramo in združimo z drugimi podatki              
(Coltheart, 1980). Informacije iz senzoričnega spomina izgubljamo zaradi spontanega bledenja          
reprezentacij. 

Pri teorijah senzoričnega spomina najpogosteje govorimo o dveh spominskih shrambah: o           
ikoničnem ter ehoičnemu spominu . Izkušnja uporabe ehoičnega oziroma slušnega spomina nam           2

je bržkone vsem znana. Predstavljajte si situacijo, ko vam nekdo razlaga neko skrajno             
dolgočasno zgodbo in potem v mislih malce odtavate stran. Na neki točki vaša sogovornica              
spremeni melodijo govora in spoznate, da vam zastavlja vprašanje. Šele, ko pozornost znova             
preusmerite nanjo, sprocesirate informacije in iz tega, kar je bil trenutek prej le oddaljen šum,               
pretolmačite vsebino njenih besed. 

Po drugi strani je ikonični spomin pomemben za grajenje vidne zavesti. Naše oči namreč              
nikoli ne mirujejo, ampak ves čas preiskujejo to, kar je pred nami, s t.i. sakadmi, drobnimi,                
avtomatiziranimi premiki oči. Raziskovalke trdijo, da je vsak posamezen nabor vidnih           
informacij, ki jih zajame ena sakada, shranjen v ikoničnem spominu. Vse te informacije se potem               
integrirajo v eno vidno zavest (Jonides, Irwin & Yantis, 1982). 

2 Tu natančneje razpravljamo le o ikoničnem in ehoičnem spominu, saj so teorije teh modulov senzoričnega                
spomina najbolj razvite. v literaturi se sicer pojavljajo tudi teorije o haptičnem senzoričnem spominu - tj.                
spominu na dotik (D’Esposito idr., 2002) - in proprioceptičnem senzoričnem spominu - tj. spominu na položaj                
lastnega telesa (Gentili idr., 2002) 
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Ocena trajanja informacij v ikoničnem spominu se gibljejo od 250 (Walsh & Thompson,             
1978) do 1500 (Landman, Spekreijse in Lamme, 2003) milisekund, trajanje ehoičnega spomina            
pa je nekje med dvema in tremi sekundami (Darwin, Turvey & Crowder, 1972). Kar je bistveno,                
je, da nam senzorični spomin specifično in kratkoročni spomin na splošno dovoljujeta, da             
zadržujemo informacije, ki jih še moramo procesirati. Na primer, ko nam je podana telefonska              
številka in si moramo zapomniti njenih devet cifer za toliko časa, da najdemo pisalo in jo                
zapišemo. 

Kratkoročni spomin tako traja, vse dokler ga osvežujemo. Teoretično ga lahko osvežujemo v             
nedogled, vendar pa si v kratkoročni spomin ne moremo shraniti neomejene količine informacij             
(kljub temu da bi si na predvečer izpita to želel marsikateri študent nevroznanosti). Medtem ko               
Atkinson in Shiffrin (1968) pojmujeta kratkoročni spomin kot pasivno shrambo, v katero            
odlagamo informacije, ki jih trenutno potrebujemo, bomo v nadaljevanju govorili o delovnem            
spominu, sistemu, ki pasivno shrambo nadgradi s procesi, ki omogočajo aktivno osveževanje,            
manipulacijo in integracijo informacij za potrebe izvedbe trenutne aktivnosti.  3

1.2. Delovni spomin 

Vidni delovni spomin je teoretični konstrukt, s katerim opisujemo našo kognitivno           
sposobnost, da v resničnem času zadržujemo in manipuliramo začasne reprezentacije spričo           
sekundarne dejavnosti (Conway idr., 2005; Wilhelm, Hildenbrandt & Oberauer, 2013). Ključno           
je, da nam ta kognitivna sposobnost dovoljuje vedênje, »ki ga vodijo informacije, ki niso              
nemudoma prisotne v okolju« (D'Esposito & Postle, 2015, str. 115). Te reprezentacije so nam              
prosto in hitro dostopne (Awh, Barton & Vogel, 2007), zadržujemo pa jih lahko tekom kratkih               
časovnih intervalov, ki trajajo od nekaj sekund do nekaj minut (Eriksson idr., 2015).             
Tradicionalno delovni spomin razumemo kot osnovno kognitivno komponento, ki omogoča          
množico kognitivnih sposobnosti. Nadalje, Luck in Vogel (2013) poročata o najdbah, ki kažejo,             4

da morda gre za splošen sistem vidnih reprezentacij, ki lahko po potrebi zadržuje vidne              
reprezentacije tekom krajših zakasnitev. 

Skladno s tem razumevanjem delovnega spomina je njegov cilj , da podpira našo trenutno             5

aktivnost. Tako naj bi vidni delovni spomin tvorilo več modulov, vsak izmed katerih opravlja              
določeno funkcijo, tj. uporabljamo različne procese, s katerimi aktivno ohranjamo in           

3 Sodobne teorije zavesti, denimo, trdijo, da so vsi vidiki doživljanja, ki so dostopni zavestni refleksiji, shranjeni                
v delovnem spominu (Block, 1995; 2008). Skladno s to teorijo, je vsak vidik vidne zavesti, ki je dostopen                  
refleksiji, na neki točki shranjen v ikonični spomin.  

4 Skladno s pojmovanjem duševnosti kot sistema za procesiranje informacij, ki smo ga orisali v uvodnih delih                
tega poglavja, je torej delovni spomin podsistem bolj splošnih kognitivnih sposobnosti.  

5 Beseda cilj tu ni uporabljena v teleološkem smislu, marveč kibernetičnem. Skladno s prvim pojmovanjem, je               
cillj nekaj zaželenega; nekaj, kar bi bilo dobro doseči (Perner, Priewasser & Roessler, 2018). Skladno s                
slednjim vidikom pa lahko sistem opredelimo kot populacijo strukturnih enot, med katerimi obstajajo             
funkcionalne povezave, skupaj pa ta populacija opravlja nek cilj. Beseda cilj se tu torej nanaša na to, kaj počne                   
sistem v celoti (Meadows, 2009). V teoriji kognitivne znanosti kibernetično pojmovanje besede cilj ustreza t.i.               
algoritmičnemu nivoju opisa, skladno s katerim v splošnem opredelimo, kaj v grobem počne nek kognitivni               
sistem (Marr, 1982). Ena izmed mogočih opredelitev cilja vidno-prostorskega delovnega spomina je torej             
začasno vzdrževanje in manipuliranje z informacijami v vidni in/ali prostorski modalnosti (Wilhelm,            
Hildenbrandt & Oberauer, 2013). 
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procesiramo spomin v našem delovnem spominu. 

To je osrednja ideja več-komponentnega modela delovnega spomina, ki sta ga v šestdesetih             
razvila Baddeley in Hitch (1974). Skladno s tem modelom naj bi delovni spomin sestavljali              
fonološka zanka, vidno-prostorska skicirka, osrednji nadzornik in epizodični medpomnilnik. Ta          
porazdelitev je shematično ponazorjena na sliki 1. 

 

Slika 1: Shematična ponazoritev več-komponentnega modela vidno-prostorskega delovnega 
spomina  

Osrednji nadzornik je komponenta delovnega spomina, ki je odgovorna za dinamično in            
fleksibilno dodeljevanje pozornosti na informacije, ki so pomembne za izvedbo nekega cilja. Gre             
za sistem, ki obenem preusmerja pozornost na dano nalogo (tj. nalogo delovnega spomina;             
Cowan, 2005), obenem pa regulira kognitivne procese tako, da preusmerja pozornost stran od             
nepomembnih ter motečih dejavnikov. Njegove glavne naloge so kodificiranje novih in           
nadomeščanje starih informacij, vezanje informacij v integrirane reprezentacije, koordiniranje         
komponent delovnega spomina, menjava med nalogami ter selektivna pozornost. (Wongupparaj,          
Kumari & Morris, 2015) 

Fonološka zanka je najbolj proučevan vidik delovnega spomina. Predstavlja substrat          
notranjega govora , ki osvežuje slušne informacije, da jih ne izgubimo (npr. ko nam nekdo pove               6

telefonsko številko in jo potem v mislih ponavljamo). Ko določena slušna informacija začne             
bledeti, jo fonološka zanka ponovi in tako obnovi njeno jakost. Igra pa še eno vlogo: preslikuje                
informacije iz drugih oblik spominskih reprezentacij v fonološko reprezentacijo, tako da jih            
lahko potem obnavljamo v fonološki zanki (na primer, ko si moramo zapomniti niz barv, jih               
najprej poimenujemo z besedami, potem pa te besede ponavljamo). 

6 Izraz notranji govor na tem mestu uporabljamo v teoretično neobteženem smislu, torej kot misli, izražene v                
jeziku. Kakor bo razvidno iz poglavja 3, so modeli delovnega spomina, o katerih razpravljamo na tem mestu,                 
izpeljani predvsem iz vedenjskih podatkov (tj. podatkov, ki so opazljivi in opisljivi iz tretjeosebnega gledišča               
kot izrecno vedenje udeleženk). Tu se torej ne nanašamo na notranji govor, kakor ga v raziskovanju                
doživljanja pojmuje Russell Hurlburt (npr. Heavey & Hurlburt, 2008; Hurlburt idr., 2016).  
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Vidno-prostorska skicirka je komponenta delovnega spomina, ki ohranja in manipulira z           
vidnimi in prostorskimi informacijami. Dalje jo lahko razdelimo na dve podkomponenti: na            
vidno shrambo (visual cache), ki ohranja informacije o obliki in barvi, ter notranjega risarja              
(inner scribe), ki procesira informacije o prostoru in gibanju. Skladno z Logiem lahko vlečemo              
vzporednice med vidno-prostorsko skicirko in fonološko zanko, saj obe osvežujeta vsebino           
spominskih reprezentacij (Logie, 1995).  

Epizodični medpomnilnik je komponenta delovnega spomina, ki omogoča integracijo         
informacije iz različnih domen (npr. vidne, slušne, jezikovne) v časovno opredeljene strukture            
(kakršne so zgodbe ali spomini). Kot tak je epizodični pomnilnik tesno povezan z dvema              
drugima kognitivnima sposobnostma: pripisovanju semantične vsebine in dolgoročnim        
spominom (Baddeley, 2000). 

1.3. Kapaciteta delovnega spomina 

Ključnega pomena je, da je za delovni spomin značilno, da lahko v njem zadržimo le               
omejeno število predmetov. Koliko informacij lahko naenkrat zadržujemo pred mislimi,          
označujemo s kapaciteto delovnega spomina (working memory capacity).  

Ob obravnavi kapacitete delovnega spomina, ne moremo mimo odmevnega članka o           
»magični številki sedem«. Zgodnje študije delovnega spomina so namreč kazale, da si lahko             
naenkrat ogledamo in zapomnimo okrog sedem elementov (Miller, 1956). Zanimivo je, da je             
avtor teh raziskav George Miller trdil, da si v resnici lahko zapomnimo manjše število objektov –                
med tri in pet – število sedem si je izbral le kot poetičen naslov članka (Underwood, 1976). 

Eksperimentalni izsledki največkrat poročajo o kapaciteti med tremi in petimi objekti           
(Alvarez & Cavanagh, 2004). Tradicionalna »mera«, s katero se je ocenjevala kapaciteta            
delovnega spomina, je bila t.i. spominski razpon, največje število edinstvenih objektov, ki jih             
lahko uspešno obnovimo iz delovnega spomina (Cowan, 2010). Nujno je omeniti prelomni            
članek Lucka in Vogla (1997), v katerem sta pokazala, da si lahko zapomnimo le omejeno               
število predmetov, namreč tri do pet. Iz tega izvira t.i. teorija utorov (slot theory). Lahko si                7

predstavljamo končno število metaforičnih utorov v delovnem spominu, vsakega izmed katerih           
lahko zapolnimo z enim predmetom. Teorija temelji na dveh močnih predpostavkah: 

a) vse merodajne informacije o danem objektu so kodificirane kot ena diskretna enota; 

b) naša notranja stanja ne morejo nikdar privesti do lažnega pozitivnega odziva (Wilken &              
Ma, 2004). Povedano drugače, v spomin ne moremo shraniti predmeta, ki ga nismo             
dejansko videli.  

Problem te teorije je, da se zdi, da si lahko zapomnimo veliko večje število objektov, v                
kolikor so ti združeni v skupine, prek t.i. skupkanja (chunking) (Eriksson idr., 2015). Dodatna              
težava teorije utorov, ki izvira iz same metodologije naloge zaznavanja spremembe, je, da nam              
ne poda informacij, kako dobro si zapomnimo posamezne objekte. Naloga prepoznave           

7     Skladno s Cowanom (2001) število, ki predstavlja zgornjo mejo kapacitete delovnega spomina označujemo s 
črko K. 
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spremembe nam namreč pove le, ali udeleženke znajo razlikovati en predmet od drugega (Brady,              
Konkle & Alvarez, 2011). Alvarez in Cavanagh (2004) sta tako preverjala, če obstaja zgornja              
meja vidnih informacij, ki jih lahko zadržimo v delovnem spominu. Strokovni izraz vidna             
informacija je izbran namenoma in se nanaša na vidne lastnosti objektov in ne na informacijsko               
teorijo, kakršna je sicer tipična za klasično kognitivno znanost (prim. Clark, 2001).  

Alvarez in Cavanagh (2004) sta ugotovila, da kapaciteta vidno-prostorskega delovnega          
spomina ni vedno enaka, ne glede na razred dražljajev, ampak se spreminja glede na              
informacijske zahteve posamezne domene. To pomeni, da kompleksnejši ko so predmeti, manj si             
jih lahko zapomnimo. Kljub temu pa moramo upoštevati, da obstaja zgornja meja tudi za izredno               
preproste objekte. Na podlagi te ugotovitve se zdi, da imamo poleg razpona še eno količino, ki je                 
merodajna za oceno kapacitete vidno-prostorskega delovnega spomina: ločljivost (resolutiom)         
oz. verodostojnost (fidelity) (Brady, Konkle & Alvarez, 2011). Kodifikacija podatkov torej ni            
vezana na diskretne utore, ampak na fleksibilne mentalne vire , ki jih lahko po potrebi              8

porazdelimo med predmeti spomina. 

Na podlagi prve ugotovitev Alvareza in Cavanagha (2004) torej lahko izpeljemo           
alternativno teorijo vidno-prostorskega delovnega spomina: teorijo zveznih virov (mental         
resource theory). Prvi dokaz v prid premisleku teorije utorov vidno-prostorskega delovnega           
spomina je dejstvo, da natančnost pada sorazmerno s številom predmetov, ki si jih moramo              
zapomniti (Ma, Husain & Bays, 2014). Ta ugotovitev napada predvsem trditev teorije utorov, da              
predmet shranimo ali pa sploh ne. Povedano drugače, ta teorija ne predvideva zveznih razlik v               
točnosti zapominjanja.  

Glavna razlika med tema teorijama je, da teorija zveznih virov razume delovni spomin kot              
nekaj fleksibilnega. Ne gre za pojav, ki deluje po načelu vse ali nič, ampak lahko mentalne vire v                  
različnih obsegih namenimo različnim objektom glede na to, kaj odnos zahteva naloga.  

Ker pri teoriji mentalnih virov nimamo predmetov, ki so ali shranjeni ali pa ne, se lahko                
pojavijo napake pri njihovem zapisu. Te napake lahko v veliki meri razumemo kot zaznavni šum               
ter posledice omejenosti naše pozornosti (Ma, Husain & Bays, 2014). Šum je torej lahko              
posledica kratke izpostavljenosti dražljaju. Če je ta zadostna, pa lahko opazimo gornjo mejo             
kapacitete spomina. Nadaljnje, šum izvira tudi iz zadrževanja in manipuliranja predmeta v            
delovnem spominu. Šum, ki izvira iz zadrževanja ter manipulacije, pa je posledica tako časa              
spominjanja ter velikosti nabora (prav tam). 

Še ena razlika med teorijo utorov in teorijo mentalnih virov, ki sicer napovedujeta podobne              
vedenjske rezultate, je v pripisovanju pomena ugibanju. Prva trdi, da se bo posluževala ugibanja,              
če udeleženka kot testni dražljaj prejme predmet, ki ni shranjen v enem od utorov. Alternativno               
pa slednja teorija trdi, da je vsaj delu tega predmeta namenjeno nekaj mentalnih virov in tako                
lahko udeleženka s približno gotovostjo trdi, ali gre za nov ali star predmet (Eriksson idr., 2015).  

8 Izraz mentalni viri ni natančneje opredeljen. Gre za abstraktno idejo o zmogljivosti kognitivnega aparata, ki se                
v različnih zgodovinskih obdobjih in različnih raziskovalnih paradigmah lahko nanaša na druge pojave             
(Hoffman, 2013). 
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1.4. Je delovni spomin zavesten? 

Doslej smo razpravljali o pojmovanju delovnega spomina, ki je intimno zvezano z izvršno             
pozornostjo – torej z voljnim nadzorom pozornosti. Voljni nadzor pozornosti nujno vključuje to,             
da se zavedamo prisotnosti dražljajev. Še več, nekatere avtorice trdijo, da je delovni spomin              
nujno zavesten proces (Baars & Franklin, 2003). Eriksson in kolegice (2015) pa v svojem              
preglednem članku o našem trenutnem razumevanju delovnega spomina opozarjajo, da je eno            
izmed odprtih vprašanj pri raziskovanju spominskih procesov, ali je delovni spomin zgolj            
zavesten proces, ali lahko vključuje tudi nezavedne procese.  

Kot nezaveden proces je mišljeno, da se udeleženke v raziskovalnih situacijah zavedajo, da             
so videle nek dražljaj. Stein, Kaiser ter Hesselmann (2015) predstavijo metodološki pristop za             
raziskovanje delovnega spomina, ki nakazuje, da lahko udeleženke uspešno izvedejo nalogo           
delovnega spomina, ne da bi se zavedale dražljaja. Tovrstne psihološke naloge običajno sledijo             
podobni strukturi: udeleženke najprej vidijo dražljaj, ki si ga morajo zapomniti. Dražljaj je             
običajno slabo viden (npr. zastrt je za naborom črt ali mrežo). Dražljaju sledi obdobje zamika,               
med katerim morajo dražljaj vzdrževati v spominu. To obdobje je pogosto zapolnjeno z             
različnimi motečimi dražljaji, katerih namen je zmotiti spominske procese. Ob pozivu morajo            
udeleženke nato nakazati, kakšna je bila identiteta dražljaja, ki so si ga morale zapomniti, ter               
podati subjektivno oceno zavedanja prvega dražljaja.  

Oceno zavedanja dražljaja udeleženke tipično podajo z uporabo lestvice zaznavnega          
zavedanja (perceptual awareness scale). Gre za orodje, ki sta ga razvila Thomas Z. Ramsøy in               
Morten Overgaard (2004). Avtorja trdita, da se tudi v normativni zaznavi ne zavedamo vseh              
predmetov do enake mere. Z uporabo introspekcije – opazovanjem lastnih duševnih procesov –             
sta vzpostavila štiristopenjsko lestvico, s katero lahko poročamo o tem, v kakšni meri se              
zavedamo nekega vidika zaznave, kjer 1 predstavlja povsem nezavedno zaznavo (in udeleženke            
posledično ugibajo pri odzivu), 4 pa predstavlja popolno zavedanje in gotovost o videnem.  

Nadalje, raziskovalke uporabljajo še bolj radikalne raziskovalne načrte. Dutta in kolegice           
(2014) ter Soto in kolegice (2011) so uporabili raziskovalne načrte, kjer so bile udeleženke              
dejansko izpostavljene dražljaju le v 50 % primerov. S tem so pridobili podatke, s katerimi so                
lahko razločevali med primeri, kjer so udeleženke videle dražljaj in ga potem zaradi motečega              
elementa pozabile, primeri, kjer dražljaja sploh ni bilo in so odgovorile naključno, ter primeri,              
kjer dražljaja sploh niso videle. Skupna ugotovitev navedenih študij je, da lahko tudi ob              
nezavedni zaznavi udeleženke izvedejo nalogo vidno-prostorskega delovnega spomina z         
uspešnostjo, ki presega naključno ugibanje.  

Soto in Silvatno (2014) na podlagi teh izsledkov izpostavljata, da lahko razločujemo med             
vsebino delovnega spomina in tem, kar doživljamo – torej, da ni nujno, da si zapomnimo le tisto,                 
kar vstopa v naše zavedanje. Pri tem izpostavljata, da ni nujno, da so nezavedni procesi pasivni.                
Opozarjata, da moramo še vedno biti pozorni na nalogo, če hočemo, da se v našem delovnem                
spominu ohranijo nezavedne reprezentacije. Zaključujeta, da je  

[k]ljučni vidik ta, da lahko delovnospominske procese vpokličemo brez zavedanja, da lahko [delovni             
spomin] deluje z nezavednimi reprezentacijami in da so procesi, s katerimi dosežemo, da vsebina              
[delovnega spomina] vstopa v zavest, odvisni od več dejavnikov (tj. pozornosti, nepozornosti, motivacije in              
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hevristik). (prav tam, str. 524) 

Izsledki, ki smo jih opisali zgoraj (tj. da lahko delovni spomin deluje tudi s spominskimi               
reprezentacijami, ki se jih ne zavedamo), bodo pomembni kasneje, v naši razpravi o tem, kako               
doživljamo izvedbo naloge delovnega spomina.  

1.5. Živčni substrat delovnega spomina 

Kakor smo omenili zgoraj, je zamejitev konstrukta delovnega spomina v veliki meri odvisna             
od tega, kakšen vhodni podatek procesiramo in kakšne so zahteve naloge. Kot tak delovni              
spomin temelji tudi na raznolikem živčnem substratu. V tem odseku si bomo pogledali, kakšen je               
nevronski substrat delovnega spomina na treh nivojih opisa: na nivoju sistemske nevroznanosti            
(tj. katera možganska področja so vpletena v procesiranje delovnega spomina), elektrofiziologije           
ter nevrobiologije.  

Kar se tiče možganskih področji, so v procesiranje delovnega spomina vpleteni prefrontalna            
skorja, temenska skorja, bazalni gangliji kot tudi regije, ki procesirajo modalnost objekta, ki si ga               
moramo zapomniti – torej to, za kakšne vrste dražljaj gre (npr. ali je to barva, usmeritev, ali                 
položaj) (Eriksson idr., 2015). Prefrontalni korteks – del možganov, ki je odgovoren za             
dodeljevanje pozornosti, načrtovanje, odločanje in socialno vedenje – predstavlja izvršno          
komponento delovnega spomina, saj nam dovoljuje, da si zamislimo cilje in način njihovega             
doseganja (Lara & Wallis, 2015) 

Zgoraj smo omenili, da ključno vlogo pri delovnem spominu igra pozornost. Celo če             
sprejmemo, da je delovni spomin lahko nezaveden proces in da lahko deluje z uporabo              
nezavednih reprezentacij, moramo vseeno biti pozorni na samo nalogo. Pri dodeljevanju           
pozornosti pri delovnem spominu je bistveno vpletena prefrontalna skorja (Rossi idr., 2008).            
Predvsem dorsolateralna prefrontalna skorja predstavlja izvršno komponento delovnega        
spomina, saj nam dovoljuje, da si zamislimo cilje in način, na katerega jih lahko dosežemo               
(Barbey, Koenigs & Grafman, 2012). 

Poleg tega je prefrontalna skorja tisti del možganov, katere izvršne sposobnosti nam            
omogočajo, da aktivno vzdržujemo kontekstualno pomembne informacije (Kane & Engle, 2002;           
Cowan, 2001). Povedano drugače, prefrontalna skorja je tista, ki določa, kateri deli našega             
zaznavnega polja so pomembni za doseganje cilja in se jim tako bolj posvetimo.  

Iz tega sledi Cowanov (2001) model delovnega spomina, ki naj bi bil razpršen prek številnih               
možganskih omrežij, ki poleg prefrontalnega korteksa vključujejo »anteriorno cingulatno skorjo,          
hipokampalni kompleks ter temenskosenzorično in motorično skorjo« (Kane & Engle, 2002, str.            
641). Anteriorna cingulatna skorja je pomembno aktivna ob izvedbi nalog, ki naj bi bile              
povezane s čustvovanjem (Rolls, 2019), hipokampalni kompleks je aktiven med nalogami,           
katerih izvedba terja utrjevanje kratkoročnih spominskih reprezentacij v dolgoročne (Squire idr.,           9

2015), temenski reženj pa je povezan s čutnimi zaznavami (Sereno & Huang, 2014) ter              
nalogami, ki se nanašajo na integracijo različnih zaznavnih modalnosti (Brang idr., 2013). 

Kakor sklepata Kane in Engle (2002), lahko evolucijsko gledano ta omrežja pojmujemo kot             

9      Utrjevanje kratkoročnega spomina v dolgoročni spomin imenujemo tudi konsolidacija.  
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orodja za hranjenje različnih vrst spominskih reprezentacij. Senzorična in motorična omrežja           
(torej čelno-temenska področja) so pomembno aktivna med nalogami, katerih izvedba naj bi bila             
povezana z distribuiranimi in integriranimi reprezentacijami, medtem ko naj bi hipokampus ter            
prefrontalna skorja hranila diskretne reprezentacije. Povedano drugače, na podlagi tega, med           
kakšnimi nalogami so aktivni ti možganski predeli, lahko sklepamo, da so hipokampalna            
področja ter prefrontalni korteks povezani s procesiranjem tistih vidikov našega spomina, ki so             
surovi in še niso združeni v bolj zapletene spominske reprezentacije. Po drugi strani pa so               
senzorična in motorična omrežja tista, ki so odgovorna za procesiranje integriranih spominskih            
reprezentacij. Iz tega gledišča je naloga prefrontalnega korteksa, da posodablja informacije,           
povezane z našim takojšnjim ciljem, hipokampus pa jih veže skupaj informacijami o našem             
kontekstu.  

Ker gre pri reprezentacijah v delovnem spominu za medsebojno povezane, rekurzivne           
povezave, je predlagano (Braver & Cohen, 2000), da so v to omrežje vpletene tudi globlje               
možganske strukture, ki dovoljujejo, da v prefrontalnem korteksu pride le do procesiranja            
dražljajev, ki so pomembni za izvedbo naloge. Skladno s to teorijo je prefrontalni korteks              
povezan z dopaminergično potjo z začetkom v ventralnem tegmentalnem področju v srednjih            
možganih.  

Študije kažejo pomen frontostriatalne dopaminergične poti pri moduliranju aktivnosti         
delovnega spomina. Dopamin je živčni prenašalec, ki je pomemben za nadzor gibanja (Gepshtein             
idr., 2013) ter vedenje, ki ga motivirajo nagrade (Bressan & Crippa, 2005). Ob odsotnosti              
dopamina v čelnem režnju pride do motenj delovnega spomina, ki jih lahko odpravimo prek              
iniciiranja dopaminergičnih agonistov, torej snovi, ki se sintetizirajo v dopamin.          
Dopaminergično delovanje v frontalnem režnju lahko v grobem razdelimo na dve modalnosti:            
tonično, ki jo nadzorujejo D1 receptorji, ter fazično, ki je vezana na D2 dopaminergične              
receptorje.   10

Zdi se, da je to dvojno delovanje dopaminergičnih receptorjev substrat hranjenja aktivnih            
reprezentacij v delovnem spominu. Tonična dopaminergična aktivnost podpira aktivno hranjenje          
informacij – torej, da nek predmet shranimo v spomin – fazična aktivnost pa podpira              
manipulacijo reprezentacij, oziroma to, da jih lahko v delovnem spominu spreminjamo           
(D'Esposito & Postle, 2015). 

Nevronski substrat omejene kapacitete delovnega spomina so raziskovalci iskali predvsem v           
aktivnosti med obdobjem zakasnitve v eksperimentalnih paradigmah. Teorija utorov razlaga          
povečanje nevronske aktivnosti med nalogami delovnega spomina kot korelat več zasedenih           
mest v spominu. Pri tem so ključnega pomena študije, ki proučujejo t.i. kontralateralno             
zakasnjeno aktivacijo (contralateral delay activation).  

Kontralateralna zakasnjena aktivacija je v elektrofiziološkem raziskovanju možganske        
dejavnost poseben od dogodka odvisen potencial (event-related potential). Med izvajanjem          11

10 Izraz tonično se nanaša na zvezno, neprekinjeno dejavnost, medtem ko se izraz fazično nanaša na dejavnost, ki                 
je prekinjena in poteka v diskretnih stadijih.  

11 Delovna opredelitev od dogodka odvisnega potenciala je sledeča. Gre za »nabor sprememb v električni              
napetosti, ki so konsistentne, imajo eno samo mesto v možganih, kjer nastajajo, njihova amplituda pa se                
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naloge delovnega spomina lahko v elektroencefalografskih meritvah na posteriornih predelih          
skalpa opazimo krivuljo električnega signala, ki je v časovni fazi s spominskim dražljajem.             
Kontralateralna zakasnjena aktivacija je val retinotopične, negativno usmerjene dejavnosti, ki ga           
vidimo v temenskem režnju, v polovici možganov, kontralateralni od dražljaja, ki si ga moramo              
zapomniti. Kaže se, da amplituda signala narašča skladno z večjim številom predmetov v             
spominu (Luck, 2014). Pri treh ali štirih pa doseže asimptoto (Ma, Husein & Bays, 2014;               
Eriksson, 2015). 

 

 

Slika 2: Stopnja kontralaterlane zakasnjene aktivacije v odvisnosti do števila zapomnjenih 
predmetov (povzeto po Vogel & Machizawa, 2004) 

Slika 2 prikazuje stopnjo kontralateralne zakasnjene dejavnosti. Kakor vidimo, njena          
vrednost narašča z vsakim dodanim predmetom v dražljaju. Asimptoto doseže pri štirih            
dražljajih, potem pa v nekaterih primerih celo začne upadati.  

1.6. Povzetek poglavja 

V tem poglavju smo si pogledali enega izmed najbolj razširjenih pojmovanj delovnega            
spomina. Pri delovnem spominu gre za kognitivno sposobnost, ki nam dovoljuje, da v spominu              
ohranjamo začasne reprezentacije, medtem ko izvajamo še neko sekundarno dejavnost.          
Najpomembnejši model je t.i. več-komponentni model delovnega spomina, skladno s katerim           
lahko to kognitivno funkcijo razčlenimo na več modulov: vidno-prostorsko skicirko, ki je            
odgovorna za procesiranje vidnih reprezentacij, fonološko zanko, ki poimenuje dražljaje ter jih            

sistematično razlikuje med časovnimi obdobji, posameznicam, itn. Torej, komponenta od dogodka odvisnega            
potenciala je vir sistematične in zanesljive variabilnosti v elektrofizioloških podatkih.« (Luck, 2014, 68). 
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ohranja v obliki ponavljajočega notranjega govora, epizodični medpomnilnik, ki kratkožive          
spominske reprezentacije veže na dolgoročne spomine, ter osrednji nadzornik, ki dodeljuje           
pozornost tistim vidikom okolja, ki so pomembni za izvedbo naše naloge.  

Iz tega smo se prestavili na dve aktualni razpravi znotraj raziskovanja delovnega spomina.             
Prva se tiče kapacitete delovnega spomina, torej zgornje količine predmetov, ki jih lahko             
shranimo v delovnem spominu, preden jih začnemo pozabljati. Tu sta najbolj pomembni dve             
teoriji. Prva je t.i. teorija diskretnih utorov, ki trdi, da delovni spomin sestoji iz treh do štirih                 
prostorov, ki jih lahko napolnimo s posameznimi predmeti. Ko število predmetov, ki jih držimo              
v spominu, preseže število prostorov ali utorov, ki jih imamo na voljo, posamezne predmete              
začnemo pozabljati. Druga teorija je t.i. teorija zveznih mentalnih virov. Ta trdi, da imamo              
omejeno količino mentalnih virov, ki jo lahko dinamično razporedimo preko objektov. To            
pomeni, da si lahko zapomnimo bodisi en objekt zelo dobro ali več objektov bolj slabo.  

Druga aktualna razprava v raziskovanju delovnega spomina, ki smo se je dotaknili, se tiče              
vprašanja, ali je delovni spomin nujno zavesten proces. Sodobne empirične raziskave pa so             
pokazale, da lahko v delovnem spominu shranimo tudi nezavedne reprezentacije – torej, da si              
lahko zapomnimo tudi predmete, ki jih nismo zavestno opazili.  

V zadnjem odseku smo si pogledali živčni substrat delovnega spomina. Pogledali smo si,             
kako je dorsolateralna prefrontalna skorja odgovorna za dinamično razporejanje pozornosti,          
hipokampus za integracijo osnovnih gradnikov vidnih reprezentacij v kompleksne spominske          
reprezentacije ter kako so slednje distribuirano kodificirane v čelno-temenskih področjih.          
Nadalje smo si pogledali vlogo živčnega prenašalca dopamina pri delovnem spominu.           
Specifično, pogledali smo si, kako dvojno delovanje dopamina v prefrontalnem režnju podpira            
dvojno naravo spominskih reprezentacij: na eni strani so spominske reprezentacije fleksibilne,           
saj jih lahko dinamično prerazporejamo glede na potrebe naloge, obenem pa so dovolj stabilne,              
da verodostojno odsevajo predmete v našem okolju.  

V naslednjem poglavju si bomo pogledali specifični problem v psihološkem raziskovanju,           
problem medosebne variabilnosti, torej tega, da lahko pri izvedbi iste naloge odkrivamo velike             
razlike med posameznicami. Vznik medosebne variabilnosti bomo povezali z različnimi vrstami           
šuma, oziroma motenj v podatkih. Končno bomo vzpostavili razliko med tistimi oblikami šuma,             
ki jih lahko smatramo za resnične motnje in jih moramo izločiti, ter tistimi, ki v resnici                
predstavljajo pomemben vir podatkov (ki pa jih preprosto nismo predvideli pri snovanju            
raziskave).   
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Poglavje 2. Taksonomija šuma  

Že dolgo verjamem, da je količina hrupa, ki jo nekdo lahko prenese, ne da bi ga zmotila, v 
obratnem sorazmerju z njegovimi mentalnimi sposobnostmi, in jo tako lahko smatramo za precej 

dobro merilo le-teh.  

- Arthur Schopenhauer, Svet kot volja in predstava (1819|2010) 

 

Strategija brez taktike je najpočasnejša pot do zmage. Taktika brez strategije je zgolj hrup 
pred porazom.  

- Apokrifno, Sunzi 

 

V tem poglavju bomo predstavili taksonomijo šuma, ki znotraj raziskav v kognitivni            
znanosti prispeva k pojavu medosebne variabilnosti. Razpravljali bomo torej o različnih           
dejavnikih, ki botrujejo temu, da pod enakimi eksperimentalnimi pogoji pri različnih           
posameznicah najdemo razlike v podatkih. Porazdelitev vrst šuma, ki jo predstavljamo na tem             
mestu, smo za potrebe tega magistrskega dela izpeljali iz treh teoretskih razprav o medosebni              
variabilnosti: iz člankov Gi-Yeul Baeja in kolegic (2014) ter Mohameda Seghierja in Cathy Price              
(2018), vključili pa smo tudi del učbeniške razprave o slikanju s funkcijsko magnetno resonanco              
(Heuttel, Song & McCarthy, 2009). Povedano drugače, vrste šuma, ki jih predstavljamo v tem              
poglavju, ne odsevajo vseh možnih dejavnikov, ki vodijo do variabilnosti v izvedbi naloge,             
ampak so omejeni na raziskovanje vidne kognicije ter nevroslikovne raziskave, ki se poslužujejo             
slikanja s funkcijsko magnetno resonanco.  

Najprej bomo razpravljali o tistih dejavnikih, ki so pomembni za pojav medosebne            
variabilnosti, za katere menimo, da je koristno, da jih znotraj kognitivnoznanstvenih raziskav            
poskušamo izločiti prek kontrolnih pogojev, tj. za tiste dejavnike, katerih vpliv lahko resnično             
smatramo za šum v podatkih. Potem pa si bomo ogledali še t.i. kognitivni šum, dejavnike, ki so                 
vezani na različne strategije ter kognitivne stile. Kot taki torej predstavljajo pomemben vir             
podatkov, ne pa le nekaj, kar jih dela za bolj zmedene.  

2.1. Genetske razlike 

Najprej se bomo osredotočili na individualne razlike, torej, kako se udeleženke razlikujejo             
ena od druge neodvisno od pogojev eksperimenta. Pri tem so pomembne predvsem intrinzične             
razlike, oz. kako so si udeleženke različne kot take (npr. z vidika njihove fiziologije), ne le, kako                 
se razlikujejo v smislu mentalnih operacij, ki jih opravljajo za izvedbo neke naloge. Najbolj              
očitna tovrstna razlika se nanaša na genetske razlike med posameznicami, ki so razlog za              
raznolikost v njihovih možganskih anatomijah. 

V raziskavah v kognitivni znanosti se pogosto srečamo z anatomskimi razlikami, ki se tičejo              
lateralizacije jezikovnega procesiranja. Lateralizacija možganske funkcije je v nevroanatomiji         
izraz, ki se nanaša na tiste možganske funkcije, ki se nahajajo le v eni možganski hemisferi.                
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Jezikovno omrežje (ki v grobem sestoji iz Brocovega in Wernickejevega področja ter fasciculus             
arcuatusa, trakta, ki ju povezuje) je pri večini posameznic levolateralizirano, kar pomeni, da se              
nahaja v levi možganski hemisferi. Kljub temu pa pri okrog 7 % posameznic jezikovno omrežje               
najdemo lateralizirano v desni hemisferi (prim. Drane idr., 2012).  

V kognitivni nevroznanosti je standardni protokol med izvedbo nevroslikovnih študij, da od            
udeleženk poberemo podatke o njihovi ročnosti (ali večinoma uporabljajo desno ali levo roko).             
Razlog za to je, da se jezikovno omrežje pojavlja v desni možganski hemisferi predvsem pri               
levičnih posameznicah (lahko rečemo, da je jezikovno omrežje kontralateralno od dominantne           
roke). Raziskave kažejo, da ima 27 % močno levičnih posameznic jezikovno omrežje desno             
lateralizirano za razliko od zgolj 4 % močno desničnih posameznic (Knecht idr., 2000).  

Da bi zagotovili, da natanko vemo, katero možgansko hemisfero opazujemo na posnetkih,            
opravljenih s slikanjem s funkcijsko magnetno resonanco, udeleženkam v tovrstnih študijah pred            
začetkom slikanja pogosto nad levo obrv nalepimo tableto vitamina E. Tablete vitamina E             
vsebujejo vodo in maščobo ter ko jih slikamo s funkcijsko magnetno resonanco na posnetku              
sijejo belo. Tako že na samem posnetku vemo, katera možganska hemisfera je leva in katera               
desna.  

2.2. Fiziološke razlike 

Druga konstelacija izvorov nevronskega šuma so fiziološke značilnosti naših teles. Ob           
vsakem pulzu krvi, ki jo utripi srca pošljejo po telesu, se naši možgani malce premaknejo. Na                
sliki 4 lahko vidimo fMR posnetek možganskega debla in malih možganov. Posnetek je ojačan z               
algoritmom, ki poveča razlike v obliki možganskega tkiva tekom cikla utripa srca, ki nam tako               
postanejo vidne z golim očesom. (Holdsworth idr. 2016; Terem idr., 2018) 

 

Slika 3: Premikanje možganov zaradi utripanja srca (povzeto po Holdsworth idr. 2016) 

Vpliv premikov možganskega tkiva zaradi utripanja srca lahko spremljamo z uporabo           
naprav, kakršen je balistokardiograf. Pri tem gre za tehniko merjenja balistične sile srca, katere              
izsledki nam lahko pomagajo določiti, v katerih trenutkih med slikanjem možganov so ti imeli              
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spremenjeno obliko zaradi pulza krvi 

2.3. Zaznavne razlike 

Bae in kolegi (2014, 2015), so poizvedovali o medosebnih razlikah pri delovnem spominu             
za barve. Pokazali so, da se v različnih kontekstih naša občutljivost za barvne odtenke spreminja.               
Bae in kolegi (2015), denimo, so ugotovili, da si ob poznavanju besed za dane barvne odtenke te                 
zapomnimo natančno, v kolikor pa zanje nimamo izrazja, si barve zapomnimo le približno             
natančno. Povedano točneje, v grobem si zapomnimo barvo, za katero imamo besedo, potem pa              
znotraj te barve posamezne odtenke prepoznamo tako, da se jih spomnimo stohastično, torej jim              
je vrednost pripisana naključno. Na primer, če poznamo razliko med burgundsko rdečo in             
kostanjevo rjavo, bomo razliko med njima opazili strogo natančno, če pa za ta odtenka nimamo               
izrazja, si ju bomo v spomini zapomnili približno natančno kot rdeče-rjavo.  

Vpliv konteksta na vidno zaznavo lahko nadziramo s pomočjo premišljene uporabe           
dražljajev. Če so naši dražljaji različni barvni odtenki, lahko nadziramo mešajoče dejavnike tako,             
da so vse barve jasne (tj. da so imena vsake barve očitna), ali obratno, da znotraj psihološke                 
naloge uporabljamo barve, med katerimi so razlike tako majhne, da jim udeleženke ne morejo              
pripisati besednega opisa. 

Na podoben način Allen, Beilock in Shevell (2011) izpostavljajo, da se občutljivost na             
razlike v odtenku barv spreminja glede na to, kakšni količini svetlobe so bile udeleženke              
izpostavljene pred začetkom merjenja. Vpliv izpostavljenosti svetlobi lahko nadziramo prek          
protokolov, kakršno je urjenje v temi (dark training), kar pomeni, da udeleženke pred začetkom              
raziskave prosimo, da počakajo v temni sobi, in tako zagotovimo, da je med posameznicami              
izpostavljenost svetlobi enaka. 

2.4. Neuspeh navodil 

Kar se tiče vidikov konteksta raziskave, ki vplivajo na medosebno variabilnost, se bomo na              
tem mestu osredotočali le na tisti vidik, za katerega menimo, da je bistven za našo raziskavo:                
neuspeh navodil. Gre za koncept, ki izhaja iz vedenjske psihologije, točneje iz področja             
primerjalne kognicije, ki raziskuje razlike med duševnostjo ljudi ter nečloveških živali. Thomas            
Zentall je skušal replicirati starejše raziskave delovnega spomina, ki so jih izvajali na golobih.              
Delovni spomin pri golobih so raziskovali z eksperimentalno paradigmo zakasnjenega ujemanja           
z vzorcem (delayed matching-to-sample). Ideja je v tem, da živali prikažemo dražljaj. Dražljaju             
sledi zamik, po katerem morajo golobi izbrati dražljaj, ki ustreza prvemu. Zentall je ugotovil, da               
so tovrstne raziskave imele metodološko napako, in sicer, da so golobe izurile z uporabo t.i.               
pogoja brez zakasnitve (zero-delay condition). To pomeni, da med učenjem živali, kako naj             
izvedejo to nalogo, med prvim in drugim dražljajem ni bilo nobenega obdobja zakasnitve. Ko so               
med eksperimentalnim pogojem golobi nenadoma bili soočeni s tem, da prvemu dražljaju ni             
sledil drugi dražljaj, ampak nič, so se na to odzvali drugače. Te raziskave torej niso merile                
delovnega spomina. Merile so novost situacije (Zentall, 1997).  

Zentall je ta pojav poimenoval neuspeh navodil (instructional failure). V okviru           
kognitivnopsihološkega raziskovanja človeške duševnosti raziskovalke sicer priznavajo, da je         
načeloma mogoče, da tudi pri ljudeh prihaja do neuspeha navodil, vendar da ni razloga, da do                
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tega pojava prihaja sistematično zaradi preprostega razloga, da lahko človeškim udeleženkam s            
pomočjo jezika lažje pojasnimo, kaj točno je naloga (Allen, Beilock in Shevell, 2011).  

2.5. Tehnični razlogi  

Obstajajo tudi tehnični razlogi, ki morda botrujejo medosebni variabilnosti v podatkih.           
Natančneje, težavno je zagotoviti, da bodo ekrani, na katerih so udeleženkam predstavljeni            
dražljaji, pri vsaki udeleženki in vsakem primeru enako prikazali nek dražljaj. Za zagotavljanje             
homogenih dražljajev na računalniških zaslonih pa obstajajo kalibracijski programi, ki pa se            
sorazmerno redko uporabljajo (Bae idr., 2014). 

2.6. Fizikalni razlogi 

Naslednja kategorija dejavnikov, ki lahko vplivajo na medosebne razlike v podatkih, so            
fizikalni razlogi. Mednje spadajo pojavi, kakršen je toplotni šum. Gre za pojav, ki je specifično               
vezan na slikanje s funkcijsko magnetno resonanco. Pojavlja se, kadar udeleženke med ležanjem             
v tuljavi fMR naprave stisnejo pesti. Ker tuljava ustvarja magnetno polje, se ob stisnjenih prstih               
sklene električni tok, kar posledično zviša telesno temperaturo udeleženke. Kakor pri neuspehu            
navodil se tudi toplotnemu šumu lahko izognemo z uporabo natančnejših navodil, ki jih izvajalka              
študije pove udeleženki: torej naj ne stiska pesti, medtem ko leži v magnetni tuljavi. (Heuttel,               
Song & McCarthy, 2009) 

2.7. Kognitivni šum 

V prejšnjih odsekih smo si ogledali nekaj najpogostejših dejavnikov, ki prispevajo k            
pojavitvi medosebne variabilnosti. Menimo, da pri teh dejavnikih resnično gre za šum v             
podatkih. Gre torej za t.i. zunanje spremenljivke (extraneous variables), ki predstavljajo           
nehotene in moteče elemente znotraj eksperimenta. V naslednjem odseku pa bomo predstavili            
tiste dejavnike, ki prispevajo k medosebni variabilnosti, ki ne le zgolj motijo naš eksperiment,              
ampak predstavljajo delovanje možganov ter kognitivnega aparata. Medtem ko raziskovalke          
tradicionalno obravnavajo tovrstne meritve kot šum, pa menimo, da gre v resnici za podatke, ki               
jih moramo razumeti, ne pa odpraviti s povprečenjem ali se jih znebiti z dodatnimi kontrolnimi               
pogoji. 

Na eni strani imamo torej najrazličnejše zunanje dejavnike, ki vplivajo na medosebno            
variabilnost v izsledkih psiholoških raziskav. To so torej dejavniki, ki so vezani na raziskovalno              
okolje, na to, kar udeleženke zaznavajo v okolici, na to, kako interpretirajo to, kar morajo početi                
med raziskavo, in celo dejavnika, kot sta delovanje njihovega telesa in kako računalniški zasloni              
prikazujejo dražljaje. Glede na to, da ti pojavi niso del sistema, ki ga raziskujemo – torej                
centralnega živčnega sistema ali človeškega kognitivnega aparata – lahko variabilnost, ki jo            
vnašajo v podatke, v dobri veri smatramo za šum. Torej je v našem interesu, da ta šum                 
zmanjšamo.  

Drugi vir medosebne variabilnosti pa je kognitivni šum. Pri tem gre preprosto za to, da               
morda raziskovalna situacija iz naših udeleženk ne izvleče tistega kognitivnega pojava, za            
katerega raziskovalke predvidevamo, da ga. Tradicionalno so raziskave v nevroznanosti iskale           
najbolj tipične (in posledično idealizirane) modele možganske aktivnosti. Susan Leigh Star           
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(1989) v knjigi Regions of the Mind o možganski lokalizaciji – nevroznanstveni doktrini, ki trdi,               
da se dana duševna funkcija procesira na določenem predelu v možganih – ugotavlja, da je               
medicinska srenja v svoji potrebi po natančnih anatomskih atlasih začela posegati po            
idealiziranih tipih, ne pa po posameznih primerih. Star tako piše:  

Da bi razrešili taksonomsko negotovost, so raziskovalke ustvarile tipične podobe bolezni, ki jih je              
medicinska skupnost nestrpno privzela. Te ponazoritve vključujejo funkcionalno-anatomske zemljevide –          
kakršni so zemljevidi, ki določajo anatomsko točko v možganih, ki naj bi botrovala izgubi govora. Ti                
zemljevidi so pri izgradnji lokalizacijskih teorij nadomestili [študije] primerov, ki so vsebovale anomalne             
najdbe. Zahteva po funkcionalno-anatomskih reprezentacijah v medicinski izobrazbi, diagnostiki in          
besedilih je predstavljala trg, ki ni dopuščal dvoumnosti ter individualnih razlik. Teorija je postala              
nedvoumno strpana v [anatomske] atlase. Idealni tipi, ki so bili ponazorjeni v teh atlasih, so bili                
predstavljeni kot neodvisni od konteksta (torej kot možgani, ne pa kot neki možgani). (Star, 1989, str.                
89–90, poudarki v izvirniku) 

Ta pogled na raziskovanje možganske funkcije se je v nevroznanosti ohranil vse do danes. V               
nevroslikovnih študijah se tipično zanašamo na t.i. agregatno statistiko (aggregate statistics), ki            
povzema izsledke skupine, ne pa posameznic. Kakor pišeta Seghier in Price (2018, str. 517, brez               
poudarkov) »[i]skanje povprečnega učinka skupine (tj. mere centralne tendence), ki se jo tipično             
zagovarja kot najbolj reprezentativni subjekt, implicitno obravnava variabilnost, ki je ne moremo            
pojasniti prek neke eksperimentalne manipulacije kot nadlogo, šum, ali meritveno napako.«           
Poudarjata, da tovrsten pristop k merjenju možganske funkcije morda spregleda pomembne vire            
medosebne variabilnosti, kakršne so denimo različne strategije, ki se jih udeleženke poslužujejo            
za izvedbo dane naloge, in da morda s povprečenjem prek posameznic pridemo do modelov              
delovanja možganov, ki nikomur zares ne ustrezajo.  

Ideja, da se udeleženke poslužujejo različnih kognitivnih funkcij za izvedbo iste psihološke            
naloge, je pomembna znotraj raziskovanja vidno-prostorskega delovnega spomina. Zgodnje         
raziskovalke delovnega spomina so predpostavljale, da si udeleženke zapomnijo nek dražljaj v            
isti modalnosti, v kakršni je predstavljen (Sperling, 1960; Underwood, 1976). Torej če smo             
udeleženki pokazali sliko, ki si jo mora zapomniti, smo predpostavljali, da si jo zapomni v vidni                
modalnosti (npr. da je v mislih zadrževala vidno sliko, ki je bila podobni tisti, ki jo je videla), ali                   
pa če je dražljaj besedilo ali niz števil, si jih je udeleženka zapomnila v obliki notranjega govora                 
(torej, da si je v mislih ponavljala besedni opis dražljaja). Kasneje so raziskovalke ugotovile, da               
modalnost dražljaja ne ustreza modalnosti reprezentacije enoznačno, torej da ni nujno, da si             
nekaj zapomnimo v isti obliki, kakor je predstavljeno (npr, besedne dražljaje si zapomnimo kot              
besede v notranjem govoru, slike kot vidne reprezentacij.) 

Baddeley in Hitch sta leta 1974 predložila model vidno-prostorskega delovnega spomina –            
skladno s katerim vidni delovni spomin procesirajo tri komponente: vidno-prostorska skicirka,           
fonološka zanka ter osrednji nadzornik. Ta model ne predpostavlja, da fonološka zanka v             
spominu ohranja le dražljaje, ki imajo obliko besede, ali da vidne dražljaji, kakršne so slike,               
vzdržujemo le v vidno-prostorski skicirki. Fonološka zanka, denimo, lahko deluje tako, da            
vidimo neko sliko, vendar si je ne zapomnimo z ustvarjanjem vidne spominske reprezentacijo,             
ampak ji pripišemo besedni opis, ki ga potem ponavljamo, dokler ne vidimo drugega dražljaja, ki               
ga potem primerjamo z besednim opisom. Kasneje (Baddeley, 2000) se je izkazalo, da pri              
ohranjanju predmetov v spominu igra vlogo tudi dolgoročni spomin in več-komponentnemu           
modelu vidnega delovnega spomina je avtor dodal epizodični medpomnilnik, ki olajša           
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zapominjanje prek navezave kratkoročnih spominskih reprezentacij na dolgoročne spomine.         
Več-komponentni model delovnega spomina je torej zamišljen kot odprti model, ki mu lahko             
dodajamo nove komponente, v kolikor se izkaže, da te bolje razložijo naše podatke.  

Če ponovimo, tekom desetletij raziskovanja vidno-prostorskega delovnega spomina se je          
izkazalo, da neki modalnosti dražljaja lahko ustreza več različnih modalnosti spominskih           
reprezentacij. Na ta način lahko vidimo, kako različne kognitivne strategije niso šum, ampak jih              12

moramo obravnavati kot del podatkov, kakor predlagata Seghier in Price (2018).  

Ugotovitev, da lahko udeleženke posegajo po različnih kognitivnih sposobnostih za izvedbo           
iste naloge lahko predstavlja metodološki problem, če želimo raziskovati, kako deluje           
vidno-prostorski delovni spomin v oziru do ene same vrste modalnosti, na primer če nas zanima,               
kako človeški kognitivni sistem procesira prostorske dražljaje.  

En način, kako lahko kontroliramo to vrsto kognitivnega šuma, je vpeljava t. i. naloge z               
motečimi elementi (distractor task). Udeleženke naprosimo, naj nalogo delovnega spomina          
rešujejo tako, da poleg tega, da si zapomnijo dražljaje, z notranjim glasom ponavljajo še en               
moteči izraz. Če je točnost izvedbe v obeh primerih enaka, potem zapominjanje dražljaja ter              
ponavljanje besede nista vezana na isto kognitivno funkcijo (tj. v nalogi disociirata), če pa je               
točnost v drugem primeru manjša, potem nalogi temeljita na isti kognitivni funkciji in ker med               
njima prihaja do medsebojnih motenj, pride do manjše natančnosti v izvedbi naloge. 

Ugotovitev, da ni nujno, da modalnost reprezentacije pri izvedbi naloge vidnega delovnega            
spomina ustreza modalnosti dražljaja, pa širše kaže na vrsto kognitivnega šuma, ki bo             
predstavljala predmet raziskovanja pričujočega magistrskega dela: namreč, da lahko udeleženke          
za izvedbo iste kognitivno-eksperimentalne naloge uporabljajo različne kognitivne strategije.         
Povedano drugače, tudi če kontroliramo vse pogoje, za katere sumimo, da morda vnašajo šum v               
rezultate v naši raziskavi, – lahko zagotovimo, da vse udeleženke raziskavo opravljajo v istem              
okolju, da so izpostavljene istim dejavnikom ter da so jim navodila glede tega, kaj morajo početi,                
jasno predstavljena. Še vedno pa obstaja možnost, da za to, da uspešno izvedejo nalogo, s katero                
merimo neko kognitivno sposobnost (v našem primeru vidno-prostorski delovni spomin),          
opravijo različne mentalne geste, torej da se poslužujejo različnih mentalnih vedenj.  

Ta pojav – da lahko neko kognitivno nalogo opravimo na več načinov – se imenuje               
izrojenost (degeneracy) (Seghier &. Price, 2018). Če so se v psihološkem raziskovanju            
tradicionalno iskali zakoni duševnosti (Brentano, 1999, poglavje 1), kakršna je ideja, da je             
kapaciteta delovnega spomina nekaj univerzalnega (Cowan, 2005, poglavje 1), se dandanes vse            
bolj priznava, da moramo iskati red znotraj relativnosti. Tako Morten Overgaard in Jasper             
Mogensen (2018) trdita, da komponente delovnega spomina (vidno-prostorska skicirka,         
fonološka zanka, epizodični medpomnilnik in osrednji nadzornik) niso edini način za           

12 Izraz reprezentacija tu uporabljamo v naivnem, teoretično neobteženem smislu, torej zgolj za opis tega, kar med izvedbo                  
naloge delovnega spomina udeleženke zavestno držijo v mislih. Zavedamo se obširne razprave o naravi reprezentacije v                
kognitivni znanosti in teoriji duha (prim. Steels, 2008). V oziru do problematike reprezentacionalizma – torej ali naše                 
duševno življenje sestoji iz podob, ki verodostojno odsevajo zunanji svet - na tej točki ostajamo agnostični.  
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organizacijo delovnega spomina, marveč najpogostejši . 13

Različne strategije, ki nam omogočajo izvedbo iste psihološke naloge, tako niso šum, ampak             
predstavljajo bogat vir podatkov, ki jih ne smemo preprosto izločiti iz raziskav. Moramo jih              
razumeti. 

Menimo, da je posebna vrsta kognitivnega šuma, katere razumevanje je bistveno za            
razumevanje medosebne variabilnosti podatkov, doživljanje udeleženk med izvedbo naloge         
delovnega spomina. To je osrednji predmet empiričnega dela tega magistrskega dela.  

Preden se lotimo raziskovanja doživljanja (tako s teoretičnega, kakor z empiričnega vidika),            
si moramo pobližje pogledati tematiko, ki smo jo orisali zgoraj: kako lahko z uporabo različnih               
vrst psiholoških nalog raziskujemo delovni spomin in skušamo zmanjšati medosebno          
variabilnost. V naslednjem poglavju bomo orisali, kaj sploh je psihološka naloga, kaj so njeni              
elementi (predvsem v oziru do raziskovanja vidno-prostorskega delovnega spomina) ter kako           
različne vrste nalog obravnavajo nekatere probleme medosebne variabilnosti, ki smo jih           
izpostavili v tem poglavju.  

  

13 Izpostaviti gre, da Mogensen in Overgaard (2018) v svojem delu enačita komponente delovnega spomina, ki               
so tipično izpeljane iz vedenjskih podatkov, z različnimi vidiki fenomenalne zavesti, torej z doživljajskimi              
podatki. To enačenje je problematično, saj v splošnem ni jasno, kakšna je povezava med vedenjskim ter                
doživljajskem nivojem opisa (Anderson, 2014; Mcintrye, 1999). 
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Poglavje 3: Teorija metodologije, prvi del – Kako izmeriti delovni spomin? 

Izmeri, kar je merljivo, in naredi merljivo, kar ni. 

− Apokrifno, Galilejo Galilej 

 

V prvem poglavju smo si pogledali, kako kognitivna psihologija razume pojav delovnega            
spomina, predvsem vidno-prostorskega delovnega spomina. Pričujoče poglavje predstavlja        
teoretično predstavitev različnih metodoloških pristopov, ki se jih lahko poslužujemo za           
raziskavo vidno-prostorskega delovnega spomina. To poglavje predstavlja prvi del teorije          
metodologije, ki smo jo uporabljali v naši raziskavi. Drugo polovico te razprave predstavlja             
poglavje 5, v katerem govorimo o empirični fenomenologiji in nevrofenomenologiji. 

To poglavje je razdeljeno na tri dele. V prvem delu si pogledamo samo idejo psihološke               
naloge ter njeno umeščenost v zgodovino in socialno strukturo raziskovanja znotraj psihologije.            
V drugem delu si pogledamo osnovne gradnike psiholoških nalog širše ter nalog za raziskovanje              
vidno-prostorskega delovnega spomina ožje. V tem delu bomo predstavili tudi izrazje, ki ga             
bomo kasneje uporabljali za opis psihološke naloge, ki smo jo uporabljali v naši raziskavi.              
Končno v tretjem delu predstavimo najbolj razširjene raziskovalne paradigme – torej vrste nalog             
– s katerimi raziskujemo delovni spomin, vključno z nalogo prepoznave spremembe, ki smo jo              
uporabljali v predstavljeni raziskavi. 

3.1. Koncept psihološke naloge 

Kakor bomo natančneje pojasnili v kasnejših poglavjih, se v pričujočem magistrskem delu            
skladno z nevrofenomenološkim pristopom do raziskovanja duševnosti poslužujemo tako prvo-          
kot tudi tretjeosebnih podatkov. Prvoosebni in tretjeosebni podatki sta izraza, ki sta specifična za              
nevrofenomenološko raziskovanje (Varela, 1996). V tem odseku bomo predstavili našo          
tretjeosebno perspektivo, v namene katere smo uporabljali predvsem psihološko nalogo za           
raziskovanje vidno-prostorskega delovnega spomina. 

Začetke uporabe psiholoških nalog za merjenje stanj zavesti lahko najdemo v           
introspekcionizmu, obdobju psihologije, ki se je ukvarjalo predvsem z iskanjem atomarnih           
gradnikov duševnega življenja z uporabo introspekcije. Ta metoda je od udeleženk v raziskavah             
zahtevala, da se zazrejo v svoje notranje življenje in poročajo o svojih trenutnih duševnih stanjih               
(Schwitzgebel, 2019). V zadnjem stoletju razvoja psihologije je temeljni instrument za merjenje            
psiholoških pojavov postala psihološka naloga. Za razumevanje ideje psihološke naloge se bomo            
obračali predvsem na raziskavo Hazel Morrison in kolegic (2019), ki so ob raziskovanju tavanja              
misli – ki je samo po sebi opredeljeno kot mentalno vedenje, nepovezano z nalogo (Seli idr.,                
2016) – trčile ob pomembno epistemološko in sociološko vprašanje: kaj sploh je psihološka             
naloga? 

Morrison in kolegice na podlagi podrobnih kvalitativnih izsledkov raziskovanja tavanja          
misli – metoda, ki so jo uporabljali, je mikro-fenomenološki intervju, o katerem bomo natančno              
razglabljali v kasnejših poglavjih – razumejo pojem psihološka naloga nič drugače kot nalogo v              
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vsakdanjem smislu, torej kot nekaj, kar moramo opraviti. Razlika je zgolj v tem, da v kontekstu                
psihološke raziskave raziskovalke naloge operacionalizirajo , da »uredijo načine, na katere          14

osami[jo] fenomene in jih pripelje[jo] v domeno eksperimentalne znanstvenice« (Morrison idr.,           
2019, str. 61). 

Kljub temu da gre za enega od osrednjih metodoloških instrumentov, ki se jih poslužujeta              
eksperimentalna psihologija in kognitivna znanost, trdijo Morrison in kolegice, v literaturi težko            
najdemo zgodovinske ter epistemološke razprave o konstruktni veljavnosti psihološke naloge,          
torej o tem, ali psihološke naloge res merijo tisto, kar naj bi merile. Morrison in kolegice                
predložijo kratek zgodovinski pregled koncepta psihološke naloge, ki se je začel v 19. stoletju z               
idejo die Aufgabe, kjer je šlo za nalogo tako kot za problem, ki ga je z določenimi navodili                  15

zastavila raziskovalka, kakor za to, kaj je udeleženka dojemala kot to, kar mora početi. To               
zgodnje pojmovanje koncepta psihološke naloge je tako nalogo razumelo kot le še en dražljaj, ne               
pa nujno kot instrument za merjenje duševnih stanj. (Morrison idr., 2019) 

Primer tovrstnega razumevanja naloge kot dražljaja so raziskave o smeri misli, ki jih je v 19.                
stoletju opravljal Henry Watt. Watt je izvajal preprosto raziskavo, kjer je udeleženkam predložil             
niz besed, za katere so morale najti asociacije, in opravljati naloge, ki so se ukvarjale s pomenom                 
besed. Na primer, da so morale poiskati nadpomenko, podpomenko ali sopomenko predstavljene            
besede. Po koncu eksperimenta so udeleženke morale poročati še o vseh dogodkih, ki so se               
izvršili v njihovi zavesti tekom eksperimenta. Watt je ugotovil, da je pogoj naloge bistven za to,                
kakšni mentalni procesi vznikajo v zavesti udeleženk, in je tako zatrdil, da »ima naloga stalen               
vpliv na naravo doživljanja vsakega subjekta« (Watt, 1904, str. 259). Nadalje kliče po tem, da               
moramo pozorno razločevati med vplivom, ki ga ima na doživljanje naloga, ter vplivom, ki ga               
imajo na doživljanje sami dražljaji, ki so del naloge, in da ne enačimo prvega s slednjim.  

Morrison in kolegice (2019) dalje pišejo o tem, kako so tekom razvoja psihologije v 20.               
stoletju psihološke naloge počasi nadomestile introspekcijo kot metodo raziskovanja duševnosti.          
Pri tem vlečejo vzporednice med prenehanjem uporabe introspekcije skupaj s psihološkimi           
nalogami in naravnanostjo zahodne družbe, kjer je vsaka dejavnost usmerjena k nekemu točno             
določenemu cilju ali funkciji. Psihologija je tako »uporabljala nalogo kot nekakšno igro, iz             
katere subjekt ne more pobegniti – kar je predočilo pomen eksperimentalnega krogotoka, ki daje              
posebne vloge eksperimentatorki in udeleženki« (prav tam, str. 65). Tu moramo izpostaviti, da je              
tudi Martin Orne v razpravi o lastnostih zahtev merjenja (demand characteristics), pri čemer se              
nanaša na vse načine, na katere različni elementi raziskovalnega konteksta vstopajo v zavest             
udeleženk, govoril o eksperimentalni situaciji prvenstveno kot o socialni dinamiki. Vznik           
lastnosti zahtev merjenja, kakršna je morebitna želja udeleženk, da ugodijo raziskovalki, zvede            
predvsem na to, da gre znotraj raziskave za svojevrstno družbeno pogodbo, skladno s katero se               
od udeleženk pričakujejo določene stvari. Skladno s posebno vlogo, ki jo zavzamejo            
raziskovalke in udeleženke v raziskovalni situaciji, so tako slednje pripravljene prestati           

14 Operacionalizacija je v eksperimentalnih znanostih izraz, ki se nanaša na to, kako nek koncept merimo,               
opazujemo, ali manipuliramo znotraj dane raziskave. Proces operacionalizacije se nanaša na tiste pojave, ki jih               
ne moremo opazovati neposredno. Povedano drugače, nanaša se na pojave, na katerih obstoj moramo sklepati               
iz drugih, lažje opazljivih pojavov. Koncept operacionalizacije izvira iz fizike, vendar so ga široko prevzele               
sodobne družboslovne vede (Bridgman, 1927). 

15      Die Aufgabe je nemški izraz, ki pomeni naloga, zadolžitev ali vaja. 
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najrazličnejše neprijetnosti (kakršni sta dolgčas in neugodje) v imenu raziskave. (Orne, 1962;            
1969)  

Morrison in kolegice (2019) pikro pripomnijo, da je uporaba te igre v sodobnih psiholoških              
laboratorijih postala tako razširjena, da moramo, če hočemo raziskovati mentalno vedenje, ki je             
neodvisno od dražljaja – torej če raziskujemo tavanje misli – najprej vzpostaviti primarno             
nalogo, potem pa meriti tiste pojave, ki jih ta naloga ne zajame. 

3.2. Struktura psihološke naloge 

Psihološke naloge merijo teoretične konstrukte z uporabo meril izvedbe naloge          
(performance measures). Prav to je ideja teoretičnega konstrukta: ker ne moremo neposredno            
opazovati duševnih pojavov, si zamislimo različne načine, na katere te pojave lahko opazujemo             
(na primer skozi vedenje) (Field & Hole, 2003). Pri merilih izvedbe naloge govorimo o              
kvantifikaciji izvedbe naloge, skozi katero potem lahko sklepamo na naravo duševnih pojavov. 

V kolikor je naloga zasnovana na tak način, da zanjo obstaja pravilna rešitev, lahko merimo               
točnost izvedbe (performance accuracy). Lahko merimo hitrost, s katero se udeleženke odzivajo            
na nalogo v obliki odzivnega časa (reaction time). Dalje, obstajajo različni postopki poročanja             
(report procedures), pri čemer gre za način, na katerega udeleženke podajo svoj odgovor na              
nalogo. Kategorični postopek poročanja, denimo, udeleženkam poda končno število možnih          
odgovorov (na primer da ali ne, pravilno ali nepravilno, enako ali različno). V raziskovanju              
spomina so pogosti polni postopki poročanja (full report procedure), kjer morajo udeleženke            
rekonstruirati celoten dražljaj, ter delni postopki poročanja (partial report procedure), kjer           
morajo rekonstruirati le del dražljaja (na primer, če je izvorno prikazan dražljaj v obliki treh               
vrstic po tri črke, morajo skladno z delnim postopkom poročanja rekonstruirati le eno izmed              
vrstic (prim. Sperling, 1960). 

Ko z uporabo vseh teh elementov psihološke naloge zberemo podatke, lahko potem            
uporabimo različne logične postopke, s katerimi lahko sklepamo z vedenja (torej izvedbe naloge)             
na naravo kognitivnega pojava, ki ga merimo. 

Najprej si poglejmo koncept disociacije (dissociation). Disociacija je v kognitivni          
nevropsihologiji (disciplini, ki se ukvarja z motnjami delovanja možganov) postopek, s katerim            
lahko z uporabo dveh nalog ugotovimo, ali sta dva kognitivna pojava ločena ali povezana.              
Nalogi sta različni na tak način, da lahko sklepamo, da se za njuno uspešno izvedbo poslužujemo                
dveh različnih kognitivnih virov. Predstavljajmo si zdravo udeleženko, ki istočasno opravlja dve            
nalogi, X in Y. Če je udeleženka uspešna pri obeh nalogah, lahko sklepamo, da nalogi X in Y                  
temeljita na ločenih kognitivnih sistemih, saj med njima ne prihaja do motnje. Po drugi strani, če                
naša udeleženka opravlja nalogi X in Y ter njena merila izvedbe naloge upadejo (pri eni ali obeh                 
nalogah), na primer, da se njena točnost izvedbe poslabša, potem lahko domnevamo, da si nalogi               
delita kognitivne vire. 

Cowan (2010) predlaga, da je pri raziskovanju delovnega spomina prav točnost izvedbe            
bistven vidik psihološke naloge. Pri tovrstnih nalogah je tipično, da imamo en razred merodajnih              
dražljajev, na katere smo pozorni, ter en razred distraktorjev, ki jih moramo prezreti. Primer              
tovrstne disociacije je izvajanje naloge delovnega spomina, medtem ko si udeleženke ponavljajo            
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besedno frazo, na primer besedo »banana.« Če izvedba naloge delovnega spomina (kar bo naša              
naloga X), ob tem ko udeleženke govorijo »banana« (naloga Y), ni nič slabša, potem lahko               
domnevamo, da za izgovarjanje besede uporabljamo druge kognitivne vire, kakor za izvedbo            
naloge delovnega spomina). Na ta način lahko psihološke naloge z uporabo sekundarnih nalog             
osamijo prav tisto kognitivno funkcijo, ki jo želimo raziskovati.  16

Iz ideje disociacije pri načrtovanju raziskav lahko izpeljemo tri predpostavke kognitivne           
nevropsihologije: modularnost, transparentnost in univerzalnost (McGeer, 2007; Coltheart,        
2017). 

Prva je predpostavka modularanosti. Pri tem gre za idejo, da so naši kognitivni sistemi              
odvisni od različnih modulov, vsak izmed njih pa je odgovoren za posamezni vidik dane              
kognitivne funkcije (Fodor, 1983). Na primer, skladno z idejo modularnosti procesiranje obrazov            
poteka v predelu inferiornega temporalnega korteksa, ki se imenuje fuziformno področje. Ob            
uničenju tega dela možganov pride do patološkega stanja prozopagnozije, oziroma nezmožnosti           
prepoznave obrazov. Tako lahko rečemo, da ob uničenju fuziformnega področja pride do            
uničenja modula za procesiranje obrazov. 

Druga predpostavka je transparentnost. Transparentnost se nanaša na to, da bo neka            
možganska lezija spremenila (oziroma točneje, poškodovala) le vedenje, ki temelji na modulu,            
katerega nevronska podstat je bila uničena in kot taka ne bo ustvarila nove kognitivne funkcije;               
tj., kognitivne funkcije, ki ni prisotna pri nepoškodovanem živčnem sistemu (Caramazza, 1986).  

Končno pridemo do predpostavke univerzalnosti, ki trdi, da je struktura vseh naših            
kognitivnih sistemov enaka. Torej da so tako moji kot tudi vaši možgani zgrajeni na tak način, da                 
procesiranje možganov obrazov poteka v inferotemporalnem režnju. 

Zakaj so te predpostavke pomembne za snovanje in izvedbo psiholoških nalog? Kakor            
pišejo Morrison in kolegice (2019), je osnovni namen psiholoških nalog, da udeleženke            
izpostavijo specializiranemu kontekstu, ki bo osamil določeno kognitivno funkcijo in jo na ta             
način naredil merljivo. Za to pa moramo meriti isto funkcijo pri vseh udeleženkah (tj.              
univerzalnost). Sodobna nevroznanost z nevroslikovnimi in elektrofiziološkimi študijami        
poskuša, med drugim, odkriti nevronski substrat različnih kognitivnih funkcij, za kar potrebuje            
tudi predpostavki modularnosti in transparentnosti. 

Poleg točnosti izvedbe – torej tega ali udeleženke nalogo rešijo pravilno ali narobe – se               
psihološke naloge poslužujejo še enega merila izvedbe, ki je bistveno za razumevanje tega,             
kako lahko ta način raziskovanja v kognitivni psihologiji zase trdi, da osami in izpostavi tisti               
kognitivni pojav, ki ga raziskuje dana raziskava – in to je odzivni čas. Odzivni čas – kakor sama                  
ideja operacionalizacije pojavov – ne izvira iz psihologije, ampak fizike. Točneje, iz astronomije.             
Kakor poroča Jimena Canales (2001), so v devetnajstem stoletju astronomke poskušale razložiti            
razlike v časovnih meritvah nebesnih pojavov s tem, da so jih merile različne raziskovalke v               

16 Načela, ki jih opisujemo tu, ne veljajo le za psihološke naloge, ampak za empirično kognitivno psihologijo na                   
sploh. Močna disociacija, denimo, je bistveno analitično orodje v nevropsiholoških študijah, torej raziskavah,             
ki se ukvarjajo z različnimi patološkimi stanji, in je bila izredno uspešna pri raziskovanju različnih oblik                
amnezije (Tononi & Laureys, 2008). 

25 



različnih observatorijih. Sklepale so, da če merijo iste pojave z istimi orodji, potem morajo              
vsakršne razlike izhajati iz posameznic, ki te pojave merijo. Tako so v različnih švicarskih              
observatorijih astronomke začele izvajati prve empirične raziskave o hitrosti procesiranja.          
Njihovo metodologijo pa so hitro prevzele evropske psihologinje.  

Za uporabo odzivnega časa v psihološkem raziskovanju je bistvenega pomena t.i. teorija            
stadijev, ki trdi, da se kognicija vrši preko daljših časovnih intervalov, ki jo je utemeljil               
nizozemski raziskovalec Franciscus C. Donders leta 1868. 

Donders (1969, str. 413) se je soočal s problemom, da »[i]ma po obliki in naravi mentalna                
funkcija povsem svoj značaj, saj jih prvenstveno zaznavamo v sebi.« Dalje piše, da 

[p]oleg njihove posebne narave, zaradi česar je njihov ustroj iz kemičnih vezi tako nepojmljiv kakor               
njihova preobrazba v toplotno gibanje ali električno gibanje, [mentalnih procesov] ne moremo niti izmeriti              
niti oceniti, niti nam ni poznana nobena enota, s katero bi lahko številsko izrazili občutke, sklepanje in                 
voljo. 

Kljub temu je prišel do zaključka, da lahko mentalne procese kvantificiramo prek njihovega             
trajanja. Poroča o več eksperimentih, ki so jih opravili v njegovem laboratoriju, s katerimi je               
utemeljil teorijo stopenj. V enem izmed njih je udeleženkam pritrdil elektrodi na stopala.             
Udeleženke je potem razdelil v dve skupini. V eni skupini so udeleženke vedele, v katero stopalo                
bodo prejele električni šok in so ob občutenju impulza morale dvigniti roko na isti strani telesa.                
V drugi skupini udeleženke niso vedele, v katero nogo jih bo streslo, vseeno pa so morale                
dvigniti roko na isti strani telesa, v katero so prejele električni sunek. Donders je domneval, da                
bo v slednjem primeru čas trajanja od sprožitve električnega sunka do dviga roke daljše, saj bo                
dodan mentalni proces ugotavljanja, katero roko morajo dvigniti. To domnevo so           
eksperimentalno potrdili. (prav tam). 

Zdaj si lahko zamislimo teoretično eksperimentalno situacijo: udeleženkam prikažemo nek          
vidni dražljaj, potem pa merimo trajanje od predstavitve dražljaja (čas to) do trenutka, ko ga               
zaznajo (čas t1). Ta naloga je relativno preprosta in jo lahko po potrebi dodatno obtežimo. Lahko                
dodamo, da je naloga udeleženk, da prepoznajo identiteto dražljaja. Tako lahko našemu            
časovnemu intervalu dodamo še čas t2, pri katerem gre za trenutek prepoznave dražljaja. Torej              
lahko sklepamo, da je čas t2 – t1 časovni interval, ki ga naši možgani potrebujejo za prepoznavo                 
dražljaja neodvisno od zaznave. Kot vidimo, smo s pomočjo odštevanja enega izmerjenega časa             
od drugega prejeli trajanje raziskovanega mentalnega procesa prek odštevanja dveh časov, zaradi            
česar ta pristop imenujemo odštevalna metoda.  

Ta metoda je zanesljiva le pod t.i. predpostavko čistega vnosa (the assumption of pure              
insertion). Ideja je v tem, da mora ves postopek med dvema pogojema ostati nespremenjen.              
Torej da smo eksperimentalnemu pogoju dodali le en dejavnik, ki bo vzpostavil razliko med              
časoma t1 in t2. Le če je tej predpostavki zadoščeno, je z odštevalno metode metodo mogoče                
dobiti zanesljive podatke. 

Alternativni (in nekoliko lažji) pristop je metoda aditivnih dejavnikov, ki jo je utemeljil Saul              
Sternberg. Privzel je teorijo, da kognicija poteka v stadijih in da se en stadij ne more začeti,                 
dokler se prejšnji ne konča. Potemtakem je odzivni čas seštevek vseh stadijev, ki so potrebni za                
izvedbo neke kognitivne funkcije. Sternberg (1969) je razvil eksperiment, pri katerem imamo na             
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eni strani niz črk (načeloma le soglasnikov, da jih ne moremo prebrati v notranjem govoru). Ko                
te črke izginejo, dobimo le eno, recimo X, za katero moramo potem reči, ali se je pojavila v                  
prejšnjem nizu, ali ne. 

S časom večamo zahtevnost te naloge. Začnemo z nizom dveh črk, končamo pa s šestimi,               
kar je povprečna spodnja meja spominjanja, ki so je zmožni zdravi odrasli možgani. Sternberga              
je zanimalo, kaj se bo zgodilo, če bo dodal več črk. Po pričakovanjih je udeleženkam vzelo več                 
časa, da so prepoznale, ali so neko črko sprva videli videle v nizu ali ne, če je bilo v njem več                     
črk. S tem je Sternberg prišel do dveh ugotovitev:  

a) da je delovni spomin serijski, in 

b) traja nekaj časa, da ga prikličemo. 

Tu pa se zdaj pojavlja resnično vprašanje, na katerega je hotel odgovoriti s tem              
eksperimentom: kako preiščemo niz v našem delovnem spominu? Načeloma imamo dve           
možnosti: prva je, da ga preiščemo izčrpno, torej da gremo čez vse črke, ki smo jih ravnokar                 
videli, ali druga, da preiskovanje končamo, ko naletimo na črko, ki se je ravnokar pojavila pred                
nami. Iz tega sledita dve napovedi: Če niz preiščemo izčrpno, bodo tako negativni, kakor              
pozitivni odgovori terjali enako količino časa, medtem ko bo odzivni čas pri iskanju, ki ga               
končamo sami od sebe pri pozitivnih odgovorih za polovico krajši (če se črka povprečno nahaja               
na sredini niza). 

3.3. Psihološke naloge za merjenje delovnega spomina 

V prejšnjih dveh odsekih tega poglavja smo si pogledali konceptualno in zgodovinsko            
analizo psiholoških nalog ter dva vidika strukture samih nalog: točnost izvedbe ter odzivni čas. V               
tem odseku si bomo pogledali, kako lahko z uporabo psiholoških nalog pridemo do zgornje meje               
kapacitete delovnega spomina, potem pa si bomo pogledali še nekaj najpogostejših psiholoških            
nalog, s katerimi merimo delovni spomin. Pogledali si bomo nekaj najbolj pogostih psiholoških             
nalog, ki se jih uporablja za merjenje vidno-prostorskega delovnega spomina. Ta nabor            
psiholoških nalog ne predstavlja izčrpnega pregleda vseh načinov, na katerega lahko merimo            
delovni spomin. Pokazati želimo le, kako lahko problematiko, ki smo jo izpostavili v prejšnjem              
poglavju o različnih vrstah šuma naslovimo prek različnih manipulacij z raziskovalnim načrtom.  

V eksperimentalnih paradigmah, kjer kontroliramo vse oblike kognitivnega šuma, se          
predpostavlja, da je naš kognitivni aparat zamejen na tak način, da naloga vzbudi le tiste               
kognitivne operacije, ki jih želimo meriti. Vedenjski podatki, ki označujejo, kako so udeleženke             
izvedle naloge, torej kvantitativno označujejo to operacijo. Tradicionalno se         
kognitvnoznanstveno raziskovanje delovnega spomina poslužuje dveh t.i. meril izvedbe naloge:          
točnosti izvedbe in odzivnega časa. Na ta način lahko vidimo, da ko udeleženkam predstavljamo              
vse bolj zapletene dražljaje (tj. dražljaje, ki jih sestavlja vse večje število objektov) in              
opazujemo, kdaj merila izvedbe naloge začnejo upadati. Prag, kjer natančnost izvedbe pade pod             
70 % je nekje med 3 in 5 objektov v dražljaju. Izvedba naloge onkraj te stopnje kompleksnosti                 
(torej z dražljaji, ki vsebujejo več kot pet objektov) ostaja nadpovprečna. Kakor vidimo na sliki 5                
iz članka Lucka in Vogela (1997), ostaja natančnost izvedbe okrog 60 % za dražljaje, ki sestojijo                
iz dvanajstih objektov. Kljub temu da udeleženke naloge še vedno rešijo nad stopnjo naključnega              
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ugibanja, pa se prag, kjer se zgodi upad natančnosti izvedbe, smatra za mejo kapacitete              
delovnega spomina, enega temeljnih konstruktov znotraj raziskovanja delovnega spomina.  

 

Slika 4: Upad natančnosti izvedbe med vse večjo težavnostjo naloge delovnega spomina (povzeto 
po Luck & Vogel, 1997) 

Kapaciteto delovnega spomina se pogosto pojmuje kot univerzalno lastnost kognicije,          
nekakšen zakon misli, za katerega se priznava, da je spremenljiv pod določenimi konteksti,             
ampak ostaja stabilen v raziskovalnih situacijah, v katerih kontroliramo vse zunanje           
spremenljivke, torej vse tiste dejavnike, ki vplivajo na izvedbo naloge, vendar jih ne želimo              
meriti. Kakor trdi Nelson Cowan (2005, str. 11), eden izmed najbolj vidnih raziskovalcev             
delovnega spomina, v svoji monografiji Working Memory Capacity, je priznati, da kapaciteta            
delovnega spomina variira glede na pogoje, v katerih ga uporabi, priznati poraz. Namesto tega,              
trdi Cowan, bi morali stremeti k »iskanju konstante znotraj relativnosti« tako, da bi poskušali              
vzpostaviti t.i. prečiščeno stalnost (refined constancy), »konstanto, ki je ubesedena v odvisnosti            
od relevantnih spreminjajočih se pogojev.« Cowan predpostavlja, da psihološke naloge merijo           
prav takšno vrsto stalnosti (prav tam). V naloge sistematično vnašamo variabilnost (npr.            
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spreminjamo modalnost dražljajev) in opazujemo, kateri vidiki kognitivnega aparata ostajajo          
enako spričo variabilnosti, kateri se pa skladno z njo spreminjajo.  

Torej če povzamemo: Cowan trdi, da medtem ko je kapaciteta delovnega spomina res             
različna v različnih pogojih, pa kljub temu lahko najdemo neko stalno zakonitost, in sicer tako,               
da jo raziskujemo v najbolj osnovnih možnih pogojih (tj. tako da kontroliramo vse zunanje              
spremenljivke). Tako bomo našli najbolj temeljno zakonitost kapacitete delovnega spomina (npr.           
da je zgornje število objektov, ki jih lahko držimo v delovnem spominu med 3 in 5), iz katere                  
lahko potem izpeljemo posebne zakonitosti, ki veljajo v specializiranih kontekstih.  

V naslednjih odsekih si bomo pogledali nekaj različnih nalog, s katerimi lahko merimo             
vidno-prostorski delovni spomin. Specifično, pogledali si bomo, kako lahko spreminjamo          
strukturo naloge, da naslavljamo specifična raziskovalna vprašanja, sploh kar se tiče           
zmanjševanja šuma v podatkih.  

3.3.1. Naloga prepoznave spremembe 

Ena izmed najbolj plodovitih tipov raziskovalnih načrtov pri proučevanju vidnega delovnega           
spomina je t.i. naloga prepoznave spremembe (change detection task). Gre za relativno            
kompleksno nalogo, saj od udeleženk terja pozornost, obenem pa morajo spominske           
reprezentacije dražljajev aktivno ohranjati v delovnem spominu (Tseng & Bridgeman, 2011).           
Naloga prepoznave spremembe sestoji iz dveh dražljajev, ki ju razločuje obdobje zamika.  

Slika 5 prikazuje shematični prikaz pojavnosti dražljajev in odgovora pri nalogi prepoznave            
spremembe. 

 

 

Slika 5: Shematična struktura naloge prepoznave spremembe  

Udeleženke si morajo zapomniti prvi, oz. spominski dražljaj ga v spominu držati tekom             
zamika ter po tem ugotoviti, ali je drugi oz. testni dražljaj enak ali drugačen od prvega. (prim.                 
Luck & Vogel, 1997; Alvarez & Cavanagh, 2004) 

Naloga prepoznave spremembe je najbolj razširjena paradigma za raziskovanje delovnega          
spomina. Wilken in Ma (2004, str. 1120, poudarek v izvirniku) poročata: 
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V tipičnem eksperimentu glede vidnega kratkoročnega spomina [...] sta pred udeleženci dva prikaza, vsak              
izmed katerih sestoji iz prostorsko različnih dražljajev. Nabora razločuje kratek časovni interval, običajno             
daljši od 80 milisekund, da se izognemo temu, da udeleženke z enim pogledom naenkrat zajamejo celotni                
dražljaj […]. Udeleženke morajo odgovoriti, ali nabora sestojita iz identičnih dražljajev.  

To paradigmo uporablja seminalni članek Lucka in Vogla (1997). Udeleženke so bile            
izpostavljene vzorčnemu dražljaju, po krajšem premoru pa še testnemu dražljaju. Njihova naloga            
je bila odgovoriti, ali sta si dražljaja identična, ali se razlikujeta v eni lastnosti. Pri tej študiji so                  
bili dražljaji integrirani objekti, katerih osnovne lastnosti so bile barva, položaj in usmeritev. 

Ko sta Luck in Vogel (prav tam) enkrat pokazala, da si lahko skorajda brez napake               
zapomnimo tri dražljaje, pri četrtem pa verodostojnost delovnega spomina začne upadati. Luck            
in Vogel sta potem večala težavnost naloge tako, da sta dodajala vse večje število predmetov, ki                
so si jih udeleženke morale zapomniti. V najtežji verziji naloge so si udeleženke morale              
zapomniti 12 predmetov.  

Zaradi razširjenosti te psihološke naloge smo v raziskavi, o kateri poročamo v tem             
magistrskem delu, uporabili nalogo prepoznave spremembe.  

3.3.2. Naloga prepoznave spremembe barve 

Ena izmed spremenjenih verzij naloge zaznavanja sprememb je naloga prepoznave          
spremembe barve (color change detection task), o kakršni poročajo Ye in kolegice (2014). S              
tovrstnimi nalogami lahko proučujemo eno izmed kategorij kapacitete vidno-prostorskega         
delovnega spomina: ločljivost. Tako sama modalnost dražljajev (tj. barva) n bistvena: bistveno je             
to, da dražljaji niso kategorialni, ampak se spreminjajo zvezno. Prve raziskave delovnega            
spomina so zmogljivost ocenjevale predvsem s številom edinstvenih dražljajev, ki si jih je bila              
posameznica sposobna zapomniti. To je v veliki meri skladno s teorijo diskretnih utorov             
delovnega spomina, ki trdi, da si lahko zapomnimo končno število elementov, vsak izmed             
katerih zapolni en utor v našem delovnem spominu. Nasprotno pa teorija zveznih virov predlaga,              
da imamo na razpolago določeno količino mentalnih virov, ki jih lahko porazdelimo glede na              
potrebe naloge tako, da si zapomnimo ali nizko število podrobnih elementov ali pa veliko število               
medlih elementov. Skladno s to teorijo lahko kapaciteto vidno-prostorskega delovnega spomina           
merimo vzdolž nove razsežnosti – ločljivosti. 

Tako pri nalogi zaznavanja spremembe barv lahko udeleženke izpostavimo ali izstopajoči           
spremembi (recimo iz rdečega v moder dražljaj), ali pa pretanjeni spremembi (iz burgundsko             
rdeče v škrlatno). Pri prvi gre za nizkoločljivostno spremembo, medtem ko gre pri drugi gre za                
visokoločljivostno spremembo. 

Slika 6 prikazuje dve vrsti naloge prepoznave spremembe za barvo. Zgornja shema            
prikazuje nalogo z dražljaji z nizko ločljivostjo, torej so razlike med posameznimi barvami             
očitne, obenem pa jim zlahka pripišemo besedni opis (npr. bela, črna, svetlo siva, temno siva).               
Spodnja shema pa prikazuje nalogo z dražljaji z nizko ločljivostjo, kjer so spremembe med              
posameznimi barvami težko zaznavne.  
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Slika 6: Shematična struktura naloge prepoznave spremembe barv 

Spremembe, kakršna je vnos visoko- in nizkoločljivostnih dražljajev, nam pomagajo          
obravnavati razlike med različnimi teorijami vidno-prostorskega delovnega spomina, specifično         
vprašanje, kakšno obliko zavzemajo spominske reprezentacije. V prejšnjem poglavju smo          
omenili t.i. kognitivni šum. Ena od oblik kognitivnega šuma so različne strategije, ki jih              
udeleženke lahko uporabijo za izvedbo iste naloge. Na primer, če raziskujemo vidno-prostorski            
delovni spomin, je morda nezaželeno, da se udeleženke poslužujejo strategij, ki ne vključujejo             
vidne reprezentacije, kakršne so verbalizacije, torej da si udeleženke mogoče sploh ne zapomnijo             
teh osnovnih lastnosti kot takšnih, ampak si zapomnijo zgolj neko jezikovno oznako zanje.             
Težava je namreč v tem, da sicer lahko trdimo, da če uporabljamo dražljaje z visoko ločljivostjo,                
torej dražljaje med katerimi obstajajo minimalne razlike, jih je udeleženkam težje poimenovati.            
To pa še ne pomeni, da se za izvedbo naloge ne poslužujejo nikakršnega opisa v notranjem                
govoru.  

Za to, da bi iz izvedbe nalog izločili verbalizacijo – in tako iz udeleženk izvabili le                
vidno-prostorski delovni spomin – moramo psihološko nalogo spremeniti dalje.  

3.3.3. Naloga ocenjevanja barv 

Drugi tip naloge za ocenjevanje specifično vidnega delovnega spomina je naloga           
ocenjevanja barve (color estimation task). Pri vsakem poskusu so udeleženke izpostavljene nekje            
med enim in osmim dražljajem, pri katerih gre za barvne odtenke (običajno v obliki nekega lika),                
za nekje med 100 in 150 milisekund. Po krajšem premoru pa udeleženke ne vidijo le omejenega                
nabora barv, ampak celoten barvni krog. Potem morajo izbrati specifični odtenek enega            
naključno izbranega predmeta iz spominskega dražljaja (Allred & Flombaum, 2014). Bistvena           
razlika med nalogo ocenjevanja barv in nalogo prepoznave spremembe, o kateri smo razpravljali             
višje, je torej postopek poročanja. Barva prepoznave spremembe se poslužuje kategoričnega           
postopka poročanja, torej imamo na voljo omejeno število odgovorov, s katerimi se lahko             
odzovemo na nalogo (običajno enako ter različno). Naloga ocenjevanja barv pa uporablja polni             
postopek poročanja – na voljo nam je praktično neomejeno mnogo odgovorov in moramo iz te               
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velike množice izbrati pravilne.  

Slika 7 prikazuje nalogo ocenjevanja barv s polnim postopkom poročanja. Udeleženke           
morajo torej za vsak predmet dražljaja določiti natančen barvni odtenek.  

 

 

Slika 7: Shematična struktura naloge ocenjevanja barv 

S tovrstno nalogo so raziskovalci poskušali obravnavati predvsem kontekstualne probleme.          
Kontekstualni problemi imajo opravka s tem, kako lahko vidna okolica spremeni zaznavo barve             
ali pa celo spomin na barvo. Pri kontekstu lahko govorimo, denimo, o predstavitvi dražljajev.              
Allen, Beilock in Shevell (2011) so merili barvno konstantnost. Udeleženke so prvi dražljaj             
videle pod eno osvetljenostjo, ko pa so se ga morale spomniti, je bila osvetljenost drugačna. S                
tem so naslovili trditev, da zapominjanje testnih dražljajev vpliva na sledeče spominjanje barvnih             
odtenkov. Pokazali so, da tovrstni vpliv zares obstaja in da lahko spremeni našo spominsko              
reprezentacijo. 

Ista skupina raziskovalk se je posluževala naloge ocenjevanja barve, tako da so proučevali             
odnos med nizkonivojskim zaznavnim procesiranjem ter delovnim spominom. Uporabili so načrt           
s skrajnima skupinama udeleženk: eno z izredno visoko in drugo z zelo nizko kapaciteto              
delovnega spomina. Ugotovili so, da ima prva skupina boljši spomin za barvno konstantnost             
kakor druga. 

Kar je pomembno, je to, da so kontrolirali morebitni vpliv predhodne izpostavljenosti            
barvnim dražljajem prek tega, da so obe skupini tik pred testiranjem s pomočjo t.i. urjenja na                
temo privadili na temo. Za potrebe naše raziskave pa je pomembno to, da so poročali, da je                 
mogoče, da so nekatere udeleženke napak razumele navodila, torej, da so narobe razumele, naj              
barvni krog nastavijo na takšne odtenke, kakršnih se spomnijo. Medtem ko priznavajo            
metodološko pomanjkljivost, pa trdijo, da je malo verjetno, da je prihajalo do sistematičnega             
nerazumevanja navodil. 

Kako smo z nalogo ocenjevanja barv zaobšli kontekstualne probleme pri raziskovanju           
vidno-prostorskega delovnega spomina? Če imamo polni postopek poročanja – torej da           
udeleženke lahko na poziv k rekonstrukciji dražljaja odgovorijo s katerimkoli odtenkom – nam             
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to omogoča, da natanko vidimo, na kakšen način spremembe v osvetljenosti okolja vplivajo na              
spominske reprezentacije. Povedano drugače, lahko ovrednotimo spremembe v spominu na nek           
barvni odtenek v odvisnosti od sprememb v okolju.  

Nadalje se kaže, da imamo pri proučevanju vidno-prostorskega delovnega spomina velik           
problem z vprašanjem reprezentacije. Torej, če je naš dražljaj barva, ali ga udeleženke v              
delovnem spominu res držijo v obliki reprezentacije tega odtenka ali pa ga abstrahirajo in si ga                
zapomnijo kot besedo. Ker je v nalogi ocenjevanja barve uporabljen celotni barvni krog, je              
tovrstna verbalizacija močno otežena, saj lahko v dražljaju uporabimo tako majhne razlike med             
posameznimi odtenki, da jih je nemogoče opisati z notranjim govorom. Torej ta paradigma             
uspešno naslavlja problem verbaliziranja.  

3.3.4. Naloga povezovanja lastnosti 

Naslednja raziskovalna paradigma za proučevanje vidno-prostorskega delovnega spomina je         
t.i. Naloga povezovanja lastnosti (binding task). Ta naloga od udeleženk terja, da z izvršnimi              
sistemi skupaj vežejo dve osnovni lastnosti dražljajev (Hildenbrandt & Oberauer, 2013). Kelly in             
Brockmole (2014), denimo, sta razvila nalogo, kjer sta bila bili ti lastnosti barva in usmeritev. 

S to paradigmo lahko ugotovimo, ali ima kak suženjski sistem delovnega spomina procesno             
prioriteto pred kakim drugim. Naloga lahko preverja a) eno lastnosti dražljaja; b) drugi lastnost              
dražljaja; ali c) obe lastnosti dražljaja. Če nalogo povezovanja lastnosti zastavimo tako, da vse do               
testnega dražljaja udeleženke ne vedo, ali bodo morale prepoznati eno, drugo, ali obe lastnosti,              
lahko ugotovimo, ali kognitivni sistem učinkoviteje procesira eno ali drugo lastnost. 

Slika 8 prikazuje nalogo povezovanja lastnosti s tremi možnimi testnimi dražljaji – torej             
dražljaji, katerih identiteto mora ugotoviti udeleženka. Pri zgornjem primeru je spremenjen le            
barvni odtenek enega objekta. Pri srednji je spremenjen le položaj enega objekta. Pri najnižji pa               
sta spremenjena tako barva kakor položaj objekta.  
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Slika 8: Shematična struktura naloge povezovanja lastnosti  

Kelly in Brockmole (2014) navajata več dobrih lastnosti naloge povezovanja lastnosti.           
Prvenstveno je ta paradigma koristna, ker lahko uporabimo eno samo nalogo, da razlikujemo             
med dvema procesoma (torej nam omogoča primerjavo dveh sistemov prek disociacije). Tako            
nam ni potrebno primerjati rezultatov med dvema nalogama, da odkrijemo razlike v procesiranju.  

Druga dobra plat je, da se z vpeljavo naključnosti pri zahtevanem odgovoru (torej, da bomo               
naključno, od primera do primera, zahtevali odgovor za ali eno, ali drugo lastnost, ali pa               
integriran predmet), udeleženke ne bodo mogle priučiti strategij, ki niso specifične za            
laboratorijsko okolje za reševanje naloge. Povedano drugače, z vnosom naključnosti v nalogo            
lahko zagotovimo, da se znotraj kognitivnega šuma ne bodo pojavljale strategije, ki jih v              
ekoloških (oziroma naravnih) situacijah ne bi opazili. 

3.3.5. Paradigma dvojne naloge 

Paradigma dvojne naloge (dual-task paradigm) je precej podobna nalogi povezovanja          
lastnosti, le da tu lastnosti dražljajev niso predstavljene naenkrat ampak v dveh ločenih zbirkah.              
Wood (2010), denimo, poroča o raziskovalnem načrtu, kjer so si udeleženke v prvi nalogi morale               
zapomniti čim več položajev nekih objektov, v drugi nalogi pa čim več objektov samih. Sledilo               
je obdobje zakasnitve. Poziv na odgovor je zavzemal obliko ali enega položaja ali enega objekta.               
Udeleženke niso vedele, iz katerega razreda dražljajev bo testni dražljaj in zato so si kakor v                
nalogi povezovanja lastnosti morale zapomniti oba. 

Kakor lahko naloga povezovanja lastnosti preverja prioriteto enega sistema nad drugim,           
lahko s paradigmo dveh nalog preverjamo, če med njima lahko pride do motnje v procesiranju               
(povedano drugače, iščemo disociacijo). (Wood, 2011) 
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Ta paradigma se nanaša na vsak eksperimentalni načrt, kjer od udeleženk terjamo, da             
opravljajo dve nalogi naenkrat. Pri proučevanju specifično delovnega spomina imamo tako           
spominsko nalogo, zraven pa še sekundarno nalogo, ki zamoti udeleženke. S tem obravnavamo             
domnevni evolucijski namen delovnega spomina, da nam omogoča procesiranje merodajnih          
informacij ob neki dodatni  dejavnosti. 

Te naloge so včasih poimenovane tudi naloge izvršne pozornosti (executive attention task),            
kjer »morajo udeleženke v spominu zadrževati informacije, medtem ko istočasno procesirajo           
dodatne informacije« (Kane & Engle, 2002, str. 642). 

Sekundarna naloga lahko zavzame najrazličnejše oblike. Lahko je preprosta odzivna naloga           
(simple response task), kjer se morajo udeleženke le odzvati na določen dražljaj, oziroma             
odločitvena odzivna naloga (choice choice response task), pri kateri se morajo odzvati z             
nekakšno kategorijo na očitno drugačne dražljaje. (Kane & Engle, 2002) 

Slika 9 prikazuje paradigmo dvojne naloge. Zgornja shema prikazuje standardno nalogo           
prepoznave spremembe barve, medtem ko spodnja shema prikazuje preprosto računalniško igro,           
ki jo mora izvajati udeleženka sočasno s spominsko nalogo.  

 

 

Slika 9: Shematična struktura dvojne naloge 

Kim (2010) poroča o raziskovalni paradigmi, ki jo poimenuje eksperiment s streljanjem            
škatel (box-shooting experiment), pri čemer gre za test, izveden na računalniku, s katerim lahko              
merimo delovni spomin in pozornost. Kar je ključno, je to, da morajo udeleženke igrati igro, pri                
kateri streljajo škatle, istočasno pa se dražljaji, ki se si jih morajo zapomniti, pojavljajo na ekranu                
poleg udeleženk. 

S tem eksperimentom je Kim (prav tam) poskušal preveriti predpostavko, da si            
vidno-prostorski delovni spomin in nadzorni procesi pozornosti delijo vsebino. Iz tega sledi, da             
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bomo pri nalogi, ki sestoji iz dveh delov, za katera potrebujemo ali pozornost ali delovni spomin,                
opazili interferenco med tema postopkoma. Povedano drugače, da bomo opazili kompromis med            
spominom in pozornostjo. 

Poleg tega je Kim (prav tam) s to nalogo uspešno pokazali, da ima barva drugačen učinek na                 
spominske procese, kakor druge osnovne lastnosti, med katere sodijo položaj, usmeritev ter            
identiteta objekta. Dražljaji, ki so si jih udeleženke morale zapomniti, so lahko privzeli tri barvne               
lastnosti: lahko so bili polnobarvni, delno barvni, ali pa črno-beli. V članku avtor ne poroča o                
tem, kaj točno te oznake pomenijo, vendar pa zaključuje, da se obremenitvi na pozornost              
navkljub polnobarvni dražljaji bolje vtisnejo v spomin. Ti t.i. barvni učinki (color effects) so bili               
opaženi le pri vidno-prostorskem delovnem spominu, ne pa tudi pri vidni pozornosti.  

Kim je s tem eksperimentom preverjal, kako bi lahko bolje oglaševali turistične znamenitosti             
v okviru gostinske ter turistične industrije. Trdi, da znotraj raziskav v teh področjih opažamo              
preobilje prvoosebnih raziskav, ki se prvenstveno poslužujejo anket. Medtem ko se strinjamo, da             
ankete niso optimalna metoda za pridobivanje prvoosebnih podatkov, pa moramo izzvati           
avtorjevo oceno glede preobilja tovrstnih študij in postaviti tezo, da nam manjka prav             
metodološko dovršenih prvoosebnih raziskav. 

3.3.6. N nazaj naloga 

N nazaj naloga (n-back task) je eksperimentalna paradigma za nevroslikovne študije, pri            
kateri morajo udeleženke spremljati nabor dražljajev in sporočiti, ali je trenutni dražljaj enak             
dražljaju, videnem pred n-številom poskusov, pri čemer je n neko vnaprej določeno število. Za              
kontrolni pogoj se ponavadi uporabi število 0. 

To paradigmo lahko v veliki meri razdelimo vzdolž dveh linij. Glede na tip dražljaja se               
tipično pojavljajo ali besedni ali nebesedni dražljaji, glede na tip spremljanja naloge, pa lahko              
uporabimo ali položaj ali identiteto dražljaja. Iz tega sledi, da se v literaturi pojavljajo trije tipi                
naloge za n nazaj: naloga prepoznavanja identitete z besednim dražljajem, naloga prepoznavanja            
identitete z nebesednim dražljajem in naloga prepoznavanja položaja z nebesednim dražljajem.           
(Owen idr., 2005). 

Ta vrsta psiholoških nalog ponovno preverja disociacijo med pozornostjo in delovnim           
spominom, obenem pa preverja predpostavko, da je delovni spomin kognitivni proces, ki ga             
lahko uporabljamo med izvajanjem neke sekundarne dejavnosti.  

3.3.7. Naloga spominskega razpona 

Pri eni izmed najbolj klasičnih raziskovalnih paradigem pri proučevanju delovnega spomina           
gre za nalogo spominskega razpona (span task). Te naloge za preverjanje razpona od udeleženke              
tipično zahtevajo, da si zapomni nek nabor dražljajev, denimo seznam besed, medtem ko             
istočasno opravlja še neko nalogo (Kane & Engle, 2002). Ključno je, da imamo paradigmo dveh               
nalog, kjer je ena nujno spominska, sekundarna naloga pa je nekaj, kar morajo udeleženke početi               
ves čas med izvajanjem naloge. 

Zatorej razumemo hranjenje informacij ob prisotnosti interference kot kritično kontrolno          
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funkcijo kapacitete delovnega spomina in kot prvenstveni mehanizem, ki povezuje kapaciteto           
delovnega spomina s kognitivnimi sposobnostmi višjega reda (Kane & Engle, 2002, str. 639). 

Conway in kolegice (2005) se strinjajo, da gre pri nalogah spominskega razpona za             
pomembno metodo raziskovanja, skrbi pa jih, da jih raziskovalke ne uporabljajo vedno na             
optimalen način, sploh ker so jo druga področja proučevanja duševnosti posvojila zaradi            
relativnega pomena, ki je pripisan delovnemu spominu kot teoretičnem konstruktu znotraj           
kognitivne psihologije (npr. da igra vlogo pri splošni inteligentnosti posameznic).  

Osnovna predpostavka merjenja kapacitete delovnega spomina s spominskim razponom         
temelji na Baddeleyevem modelu delovnega spomina, ki razume spominske sisteme z vidika            
njihove funkcionalnosti (torej tega, kaj si zapomnimo). Razume se, da gre za modul, v katerem               
lahko manipuliramo z omejeno količino informacij spričo nekega aktivnega procesa. Conway in            
kolegice (2005) izpostavljajo, da z evolucijskega vidika to pomeni, da so se izvršni procesi –               
tiste kognitivne sposobnosti, ki nam omogočajo voljan nadzor vedenja – razvili z namenom, da              
se lahko posvečajo dvema dejavnostma naenkrat. Iz tega naravno sledi, da so eksperimentalne             
paradigme za proučevanje tega konstrukta zasnovane tako, da od udeleženk terjajo procesiranje            
dveh dejavnosti naenkrat. 

Specifična vrsta te naloge je naloga bralnega razpona (reading span task), znotraj katere je              
posebej zanimiva t.i. naloga c razpona (C-span), kjer združujemo nalogo razpona s paradigmo             
dveh nalog. Udeleženke so izpostavljene naboru povedi, pod njimi pa se pojavi neka črka.              
Naloga od njih zahteva, da si obenem zapomnijo črko ter ocenijo pomenskost povedi.             
(Hildenbrandt & Oberauer, 2013) 

Naslednja vrsta naloge je t.i. naloga operacijskega razpona (operation span), kjer morajo            
udeleženke ocenjevati pravilnost preprostih aritmetičnih operacij. Temu lahko dodamo         
paradigmo dveh nalog, kjer si morajo istočasno zapomniti tudi kratko besedo.  

Posebna vrsta te paradigme je naloga posodabljanja (updating task), ki lahko za dražljaje             
vzame ali besede ali številke, udeleženke pa morajo nad njimi izvajati različne operacije.             
Recimo, da je naš dražljaj nabor števil. Udeleženke potem dobivajo navodila, da, denimo,             
številom prištejejo vrednost ena. Potem si morajo zapomniti nabor novih števil. Naloge            
posodabljanja so posebej učinkovite, kadar preverjamo individualne sposobnosti izgradnje in          
ohranjanja začasnih vezav (bindings) v delovnem spominu, ne da bi vanje vpletali mehanizme             
asociativnega učenja, torej učenja avtomatičnega odziva na nek dražljaj. (Conway idr., 2005;            
Hildenbrandt & Oberauer, 2013). Naloge posodabljanja za domeno lahko vzamejo besedni,           
številski, ali prostorski dražljaj (Hildenbrandt & Oberauer, 2013). 

3.4. Povzetek poglavja 

V tem poglavju smo si pobližje pogledali koncept psihološke naloge. Pogledali smo si njen              
zgodovinski razvoj od zgodnjega pojmovanja naloge kot dražljaja do tega, da je postala naloga              
osrednji metodološki instrument eksperimentalne psihologije. Potem smo si pogledali nekaj          
osrednjih elementov psiholoških nalog, predvsem tistih, ki raziskujejo vidno-prostorski delovni          
spomin. Nadalje smo predstavili dve merili izvedbe naloge: točnost izvedbe ter odzivni čas. 

37 



Glede točnosti izvedbe smo se ukvarjali predvsem s tem, kako lahko z disociacijo –              
uspešnostjo izvedbe dveh nalog, ki jih udeleženke opravljajo istočasno – sklepamo na to, ali sta               
dve kognitivni funkciji povezani ali ločeni. Pri tem smo razpravljali o osnovnih predpostavkah             
nevropsihologije: modularnosti, transparentnosti in univerzalnosti, ki implicitno ali eksplicitno         
stojijo za veliko merami eksperimentalne psihologije. 

Drugo merilo izvedbe naloge, ki smo ga raziskali, je odzivni čas. Pri tem smo si pogledali                
teorijo stadijev – idejo, da kognitivni procesi terjajo neko časovno obdobje, da se izvršijo, ter da                
se en stadij procesiranja ne more začeti, dokler se prejšnji ne konča. Kar se tiče eksperimentalne                
metodologije, smo razpravljali o dveh pristopih k razumevanju odzivnih časov: metodo           
odštevanja ter metodo dodatnih dejavnikov. 

Predstavili smo še dva pomembna vidika psiholoških nalog, ki bosta kasneje pomembna za             
razumevanje tega, kakšne naloge smo uporabljali v naši raziskavi. Prvi vidik je vrsta dražljajev.              
Predstavili smo razliko med visoko in nizko ločljivostjo dražljajev. Med dražljaji z visoko             
ločljivostjo obstajajo male razlike, medtem ko med dražljaji z nizko ločljivostjo obstajajo velike             
razlike. Drugi predstavljeni vidik nalog pa je postopek poročanja, torej način, na katerega             
podajamo odgovor. V grobem razlikujemo med kategoričnimi postopki poročanj, kjer podamo           
omejen nabor kategorij, s katerimi udeleženke odgovarjajo na nalogo, delnim postopkom           
poročanja, kjer za odgovor potrebujejo le en del dražljaja, ter polnim postopkom poročanja, kjer              
morajo rekonstruirati celotni dražljaj. 

Končno smo si v tem poglavju pogledali še nekaj najpogostejših vrst psiholoških nalog za              
raziskovanje delovnega spomina. S tem smo hoteli izpostaviti, kako lahko s pomočjo modifikacij             
različnih elementov psiholoških nalog naglasimo nekatere metodološke probleme psihološkega         
raziskovanja, ki smo jih izpostavili v prejšnjih poglavjih (npr. problem verbaliziranja dražljajev,            
problem uporabe strategij, ki so vezane zgolj na laboratorijsko okolje, ipd.). Med drugim smo              
predstavili tudi nalogo prepoznave spremembe, ki smo jo uporabljali v naši raziskavi.  

Za konec želimo izpostaviti, da tu ni šlo za izčrpno predstavitev vseh vrst psiholoških nalog               
za raziskovanje delovnega spomina, ampak le za nekaj najpogostejših in najbolj zanimivih            
paradigem. V literaturi se pojavljajo še mnoge druge vrste psiholoških nalog za merjenje             
vidno-prostorskega delovnega spomina.  
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Poglavje 4. Doživljajska perspektiva 

Ko udeleženka enkrat privoli k sodelovanju pri psihološkem eksperimentu, se implicitno strinja, 
da bo ob pozivu opravila širok nabor dejanj, ne da bi vprašala po njihovem namenu in pogosto 

tudi njihovem trajanju. Nadalje, udeleženka se strinja, da bo zavoljo raziskovalke prenesla 
znatno količino neudobja, dolgčasa, ali celo bolečine.  

- Martin Orne, O socialni psihologiji psihološkega eksperimenta (1962) 

 

V prejšnjih dveh poglavjih smo si pogledali, kakšne vrste šuma lahko opazimo v rezultatih              
raziskovanja, ki poteka z uporabo nalog vidno-prostorskega delovnega spomina. V grobem smo            
šum razdelili na takšno vrsto šuma, za katero lahko zanesljivo rečemo, da gre le za motnje v                 
podatkih (npr. toplotni šum, ko med slikanjem z magnetno resonanco udeleženke stisnejo roke,             
kar vodi do sklenitve električnega kroga in posledično do dviga njihove telesne temperature), ter              
kognitivni šum. Pri slednji obliki šuma gre za podatke, ki izvirajo iz udeleženk, vendar jih               
načrtovalke raziskave niso predvidele. Kot taki lahko predstavljajo pomemben vir spoznanj o            
delovanju duševnosti in nekaj, kar moramo razumeti, ne pa odpravljati. 

Pogledali smo si naravo koncepta psihološke naloge: kako se je to orodje psihološkega             
raziskovanja spreminjalo (točneje, kako je bila sčasoma doživljajska refleksija opuščena) in           
kateri so njegovi osnovni gradniki, predvsem kar se tiče raziskovanja delovnega spomina.            
Osredotočili smo se na to, kako lahko uporabimo predpostavke, ki stojijo za eksperimentalno             
psihologijo (tj. modularnost, transparentnost in univerzalnost), da zasnujemo eksperimente, ki          
bodo obenem merili različne vidike vidno-prostorskega delovnega spomina ter hkrati kontrolirali           
različne vire šuma. 

V tem poglavju si bomo natančneje pogledali, zakaj se moramo za razumevanje medosebne             
variabilnosti v psiholoških raziskavah obrniti tudi k doživljanju in zakaj lahko načeloma rečemo,             
da bi razumevanje različnih stvari, ki jih udeleženke doživljajo med izvedbo naloge            
vidno-prostorskega delovnega spomina, vodilo do boljšega razumevanja medosebne variabilnosti         
specifično ter psihološkega raziskovanja nasploh. 

Najprej bomo predstavili zgodbo o tem, kako sem avtor pričujočega magistrskega dela            
doživljal svojo udeležbo v študiji vidno-prostorskega delovnega spomina (ki je bila obenem moja             
prva izkušnja s psihološkimi raziskavami). Nadalje bomo predstavili različne indice, ki kažejo            
proti temu, da lahko z razumevanjem doživljanja med psihološkimi nalogami bistveno dodamo k             
veljavnosti tretjeosebnih meritev. S predstavitvijo sodobnih pristopov pridobivanja prvoosebnih         
podatkov bomo pokazali, da lahko dodatek fenomenološkega vidika k psihološkim nalogam           
bistveno pripomore k razumevanju medosebne variabilnosti ter nekaterih drugih vprašanj, ki se            
porajajo v raziskovanju delovnega spomina. 

To poglavje bomo zaključili z jasno opredelitvijo naših raziskovalnih ciljev in raziskovalnih            
vprašanj. 
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4.1. Moje življenje kot udeleženec: Prizor prihoda v psihološko raziskovanje  

V tem odseku bomo zavzeli prvoosebno gledišče in bomo pogledali, kakšno je bilo             
avtorjevo izkustvo izvedbe naloge delovnega spomina. Podali bom etnografski opis, ki nam bo             
služil kot začetna utemeljitev prvoosebne metode za raziskovanje vidno-prostorskega delovnega          
spomina.  

Kakor bomo videli kasneje, je narava tega magistrskega dela ter prvoosebnega raziskovanja            
v splošnem blizu etnografskemu raziskovanju, sploh metodološkemu ter analitičnemu pristopu          
poskusne teorije, katere glavni cilj je razumevanje nekega pojava, ne pa konstrukcija            
napovednega modela. Tako bomo skladno s standardi etnografskega raziskovanja posegli po           
opisu prizora prihoda (arrival scene). Gre za opis prvega srečanja raziskovalke (ki je bila v               
tradicionalnem etnografskem raziskovanju znanstvenica iz neke zahodne države) ter kulture, ki           
jo je raziskovala (kar so tipično bili staroselci neke kolonizirane dežele). Namen prizora prihoda              
je, da se raziskovalka jasno umesti v kontekst svojega opazovanja ter da pred začetkom              
raziskovanja opiše, v kakšno okolje je prišla (Murchison, 2010, poglavje 14). 

V tem magistrskem delu nismo raziskovali življenja nekega oddaljenega ljudstva – čeprav            
kognitivnoznanstvena skupnost včasih spominja na staroselski kult – ampak doživljanje izvedbe           
naloge vidno-prostorskega spomina, pri čemer gre za človeško aktivnost, ki jo večinoma            
opravljamo znotraj eksperimentalnega okolja, kjer se vrši določena socialna dinamika (tj. odnos            
med udeleženko in raziskovalko).  

Avtorjevo prvo srečanje z izvedbo naloge vidno-prostorskega delovnega spomina je          
potekalo na sledeči način: 

Moje prvo srečanje z raziskovanjem vidno-prostorskega delovnega spomina in prvič, ko           17

sem bil udeležen v psihološkem eksperimentu je bilo decembra 2016, ko sem prišel na fMR               
raziskavo, ki je poizvedovala, kjer v možganih se vrši t.i. vezanje lastnosti – kje se različni                
vidiki nekega dražljaja združijo v eno samo reprezentacijo – med izvedbo naloge delovnega             
spomina. Celotno eksperimentalno okolje je bilo še toliko bolj jasno prisotno v mojem             
doživljanju, saj je šlo za pilotno raziskavo – kjer se je kanilo marsikaj zalomiti – prisoten je                 
bil tudi vodja raziskave in moj profesor na študiju kognitivne znanosti.  

V laboratoriju je bila prisotna množica ljudi – GR, njegova asistentka ter dve radiološki              
inženirki. Asistentka mi je začela razlagati vse o današnjem eksperimentu. Spomnim se, kako             
navdušen sem bil, kako gladko so navodila prehajala od tega, da mi je nekdo razlagal o                
nalogi, ki jo bom moral izvesti in potem – ne da bi skočila v besedo – je radiološka inženirka                   
začela razlagati o pomembnih stvareh, ki jih moram vedeti glede fMRja. Že prej sem rešil               
učno verzijo, ki se mi je zdela nenavadno težka in zdaj, ko so mi nad levo obrv nalepili                  
tableto vitamina E in mi za obuti dali plastične modre vrečke, me je skrbelo, da sem bom                 
osramotil pred temi štirimi, očitno zelo pametnimi in sposobnimi ljudmi.  

Radiološka inženirka me je potem odpeljala v sobo s tuljavo fMRja. Obsijana je bila z               

17 V tem kratkem etnografskem opisu doživljanja se poslužujem etnografske ednine (prim. Murchinson, 2010) za razliko od                 
akademske prvoosebne množine, da bi poudaril, da je bilo to konkretno moje doživljanje izvedbe naloge delovnega                
spomina.  
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modro svetlobo in pri sebi sem se spraševal, če je to zato, da pobija bakterije. Tuljava je                 
ropotala z glasnim ritmičnim bobnenjem, ki me je spominjalo na nemški techno. Ulegel sem              
se na ozko ležalo in na glavo so mi poveznili ozko kletko, ki me je takoj spomnila na masko                   
Hannibala Lecterja, samo da je bila veliko bolj neudobna in grozna. Namen te kletke je bil,                
da je pred mojimi očmi držala ogledalo, ki bo odsevalo ekran, na katerim se bodo               
prikazovali dražljaji.  

Potem je nekdo pritisnil na tipko in ležalo se je pomaknilo v tuljavo. Nenadoma sem se                
znašel v ozkem prostoru, obsijanem z ogabno rumeno svetlobo, s plastično kletko okrog             
glave in tisto papirnato prevleko, s katero v bolnišnicah oblečejo postelje. Vse to je v meni                
vzbudilo hudo tesnobo, ki sem jo doživel kot nekakšno stiskanje v želodcu. Rekel sem si, naj                
ne bom mevža in sem se nekako prisilil, da sem se osredotočil na sam postopek               
raziskovanja. Najprej je napočilo strukturno slikanje: torej deset minut čakanja, da je            
glasen stroj posnel obliko moje glave.  

Ko sem začel reševati nalogo, sem jo sprva reševal zelo pozorno. Predstavljal sem si štiri               
izvajalce študije, kako gledajo na računalniški zaslon in vidijo vsako napako, ki jo storim.              
Zaradi te predstave mi je bilo pomembno, da dobro rešujem nalogo. Vsakemu dražljaju sem              
posvečal posebno pozornost in nalogo poskušal rešiti čim bolje.  

Na neki točki pa me je popolnoma prevzel dolgčas. Dražljaji so si sledili v neskončnem               
sosledju in večino časa sem preživel s tako, da sem odšteval primere in čakal na naslednji                
odmor, da si lahko spočijem oči. Poslušal sem ritem fMR tuljave – nemški tehno – in si                 
predstavljal, da plešem nanj. Moral sem se izrecno prisiliti, da sem bil pozoren na nalogo,               
da sem spremljal, kateri je prvi in kateri drugi dražljaj ter kdaj moram podati odgovor.               
Vmes sem kdaj celo zaspal. Gledal sem prvi dražljaj in potem vmes, ko sem čakal na                
drugega, sem začutil, kako sem začel polzeti v spanec.  

Na neki točki sem začutil nekaj nenavadnega: celo moje telo se je zdelo nekako oddaljeno,               
kakor da ni zares moje, kakor da nimam nadzora nad telesom. Vse okrog mene se je zazdelo                 
nenavadno in nekako neresnično. Rumena svetloba notranjosti tuljave mi je bila čudna in ob              
njej sem začutil nelagodje. Začel sem razmišljati o tem, da morda doživljam vpliv             
magnetnega polja na moje možgane – da je to doživljajski korelat obrnitve protonov. Takrat              
nisem reševal naloge. Le nekaj sem pritiskal, ker sem vedel, da moram. Osredotočal sem se               
na razmišljanje o tem, kaj bi lahko bil izvir tega nenavadnega stanja, v katerem sem se                
znašel.  

Končno mi je GR po zvočniku povedal, da je pred mano le še zadnji blok. Nisem se ga niti                   
trudil reševati. Le odšteval sem tistih 20 primerov, da bo čimprej konec. Vse, kar sem               
doživljal, je bila neizmerna želja, da bi po uri in pol zapustil fMR tuljavo, da bi snel čelado                  
in da bi me nehalo boleti uho, ki so mi ga stiskale slušalke.  

Kaj se lahko naučimo iz mojega doživljanja izvedbe naloge vidno-prostorskega delovnega           
spomina znotraj fMR tuljave? Lahko vidimo, da sem v ospredju pozornosti – torej česar sem se                
najbolj zavedal – imel tri vidike doživljanja: prvi je bil sama naloga. Takrat sem pozorno reševal                
nalogo, trudil sem se, da sem opravljal le mentalne geste, ki so imele opravka z izvedbo naloge.                 
Kljub temu da sem v ozadju doživljanja imel skrb o tem, da GR in njegove sodelavke opazujejo                 
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vsako mojo napako, sem bil večinoma osredotočen na to, da pravilno rešujem nalogo.  

Drugo doživljajsko stanje je bil dolgčas. V tem stanju je bil najbolj očiten vidik mojega               
doživljanja to, da sem se moral truditi, da sem ohranjal pozornost na strukturi naloge – torej da                 
sem bil pozoren na to, kateri dražljaj si moram zapomniti, na katerega moram odgovoriti in kdaj                
sploh napoči trenutek odgovora. Obenem sem se zavedal bobnenja fMR tuljave in se zabaval ob               
tem, da sem si predstavljal, kako plešem na ta ritem. Tretja vrsta mentalnih gest, ki sem se jih                  
jasno zavedal med tem stanjem, je bilo odštevanje primerov, ki so me razločevali od odmora.               
Medtem, ko sem »reševal« nalogo v smislu, da sem pritiskal na tipke, nisem nikdar ozavestil               
tega, kaj dejansko so dražljaji.  

Tretje stanje, v katerem sem bil med izvajanjem naloge vidno-prostorskega delovnega           
spomina znotraj fMR tuljave, je bilo doživljanje občutka tesnobe ter kar bi sam naivno              
poimenoval derealizacija – tj. izguba zaupanja v stabilnost in resničnost sveta (prim. Sierra,             
2009; Colombetti & Ratcliffe 2012). Ob tem sem se izrecno spraševal o tem, kaj bi lahko bil                 
vzrok za to stanje.  

Medtem ko moj etnografski opis prvega srečanja s psihološkimi raziskavami znotraj MR            
tomografa ne predstavlja konkretnih doživljajskih podatkov, na katere se bomo naslanjali v tem             
magistrskem delu (te smo empirično pridobivali na sistematičen način, ki bo predstavljen v             
naslednjih poglavjih), pa nam kljub temu podaja pomembno izhodišče za to raziskavo. Namreč,             
da medtem ko kot udeleženke ležimo v MR tuljavi ter izvajamo nalogo vidno-prostorskega             
delovnega spomina, pred zavestjo nimamo le te naloge in ne opravljamo le mentalnih gest, ki se                
tičejo njene izvedbe. V ospredju zavesti imamo mnogotera doživljajska stanja, katerih predmet je             
vse od naloge same, prek izvajalk študije, pa vse do nenavadnih občutji, s katerimi se srečujemo                
v tej neobičajni situaciji.  

Tako menimo, da moramo naše raziskovalno vprašanje (tj. kaj udeleženke doživljajo med            
izvedbo naloge vidno-prostorskega delovnega spomina?) zastaviti širše, usmeriti pa ga moramo           
bolj kritično. V tej raziskavi nas torej ne bo zanimalo le, kakšnih strategij se poslužujejo               
udeleženke med izvedbo naloge delovnega spomina, ampak kaj sploh merimo, ko merimo            
delovni spomin? Ali res merimo le eno kognitivno funkcijo, ki se lahko izraža prek raznolikega               
nabora strategij? Ali morda delovni spomin sam po sebi sploh ni kognitivna funkcija, ampak gre               
za večje število mentalnih virov, ki jih mobiliziramo za uspešno izvedbo neke od zunaj              
opredeljene naloge? Ali morda sploh ne merimo funkcije, ampak doživljanje splošnega stanja            
udeleženke v eksperimentu? In končno, tudi če predpostavimo, da je vidno-prostorski delovni            
spomin svojevrsten možganski procss, kako potem barvita odzadnja in vzporedna stanja vplivajo            
na živčno procesiranje?  

Seghier in Price (2018, str. 523, naš poudarek), ki smo ju na široko navajali zgoraj, trdita, da 

[k]ljub temu da lahko uporabimo previdno načrtovane paradigme, da z navodili lahko vodimo izvedbo              
naloge k uporabi določenih strategij, lahko na tipe strategij, ki se jih poslužuje vsaka udeleženka sklepamo                
samo iz vedenjskih podatkov, kakršna so natančnost, odzivni časi, tipi napak, stopnja učenja ter vprašalniki               
po koncu slikanja. 

Kakor pa bomo izpostavili nižje, obstajajo tako načelni kakor empirični razlogi, da ni nujno,               
da trenutne študije, ki uporabljajo psihološke naloge, korelirajo s tem, kar znamo izvedeti o              
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doživljanju. Torej so tretjeosebni podatki, ki jih predlagata Seghier in Price, nezadostni, da bi iz               
njih sklepali na to, kakšne strategije uporabljajo udeleženke, oziroma, kaj v splošnem doživljajo             
med izvedbo naloge delovnega spomina. Namesto tega se moramo soočiti s posebno naravo             
doživljajskih podatkov, kar pa terja metodološko drugačen pristop, namreč, empirično          
fenomenologijo.  

Pogost način zbiranja prvoosebnih podatkov so zaključni vprašalniki. Prav taka metoda           
poizvedovanja o strategijah, uporabljena na koncu študije, ki je bila v obliki etnografskega opisa              
začrtana zgoraj. Izvajalke študije so udeleženke vprašale po tem, kakšnih strategij so se             
posluževale za uspešno izvedbo te naloge. Vprašalnik je bil oblikovan kot preprosto vprašanje,             
glede tega, kakšne strategije so udeleženke uporabljale v raziskavi. Na to vprašanje je bilo              
mogoče odgovoriti s poljubno dolgim besedilom. Menimo pa, da vprašalniki o tem, kaj so              
udeleženke doživljale med raziskavo, niso zadostni za to, da bi podali ekološko veljavne             
podatke. Prvič, vprašalniki so pogosto ubesedeni kot zaprta vprašanja in tako udeleženkam            
onemogočajo, da bi poročale, denimo, o dolgčasu, tesnobi ter občutkih derealizacije, ki so jih              
morda doživljale med izvedbo naloge. Poleg tega je, glede na to, da udeleženke v raziskavah               
večino stremijo k temu, da bi pomagale raziskovalkam ter da bi se dobro odrezale pri izvedbi                
naloge (prim. Weber & Cook, 1972; Nichols & Maner, 2008), malo verjetno, da bi tekom               
kratkega vprašalnika na koncu priznale, da v resnici niso izvajale naloge.  

Drugič, nasloviti moramo lastnost človeške zavesti, da ni nujno, da naši spomini na nek              
dogodek verodostojno ustrezajo našemu doživljanju tega dogodka. Poglejmo si dva primera:           
enega iz vedenjske ekonomije, drugega pa iz filozofske fenomenologije.  

Daniel Kahneman, eden od očetov vedenjske ekonomije, vede, ki raziskuje, kako se ljudje             
odločamo pod različnimi naturalističnimi pogoji, razlikuje med spominjajočim se jazom in           
doživljajočim jazom (2017, poglavje 35). Slednji je tisti, ki se zaveda, kako je biti jaz v tem                 
trenutku, denimo, ko sedim za računalnikom in pišem svoje magistrsko delo. V tem trenutku mi               
je to neprijetna izkušnja, poln sem dvoma in negotovosti o besedah, ki jih pišem. Ko pa se bom                  
nekoč, ko bo pisanje že za mano, spominjal teh dni, pa se jih bom morda spomnil z veseljem in                   
naklonjenostjo ob tem, da sem počel nekaj težavnega in miselno zapletenega. To razliko med              
tem, kako nek dogodek doživljamo in kako se ga spominjamo, lahko opazimo, na primer, pri               
izkustvu meditacije. Živeče izkustvo meditatork med meditacijskim odmikom je lahko          
neprijetno, napolnjeno z ukvarjanjem z bolečino v kolenih, poskušanjem ostati budni, ali            
sramom, ker v resnici ne meditirajo. Spomini na ta isti meditacijski odmik pa so pogosto izjemno                
prijetni in v njih ni sledi bolečine ter trpljenja, le poglobljenih meditativnih izkustev (Kordeš idr.               
2019). 

Drugi primer vpliva retrospekcije, oziroma spominjanja za nazaj, na doživljanje prihaja iz            
filozofske fenomenologije. Jean-Paul Sartre v svoji fenomenološki razpravi o domišljiji, The           
Imaginary (2010), piše, zakaj je tako težko vedeti, kako doživljamo domišljijo, predvsem vidne             
predstave. Trdi, da smo ljudje večinoma pod vplivom iluzije imanence (illusion d'immanence).            
Pri tem gre za prepričanje, da naš duševni svet sestoji iz vidnega prostora, ki ga naseljujejo vidne                 
predstave, tj. reprezentacije. Sartre trdi, da če pozorno opazujemo svoje doživljanje, vidimo, da             
temu ni tako, ampak ker se vidne predstave spremenijo, takoj, ko jim začnemo posvečati              
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pozornosti, do te ugotovitve ne moremo priti brez sistematične refleksije.  

Vprašalniki po koncu študije so dovzetni za te vplive retrospekcije: udeleženke se morda ne              
spomnijo, da so bile večinoma zdolgočasene ali zaskrbljene zaradi nenavadnih občutkov tesnobe,            
morda si tega niti ne upajo priznati raziskovalkam. Morda so strategije, o katerih poročajo, ko se                
za nazaj spominjajo svojega reševanja naloge, podvržene iluziji imanence in tako veliko več             
poročajo o tem, da so si jih zapomnile kot nekakšne podobe v mislih.  

Da bi pridobili ekološko veljavne podatke o tem, kaj udeleženke doživljajo med izvedbo             
naloge delovnega spomina (tj. da bi odgovorili na naši raziskovalni vprašanji), menimo, da se              
moramo osredotočiti na njihovo živeto izkustvo (lived experience), ne pa na izkustvo, kakor se              
jim kaže v spominjanju ali retrospekciji. Tako bomo naša raziskovalna vprašanja naglasili prek             
uporabe nevrofenomenologije, metode, ki raziskuje kognitivne pojave tako iz tretjeosebnega          
vidika (čemur bi naivno lahko rekli objektivni podatki) ter prvoosebnega vidika (torej kakšno je              
konkretno doživljanje utelešenih posameznic). Nevrofenomenologija vključuje povezovanje       
prvoosebnih in nevroznanstvenih vidikov nekega kognitivnega pojava (v našem primeru          
delovnega spomina). V bistvu gre za iskanje nevrofizioloških korelatov fenomenalne zavesti,           
kakršna je dostopna prvoosebni refleksiji.  

4.2. Prvoosebno raziskovanje v kognitivni znanosti 

V prejšnjem odseku smo si pogledali, kako sem avtor tega magistrskega dela doživljal             
izvedbo naloge vidno-prostorskega delovnega spomina, ter našteli nekaj lastnosti doživljajskih          
podatkov, zaradi katerih se ne moremo zanašati le na tretjeosebne (torej objektivne) podatke,             
ampak tudi na prvoosebne (tj. subjektivne) podatke, da bi naslovili medosebne razlike, do katerih              
pride pri tovrstnih raziskavah. Zdaj pa se bomo ozrli proti psihološkim nalogam širše ter si               
zastavili vprašanje, kako bi sploh razločili kognitivni pojav, ki ga tovrstne naloge merijo, od              
kognitivnega šuma.  

V kognitivni znanosti tipično uporabljamo naloge, da z njimi raziskujemo točno določen            
vidik duševnosti. Psihološke naloge zamejujejo mentalno operacijo, ki jo proučujemo – v našem             
primeru je to vidno-prostorski delovni spomin – na tak način, da eksperimentalna paradigma             
(torej naloga) vzbuja le to operacijo (Morrison idr., 2019). Če nam uspe vzpostaviti zadostne              
kontrolne pogoje, lahko predpostavljamo, da je sprejemljivo, da variabilnost v podatkih           
označimo za šum (Seghier & Price, 2018). Kakor smo omenili v poglavju Taksonomija šuma,              
kjer smo si pogledali, na kakšne vrste šuma lahko naletimo pri psihološkem raziskovanju, je za               
nas še posebej zanimiv kognitivni šum, torej tisti vidiki duševnosti, ki se pojavljajo med izvedbo               
psihološke naloge, ki jih raziskovalke niso pričakovale. Predvsem si bomo pogledali to, da ljudje              
med izvedbo iste naloge doživljamo različne stvari.  

Z vidika empiričnega raziskovanja doživljanja pa je zanašanje na eksperimentalne naloge           
znotraj vedenjskih znanosti že načeloma problematično. Točneje, če opredelimo kognitivni pojav           
prek funkcije, ki jo opravlja (kakor velja v eksperimentalnih paradigmah, osnovanih na nalogah),             
še posebej, če je izvedba naloge merjena skozi vedenjske podatke, potlej ne moremo biti              
prepričani, da isto funkcijo enoznačno spremlja določeno doživljanje. Robert Mcintyre (1999,           
str. 434) pričakuje ta problem: »Behaviorizem, funkcionalizem in komputacionalizem, na primer,           
so vsi imeli le malo uspeha pri soočanju z dejstvom (oziroma navideznim dejstvom), da so si                
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kvalitativno različna duševna stanja lahko vedenjsko, funkcionalno ter komputacijsko         
enakovredna.« 

Če razložimo, to pomeni, da lahko dve osebi izkazujeta enake vedenjske vzorce ali isto              
nalogo rešita enako uspešno, kar pa doživljata, medtem ko izkazujeta to vedenje ali opravljata to               
nalogo, pa je lahko precej drugačno. S trivialno interpretacijo tega problema smo se srečali v               
predhodnem odseku, ko smo razpravljali o medosebni variabilnosti, torej o razlikah v            
tretjeosebnih podatkih (kakršni so vedenjski podatki, najdbe nevroslikovnih študij,         
elektrofiziološke meritve, ipd.) med posameznimi udeleženkami. V prejšnjem odseku smo          
popisali več dejavnikov, ki doprinašajo k medosebni variabilnosti, najpomembnejši za naše           
potrebe pa je kognitivni šum v obliki različnih strategij, ki se jih posameznice lahko poslužujejo,               
da uspešno izvedejo isto nalogo. Mcinteryjeva opomba pa nas pripelje do bolj radikalne             
interpretacije problema kognitivnega šuma, namreč, da ne gre le za to, da udeleženke doživljajo              
različna stanja, medtem ko izvajajo neko nalogo, ampak za njimi morda stojijo tudi različne              
kognitivne operacije. 

Ko naš predmet raziskovanja postane doživljanje, se moramo soočiti z dodatnim           
problemom: ne le, da udeleženke doživljajo različne stvari, medtem ko izkazujejo enako vedenje,             
njihova doživljajska pokrajina – torej vse, kar vstopa v ospredje njihove zavesti – se lahko               
radikalno spremeni iz trenutka v trenutek. Russell T. Hurlburt – statistik in glavni zagovornik              
tehnike opisnega vzorčenja izkustva za raziskovanje doživljanja – trdi, da lahko zares            
raziskujemo le to, čemur on pravi prvinsko notranje izkustvo (pristine inner experience), torej             
doživljanje, kakršnega živimo tik pred refleksijo. Trdi, da se naše doživljanje spreminja tako             
hitro in da ga retrospekcija tako izkrivi, da s tem, ko se s časom vse bolj oddaljimo od nekega                   
našega izkustva, nanj vse bolj vplivajo teoretiziranja in posplošitve (Hurlburt, 2011).  

Nadaljnje so takšna hitro spreminjajoča se notranja izkustva problematična za opredelitev           
kognitivnih pojavov preko funkcije, ki jo opravljajo. Določena kognitivna operacija je morda            
tako razpotegnjena skozi čas, da jo spremlja večje število doživljajskih stanj. Torej ni le, da ne                
moremo biti gotovi, kaj merimo, ko udeleženko izpostavimo eksperimentalni nalogi, ker jo            
spremljajo različna doživljajska stanja, ampak je tudi teh doživljajskih stanj morda veliko, eno pa              
se hitro spreminja v drugo. Tako s povprečenjem prek teh doživljajskih stanj izgubimo pogled              
nad tem, kakšno je bilo njeno živeto izkustvo.  

Obe te točki – da lahko opravljanje iste naloge spremlja veliko število doživljajskih stanj ter               
da se doživljajska stanja lahko iz trenutka v trenutek hitro spreminjajo – bi lahko bili v celoti                 
trivialni, v kolikor ne bi mogli na podlagi doživljajskih podatkov priti do dognanj, ki so               
pomembna za kognitivno znanost in psihologijo. Menimo pa, da obstaja mnogo raziskav, ki             
kažejo v prid temu, da lahko razumevanje doživljanja, močno izboljša veljavnost           
kognitivnoznanstvenih raziskav.  

4.3. Raziskovalni cilji in raziskovalna vprašanja 

Za konec tega poglavja bomo zbrali naše raziskovalne cilje ter raziskovalna vprašanja, ki jih              
lahko izluščimo iz razprav, ki smo jih doslej predstavili. Naš glavni raziskovalni cilj je, da bi                
razumeli medosebno variabilnost z doživljajskega vidika. Upamo, da bo razumevanje          
kognitivnega šuma – torej tistih vidikov duševnosti, ki so prisotne med izvedbo naloge             
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delovnega spomina, vendar jih pri zasnovi raziskovalnega načrta nismo predvideli – s            
prvoosebnega vidika doprineslo k večji veljavnosti psiholoških raziskav vidno-prostorskega         
delovnega spomina.  

V luči tega raziskovalnega cilja je naše glavno raziskovalno vprašanje, kaj ljudje doživljajo,             
medtem ko opravljajo nalogo vidno-prostorskega delovnega spomina.  

Nadalje, kakor smo omenili v poglavju Kako meriti delovni spomin, kjer smo razlagali o              
konceptu psihološke naloge ter tem, kakšne vrste psiholoških nalog uporabljamo za merjenje            
vidno-prostorskega delovnega spomina, raziskovalke veliko časa posvečajo možnosti, da se za           
izvedbo naloge udeleženke poslužujejo različnih strategij. S tega vidika je naše drugo            
raziskovalno vprašanje kakšnih strategij za izvedbo naloge prepoznave spremembe se          
poslužujejo naše soraziskovalke. Pri tem drugem raziskovalnem vprašanju moramo izpostaviti          
dve predpostavki: prva je, da bomo skladno z našim pristopom (torej nevrofenomenologijo)            
dostopali le do strategij, ki so ljudem dostopne prek zavestne refleksije (torej, da se jih               
zavedamo). Morda obstaja ogromen nabor nezavednih strategij, ki pa so naši metodi            
nedosegljive. Druga predpostavka, ki se je držimo, pa je, da ni nujno, da strategije, kakršne se                
kažejo v doživljanju, ustrezajo strategijam, kakor jih razume psihologija (torej kot funkcionalna            
stanja). Povedano drugače, ni jasno, kako se strategije, ki so dostopne zavestni refleksiji,             
povezujejo s strategijami, katerih obstoj predpostavlja kognitivna psihologija.  
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Poglavje 5. Teorija metodologije, drugi del – Fenomenologija 

Vprašanje je, kako združiti obstoječe metode v psihologiji in kognitivni znanosti. Obe disciplini 
ponujata rigorozne in spoštovane postopke za eksperimentiranje ter filozofsko stremenje k 

ekološki veljavnosti, ki ga lahko najdemo v nevrofenomenologiji.  

- Shaun Gallagher, Lauren Reinerman, Bruce Janz, Particia Bockelman in Jörg Trempler, 
Nevrofenomenologija strahospoštovanja in čudenja (2015) 

 

V drugem poglavju smo si pobližje pogledali problematiko medosebne variabilnosti znotraj           
kognitivnoznanstvenega raziskovanja, predvsem kar se tiče nevroslikovnih študij z uporabo          
slikanja s funkcijsko magnetno resonanco ter raziskav vidno-prostorskega delovnega spomina.          
Pokazali smo, da t.i. kognitivni šum v resnici ne predstavlja le zunanje spremenljivke, ki jo               
moramo izločiti iz raziskave, ampak svojevrsten vir podatkov.  

Da bi naslovili vprašanje, kaj posameznice doživljajo, ko izvajajo nalogo prepoznave           
spremembe, smo zasnovali nevrofenomenološko raziskavo. Pri nevrofenomenologiji govorimo o         
združevanju prvo- in tretjeosebnih metod pri raziskovanju istega kognitivnega pojava. Izraza           
prvoosebno in tretjeosebno sta vezana posebej na projekt nevrofenomenologije. Prvi se nanaša            
na doživljajske podatke, torej, kako je biti neko doživljajoče bitje v danem trenutku (prim. Nagel,               
1974), slednji pa se nanaša na klasične raziskovalne metode, ki merijo tiste vidike tega bitja, ki                
so dostopni neki zunanji opazovalki (npr. vedenje, fiziološke odzive, elektrofiziološko aktivnost           
možganov, metabolno porabo, ipd.). V sledečih odsekih tega poglavja bomo predstavili           
teoretično ozadje fenomenološkega in nevrofenomenološkega vidika naše raziskave, torej tistih          
perspektiv, ki naslavljajo doživljajski vidik izvedbe naloge prepoznave spremembe. 

5.1. Empiričnofenomenološki intervju 

5.1.1. Fenomenološka redukcija  

Fenomenologija je bila tradicionalno pojmovana kot veja celinske filozofije, katere predmet           
raziskovanja je struktura zavesti. Osnovna ideja fenomenološkega raziskovanja doživljanja je ta,           
da je doživljanje mnogobitno in spremenljivo. Edmund Husserl doživljanje (metaforično) označi           
za »heraklitski tok (Husserl, 2005, str. 192).« Pri tem se nanaša na predsokratskega filozofa              
Heraklita iz Efeza, ki je s svojim znanim izrekom »panta rhei,« oz. »vse teče« označil procesno                
naravo sveta: torej da v naravi opažamo nenehne premene ter spremembe in da stabilne esence v                
resnici ne obstajajo (Heraklit, 2003). 

Na podoben način je naše doživljanje vpeto v spreminjajoči se tok posameznih doživljajev,             
ki se spreminjajo tako lateralno – obenem lahko doživljamo več stvari naenkrat, od čutne              
zaznave zimskega drevja pred oknom, prek občutka sedeža na mojem hrbtu in stegnih, rahle              
bolečine v členkih, do motrenja nekega spomina – kot tudi skozi čas – doživljanje se lahko                
spreminja iz trenutka v trenutek. Zdaj bom motril svoj spomin ob tem, ko gledam ivje na drevesu                 
na oni strani okna, v naslednjem trenutku pa se bom ovedel tišine v sobi ter začel iskati                 
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kakršnekoli zvoke okrog sebe. (Hurlburt, 2011, poglavje 1) 

Tega heraklitskega toka doživljanja se v našem vsakdanjem življenju ne zavedamo, saj smo             
v celoti vpeti v t.i. naravno naravnanost (natürlische Einstellung). Pri tem gre za idejo, da               
preden reflektiramo svoje doživljanje, obstajamo v svetu, ki nam je samoumeven. Ta svet se nam               
zdi kot obstoječ ter neodvisen od nas; ta svet je dan vnaprej, mi pa ga odkrivamo s svojimi čuti                   
(Husserl, 1997b). Oziroma, kakor ga v svojem delu Ideje za čisto fenomenologijo in             
fenomenološko filozofijo opiše Husserl:  

Zavedam se sveta, ki je brezkončno razprostrt v prostoru, ki je brezkončno delujoč in ustvarjen v času. Da                  
se ga zavedam, pomeni predvsem tole: nanj naletim neposredno v zoru, kot na nekaj bivajočega, je v moji                  
izkušnji. Prek gledanja, dotikanja, poslušanja, itd. so mi telesne stvari v katerikoli prostorski porazdelitvi na               
različne načine čutnega zaznavanja »kratkomalo tu.« (Husserl, 1997a, str. 87, poudarek v izvirniku) 

Pri naravni naravnanosti gre torej za sprejemanje ideje, da obstaja nek svet, napolnjen s              
predmeti, ki jih mi lahko odkrivamo prek čutne zaznave. Nadalje gre pri naravni naravnanosti              
tudi za odnos, ki ga imamo do sebe in svoje lastne duševnosti. Kakor na istem mestu piše                 
Husserl: »Vedno sem samemu sebi navzoč kot nekdo, ki zaznava, si nekaj predstavlja, misli,              
čuti, si kaj želi, itd.; in tu sem kar najbolj aktualno vpleten v dejanskost, ki me stalno obdaja                  
(prav tam, str. 91, poudarek v izvirniku).« Husserl v Idejah podaja nadaljnji slikoviti primer: 

Vzemimo, da gledamo z veseljem v nekem vrtu na cvetočo jablano, na sveže zelenilo trave, itd. Očitno pa                  
zaznavanje in spremljajoče ugodje ni hkrati to, kar je zaznano in ugajano. V naravni naravnanosti nam je                 
jablana nekaj bivajočega v transcendentni prostorski dejanskosti, zaznavanje pa, kot tudi ugodje, neko             
realnemu človeku pripadajoče psihično stanje. Med realnim človekom, oz. realnim zaznavanjem, in realno             
jablano obstaja realno razmerje. V nekaterih primerih takih doživljajskih situacij pomeni to naslednje:             
zaznavanje je lahko »gola halucinacija«, to, kar je zaznano, namreč te jablane pred nami »dejansko« realno                
ni. Zdaj je realno razmerje, ki smo ga prej imeli za dejanskega, zmoteno. Ostala je sama zaznava, to, na kar                    
se nanaša, pa ni nič dejanskega. (Husserl, 1997a, str. 293-294) 

Naravna naravnanost pa ni nujno le način doživljanja sveta, ampak tudi način bivanja v              
svetu. Ernst von Glasersfeld, denimo, v svojem delu Radical Constructivism, v katerem gre za              
razpravo o uporabi konstruktivistične teorije znanja v kontekstu poučevanja matematike,          
zabeleži zanimivo opažanje, in sicer, da si odrasli primerki vrste Homo sapiens ne moremo              
pomagati, da ne bi, soočeni s še tako nezahtevnimi situacijami, iz njih ustvarili problema, ki ga                
moramo rešiti. Kakor piše von Glasersfeld, je »[z]a odrasle že samo predlog problema včasih              
dovolj, da zagrabi njihovo pozornost, da začnejo graditi proti rešitvi.« (1995, str. 182) Pod              
naravno naravnanostjo je torej naš privzeti odnos sveta tak, da v njem iščemo probleme, ki jih                
moramo rešiti.  

Če se zdaj ozremo proti spominskim procesom: skladno z naravno naravnanostjo lahko            
spominske procese interpretiramo kot preprosto ohranjanje predmetov v svetu, kakršni so. Prav            
to je ideja re-prezentacije (Vorstellung), ideja mentalnih operacij, ki predstavljajo nekaj, kar ni             
nemudoma prisotno v našem zaznavnem prostoru, ki nekaj re-prezentirajo v naši zavesti            
(Gärdenfors, 1995). Teoretiki nevrofenomenologije Jean-Michel Roy, Jean Petitot, Bernard         
Pachoud ter Francisco Varela trdijo, da ker je naravna naravnanost tista, ki nam razodeva svet,               
kakršnega raziskujejo naravoslovne znanosti (prim. Husserl, 1997a, §30), ni nič nenavadnega, so            
to pojmovanje sveta in duševnosti prevzele mnoge raziskovalke v kognitivni znanosti, ki je             
»[o]benem več kot le teorija, saj se razume, da je prva resnično znanstvena teorija duševnosti, ki                
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smo jo kdaj zasnovali.« (Roy idr.,1999, str. 3). 

Da pa bi lahko izoblikovali resnično znanstveno teorijo doživljanja, se moramo naučiti, kako             
se ločiti od te naravne naravnanosti, kako jo postaviti v oklepaj. Skladno s tradicijo              
transcendentalne fenomenologije lahko to storimo prek izvajanja epochēja oz. fenomenološke          
redukcije . Pri fenomenološki redukciji gre za koncept uokvirjanja (Einklammerung) prepričanj          18

in teorij, ki jih imamo o svoji duševnosti, doživljanju, svetu ter svojem obstoju v njem. To je                 
posebno, začudeno motrenje našega doživljanja, skozi katerega lahko spoznamo svet na           
popolnoma nov način.  

Radovedno motrenje sveta pod fenomenološko redukcijo pa ni zgolj osamljeno mentalno           
dejanje, ampak gre za svojevrstno meditacijo (tako v vzhodnem kakor zahodnem pojmovanju            
tega izraza, torej obenem kot stopanje v stik s svojim izkustvom kakor razmislek o naravi               
zavesti), ki terja urjenje in disciplinarno prakso. Oziroma, kakor jo povzemajo Francisco Varela             
ter kolegi v svojem programu za ponaravoslovljenje fenomenologije, se »redukcija [grobo           
rečeno] začne z discipliniranim odpravljanjem običajnih naravnanosti do subjekta, dajanjem v           
oklepaje tega, kar se zdi, da vemo, svežega zrenja fenomenov, kakršni se nam neposredno              
kažejo, v telesu in krvi« (Roy idr., 1999, str. 73).  

Če hočemo raziskovati doživljanje, kakršno se daje v zavesti, moramo torej dati naravno             
naravnanost v oklepaj. To pa pomeni radikalno drugačen pogled na svet. Poglejmo, kaj vse              
moramo, sledeč Husserlu (1997a, str. 196) postaviti v oklepaj:  

[T]ako kot smo izklopili […] dejansko fizično naravo in empirične naravoslovne znanosti, smo izklopili              
tudi eidetske znanosti, tj. znanosti, ki ontološko raziskujejo to, kar bistvenostno sodi k fizičnim naravnim               
predmetnostim kot takšnim. V oklepaju so ohranjeni geometrija, foronomija, in »čista« fizika materije.             
Podobno so izklopljene vse empirične znanosti animaličnih naravnanih bitij in vse empirične duhoslovne             
znanosti o osebnih bitij v osebnih povezavah, o ljudeh kot subjektih zgodovin kot nosilcev kulture, pa tudi                 
kot kulturne zgradbe sploh itd. In tako smo izklopili tudi tiste predmetnosti, ki ustrezajo eidetskim               
znanostim.  

V oklepaj moramo torej dati ne le prepričanja, da obstaja svet in mi v njem, ampak tudi vse,                  
kar vemo o svetu. Ta naivna in predteoretska pozicija pomeni, da moramo znotraj konteksta naše               
raziskave dati v oklepaj vse, kar vemo o kognitivni znanosti, psihologiji in delovnem spominu; v               
oklepaj dajemo koncepte, kakršni so vidno-prostorska skicirka, fonološka zanka in osrednji           
nadzornik. V oklepaj dajemo tudi koncepte, kakršni so panika, sram, veselje in samozavest. To              
načelo dajanja v oklepaj nas je vodilo pri našem načinu izvajanja empiričnofenomenoloških            

18 Medtem ko nekatere avtorice ti besedi uporabljajo izmenjaje (npr. Kordeš idr., 2019), pa izraza epochē in                 
fenomenološka redukcija nista strogi sopomenki. Epochē se nanaša na dajanje v oklepaj vseh konceptov, ki bi                
določenemu izkustvu podala strukturo od zunaj. Pod epochējem opazujemo doživljanje takšno, kakršno se daje              
zavesti. Po drugi strani pa je fenomenološka redukcija poskus razumevanja strukture izkustva. Gre za              
sistematično vračanje k izkustvu (ki je opazovano pod epochējem), da bi razkrili njegovo notranjo dinamiko.               
Oziroma, povedano drugače, »[č]e je epochē ime za katerokoli metodo že uporabimo, da se osvobodimo               
ujetništva v nepreizprašajočega sprejemanja vsakdanjega sveta, potem je redukcija prepoznava tega           
sprejemanja kot sprejemanja« (Cogan, 2019, poudarek v izvirniku). Potopljenost v naravno naravnanost je             
torej sama po sebi sprejemanje sveta, fenomenološka redukcija pa je potemtakem sprejemanje, da smo prek               
dajanja v oklepaj prišli do uvida o tem, da sicer obstajamo potopljeni v naravno naravnanost.  
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intervjujev. Kadar so nam soraziskovalke podale poročanje o svojem doživljanju, ki je bilo             
potopljeno v naravno naravnanost, smo jih vodili dalje, do opisa tega, kako se je ta vidik                
doživljanja kazal v njihovem doživljanju. 

5.1.2. Tehnike empirične fenomenologije  

V prejšnjem odseku smo si ogledali izvor fenomenologije kot filozofske discipline v            
kontinentalni filozofiji. V tem odseku pa si bomo pogledali fenomenologijo ne kot filozofsko,             
ampak empirično prakso. Izraza empirično tu ne razumemo v filozofskem pomenu tega izraza,             
kjer se izraz nanaša na to, da je »izkustvo ultimativni izvor vseh naših konceptov in znanja                
(Markie, 2017).« Gre za stališče do razumevanja izkustva, ki je nasprotno naravoslovnim            
znanostim. Te razumejo izkustvo kot vir podatkov o svetu (tj. kot vrsto tretjeosebnih podatkov).              
Empirična fenomenologija pa doživljajske podatke razume v njihovem neponaravoslovljenem         
smislu, torej ne kot podatke o svetu. Ta izraz v kontekstu empirične fenomenologije uporabljamo              
za opis znanstvene prakse, ki do svojih izsledkov pride skozi sistematično opazovanje (kar             
vključuje eksperimentalno raziskovanje) (prim. Kordeš & Demšar, 2019).  

V najširšem smislu lahko o empirični fenomenologiji tako govorimo kot o praksi znotraj             
kvalitativnega raziskovanja, kadar je predmet raziskovanja preprosto človeško doživljanje.         
Bistveno pri fenomenološkem pristopu h kvalitativnemu raziskovanju je njegovo odrekanje          
tradicionalni ločnici med subjektom in objektom, saj razume, da posameznice bivajo v svojem             
življenjskem svetu (Lebenswelt), ki ga moramo razumeti kot neločljivega od njih samih. Na ta              
način fenomenološko kvalitativno raziskovanje naslavlja pojave, ki so vsakdanji in značilni za            
neko časovno obdobje (npr. doživljanje naloge delovnega spomina bržkone dandanes doživljamo           
drugače, kakor bi jih stare Rimljanke, ko so bile Cicerove spominske tehnike del izobrazbe,              
prim. Cicero, 2002). Ti pojavi se raziskujejo z gledišča posameznic, ki so jih živele. Medtem ko                
kvalitativno raziskovanje dovoljuje zbiranje podatkov iz pisnih virov (kakršni so dnevniški           
zapisi), pa je glavna metoda pridobivanja podatkov, ki se je poslužujemo v tem magistrskem              
delu, fenomenološki intervju, kjer soraziskovalke poročajo o svojem doživljanju pod          
fenomenološko redukcijo. 

Pod fenomenološko redukcijo nam tako postane dostopno edinstveno izkustvo vsake          
posameznice, kakor je bilo živeto v nekem konkretnem trenutku. Da pa bi lahko iz tovrstnih               
doživljajskih podatkov pridobili podatke, za katere lahko trdimo, da so znanstveni, moramo iti             
korak dlje: ti podatki morajo postati intersubjektivno dostopni in preverljivi. Prvoosebne           
raziskovalne metode, kakršni sta opisno vzorčenje izkustva ter mikro-fenomenološki intervju,          
nam omogočajo, da se približamo temu idealu. Ti metodi smo uporabili pri oblikovanju našega              
empiričnofenomenološkega intervjuja, s katerim smo pridobivali doživljajske podatke o izvedbi          
naloge vidno-prostorskega delovnega spomina.  

Prva tehnika, ki smo se je posluževali, je opisno vzorčenje izkustva (descriptive experience             
sampling), ki ga je razvil statistik in raziskovalec doživljanja Russell T. Hurlburt. S to metodo je                
poskušal raziskati t.i. neokrnjeno notranje izkustvo, pri čemer gre za doživljanje, kakor ga             
občutimo ob »vznožju naše zavesti,« torej preden ga podvržemo interpretaciji, teoretiziranju in            
spominjanju. Da bi to lahko storili, Hurlburt trdi, da lahko izkustvo v svoji prvinskosti              
raziskujemo le trenutek po tem, ko smo ga (do)živeli, saj s tem zmanjšamo vpliv retrospekcije,               
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oziroma spominjanja. Trenutek po neokrnjenem notranjem izkustvom do njega v resnici še            
vedno dostopamo prek retrospekcije, vendar je njen vpliv vseeno zmanjšan (Hurlburt, 2011,            
poglavje 1).  

Hurlburt predlaga, da do neokrnjenega notranjega izkustva lahko dostopamo prek tehnike           
sondiranja. Soraziskovalke s sabo nosijo napravo, ki ob nekaj naključnih trenutkih tekom            
vzorčnega dne zapiska in tako poda znak, da si morajo zabeležiti tisto, kar se je tik pred piskom                  
nahajalo v ospredju njihove zavesti. Soraziskovalke tako tekom dneva zberejo par opisnih            
vzorcev, ki jih potem nič več kot štiriindvajset ur kasneje globlje raziščejo skupaj z izvajalcem               
študije v ekspozicijskem intervjuju (Hurlburt & Heavey, 2006; Hurlburt & Akhter, 2006;            
Hurlburt, 2011).  

Ekspozicijski intervju z enim samim vprašanjem (»Kaj se je dogajalo v vašem doživljanju v              
trenutku piska? « (Hurlburt & Heavey, 2006; Hurlburt, 2011)) globlje razišče opisane           19

doživljajske epizode. Da bi dosegli neokrnjeno notranje izkustvo, se mu med samim intervjujem             
spiralno približujemo, tako da se izogibamo dodajanju (subjunctification), pri čemer gre za vse             
interpretacije, mnenja, predpostavke in prepričanja, ki jih imajo soraziskovalke o svojem           
doživljanju, ne pa doživljanje samo. »Dodajanja,« piše Hurlburt,  

so znaki, da izrazom ne smemo verjeti kar tako. Tj. dodajanja so dokazi, ne zaključki […]. Morda opisi                  
vzbujajo nekaj sramu, ali pa imajo dodajanja funkcijo urejanja v času in dovoljujejo udeležencu, da               
»zajame sapo,« preden se poda v neko sramotno pozornost. Morda udeleženec jasno dojema izkustvo,              
vendar ga le stežka opiše z besedami, v katerem primeru se dodajanje nanaša na težave pri opisu, ne pa                   
dojemanju … (Hurlburt, 2011, str. 117-118) 

Tehnika deskriptivnega vzorčenja izkustva nam dovoljuje, da pridobimo        
»etnofenomenološke« podatke, nekakšen prerez doživljajskih stanj tekom daljšega časovnega         
obdobja, ki pa ostaja sorazmerno površinski. Hurlburt trdi, da je doživljanje izjemno            
spremenljivo iz trenutka v trenutek in da vsakršno daljše časovno trajanje ne poda neokrnjenega              
notranjega izkustva (Hurlburt, 2018). Tehnika opisnega vzorčenja izkustva se tako načrtno           
izogiba opisom doživljanja razvlečenega skozi čas, predvsem zato, ker za svoj objekt            
proučevanja vzame t.i. plitko pojmovanje zavesti.  

V primerjalni analizi prvoosebnih raziskovalnih metod Tom Froese, Cassandra Gould in           
Anil K. Seth razlikujejo med dvema pojmovanjema zavesti: plitkim ter globokim. Skladno s             
plitkim pojmovanjem zavesti so fenomeni – tj. doživljanja – ki se jih reflektivno zavedamo,              
zavestni, medtem ko so vsi ostali fenomeni nezavestni. Za razliko od plitkega pojmovanja             
zavesti, globoko pojmovanje zavesti vsebuje tudi predreflektivno zavest, torej fenomene, ki jih            
živimo, vendar se jih tematično ne ovemo. Povedano drugače, gre za doživljaje, ki vplivajo na to,                
kako je bilo biti mi v danem trenutku, vendar ti pojavi sami nikoli niso stopili v ospredje naše                  
zavesti. (Froese, Gould & Seth, 2011; glej tudi Froese, Gould & Barrett, 2011) 

V našem empiričnofenomenološkem intervjuju smo od tehnike opisnega vzorčenja izkustva          
prevzeli naključen trenutek poziva k poročanju o doživljanju ter etnografski vidik: skladno z             
našim raziskovalnim vprašanjem nas zanima, kako so posamezne strategije izvedbe naloge           

19      Ang. »What was ongoing in your experience at the moment of the beep?« (Hurlburt, 2011, str. 59, 107) 
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razporejene skozi daljše izvajanje naloge prepoznave spremembe.  

Doslej smo razpravljali o prvem vidiku zagotavljanja dostopa do doživljajskih podatkov:           
naključno vzorčenje. Naslednji vidik, ki je ključen za veljavnost doživljajskih podatkov, je            
iteracija – z eno soraziskovalko opravimo več intervjujev. Že v zgodnjih poskusih zbiranja             
doživljajskih podatkov se je izkazalo, da moramo biti izurjeni v opazovanju in poročanju svojega              
doživljanja, če hočemo podati veljavne doživljajske podatke. Heinrich Klüver, nevroznanstvenik,          
ki je najbolj znan po tem, da podaja polovico imena Klüver-Bucyjevemu sindromu, je v dvajsetih               
letih devetnajstega stoletja raziskoval strukturo notranjega življenja pod različnimi pogoji. Eden           
teh pogojev je tudi doživljanje halucinacij po zaužitju meskalina. Klüver je po tem, ko je vprašal                
svoje udeleženke o njihovem izkustvu, hitro ugotovil, da zaradi novosti doživljanja hitro            
skrenejo v mistično opisovanje svojih spoznanj o vesolju. Šele ko jih je Klüver izuril v               
opazovanju in opisovanju doživljaja, je od udeleženk uspel pridobiti veljavne podatke (Klüver,            
1966). 

Iteracija je bistvena v metodološkem okvirju, ki ga oriše Hurlburt, povezana pa je tudi z               
idejo, da je fenomenološka redukcija disciplinirana in dolgotrajna praksa. Tako smo v raziskavi,             
o kateri poročamo tu, z vsako soraziskovalko izvedli štiri intervjuje. Pri tem nas je vodilo               
zavedanje, da je fenomenološka redukcija veščina, zaradi česar smo večjo epistemološko težo            
pripisovali kasnejšim intervjujem (prve, denimo, pa smo ob pretirano površinskih podatkih           
izločili). V sodobnem prvoosebnem raziskovanju je ideja, da potrebujemo za pridobivanje           
veljavnih podatkov, izurjene soraziskovalke, sorazmerno dobro vzpostavljena (Kordeš, 2016).  

V pričujočem magistrskem delu bomo za izurjene soraziskovalke smatrali tiste, ki zadostijo            
dvema kriterijema: omejevanju opisovanja lastnega doživljanja na zgolj en trenutek ter           
opisovanju doživljanja brez dodajanja (v natančnem pomenu besede, kakršno uporablja          
Hurlburt) ter satelitskih razsežnosti (prim. Petitmengin idr., 2018) . Konkretno to pomeni, da            20

smo znotraj prvih srečanj soraziskovalke usmerjali proti temu, da opisujejo doživljanje le znotraj             
enega samega primera izvedbe naloge prepoznave spremembe in da niso govorile o njihovem             
doživljanju o reševanju te naloge. 

Druga tehnika prvoosebnega raziskovanja, po kateri smo se zgledovali pri naši raziskavi, je             
mikro-fenomenološki intervju (v starejši literaturi imenovan tudi eksplikacijski ter elicitacijski          
intervju; Petitmengin, 1998; Petitmengin in dr., 2013). Za razliko od opisnega vzorčenja            
izkustva, ki neokrnjeno izkustvo opredeli kot tisto, ki se je zgodilo le hip pred poročanjem, naj bi                 
mikro-fenomenološki intervju prek ponovnega udejanjanja izkustva načeloma lahko dostopal do          
časovno poljubno oddaljenega izkustva. Ponovno udejanjanje (re-enactment) dosežemo z         
uvodno evokacijo, pri kateri soraziskovalko vodimo do stika z doživljanjem, ki ga proučujemo.             
Njeno pozornost postopoma usmerimo proti zvokom, vidnim zaznavam, vonjavam, itd., ki jih je             
doživela v tistem trenutku, dokler ni proučevano izkustvo zanjo tako jasno dostopno, da lahko              
poda veljavne doživljajske podatke. Ne le, da naj bi skladno s teoretičarkami            
mikro-fenomenologije, mikro-fenomenološkemu intervjuju dostopno časovno poljubno      
oddaljeno izkustvo, ampak lahko vzbudi tudi zavedanje predreflektivnega doživljanja, torej tistih           

20 Satelitske razsežnosti doživljanja so tisti deli poročanj, ki se ne nanašajo na doživljanje, ampak gre za opise                  
konteksta, teoretične razprave, splošne opisa, ali prepričanja soraziskovalk o tem, kakšno je njihovo             
doživljanje. (Valenzuela-Moguillansky & Vásquez-Rosatti, 2019).  
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vidikov doživljanja, ki so bistveni za to, kako je biti mi v nekem trenutku, vendar se jih takrat ne                   
zavedamo (npr. Petitmengin, 2006, 2007). Posledično mikro-fenomenološki intervju raziskuje         
doživljanje skladno z globokim pojmovanjem zavesti (Froese, Gould & Seth, 2011; Froese,            
Gould & Barrett, 2011) 

Kakor pri Hurlburtovem dodajanju, mikro-fenomenološki intervju uporablja različne        
kontekstualne znake, ki kažejo na to, da so soraziskovalke dejansko v stiku s svojim              
doživljanjem. Ti t.i. performativni kriteriji zaobjemajo uporabo prve osebe ednine, premike oči,            
ki so skladno s spominjanjem, ne pa konstruiranjem novih vsebin, zrenje v srednjo razdaljo, ipd.               
(Petitmengin, Remillieux & Valenzuela-Moguillansky, 2018) 

Mikro-fenomenološki intervju razišče tako diahrono razsežnost izkustva – tj. kako se           
doživljanje razvija in odvija skozi čas – kot tudi sinhrono razsežnost – razplastenost globine              
doživljanja ter so-pojavnost različnih doživljajskih tokov. Tipični mikro-fenomenološki intervju         
najprej oriše diahrono razsežnost, potem pa skladno z raziskovalnim vprašanjem razišče še            
sinhrono razsežnost merodajnih vidikov doživljanja. Ključno za metodo mikro-fenomenološkega         
intervjuja je to, da je, medtem ko je raziskovana doživljajska epizoda lahko poljubno oddaljena v               
času, sam razpon doživljanja, ki ga proučujemo, sorazmerno kratek (od tod predpona »mikro«).             
Mikro-kognitivna znanost, o kateri govorita Petitmengin in Jean-Philippe Lachaux naj bi           
proučevala vidike doživljanja, ki se vršijo na časovni skali milisekund (2013). Kakor pa smo              
opisali zgoraj, en primer naloge prepoznave spremembe – torej en spominski dražljaj,            
zakasnitev, testni dražljaj ter odgovor – traja okrog 7,5 sekund, kar je časovni razpon, ki daleč                
presega trajanje, kamor mikro-kognitivna znanost umešča svoje objekte raziskovanja oz. kakor           
bi opisno vzorčenje izkustva opredelilo en »trenutek.«  

Ta omejitevje v veliki meri neizogibna zaradi same narave našega raziskovalnega vprašanja.            
Predpostavljamo, da bodo velik del doživljanja izvedbe naloge prepoznave spremembe različne           
kognitivne strategije (tj. različni načini, na katere soraziskovalke izvajajo nalogo). Strategije – ki             
se kot strokovni izraz v obramboslovju nanaša na dolgotrajni načrt – so mentalna dejanja, katerih               
raznolikost naj bi skladno z našimi raziskovalnimi vprašanji razložila del intersubjektivne           
variabilnosti v nevroslikovnih podatkih. Ker je časovna ločljivost slikanja s funkcijsko magnetno            
resonanco 2,5 sekunde na rez, za potrebe naslavljanja našega prvega raziskovalnega vprašanja            
večja natančnost doživljajskih podatkov tudi ni potrebna.  

Empiričnofenomenološki intervju, ki smo ga zasnovali za potrebe raziskave, predstavljene v           
pričujočem magistrskem delu, torej združuje elemente opisnega vzorčenja izkustva ter          
mikro-fenomenološkega intervjuja. Od opisnega vzorčenja izkustva smo prevzeli naključno         
vzorčenje ter nujnost enakovrednega odnosa med sprašujočo in poročajočo soraziskovalko. Od           
mikro-fenomenološkega pristopa k raziskovanju doživljanja smo tako prevzeli osredotočenost         
tako na diahrono kakor sinhrono razsežnost doživljanja: osredotočali smo se tako na fenomene,             
ki so se med izvedbo naloge vidno-prostorskega delovnega spomina, nahajali v ospredju zavesti             
soraziskovalk, kakor različne ozadnje občutki, ki se jih soraziskovalke niso zavedale           
predreflektivno. To nam je dovoljevalo, da smo etnografskemu popisu različnih doživljanj med            
psihološko nalogo dodali tudi podatke o tem, kako se to doživljanje razvija iz trenutka v               
trenutek.  
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5.2. Soraziskovalke  

Znotraj prvoosebnega raziskovanja širše ter raziskovanja doživljanja konkretno, se soočamo          
z vprašanjem, kakšna je vloga udeleženk pri konstrukciji znanja. Tradicionalno so bile            
udeleženke v vedenjskih znanostih razumljene kot pasivni objekti, iz katerih so raziskovalke            
izvlekle podatke prek induciranja dražljajev (prim. Morission idr., 2019). To vidimo, denimo, že             
v sami naravi behavioristične psihologije, ki je v iskanju znanstvene rigoroznosti celostno            
izgnala kognicijo – vključno z doživljanjem – kot predmet znanstvenega raziskovanja.           
Behavioristična raziskovalna praksa je sestala iz preslikanja vhodnega podatka (v psihološkem           
žargonu dražljaja) na izhodne (oz. vedenjske) podatke. Da bi opisali to raziskovalno situacijo,             
uporabljamo slikovito metaforo človeškega uma kot črne škatle. Behavioristi so raziskovali, kaj            
pride iz črne škatle po tem, ko vanjo nekaj damo. Ni jih zanimalo niti, kaj se dogaja v črni škatli                    
(torej kognitivni mehanizmi), niti kaj se dogaja za črno škatlo (oziroma doživljanje). V okvirih              
takšnega pojmovanja raziskovanja duševnosti se udeleženke smatra za objekte, v katerih           
obstajajo podatki, mi pa jih moramo izvleči iz njih. (Bermúdez, 2014, poglavje 1) 

Podoben pristop privzemajo tudi nekatere raziskovalke v kognitivni psihologiji.. Kakor trdi           
Nelson Cowan, eden od najvidnejših sodobnih raziskovalcev delovnega spomina, v svoji           
monografiji Visual Working Memory Capacity:  

Ko govorimo o kapaciteti [delovnega spomina] v ožjem smislu, se ne sprašujemo po sposobnosti celotnega               
procesnega sistema v nalogi, ampak o sposobnosti specifične komponente tega sistema. Ta knjiga se              
ukvarja s to ožjo komponento, pri kateri gre za količino [informacij], ki jih posameznik lahko v mislih drži                  
naenkrat. (Cowan, 2005, str. 3) 

Skladno s Cowanom, nastorej ne zanimajo kognitivne operacije, kakršne izvaja celoten           
sistem – torej utelešeni agens – niti kako jih procesira človeški spomin kot tak. Pri tem                
pojmovanju duševnosti za svoj predmet proučevanja vzamemo specifičen vidik našega          
kognitivnega aparata, ki ga lahko osamimo ter proučujemo z uporabo eksperimentalnih nalog.            
Cowan gre še dlje in prizna, da »[p]ogosto lahko delovni spomin opazimo le v interakciji z                
drugimi kompleksnimi sistemi (prav tam, str. 10),« kakršne so eksperimentalne naloge.  

Pri tovrstnem pristopu do razumevanja duševnosti udeleženke razumemo kot pasivna          
najdišča informacij, v katerih lahko z uporabo eksperimentalnih nalog osamimo tisto točno            
določeno komponento kognitivnega aparata, ki nas zanima (Morrison idr., 2019), istočasno pa            
prezre to, čemur filozof Evan Thompson pravi »globoka zveznost uma in življenja« (Thompson,             
2007a). Če to zveznost izločimo iz naše znanstveno-raziskovalne prakse, ne moremo priti do             
razumevanja človeške duševnosti prek tega, da jo umetno razdelimo na procesne komponente,            
ampak moramo pogledati, kako se določeni vidiki duševnosti kažejo v živečem izkustvu.  

Raziskovanja živečega izkustva pa se mora na dveh nivojih ločiti od ideje pasivne             
udeleženke. Prvič, raziskujemo izkustvo konkretnih posameznic in le one same so           
strokovnjakinje za svoje doživljanje (prim. Kordeš, 2016). Russell Hurlburt v svoji metodološki            
razpravi o opisnem vzorčenju izkustva to razmerje opiše kot medsebojno odvisno in vzajemno:  

[Opisno vzorčenje izkustva] vidi raziskovalca in subjekt kot soraziskovalca (co-investigators). Subjekt ima            
nekaj, kar [opisno vzorčenje izkustva] potrebuje – dostop do notranjega izkustva; raziskovalec ima tudi              
nekaj, kar [opisno vzorčenje izkustva] potrebuje – veščine in strokovno znanje iz raziskovanja notranjega              
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izkustva. Kot nepogrešljiva partnerja subjekt in raziskovalec lahko z veliko verodostojnostjo doumeta            
(apprehend) izkustvo, kar je malo verjetno, da bi lahko storila sama. (Hurlburt, 2011, str. 59) 

Onkraj tega, da gre pri tem za pomembno spremembo v metodološkem pristopu k             
raziskovanju duševnosti, pri kateri razumemo udeleženke tako kot strokovnjakinje za svoje           
doživljanje kot lečo, skozi katero dostopamo do doživljajskih podatkov (Kordeš & Demšar,            
2018), pa govorimo tudi o pomembni etični razsežnosti raziskovanja znotraj prvoosebnega           
raziskovanja. Namreč, nemogoče je priti do ekološko veljavnih doživljajskih podatkov brez           
aktivne soudeležbe naših soraziskovalk (Kordeš, 2016). Tako Alja Lah kot Urban Kordeš            
izpostavljata pomemben »premik od odnosa raziskovalec-subjekt do sodelovanja enega od dveh           
soraziskovalcev. Nadalje, hočemo usmeriti pozornost na nujno zanimanje in odgovornost ter           
odprtost in zaupanje soraziskovalcev.«  (Lah & Kordeš, 2014, str. 36) 

Ta etična drža, pri kateri nenehno preizprašujemo dinamiko moči med raziskovalko in            
udeleženko, pa je širše značilna za empirično raziskovanje pod konstruktivistično          
epistemologijo. Mills, Bonner in Francis (2006a; 2006b) – teoretiki konstruktivistične poskusne           
teorije – tako izpostavljajo dve bistveni točki, ki ju moramo imeti v mislih v odnosu med                
raziskovalko in udeleženko: da je naša končna teorija utemeljena na osebnem izkustvu tako             
udeleženke kot raziskovalke in da moramo tako med njima vzpostaviti občutek vzajemnosti, pri             
čemer naglasimo in spreminjamo neravnovesje moči med njima. Kordeš izpostavlja nadaljnje           
pomenljive povezave med empirično fenomenologijo ter konstruktivistično epistemologijo –         
držo do znanja, za katero je značilno, da znanje ni nekaj, kar obstaja v od opazovalke                
neodvisnem svetu ter da raziskovalke to znanje odkrivajo, ampak je znanje ves čas aktivno              
konstruirano (prim. von Glasersfeld, 1995, poglavje 1 ) – Kordeš sklepa, da 

[č]e sprejmemo predlagan spoj med fenomenologijo in konstruktivizmom, moramo sprejeti tudi, da vsako             
raziskovanje odlikuje eksistencialna nota: skorajda nujno vodi do osebne preobrazbe raziskovalke. Oseba,            
katere izkustvo opazujemo, ne more več biti obravnavana kot zgolj subjekt – sama mora postati               
raziskovalka (ali vsaj soraziskovalka). (Kordeš, 2016, str. 384) 

V pričujočem magistrskem delu bomo naše udeleženke in raziskovalke tako naslavljali z            
epistemološko ustreznejšim izrazom soraziskovalke. Ta odnos je izpričan tako na nivoju izrazja            
kakor raziskovalne prakse, kjer smo pridobivali podatke o izkustvih soraziskovalk, mnoge izmed            
njih pa so igrale ključno vlogo pri analizi in interpretaciji izsledkov. Menimo, da je to stališče,                
skladno s katerim pogledamo konkretno živeto izkustvo posameznic, ključno za naglaševanje           
našega osnovnega raziskovalnega vprašanja, saj je medosebna variabilnost povezana natanko z           
razlikami med konkretnimi posameznicami, ne pa zgolj med osamelimi komponentami          
kognitivnega aparata.  

5.3. Nevrofenomenologija 

V kognitivni znanosti, filozofiji duha in študiju zavesti se soočamo z vprašanjem, kako je              
lahko materija – torej nek skupek organskega tkiva – zavestna. Povedano drugače, kako je              
mogoče, da nekaj, kar sestoji zgolj iz snovi in ne iz neke dodatne substance, kakršna bi bila duša,                  
poseduje zavest. Problem se tiče tega, da se zdijo razlage delovanja zavesti na nivoju živčnih               
mrež in posameznih nevronov (kar je domena nevroznanosti) nezdružljive z našim doživljanjem,            
torej tem, kar se nam kaže v zavesti (kar je domena fenomenologije). Med tema dvema poljema                
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obstaja razlagalna vrzel (Levine, 1983).  

Tradicionalna rešitev za ta problem je bil redukcionizem. Govorimo lahko o dveh vrstah             
redukcionizma: razlagalnem redukcionizmu ter ontološkem redukcionizmu. Pri razlagalnem        
redukcionizmu gre za razlagalno strategijo v naravoslovnih znanostih, s katero neko           
višjenivojsko domeno razlagamo tako, da jo zvedemo na neko nižjenivojsko, bolj osnovno            
znanost. Redukcionistična strategija za razlago bioloških problemov bi torej bila, da jih zvedemo             
na nivo kemije, probleme na nivoju kemije pa zvedemo na fiziko (Dupré, 1995). V vedenjskih               
znanostih redukcionizem pomeni predvsem to, da vse vidike duševnosti razlagamo skozi           
nevroznanost, torej skozi elektrokemične mehanizme nevrobiologije (prim. Churchland &         
Churchland 1998). Po drugi strani pa ontološki redukcionizem ne trdi le, da lahko pojave, ki so                
predmet raziskovanja ene znanosti, razložimo z besednjakom nižjenivojske znanosti (npr.          
delovanje družbe lahko razložimo prek delovanja atomov), ampak da gre pri vseh pojavih za              
kvalitativno enake pojave (npr. delovanje družbe je delovanje atomov). (Gallagher idr., 2015,            
poglavje 8).  

Angleški filozof znanosti John Dupré v svoji monografiji The Disorder of Things poda             
načelno kritiko enotnosti znanosti. Zedinjena znanost – katere osrednja predpostavka je, da            
živimo v svetu, ki mu vlada red, naloga znanosti pa je, da razkriva ta red – trdi Dupré, temelji na                    
treh doktrinah: redukcionizmu, vzročnemu determinizmu ter esencializmu. V svojem delu Dupré           
zagovarja logično nestabilnost teh doktrin, obenem pa izpostavlja družbene posledice, ki lahko            
izvirajo iz takšnega mišljenja.  

Dupré podaja ugovor redukcionizmu predvsem ne primerih biologije in ekologije. Trdi, da            
ni jasno, kakšna bi lahko bila hierarhija, ki bi povezovala mikrokozmos osnovnih delcev s              
svetom, v katerem živimo višje živali. En primer, ki ga podaja, je sledeč: kako je delovanje                
nadledvične žleze, ki sprošča adrenalin – dogodek na nivoju celic in molekul – povezan s tem, da                 
prepoznamo nevarno situacijo – s kompleksnim, višjenivojskim, zaznavnim pojavom. Nadalje          
podaja primer ekosistemov kot pojavov, kjer ne moremo opaziti jasne hierarhije med            
posameznimi nivoji, ampak kompleksne povezave med enoceličnimi bakterijami, preprostimi         
organizmi ter kompleksnimi družbenimi strukturami organizmov.  

Primer tovrstne kritike redukcionizma lahko najdemo v razpravi o tem, kako astronavti            
doživljajo čudenje, The Neurophenomenology of Awe and Wonder (Gallagher idr., 2015), kjer jo             
ponazorijo s primerom toplote. Z vidika razlagalnega redukcionizma lahko rečemo, da pri toploti             
gre le za kinetično molekularno energijo in je kot taka predmet raziskovanja termodinamike,             
torej pojava, ki ga raziskuje fizika. Težava pa je, da tovrstna redukcionistična strategija ne              
razloži celotnega pojava toplote. Ne razloži, recimo, divjanja požarov v amazonskem pragozdu,            
družbenih učinkov suše, ipd.  

Drugi ugovor redukcionizmu, ki ga podaja Dupré, pa temelji na klasifikaciji naravnih            
pojavov. Če si pogledamo primere periodičnega sistema elementov ali taksonomijo organizmov,           
za njimi stoji ideja, da obstaja nek pravilen način klasifikacije, kar odseva predpostavko             
naravoslovja, da v svetu obstaja red, ki ga znanstvenice odkrivamo. Primer, ki nakazuje zmotno              
naravo te ideje, so, denimo, virusi, ki se nahajajo nekje med kompleksno molekulo in živim               
organizmom.  
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Skozi ta primer lahko vidimo še eno pomembno vprašanje, ki se tiče redukcionizma.             
Namreč, da so nekatere naravoslovne znanosti (kakršna je fizika), kjer lahko zvedemo en pojav              
na besednjak nižjenivojske znanosti in nam ta razlagalna strategija poda zadostno razumevanje            
pojava. Po drugi strani pa poznamo discipline (predvsem družbene vede), kjer preprosto ne             
moremo razumeti pojavov z vidika nižjenivojske znanosti (npr. družbe z vidika molekularne            
dinamike), brez da bi izgubili bistvene lastnosti pojava. Tako družbene vede lahko obstajajo             
neodvisno od nižjenivojskih znanosti, ne glede na to, da morda velja, da se načeloma da zvesti                
njihove predmete raziskovanja,.  

Znotraj kognitivne znanosti (in vedenjskih znanostih širše) lahko v grobem opazimo dve            
redukcionistični strategiji. Najbolj očitno (in najbrž razširjeno) vrsto redukcionizma smo omenili           
višje: razlaganje mentalnega življenja skozi metode in besednjak nevroznanosti. Drugi          
redukcionistični pristop pa je značilen za idealistično naravnanost, kjer trdimo, da je vse le um in                
tako vse zvedemo na mentalne dogodke. (Gallagher idr., 2015) 

Eno izmed alternativ redukcionizmu je predložil Francisco Varela s svojim programom           
nevrofenomenologije. Pri nevrofenomenologiji gre za skupno omejevanje prvo- in tretjeosebnih          
podatkov. Za razliko od redukcionistične razlagalne strategije, kjer prvoosebne podatke          
razlagamo skozi tretjeosebne podatke (tj. strukture zavesti zvedemo na njene živčne korelate), pa             
se medsebojno omejevanje nanaša na to, da ne prvo- ne tretjeosebnemu polu ne podajamo              
epistemološke nadrejenosti. Namesto tega, da en pol razlaga, oziroma podaja veljavnost           
drugemu, oba pola družno opredelita svoj predmet raziskovanja (Varela, 1996, 1999; Oblak &             
Kordeš, 2018). Povedano drugače, nevrofenomenološki pristop za razumevanje kognitivnih         
pojavov uporabi prvoosebno (torej fenomenološko gledišče) in tretjeosebno gledišče (npr.          
vedenjske podatke, elektrofiziološke meritve ter nevroslikovne najdbe) za triangulacijo pojava,          
ki ga raziskujemo. Triangulacija se nanaša na raziskovalno strategijo, pri kateri isti predmet             
raziskovanja opredelimo in proučujemo iz različnih zornih kotov. 

Kako se lahko na pravkar omenjen način izognemo redukcionistični znanosti?          
Najpomembnejša analitična in metodološka točka, ki jo izpostavljajo Gallagher in kolegice           
(2015), se tiče doživljanja: trdijo, da skladno z nevrofenomenologijo ožje in neredukcionistične            
znanosti širše ne poskušamo zvesti doživljajskih podatkov na tretjeosebne meritve. Namesto tega            
se moramo soočiti s samo naravo doživljajskih podatkov.  

V pričujočem magistrskem delu bomo za prvoosebno gledišče uporabili metode          
prvoosebnega raziskovanja, točneje kombinacijo opisnega vzorčenja izkustva, kakršnega je         
razvil Russell T. Hurlburt (2011), ter mikro-fenomenološkega pristopa, ki ga je razvila Claire             
Petitmengin (2006). Tretjeosebno perspektivo bo predstavljala eksperimentalna paradigma        
prepoznave spremembe, s pomočjo katere bomo pobirali podatke o točnosti izvedbe naloge ter             
odzivnem času.  

Skladno z idejo neredukcionistične znanosti, kakršno predlagajo Gallagher in kolegice          
(2015) v svoji razpravi nevrofenomenologije čudenja, pa ne bomo iskali preprostih korelacij med             
poročanji in merili izvedbe naloge. Namesto tega bomo poskušali doprinesti k razumevanju            
doživljanja ne delovnega spomina, ampak izvedbe naloge delovnega spomina. Povedano          
drugače, s skupnim omejevanjem se tu nanašamo na dejstvo, da pojava delovnega spomina ne              
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moremo razločiti od psiholoških orodij, s katerimi ga merimo. Kakor bo jasno v predstavitvi              
podatkov, se v tem magistrskem delu osredotočamo predvsem na prvoosebno gledišče. Resnična            
nevrofenomenologija izvedba naloge vidno-prostorskega delovnega spomina bo stvar prihodnjih         
raziskav.   
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Poglavje 6. Raziskovalni načrt 

Vsa dobra načela morajo imeti seksi imena, torej bom tega imenoval Newtonov laserski meč, ker je veliko 
ostrejši in nevarnejši od Occamove britve. V svoji najbolj šibki obliki trdi, da se ne bi smeli prerekati o 

trditvah, v kolikor ne moremo z natančno logiko in/ali matematiko pokazati, da imajo opazljive posledice. 

- Mike Alder, Newtonov plameneči laserski meč (2004) 

 
Da bi naslovili naše raziskovalno vprašanje (tj. kaj naše soraziskovalke doživljajo, medtem            

ko izvajajo nalogo vidno-prostorskega delovnega spomina), v tej študiji uporabljamo          
fenomenološki raziskovalni načrt. To pomeni, da smo zbrali poročila o živetem izkustvu            
soraziskovalk, ki so opravljale nalogo vidno-prostorskega delovnega spomina, točneje, nalogo          
prepoznave spremembe.  

Da bi pridobili poročila o izvajanju naloge prepoznave spremembe, smo zasnovali           
empiričnofenomenološki intervju, ki temelji na več obstoječih pristopih do pridobivanja          
prvoosebnih podatkov, obenem pa je bil v splošnem zasnovan na načelih kvalitativnega            
raziskovanja. Posluževali smo se smernic za pridobivanje prvoosebnih podatkov, ki izvirajo iz            
opisnega vzorčenja izkustva (Hurlburt, 2011), drugoosebnega poglobljenega fenomenološkega        
poizvedovanja (Kordeš & Klauser, 2016), mikro-fenomenološkega intervjuja (Petitmengin,        
2006) ter konstruktivistične poskusne teorije (Charmaz, 2004).  

Soraziskovalke smo prosili, da so se zglasile na srečanje, ki je potekalo v prazni učilnici s                
predelom, ki je bil posebej pripravljen za izvedbo empiričnofenomenoloških intervjujev.          
Soraziskovalke so sedele pred računalniškim zaslonom, na katerem se je avtomatizirano izvajala            
naloga prepoznave spremembe. Soraziskovalkam je bilo naročeno, naj opazujejo svoje          
doživljanje, medtem ko izvajajo nalogo prepoznave spremembe. Skripta, v kateri je bila v             
programskem jeziku Python napisana naloga prepoznave spremembe, je bila prilagojena, tako da            
je omogočala vzorčenje (tj. možno je bilo začasno ustaviti potek naloge). Ob naključnem             
trenutku je intervjuvar verbalno pozval soraziskovalke, da so prenehale z izvajanjem naloge,            
reflektirale o svojem izkustvu, potem pa jih je vodil skozi empiričnofenomenološki intervju.  

6.1. Soraziskovalke 

V študiji je bilo udeleženih enaintrideset soraziskovalk. To je za kvaltativno raziskavo            
nekoliko velik vzorec. S tako velikim številom smo želeli izenačiti vzorec udeleženk iz tipične              
nevroslikovne študije. Poleg tega pa smo sledili smernicam za kvalitativno raziskovanje, ki jih             
predlaga raziskovalka Kathy Charmaz. Predlaga namreč, da lahko z velikim številom vzorcev            
lažje preverjamo in preizprašujemo lastne predpostavke o svojih podatkih, seveda pod pogojem,            
da izsledke, ki jih pridobimo med raziskovanjem z eno soraziskovalko, preverimo pri drugih.             
(Charmaz, 2004) 

Izmed enaintridesetih soraziskovalk jih je bilo devet študentk, ki so pri raziskavi morale             
sodelovati kot del obveznosti pri predmetu Prvoosebno raziskovanje. Nadalje jih je bilo še             
sedem, ki so trenutne ali nekdanje študentke programa Kognitivna znanost in so tako seznanjene              
s prvoosebnimi raziskovalnimi pristopi ter empirično fenomenologijo. Zavedamo se slabe prakse           
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rekrutiranja študentske populacije za udeležbo v psiholoških študijah. Tako smo načrtno izbrali            
tudi soraziskovalke, ki se od teh razlikujejo za čim bolj raznovrsten vzorec. 

Med soraziskovalkami imamo tako diplomirano prevajalko, jezikoslovko, doktoranta        
biologije, poklicnega vojaka, socialno pedagoginjo, psihoterapevtko, študentko biologije,        
akademsko slikarko ter dramaturginjo. Povprečna starost soraziskovalke je 27,03 (najnižja          
starost je 20 in najvišja 50 let) in povprečno število let izobrazbe je 16,5. 

Vse soraziskovalke so izrazile močno zanimanje za raziskavo in samo-opazovanje          
doživljanja. Izjema sta bila soraziskovalki S17 in S24, ki sta bila zdolgočaseni in naveličani.              
Glede na to, da je skladno z metodološkimi načeli prvoosebnega raziskovanja, ki jih predložita              
Kordeš in Klauser (2016), zanimanje za lastno doživljanje ključni pogoj za veljavnost            
doživljajskih podatkov, smo te udeleženki izločili. Soraziskovalec S24 je tudi izkazal dvom v             
samo metodo in se je raziskave udeleževal kot uslugo izvajalcu študije. 

Vsem soraziskovalkam je bila na začetku raziskave ob podpisu obveščenega soglasja           
dodeljena raziskovalna šifra, ki je označena s črko S (kot soraziskovalka), sledi pa ji zaporedna               
številka. Mapiranja med identitetami soraziskovalk ter njihovi raziskovalnimi šiframi so          
zabeležena v šifrirni knjigi, ki je dostopna le avtorju pričujočega magistrskega dela. 

6.2. Naloga prepoznave spremembe  

Psihološki instrument, ki smo ga uporabili v tem raziskovalnem načrtu, je naloga            
prepoznave spremembe. Strukturo naloge prepoznave spremembe smo natančno opisali že v           
poglavju 3. Če v grobem ponovimo: pri nalogi prepoznave spremembe gre za to, da              
soraziskovalke najprej vidijo t.i. spominski dražljaj (tj. dražljaj, ki si ga morajo zapomniti), sledi              
mu obdobje zamika, po katerem napoči t.i. testni dražljaj (tj. dražljaj, za katerega morajo              
prepoznati, ali je enak ali drugačen od spominskega dražljaja). Med obdobjem testnega dražljaja             
sta bila v našem primeru možna le dva odgovora: pritisk na desno tipko, ki je pomenil, da je                  
testni dražljaj različen od spominskega, ali pritisk na levo tipko, ki je pomenil, da je testni                
dražljaj enak spominskemu.  

Uporabljali smo tri možne modalnosti dražljajev: barvo, usmeritev ter položaj. Pri barvnem            
pogoju so dražljaj sestavljali štirje objekti, pri katerih je šlo za barvne kroge. Dražljaji so bili                
nizke ločljivosti (low resolution), kar pomeni da so bile barve jasno razločljive. Pri vseh je torej                
šlo za očitno drugačne barve, ne le za odtenke iste barve, ki jih je zlahka moč razlikovati prek                  
imen za osnovne barve. Edina izjema je bila modra barva, pri kateri sta bila možna dva odtenka.                 
Ti barvni krogi so bili prikazani vzporedno v obliki navideznega kvadrata okrog sredine ekrana. 

Pri usmeritvah so dražljaj prav tako sestavljali štirje, vzporedno prikazani objekti. Ti objekti             
so bili votli črni obroči, ki so na osmih možnih mestih (na 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° in                    
315°) lahko imeli pritrjeno ravno, debelo črto. Za vsak objekt so si soraziskovalke morale              
zapomniti dvoje kosov informacij: orientacijo (kako je usmerjena črta) ter smer (kje izhaja iz              
obroča). 

Pri položajih so bili objekti zapolnjeni črni krogi, ki so se vzporedno pojavljali znotraj              
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ploščine navideznega kroga na sredini ekrana. Vsak objekt se je pojavil na naključnem mestu,              
preden je izginil in se je na drugem mestu pojavil naslednji. Ta dražljaj je bil visoke ločljivosti                 
(high resolution), kar pomeni, da so bile možne minimalne razlike v tem, na katerih možnih               
krajih se lahko pojavijo objekti. Standardne psihološke naloge uporabljajo dražljaje visoke           
ločljivosti, kadar želijo omejiti strategije, ki se jih poslužujejo udeleženke v takšnih            
eksperimentih. Predpostavka je, da če so razlike med dvema objektoma dovolj majhne, se jih ne               
bo dalo zapomniti prek spominske reprezentacije, katere modalnost ne ustreza modalnosti           
dražljaja. 

Ob začetku dražljaja se je na sredini ekrana za 200 ms pojavil fiksacijski križ. Sledil mu je                 
spominski dražljaj, ki je v primeru barvnega ter orientacijskega pogoja ostal prisoten za 2500 ms,               
pri položajih pa je vsak objektov na ostal na ekranu za 750 ms, kar pomeni, da je dražljaj skupaj                   
trajal 3000 ms. Pri vseh pogojih je zamik med spominskim ter testnim dražljajem trajal 2000               
milisekund. Testni dražljaj je bil nekoliko daljši: trajal je 2500 milisekund, oziroma je izginil, ko               
je soraziskovalka podala svoj odgovor s pritiskom na tipko. 

Zadnji parameter dražljajev, ki smo jo uporabljali znotraj paradigme prepoznave          
spremembe, je težavnost. Za razliko od preostalih modalnosti, težavnost ni objektivna lastnost            
zunanjega sveta, ampak gre za subjektivni odnos soraziskovalk do posameznih vrst naloge:            
tekom raziskave se je izkazalo, da je najlažja modalnost naloge tista, kjer dražljaj predstavljajo              
položaji, srednje težavne so naloge z barvo, najtežje pa so naloge z usmeritvijo. 

Parameter nalog smo povzeli v tabeli 1. 

Dražljaj Način prikaza Ločljivost Težavnost 

Barva Vzporedno Nizka  Srednje 

Usmeritev Vzporedno Nizka Težko 

Položaj Zaporedno Visoka Preprosto 

Tabela 1: Parametri naloge prepoznave spremembe 

Z nalogo prepoznave spremembe smo zbirali dve vrste vedenjskih podatkov: odzivni čas            
(merjen v milisekundah) ter točnost izvedbe. Slednja je lahko zavzela tri vrednosti: pravilno,             
nepravilno in brez (kadar soraziskovalke niso odgovorile na nalogo, oziroma so odgovorile            
prepozno). Na sliki 10 je povzeta shematična struktura naloge prepoznave spremembe.  
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Slika 10: Shematični prikaz posameznih modalnosti naloge prepoznave spremembe. Pri oznaki 
a) se nahaja barvna modalnost, pri oznaki b) usmeritev in pri oznaki c) položaj 

6.3. Zbiranje prvoosebnih podatkov  

Pri zbiranju prvoosebnih podatkov – torej podatkov o tem, kako naše soraziskovalke            
doživljajo izvedbo naloge delovnega spomina – smo se prvenstveno zgledovali po           
mikro-fenomenološkem pristopu, ki smo ga podrobno opisali v prejšnjem poglavju. Kar je            
bistveno pri tem pristopu k raziskovanju doživljanja, je, da se osredotočamo tako na sinhrono              
kakor diahrono razsežnost doživljanja soraziskovalk. Zanima nas torej tako kako se doživljanje            
razvija skozi čas ter kakšna je njegova struktura v enem samem trenutku.  

Vzorčenje izkustva je potekalo na sledeči način: soraziskovalke so na računalniškem zaslonu            
izvajale nalogo prepoznave spremembe. Na pozive naloge so odgovarjale z običajno QWERTY            
tipkovnico. Sprašujoči soraziskovalec je ob naključno izbranem trenutku med sedmim in           
petnajstim rešenim primerom naloge prepoznave spremembe ustavil poročajočo soraziskovalko.         
Po tem se je začel empirično fenomenološki intervju, znotraj katerega sta se soraziskovalki             
osredotočili na doživljajsko pokrajino med primerom tik pred pozivom. Slika 11 prikazuje            
postopek enega samega primera poizvedovanja o doživljanju med izvedbo naloge prepoznave           
spremembe. Poročajoča soraziskovalka je bila prepuščena reševanju naloge prepoznave         
spremembe. Po vsakem rešenem primeru je avtomatično sledil naslednji primer. Ob naključnem            
primeru med sedmim in petnajstim zaporednim primerom je sprašujoči soraziskovalec takoj po            
podanem odgovoru poročajočo soraziskovalko prekinil ter jo pozval k poročanju o njenem            
doživljanju. 
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Slika 11: Protokol zbiranja podatkov znotraj enega primera. 

Skladno s pristopom opisnega vzorčenja izkustva smo s posamezno soraziskovalko opravili           
več intervjujev. Raziskovalni načrt je predvideval štiri intervjuje, pri čemer je bilo dovoljeno, da              
smo s soraziskovalkami, ki jih je njihovo doživljanje še posebej zanimalo, opravili več             
intervjujev (največ šest). Ker je tako skladno s filozofsko kakor empirično fenomenologijo            
opazovanje doživljanja veščina, ki jo moramo sistematično negovati, smo prva srečanja s            
posameznimi soraziskovalkami posvetili urjenju tega, kako se obrniti proti svojemu doživljanju           
ter o njem poročanju. V nekaterih primerih se soraziskovalkam ni uspelo nepresojajoče obrniti             
proti doživljanju in so namesto tega poročale o svojih teorijah, oziroma pogosteje so podajale              
svoje sodbe o tem, kakšno je njihovo doživljanje na splošno. Ob tem smo izpostavili, da pri tem                 
ne gre za doživljajske podatke in smo jih poskušali voditi proti izvajanju fenomenološke             
redukcije. 

Večinoma smo tekom prvih treh srečanj z vsako soraziskovalko opravili intervju o šestih             
primerih izvedbe naloge, pri čemer smo enkrat zamenjali modalnost dražljaja (torej smo na             
vsakem srečanju opravili tri intervjuje o posamezni nalogi). To se je spremenilo med zadnjim              
srečanjem, kjer smo opravili dva intervjuja o vsaki izmed treh možnih nalog. Razlog za tovrstno               
razporeditev modalnosti dražljajev je, da smo pridobili enakomerno razporeditev doživljajskih          
podatkov o nalogah. Cilj je bil, da smo z vsako soraziskovako opravili osem intervjujev o               
posamezni modalnosti dražljaja. 

Zaradi različne uspešnosti pri poročanju o lastnem doživljanju pa se zastavljenega cilja            
nismo mogli držati pri vsaki soraziskovalki. Pri tistih, ki so bile posebej uspešne pri stopanju v                
stik z lastnim doživljanjem, smo opravili manjše število veliko daljših in podrobnejših            
intervjujev, pri tistih, ki pa so imele težave z izvedbo fenomenološke redukcije, pa smo opravili               
večje število intervjujev, tekom katerih smo zbrali bolj površinske doživljajske podatke. Vsebina            
empiričnofenomenološkega intervjuja se je tekom poteka raziskave spreminjala. Pri tem gre za            
načelo kvalitativnega raziskovanja, imenovano sekvenčna analiza. Skladno s tem pristopom do           
raziskovanja začnemo nestrukturirano (oziroma, če se poslužujemo Hurlburtovega izrazja, z          
odprtim začetkom (open-beginninged)). Sprva smo tako poizvedovali o tistih vidikih          
doživljajskih pokrajin naših soraziskovalk, ki so bile med izvedbo naloge prepoznave           
spremembe v ospredju njihove zavesti. Tako so se naši zgodnji intervjuji osredotočali predvsem             
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na to, kako so soraziskovalke rešile nalogo (kar smo skladno s psihološko literaturo imenovali              
»strategije«), na različna čustvena stanja, meta-kognitivno zavedanje, ter različne vidike tega,           
kako je sama raziskovalna situacija vstopala v doživljanje soraziskovalk. Ko smo potem sočasno             
z zbiranjem podatkov te analizirali, pa smo prišli do različnih srednjeročnih zaključkov. Ti so              
nam omogočali, da smo v kasnejših intervjujih zastavljali natančnejša in primernejša vprašanja.            
Poleg tega pa nam je sekvenčna analiza omogočala, da smo lahko, če smo med postopkom               
kvalitativne analize podatkov naleteli na dvoumne ali nejasne kategorije, njihovo naravo lahko            
razjasnili v kasnejših intervjujih. Preverjali smo, ali so naše intuicije o doživljajski strukturi             
ustrezne, s tem da smo soraziskovalke prosili, da se med izvedbo naloge prepoznave spremembe              
usmerijo proti določenemu vidiku doživljanja. 

Vse intervjuje smo zvočno posneli, najpomembnejše posnetke pa smo tudi prepisali. 

6.4. Vzpostavljanje veljavnosti podatkov: Konsenzualna validacija 

Da bi vzpostavili veljavnost naših doživljajskih podatkov smo po vsakem krogu analize z             
nekaterimi izmed tistih soraziskovalk, katerih poročanja smo vzeli v obzir opravili posebne            
intervjuje. Za t.i. konsenzualno validacijo smo izbrali tiste soraziskvoalke, ki so izkazale posebno             
zanimanje za raziskovanje svojega doživljanje in ki so bile uspešne pri izvajanju fenomenološke             
redukcije. Praktično to pomeni, da so bile uspešne pri tem, da so v oklepaj dale svoje teoretsko                 
znanje, prepričanja in mnenja o delovnem spominu ter lastnem doživljanju in da so uspele              
omejiti svoja poročanja zgolj na primer tik pred našim pozivom k intervjuju. 

Skupno smo opravili validacijske intervjuje z osmimi soraziskovalkami. 

Konsenzualna validacija je potekala tako, da smo soraziskovalkam predstavili najbolj          
nedavno analize podatkov, pri čemer je bila vsaka doživljajska kategorija zapisana na kosu             
papirja. Potem smo soraziskovalke prosili, da ponovno rešijo nalogo vidno-prostorskega          
delovnega spomina, pri čemer zdaj niso poročale o svojem doživljanju znotraj odprtega            
intervjuja, ampak so poročale z uporabo kategorij, ki smo jim jih predstavili pred začetkom              
reševanja. Pri tem so imele možnost, da izpostavile, da nobena kategorija ne ustreza njihovemu              
doživljanju. V tem primeru smo z njimi opravili dodaten intervju, da smo ugotovili, kakšna je               
narava njihovega doživljanja in kako bi lahko spremenili naše kodiranja, da bi ustrezalo temu,              
kar so doživljale med izvedbi naloge. 

6.5. Povzetek protokola raziskave 

V minulem odseku je bila predstavljena metoda pričujoče študije. Predstavili smo osnovni            
protokol pridobivanja podatkov. Potek celotne raziskave je predstavljen na sliki 15. Vsaka            
soraziskovalka je prišla na štiri srečanja, znotraj katerih je reševala nalogo prepoznave            
spremembe. Soraziskovalke smo prosili, da nalogo izvajajo pod fenomenološko redukcijo –           
torej, da opazujejo kako se izvedba naloge neposredno daje njihovi zavesti. Med sedmim ter              
petnajstim primerom izvedbe naloge jih je sprašujoči soraziskovalec ustavil ter pozval k            
poročanju o njihovem doživljanju med primerom tik pred pozivom. 

Med empiričnofenomenološkim intervjujem smo poizvedovali o več vidikih njihove         
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doživljajske pokrajine, natančneje o strategijah, ki se jih poslužujejo za izvedbo naloge,            
nepovezanih doživljajih, meta-kognitivnim zavedanjem (torej, kako dobro menijo, da jim gre           
reševanje naloge), odnos do naloge, ter kako se njihovi zavesti daje doživljajska kategorija, ki jo               
imenujemo odtis. Obenem smo pobirali tudi tretjeosebna merila izvedbe naloge, in sicer odzivni             
čas (izražen v milisekundah, ki so preminile od trenutka pojavnosti testnega dražljaja do             
podanega odgovora) ter točnost izvedbe (izražena kot pravilen, nepravilen ali ničelni odgovor). 

Prvoosebne podatke smo analizirali skladno z načeli kvalitativne analize. Surove podatke           
smo odprto kodirali – torej smo izhajali iz samih podatkov, ne pa iz nekega teoretskega okvirja –                 
tekom več krogov analize, preden smo vzpostavili končni kategorični okvir, v katerega smo             
umestili celotni nabor podatkov. Sledilo je induktivno-deduktivno kodiranje. Med tem stadijem           
smo podatke analizirali skladno z že vzpostavljenimi kategorijami, vendar smo bili pozorni na             
morebitne nove kategorije, ki jih doslej še nismo našli. Ob vsakem stadiju analize smo skladno z                
načelom sekvenčne analize glede na nova dognanja ponovno analizirali že obdelane podatke. Ko             
smo določili končno obliko kodirne knjige – torej končen navor doživljajskih kategorij – smo vse               
podatke ponovno analizirali skladno z njimi. Vse kode, ki smo jih ponesli v končno analizo, so                
popisane v kodirni knjigi v Dodatku. V naslednjem poglavju bosta postopek kvalitativne analize             
doživljajskih podatkov ter izgradnja kodirne knjige natančneje predstavljena.       
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Slika 12: Povzetek protokola raziskave 
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Poglavje 7. Kvalitativna analiza doživljajskih podatkov 

Takrat sem delala, kakor sem znala. Zdaj, ko znam bolje, delam bolje.  

− Apokrifno, Maya Angelou 

V tem poglavju bomo predstavili postopek kvalitativne analize doživljajskih podatkov, ki           
smo jih zbrali tekom intervjujev. Predstavili bomo začetno obdelavo surovih podatkov, skladno z             
načeli analize doživljajskih podatkov, postopek kodiranja podatkov, sekvenčno analizo ter          
končno izgradnjo kodirne knjige.  

7.1. Obdelava surovih podatkov 

Zvočne posnetke empiričnofenomenoloških intervjujev smo analizirali skladno z metodami         
kvalitativnega raziskovanja ter znanstvenega raziskovanja doživljanja. Prvi korak je bila          
izločitev t.i. satelitskih razsežnosti doživljanja (Petitmengin idr. 2018; Valenzuela-Moguillansky         
& Vasquez-Rosatti, 2019). Pri tem gre za štiri vidike prvoosebnih poročil, za katere ne moremo               
reči, da spadajo med doživljajske podatke (phenomenal data) (Varela & Shear, 1999). V grobem              
govorimo o opisih konteksta, v katerem je prišlo do nekega doživljaja, znanju (oz. intelektualni              
ter teoretski prtljagi, ki jo imamo o delovanju zavesti, duševnosti ter možganov), različnih             
sodbah ter ciljih, ki so jih soraziskovalke imele med izvedbo samega intervjuja.  

Poglejmo si spodnji izsek iz intervjuja o vzorcu S05-04-O-02. Satelitske razsežnosti so            
označene s prečrtano tipografijo: 

AO: Okej. A mi lahko zdaj malo o zadnjem primeru poveš? 
S05: Mhm, mhm. Tokrat, je bila moja strategija malenkost drugačna, oziroma sploh nimam občutka, da               
sem projiciral lise na zaslon, ampak sem si poskušal zapomnit čim več modalnosti znotraj, čim več vzorcev                  
znotraj tega, teh štirih, ja [smeh] lizik.  
AO: Ni boljše besede.  
S05: In sicer je to šlo tako, da sem grupiral dva po dva, em, konkretno v zadnjem primeru sem dva po dva                      
in mislim, da sem tudi v večini prejšnjih in šlo je za to, da, em, ne vem, sem si zapomnil, ne vem, v                       
nasprotnih kotih sta dva take in take orientacije. In spet je imelo to, recimo, tukaj je bil nek tak občutek                    
usmerjenosti zelo pri teh pravilih.  
AO: Mhm.  
S05: Ne vem, če si to mislil prej s to prostorskostjo, ampak kot neke, em … kot, kot, kot da nekam kaže,                      
tako, pač. Em, v glavnem, to, in pol ne vem, sem si zapomnil še te dva spodaj, spodaj, pa sem si zapomnil,                      
ne vem, če ta kaže sem, ta pa kaže malo bolj poševno, v glavnem, to je bila moja osnovna strategija in ko je                       
izginilo, sploh ne vem, kako … mogoče, mogoče lahko povrtaš v mene, kaj sem počel medtem, ko je                  
izginilo, ker iskreno, je kar minilo. Ne bi rekel, da sem zares počel karkoli, ne bi rekel, da sem si poskušal                     
osvežit to v spominu. Em, in, ko se je pojavilo to nazaj, sem … s … sem nekako iskal ta pravila in ko jih                        
mogoče niti nisem … to, prva stvar je ta: nisem imel občutka, da se mi kam mudi. Em, kar sem v prejšnjih                      
primerih imel in mogoče je to naredilo vse skupaj lažje. Em, ampak kakorkoli, jaz sem samo po teh svojih                   
pravilih iteriral, em, mogoče sem večkrat uporabil istega, ali pa sploh nisem uporabil vseh teh pravil, po                 
katerih sem si pomagal to zapomnit, em, in … ja … basically, ko je prišla … verjetno me boš vprašal na                     
neki točki, kako sem vedel, ampak, ko je prišla točka, ko je dovolj pravil, em, dovolj pravil, o k, ja, ko sem                      
dovolj pravil po – kako se že reče? – po … em, … ponovil? Ne. Ja, ko sem dovolj pravil lahko apliciciral                      
na to, kar spet vidim, sem, sem, sem pač kliknil ja, sicer pa, če nisem mogu dovolj, sem mogoče malo začel                     
zaradi časovnega pritiska, sem neki pač kliknil ne. Ampak v osnovi pa sem ostalo pač počel recimo dlje kot                   
v prejšnji iteraciji. V prejšnji sem imel ful feeling, da moram hitro iti.  

(S05-04-O-02) 
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Izpostaviti moramo, da postopek izločanja satelitskih razsežnosti doživljanja stoji na meji           

med zbiranjem podatkov ter analizo. Pogosto smo namreč že med samim intervjujem, kadar so              
soraziskovalke poročale prek satelitskih razsežnosti, zastavljali takšna vprašanja, da so se začele            
osredotočati zgolj na svoje doživljanje.  

7.2. Kodiranje 

Naslednji korak je kodiranje. Kodiranje je osnovni postopek analize znotraj kvalitativnega           
raziskovanja. Gre za abstrahiranje konkretnih podatkov proti bolj splošnim kategorijam in služi            
organizaciji podatkov ter izgradnji (poskusne) teorije (Flick, 2009, poglavje 23). Povedano           
drugače, zelo konkretne doživljajske opise, kakršne pridobimo tekom zbiranja podatkov,          
označimo s kodami, torej bolj splošnimi opisi. Na tem mestu moramo izpostaviti razliko med              
dvema izrazoma: koda in kategorija.  

Koda se nanaša na enoto kodiranja – torej postopka analize podatkov, pri kateri konkretnim              
podatkom (v našem primeru zvočnim posnetkom intervjujev in transkriptom) pripišemo bolj           
splošne opise. Tekom postopka osnega kodiranja – ki bo podrobneje opisan nižje – vzpostavimo              
povezave in odnose med posameznimi kodami in tako ustvarjamo kategorije, pod katerimi            
strnemo več kod. Povedano drugače, koda je enota, s katero se od konkretnega pomikamo k bolj                
splošnemu, medtem ko je kategorija enota, pri katerimi med posameznimi kodami (in tudi             
kategorijami samimi) vzpostavimo povezave. (prav tam) 

Znotraj empirične fenomenologije je metoda analize, pri kateri za naše kode vzamemo tiste             
besede, ki se največkrat pojavljajo v danem besedilu, nezadostna – soraziskovalke lahko z istimi              
besedami kažejo proti različnim vidikom svojega doživljanja, ali pa lahko zaradi nedostopnosti            
danega doživljaja bivanju v naravni naravnanosti tega opišejo s precej raznolikim besednjakom            
(npr. poglejte razliko med kodami predstavljanje, odtis in paslika v kodirni knjigi v Dodatku).              
Zato se moramo posluževati t.i. vsebinske analize (thematic analysis) (Clarke, Braun & Hayfield,             
2015). Pri vsebinski analizi gre za interpretacijo posameznih elementov besedila. Ne zanima nas             
torej, kako so soraziskovalke nekaj povedale, ampak kaj je globlja vsebina za povedanim.  

Prvi korak znotraj kodiranja je bilo kodiranje po vrsticah (line by line coding), skladno s               
katerim vsaki vrstici besedila pripišemo kodo (Charmaz, 2004, poglavje 3). Osrednja ideja za             
tem pristopom je, da se podatkom ne približamo prek iskanja potrditve nekega teoretičnega             
stališča, ampak jih opazujemo takšne, kakršni so v surovi obliki (Charmaz & Belgrave, 2007).              
Ker pa je pomen lahko kodificiran v besedilih različnih obsegov, se nismo strogo rečeno držali               
načela kodiranja po vrsticah, ampak smo kodirali posamezne pomenske enote.  

7.3. Induktivno kodiranje 

Kodiranje prvega reda – kodiranje, ki nas popelje en nivo abstrakcije nad konkretne, surove              
doživljajske podatke – smo opravili na desetih soraziskovalkah prek t.i. odprtega kodiranja.            
Odprto kodiranje je postopek pripisovanja konceptov surovim podatkom, pri čemer je koncept            
razumljen kot niz besed oz. kratkih besednih zvez. Na ta način segmentiramo surove podatke ter               
pridobimo osnovne koncepte za izgradnjo teorije (Flick, 2009, poglavje 23). Ta stadij postopka             
analize se poslužuje induktivnega kodiranja. Indukcija je logični postopek, pri katerem s            
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konkretnega sklepamo na splošno (Hawthorne, 2018). Po analogiji je induktivno kodiranje           
postopek, s katerim iz konkretnih surovih podatkov dobimo bolj splošne kategorije (Kordeš &             
Smrdu, 2015).  

Spodaj si lahko ogledamo primer tega zgodnjega postopka kodiranja na soraziskovalki S25:  

 
 Transkript intervjuja (ločen na pomenske enote) Kodiranje po  

vrsticah  
 S25: Ničesar nisem počela.  

Bila sem zelo mirna.  
Ne vem, to je bil nekakšen prijeten občutek.  
 
AO: Je bil ta prijeten občutek neka ekstra prisotnost? 
 
S25: Ne, to je bil res samo feeling. 
Neka obarvanost v mojem svetu. Tak lahkoten flow.  
Vmes se mi je utrnila misel: »O, [kletvica], kaj če je ta občutek, da mi gre                
dobro napačen?«  
 
AO: Kako si pa doživljala to misel? 
 
S25: To sem si rekla. 
 
AO: Si bila ti avtorica teh besed? 
 
S25: Ja, poistovetim se z njimi. 
In ta dvom, to je prišlo s temi mislimi. To ni bilo ful močno.  
Še vedno sem se osredotočala na nalogo, osredotočala sem se na           
fiksacijski križ in čakala.  
To čakanje.  
Ta osredotočenost.  
To sem počela, ampak nisem se pa zares odločila, da bom to počela.  

Čakanje  
Pomirjenost  
Pomirjenost  
 
 
 
Občutek 
Lahkotnost, flow 
Lahkotnost, flow 
Misel  
Notranji govor  
 
 
 
 
Notranji govor  
 
 
 
Agenca 
Notranji govor, dvom 
Osredotočenost  
Ostra osredotočenost 
Čakanje 
Čakanje 
Osredotočenost 
Agenca brez začetne volje 

S25-01-O-01  21

 
Tabela 2: Primer kodiranja prvega reda 

 
7.4. Relacijsko kodiranje 

V drugem stadiju analize smo se posluževali relacijskega kodiranja (relational coding).           
Relacijsko kodiranje je postopek navezave kod na kategorije: med posameznimi kodami           
vzpostavimo povezave in iščemo skupine (tj. kategorije), v katere jih lahko umestimo (Flick,             
2009, poglavje 23). Pri tem so nas vodile tako kode, ki smo jih inducirali med odprtim                
kodiranjem, kakor podvprašanja, ki smo jih med intervjuji – ki smo jih opravljali vzporedno z               
analizo podatkov – zastavljali soraziskovalkam.  

Pogosto smo tako med prvimi intervjuji opazili nek vidik doživljanja, ki smo mu potem              

21 Primeri intervjujev so opredeljeni s šifro, ki ima sledečo strukturo: šifra soraziskovalke, zaporedno število               
intervjuja, tip naloge, zaporedno števila primera znotraj enega intervjuja. Hipotetični primer S32-03-O-01            
pomeni prvi primer doživljanja naloge z modalnostjo usmeritev na tretjem srečanju s soraziskovalko S32.  
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pripisali novo kodo. V kasnejših intervjujih smo potem preverjali, ali je ta koda ustrezen opis               
danega vidika doživljanja, ali bi bilo morda primernih več različnih kod, ali pa bi mogoče               
združili več različnih vidikov doživljanja pod eno kodo. Preverjali smo tudi, ali so kode, ki smo                
jih umestili v isto kategorijo, zares doživete kot sorodne, ali gre morda za popolnoma različne               
vidike doživljanja.  

Prvi del relacijskega kodiranja je torej združevanje kod v kategorije, glede na odnose, ki              
veljajo med njimi. Drugi del relacijskega kodiranja pa je vzpostavljanje nadkategorij: kategorije            
združujemo v kategorije višjih redov. To združevanje ponovno poteka na podlagi relacij (tj.             
opisnih podobnosti) in odnosov, ki smo jih opazili med posameznimi kategorijami.  

Ob prvem osnem kodiranju podatkov smo inducirali tri kategorije najvišjih redov: 

1 strategije izvedbe naloge; 

2 meta-kognitivno zavedanje; 

3 ostalo.  

V tej uvodni fazi analize podatkov so bila vsa doživljanja, ki so neločljivo vezana na samo                
izvedbo naloge, četudi nimajo konkretnega opravka s samim reševanjem, umeščena med           
strategije izvedbe naloge. Vse doživljanje, pri katerem je šlo za neko zavedanje o samem              
postopku reševanja oz. opazovanju lastnega doživljanja, je bilo umeščeno v kategorijo           
meta-kognitivnega zavedanja. Pod ostalo doživljanje pa smo smatrali vse kode, ki niso imele             
nikakršnega opravka z reševanjem naloge, niti se niso navezovale na kode, ki so bile vezane na                
samo izvedbo. Vse kode, ki smo jih pridobili z induktivnim kodiranjem, smo uspeli umestiti v               
eno izmed teh kategorij.  

7.5. Induktivno-deduktivno kodiranje 

V tretji fazi (tj. po kodiranju po vrsticah in induktivnem kodiranju) analize podatkov smo se               
posluževali induktivno-deduktivnega kodiranja. Dedukcija je logični postopek, ki je obraten          
indukciji. Tu namreč sklepamo od splošnih zakonitosti h konkretnemu. Deduktivno kodiranje se            
tako začne s pojmovnim okvirjem, v katerega poskušamo umestiti naše surove podatke (Kordeš             
& Smrdu, 2015). Induktivno-deduktivno kodiranje pomeni, da obenem poskušamo podatke          
kategorizirati skladno s kodami, ki smo jih pridobili v predhodnih fazah, istočasno pa smo              
pozorni na raznorazne anomalije, ki bi nam lahko dale vedeti, da so nekatere izmed naših kod oz.                 
kategorij nezadostne in tako terjajo revidiranje.  

V tej fazi smo analizirali podatke nadaljnjih desetih soraziskovalk. V analizo smo ponesli             
podatke, ki smo jih sprva zavrgli, misleč da gre za obrobna doživljanja, znotraj katerih ne bo                
mogoče najti stabilnih vzorcev in povezav. S časom so se tudi v teh primerih pojavile splošnosti                
in inducirali smo posebne kategorije za te podatke.  

Nadalje se je znotraj podatkov pojavila nenavadna koda, ki so jo soraziskovalke le stežka              
opisovale na jasen način. Šlo je za nabor ohlapno povezanih doživljanj, ki so se kasneje med                
povpraševanjem, posebej posvečenim razčiščevanju narave tega doživljanja, izkazala za stabilne,          
vendar le stežka dostopne zavestni refleksiji. Tu gre za kodo, ki jo imenujemo odtis. Za to kodo                 
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smo vzpostavili lastno kategorijo, in sicer iz dveh razlogov. Prvi je ta, da gre za doživljanje, ki ni                  
zlahka dostopno niti posameznicam, ki so izurjene v prvoosebnem opazovanju doživljanja. Kot            
tako gre za izkustvo, ki se pojavlja v zelo različnih opisih doživljanja, ki segajo od trivialnih                
(npr. »Preprosto vedel sem, da je nekaj tam.«) do izredno slikovitih (npr. »Občutek je, kakor da                
se te nekdo obregne s peresom, vendar v vidu. Zelo rahlo obregne.«). Zaradi tega razpona               
jezikovnih opisov menimo, da je bilo nujno razčistiti, kakšna točno je narava tega doživljanja.  

Ker nas je tako vsaj deloma vodila želja po potrditvi teze, da se soraziskovalkam med               
izvedbo naloge prepoznave spremembe daje občutek odtisa, smo načrtno iskali doživljanja, ki bi             
to domnevo ovrgla.  

Nadalje pa smo opazili posebno vrsto doživljanja podajanja odgovora na nalogo. Za določen             
del soraziskovalk se je izkazalo, da lahko nalogo rešijo tako, da ji preprosto posvečajo              
minimalno količino pozornosti, da je niti ne poskušajo rešiti prek posluževanja neke strategije,             
ampak jo le »pogleda[jo] z neko vero, nekim zaupanjem, da [jim] bo odgovor na voljo. Potem pa                 
preprosto ve[do].«) To doživljanje smo vse do zadnjega stadija analize kodirali kot dražljaj se              
daje kot enak/drugačen.. Na tej točki smo razvili domnevo, da tu ne gre le za strategijo, ampak                 
za določen odnos do naloge, za določeno doživljajsko atmosfero, kar bi filozofski fenomenolog             
Matthew Ratcliffe imenoval eksistencialni občutki (existential feelings) (Ratcliffe, 2008).  

Tako so bile kategorije, v katere smo umeščali kode po drugem osnem kodiranju, sledeče: 

1  strategije izvedbe naloge; 

2  z nalogo nepovezana doživljanja; 

3 odzadnji občutki; 

4 odtis.  

7.6. Sekvenčna analiza  

Kvalitativno raziskovanje odlikuje sekvenčna analiza, pri čemer gre za analitično načelo,           
skladno s katerim se ob novih spoznanjih med analizo vrnemo nazaj k že analiziranim podatkom               
ter jih ponovno razčlenimo skladno z novimi dognanji (Flick, 2009). Povedano drugače, se             
držimo reka, več ko vemo, bolje vprašamo (when we know better, we ask better). Še več, ob                 
nadaljnjem zbiranju podatkov uporabimo ta nova spoznanja, da lahko zastavimo natančnejša           
vprašanja, ter da izostrimo našo interpretacijo podatkov in izgradnjo poskusne teorije (gre za t.i.              
teoretsko vzorčenje (theoretical sampling) (Draucker idr., 2007)).  

V tej fazi analize sta indukcija novih kategorij ter vzpostavitev dveh novih vprašanj (tj.              
vprašanje o obstoju odtisa kot svojevrstnega vidika doživljanja ter hipoteza o znatnem vplivu             
odzadnjih občutkov na izvedbo naloge) za nas imeli dve posledici. Prva je ta, da smo se vrnili k                  
doslej že analiziranim podatkom (tj. prvih deset soraziskovalk) in jih ponovno analizirali skladno             
z novo induciranimi kategorijami. Druga posledica je bila ta, da naš dotedanji način izvajanja              
empiričnofenomenološkega intervjuja ni bil več zadosten za razodevanje obstoja odtisa ter za            
dostopanje do eksistencialnih občutkov soraziskovalk. Tako smo morali poglobiti našo metodo           
intervjuvanja z izrecnim usmerjanjem soraziskovalk proti tistemu delu njihovega doživljajskega          
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polja, kjer bi običajno našle odzadnje občutke.  

V tem stadiju osnega kodiranja smo na podoben način vzpostavili zadnje kategorije :  22

1 Strategije izvedbe naloge; 

2 Meta-kognitivno zavedanje; 

3 Obrobno doživljanje; 

4 Odnos do naloge.  

Skladno s tem, da smo pri umeščanju kod v posamezne kategorije izhajali iz lastnih              
podatkov, smo se posluževali tudi obstoječe fenomenološke literature, da smo določili dodatne            
parametre. Parametri niso niti kategorije, niti kode, ampak so zgolj dodatni podatki, ki smo jih               
zaznali v samih surovih podatkih, vendar v končni fazi niso merodajni za izgradnjo naše              
poskusne teorije.  

Predvsem smo se nanašali na dve široko raziskani doživljajski kategoriji. Prva je občutek             
agence (Gallagher, 2007, 2012), pri čemer gre za subjektivni občutek, da so soraziskovalke v              
nadzoru nad svojimi mentalnimi gestami. Tako smo – kadar je bilo to razvidno iz surovih               
podatkov oz. so se soraziskovalke izrecno izpričale o prisotnosti tega vidika doživljanja znotraj             
danega primera – posamezne kode označili za aktivne oz. pasivne. Do aktivne opredelitve je              
vodil predvsem pritrdilni odgovor na vprašanje »Ali ste to počeli?« medtem ko je pritrdilni              
odgovor na vprašanje »Ali se vam je to dogajalo?« vodil do pasivne opredelitve.  

Nadalje smo, kadar je bil ta vidik doživljanja prisoten v surovih podatkih, opredelili objekt              
doživljanja. Pri tem smo se nanašali na bogato fenomenološko literaturo o intencionalnosti.            
Intencionalnost je lastnost zavesti, da je o nečem. To, čemur je Jean-Paul Sartre rekel veliki               
zakon zavesti (2010), je prvi ubesedil Franz Brentano v Psihologiji z empiričnega vidika (1999,              
str. 126):  

Vsak psihični fenomen označuje to, čemur so sholastiki srednjega veka dejali intencionalna (tudi mentalna)              
notranja eksistenca predmeta in kar bomo pojmovali – čeprav z ne povsem nedvoumnim izrazom – kot                
odnos do vsebine, usmerjenost na objekt (pri čemer s tem ni mišljena realnost) ali kot imanentno                
predmetnost. Vsak psihični fenomen vsebuje nekaj kot objekt, čeprav ne vsak na enak način. 

Ta »usmerjenost,« kakor piše Husserl, je »poseben modus akta, ki ga lahko sprejme vsaka               
zavest [...] [N]jegovega intencionalnega objekta [se ne samo] zavedamo nasploh in ga imamo v              
pogledu duhovne usmerjenosti, ampak je tudi dojet, opažen objekt.« Nadalje Husserl poda več             
slikovitih primerov intencionalnih aktov zavesti: »Pri aktu vrednotenja se obračamo na vrednote,            

22 Skladno s smernicami opisnega vzorčenja izkustva (Hurlburt & Heavey, 2006) smo za vse kode, ki smo jih                  
ponesli dalje v zadnje faze analize, ustvarili vnos v kodirni knjigi. Vsako kodo smo opredeli vzdolž več linij.                  
Kode smo poimenovali ter jim pripisali definicije. Definicije v celoti izvirajo iz surovih podatkov in se pri                 
njihovem nastajanju nismo zanašali na obstoječo literaturo. Vsaki kodi smo dodali še opis tega, kako natanko                
se razlikuje od podobnih doživljajskih kategorij, ter nekaj prototipičnih primerov pojavnosti v podatkih v              
obliki dobesednih citatov iz intervjujev. (prim. Charmaz, 1996). Kodirna knjiga je v celoti dostopna v               
Dodatku.  

 

72 



 

v aktu veselja na to, kar nas razveseljuje, v aktu ljubezni na to, kar ljubimo, pri ravnanju na to, s                    
čimer ravnamo, ne da bi vse to dojeli« (Husserl, 1997a, str. 119, poudarki v izvirniku).  

Po tem, ko smo vzeli to iztočnico iz fenomenološke literature, smo – kjer so to podpirali naši                 
surovi podatki – določili, o čem je bil posamezen vidik doživljanja. Če se, denimo, vrnemo k                
primeru S25-01-O-01, ki ga navajamo višje v tem poglavju: Soraziskovalka je skozi izrecno             
artikulirano misel izrazila dvom v svoj način izvajanja naloge. Ta misel sama po sebi ni bila                
dvom, ampak je bil dvom vezan nanjo. Intencionalni objekt tega dvoma pa je bil sam način                
izvajanja, torej zanašanje na nek občutek, ki ji bo pomagal pri določanju identitete testnega              
dražljaja.  

7.7. Izgradnja kodirne knjige 

Po četrtem krogu sekvenčne analize podatkov – torej induciranja novih kategorij ter            
ponovnega kodiranja že analiziranih podatkov skladno z aktualnimi dognanji – smo zgradili            
kodirno knjigo (imenovano tudi kodirni vodič; Kalinowski idr., 2010)). Gre za besedilo, v             
katerem so poimenovane in opredeljene vse kode, priloženi pa so tudi komentarji in primeri, ki               
služi dvema namenoma. Prvi je, da zagotavlja transparentnost. V njej je pojasnjeno, kakšen je bil               
naš postopek analize podatkov, obenem pa so kode jasno razložene. Drugi namen je replikacija.              
Raziskovalke, ki bi želele ponoviti našo raziskavo, bi lahko uporabile naš način kodiranja –              
predstavljen v kodirni knjigi – in tako preverile, ali bi prišle do podobnih zaključkov, kakor mi.  

Kakor bo predstavljeno v prihodnjem poglavju, kjer razpravljamo o tem, kako konkretno je             
potekala naša raziskava, izgradnja kodirne knjige ni bila pasiven postopek. Medtem ko smo             
pisali kodirno knjigo, smo ugotovili, da obstaja več (smiselnih) načinov, na katere jo lahko              
uredimo. Tako smo tekom postopka analize napisali sedem verzij kodirne knjige, ki so bile              
zgrajene vzdolž treh linij: ljudske psihologije, pragmatčnih namenov in fenomenologije. 

Prvi dve verziji kodirne knjige – ki je opisana v predhodnem odseku tega poglavja – sta v                 
veliki meri temeljili na konceptih, ki jih lahko vidimo v ljudski psihologiji (folk psychology). Ta               
izraz se nanaša na teorije in prepričanja o duševnosti, ki jih lahko srečamo v vsakdanjih,               
zdravorazumskih in nestrokovnih razpravah o umu. Povedano drugače, gre za laično vedenje o             
duševnosti (Ravenscroft, 2019). Kakor smo pokazali v prejšnjem odseku, smo sprva           
kategorizirali doživljajske podatke vzdolž ohlapnih psiholoških konceptov (kakršne so bile          
strategije izvedbe naloge in meta-kognitivno zavedanje). Ta pristop kodiranja se je izkazal za             
nezadostnega. Medtem ko smo sledili primernim smernicam iz kvalitativnega raziskovanja, smo           
na koncu inducirali mešanico kategorij, ki so opisovale doživljanje, teoretske konstrukte,           
visokonivojske opise vedenja soraziskovalk, ipd. Zaradi te mešane narave kategorij smo se            
odločili, da bomo ponovno analizirali podatke.  

Tretja verzija kodirne knjige je stremela k čim bolj pragmatični in preprosti uporabi. Njen              
potencialni namen je bil, da bi jih uporabili kot orodje tekom drugih psiholoških raziskav, kjer bi                
raziskovali to, kako soraziskovalke rešujejo naloge vidno-prostorskega delovnega spomina.         
Denimo, če bi se lotili nevrofenomenološke študije, kjer bi vzproredili doživljajske podatke o             
izvedbi naloge delovnega spomina z meritvami možganske aktivnosti, bi soraziskovalke morale           
o svojem doživljanju poročati znotraj fMR tomografa. Tako nas je pri izgradnji te verzije kodirne               
knjige vodilo to, da je bila čim krajša in čim bolj intuitivna, da bi soraziskovalke lahko skladno z                  
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njo poročale o svojem doživljanju v čim krajšem času.  

Ker pragmatično usmerjena kodirna knjiga ni predstavljala ustreznega orodja za          
razumevanje doživljanja med izvedbo naloge vidno-prostorskega delovnega spomina, smo se          
odločili, da bomo ustvarili še eno kodirno knjigo, kjer bodo vse kode predstavljale doživljajske              
kategorije. Ta kodirna knjiga – ki je v celoti predstavljena v Dodatku – je naša najbolj nedavna                 
oblika kodiranja podatkov. Napisali smo štiri verzije te fenomenološko usmerjene kodirne           
knjige.  

Vnosi iz kodirne knjige po vzoru iz zgodnejših empiričnofenomenoloških raziskav (Hurlburt           
& Heavey, 2006; Kordeš idr., 2019) sestojijo iz petih elementov: imena kode, opisa kode,              
podkategorij, primerov in komentarja.  

Ime kode običajno predstavlja preprosta beseda ali besedna zveza, ki nam omogoča hitro             
prepoznavo danega vidika doživljanja (npr. opisovanje ali premiki oči). V nekaterih primerih            23

specifičnim vidikom doživljanja nismo mogli pripisati preprostih imen, ne da bi to vodilo do              
zmede (predvsem kar se tiče podobnosti z že obstoječimi koncepti iz obstoječih            
kognitivnopsiholoških ali fenomenoloških kategorij). V teh slučajih smo doživljajskim         
kategorijam pripisali kratka opisna imena (npr. primerjava z nečim v mentalnem prostoru ali             
dražljaj se daje kot enak/različen).  

Opis kode predstavlja definicijo dane doživljajske kategorije. Pogosto so v definicijo           
vključeni izrazi, ki se jih soraziskovalke poslužujejo za opis tega vidika doživljanja oziroma             
vprašanja, s katerimi smo po njih povpraševali tekom intervjujev. Ti opisi stremijo k čim večji               
preprostosti in jasnosti, saj je njihov namen, da se bralka seznani z dano doživljajsko kategorijo               
do te mere, da bi jo neodvisno od avtorjev pričujočega magistrskega dela prepoznala v surovih               
podatkih in jo primerno kodirala.  

Naslednji element vnosa v kodirni knjigi predstavljajo podkategorije. Podkategorije se          
nanašajo na osnovno načelo relacijskega kodiranja, in sicer ob urejanju kod v kategorije in              
vzpostavljanju odnosov med njimi lahko več različnih kod spada pod eno samo kategorijo. Tako              
se vzpostavljajo kategorije višjih in nižjih redov, pri katerem bolj osnovne, bolj konkretne kode              
predstavljajo nižje redove kodiranja. Doživljajske podatke o izvedbi naloge vidno-prostorskega          
delovnega spomina smo uredili v šest redov kodiranja. Pomembno je omeniti, da ni nujno, da vse                
kategorije višjih redov vsebujejo podkategorije prvega reda. Torej imamo nekatere kategorije,           
kjer je kategorija III. reda kategorija, ki je najbližja konkretnim, surovim podatkom.  

Redovi kodiranja so pomembni tudi zaradi podajanja primerov citatov za dano kodo.            
Primere – pri čemer gre za še en element vnosa v kodirni knjigi – smo podajali le za kategorijo                   
najnižjega reda znotraj dane nadkategorije. S tem smo poskušali doseči čim večjo jasnost glede              
posameznih kod. Menimo, da bi pripisovanje primerov vsem redovom kodiranja vodilo do            
določene zmede pri razumevanju narave kategorij vmesnih redov.  

Zadnji element vnosa v kodirno knjigo predstavljajo komentarji. Pri tem smo se zgledovali             
po teoretičarki kvalitativnega raziskovanja Kathy Charmaz (2004), ki poroča o tem, da je pri              

23      Imena kod so vsakokrat zapisana v ležeči tipografiji, npr. odtis.  
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snovanju kategorij nujno, da primerjamo kode med seboj in poiščemo čim več razlik med njimi.               
Te razlike iščemo med različnimi kodami, med poročanji različnih soraziskovalk in med            
poročanji istih soraziskovalk v različnih časovnih točkah. Vedno, kadar smo s pomočjo tovrstne             
primerjave prišli do vzpostavitve novih kod, smo podobnosti oziroma razlike med njimi            
izpostavili v komentarju. Sicer komentar ni nujen element vnosa v kodirni knjigi. 

Celotna kodirna knjiga je dostopna v Dodatku, podatke pa bomo natančneje opisali v             
prihodnjih poglavjih. Na tem mestu bomo predstavili le primer ene kategorije I. reda in njene               
umestitve v kategorije višjih redov. Vidik doživljanja, ki ga bomo umestili v kodirno knjigo, je               
strategija odmikanje, ki se je soraziskovalke poslužujejo za zapominjanje spominskega dražljaja.  

 
Ime: Fenomeni v ospredju zavesti (kategorija V. reda) 

Opis: Pri tej kategoriji gre za vidike doživljanja, ki se jih soraziskovalke hitro zavedajo kot tisto stvar, ki se                   
jim je najbolj jasno dogajala oz. so jo počele v sekundah tik pred pozivom. Gre za doživljanje, ki je                   
refleksiji zlahka dostopno in v grobem ustreza teoretski ideji plitkega pojmovanja zavesti, ki kot zavestne               
fenomene smatra le tiste vidike doživljanja, ki se jih neposredno zavedamo, ko jih živimo, ne pa da jih                  
ozavestimo med gesto ozaveščanja (prim. Froese, Gould & Seth, 2011; Froese, Gould & Barrett, 2011).               
Lahko rečemo, da gre za vidike doživljanja, ki jih zaznavamo v toku zavesti. 

Podkategorije: Ukvarjanje z nalogo, zaznava naloge, ne na nalogi 

Ime: Ukvarjanje z nalogo (kategorija IV. reda) 

Opis: Ukvarjanje z nalogo je doživljajska kategorija, ki zaobjema vse načine, na katere             
soraziskovalke poskušajo uspešno rešiti nalogo vidno-prostorskega delovnega spomina. Vključuje         
torej različne pristope k reševanju naloge ter različne načine, na katere se ti pristopi do naloge                
spreminjajo.  

Podkategorije: Aktivno zapominjanje, vzdrževanje, aktivni priklic  

Komentar: Izpostaviti moramo bistveno razliko med dvema doživljajskima kategorijama:         
ukvarjanje z nalogo in zaznava naloge. Razliko lahko v grobem zvedemo na razliko med aktivno               
in pasivno izvedbo naloge. Pri ukvarjanju z nalogo gre za tiste vidike doživljanja, pri katerih se                
soraziskovalke izrecno ukvarjajo z nalogo oziroma gre za konkretne poskuse reševanja naloge. Po             
drugi strani pa pri zaznavi naloge govorimo o pasivnih načinih, na katere psihološka naloga vstopa               
v zavest soraziskovalk. Bistveno je, da se ti dve doživljajski kategoriji lahko sopojavljata (na              
primer ko soraziskovalke prepoznajo identiteto testnega dražljaja tako, da se ta v zaznavi da kot               
enak ali drugačen, potem pa to identiteto preverijo prek izrecnega ukvarjanja s tem dražljajem).  

Ime: Aktivno zapominjanje (kategorija III. reda) 

Opis: Aktivno zapominjanje je kategorija, pri kateri gre za strateški odnos do naloge             
(torej soraziskovalke aktivno ali pasivno rešujejo nalogo), pri katerem si poskušajo           
zapomniti spominski dražljaj. Aktivno zapominjanje je torej opredeljeno s točno          
določenim časovnim obdobjem izvedbe naloge vidno-prostorskega delovnega spomina in         
kot tako ne predstavlja doživljajske kategorije. 

Podkategorije: Bolščanje, manjšanje kompleksnosti, iskanje, mešana strategija,       
motorična strategija, opisovanje, predstavljanje 

Ime: Motorična strategija (kategorija II. reda) 

Opis: Motorična strategija je zelo splošno doživljanje, ki pa lahko služi           
več funkcijam, ena izmed katerih je lahko funkcija. Premiki pogleda          
tako obstajajo na skali zavedanja, kjer je na eni skrajnosti to le neko             
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mehanično početje, s katerim soraziskovalke pregledajo dražljaj, lahko        
si zapomnijo same premike, kakor nekakšno (nevideno) pot med         
objekti, lahko pa si zelo čuječe zapomnijo občutke mišic, ki spremljajo           
pregled posameznega dražljaja. Glede na to, kakšne vrste pozornost         
torej posvečajo tem premikom, so ti premiki doživeti na različne načine           
in tako lahko tudi služijo različnim funkcijam. 

Podkategorije: Odmikanje, premiki oči, pot 

Primeri: 

Odmikanje (kategorija I. reda): »Zdi se, kot da so očesni gibi in            
pozornost samo en del tega. Na nek način je to premikanje           
skoraj vizualno, da. Kakor da je vsiljeno na ekran [...] Med           
primerjavo močno čutim premike z očmi. To ni vidno. V          
mojem telesu se čutijo kot harmonični ali disonantni. Kakor da          
dva vzorca resonirata drug z drugim.« (S29-01-O-01)  

Ko smo oblikovali zadnjo verzijo kodirne knjige, smo se vrnili k surovim podatkom in jih               
deduktivno kodirali. Deduktivno kodiranje se nanaša na tisto vrsto kodiranja, kjer podatke            
umestimo v nek že obstoječ okvir – v našem primeru v kodirno knjigo, ki smo jo ustvarili skozi                  
večje število iteracij. Ta verzija kodiranja predstavlja nabor podatkov, ki jih bomo predstavili v              
kasnejših poglavjih.  

7.8. Zagotavljanje veljavnosti podatkov: Medkoderska verifikacija 

Postopek kvalitativne analize podatkov vsebuje določeno mero subjektivnega – na vsakem           
koraku pripisovanja in snovanja kod govorimo o odločitvah, ki jih sprejme analitičarka med             
pogajanjem s podatki. Glede na subjektivno naravo kvalitativne analize podatkov in           
konstruktivno vlogo raziskovalke pri ustvarjanju rezultatov moramo zagotoviti veljavnost         
podatkov.  

En način za doseganje veljavnosti v kvalitativnem raziskovanju je prek t.i. medkoderske            
verifikacije (intercoder verification). Pri tem gre za primerjavo postopka kodiranja med dvema            
ali več koderkami. V našem primeru sva podatke kodirala avtor pričujočega magistrskega dela             
ter glavni mentor, UK. Tekom dveh srečanj sva primerjala najine kode na podlagi istih surovih               
podatkov. Poleg samega pripisovanja kod sva primerjala tudi najina pristopa k urejanju            
posameznih kod v kategorije in nadkategorije, dokler nisva osnovala kodirne knjige, s katero sva              
se oba strinjala.  

7.9. Povzetek poglavja  

V minulem poglavju je bila predstavljena analiza prvoosebnih podatkov v pričujoči           
raziskavi. Prvoosebne podatke smo analizirali skladno z načeli kvalitativne analize. Surove           
podatke smo odprto kodirali tekom dveh krogov analize, preden smo vzpostavili končni            
kategorični okvir, v katerega smo umestili celoten nabor podatkov. V vsakem stadiju analize             
smo, skladno z načelom sekvenčne analize, glede na nova dognanja ponovno analizirali že             
obdelane podatke.  

Vse kode, ki smo jih ponesli v končno analizo, so opisane v kodirni knjigi v Dodatku.                
Predstavili smo tudi načela sekvenčne analize podatkov, skladno s katero vedno, kadar pridemo             
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do novih uvidov (predvsem v obliki vzpostavitve novih doživljajskih kategorij), že analizirane            
podatke ponovno kodiramo, in vzpostavljanje veljavnosti naših podatkov z medkodersko          
verifikacijo, torej preverjanja naših kod pri dveh ali več neodvisnih koderkah  
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Poglavje 8. Etnografski opis izvedbe študije 

Anton Čehov je zapisal, da 'ne smemo postaviti nabite puške na oder, če nihče ne razmišlja o 
tem,  da bi jo sprožil.' Dobra drama terja redka in namerna dejanja, smiselne povezave 

morebitnih vzrokov z udejanjenimi posledicami. Življenje je veliko bolj neurejeno; večino časa se 
nič ne zgodi. Milijoni Američanov (večina izmed katerih je vročekrvnih) imajo v lasti puške 

(veliko izmed katerih je nabitih), kljub temu pa se večinoma, hvala Bogu, ne prožijo. Večji del 
resničnega življenja preživimo čakajoč Godota, ne pa da vihramo še enkrat v boj. 

 - Stephen Jay Gould, Dinozaver v senu (1995) 

 

V prejšnjih dveh poglavjih smo predstavili našo metodologijo – torej nevrofenomenološki           
pristop k raziskovanju vidno-prostorskega delovnega spomina ter postopek analize kvalitativnih          
podatkov, zbranih med študijo. Naš osnovni analitični pristop, ki smo ga zavzeli v pričujočem              
magistrskem delu, je konstruktivistična poskusna teorija. Ta pristop h kvalitativnemu          
raziskovanju skladno s konstruktivistično epistemologijo smatra znanje kot nekaj, kar          
raziskovalke aktivno ustvarjajo, ne pa odkrivajo v objektivnem, od opazovalk neodvisnem svetu            
(prim. Charmaz, 2004; Mills, Bonner & Francis, 2006a; 2006b). Bistvena lastnost pristopa            
konstruktivistične poskusne teorije je ta, da v obzir vzame aktivno vlogo raziskovalk in             
udeleženk v postopku konstrukcije znanja. V poglavju 5 smo že podrobno opisali koncept             
soraziskovalk, ki je značilen za empiričnofenomenološko raziskovanje. Gre za preobrat          
tradicionalne dinamike med raziskovalko in udeleženko, ki izvira iz tega, da je oseba, katere              
doživljanje raziskujemo, edina strokovnjakinja za to doživljanje, obenem pa je edino orodje, s             
katerim lahko pridemo do doživljajskih podatkov. Tako moramo resno vzeti idejo, da ne gre za               
pasivno udeleženko, ampak za soraziskovalko, ki je aktivno udeležena v procesu konstrukcije            
znanja o danem vidiku doživljanja (prim. Kordeš, 2016; Kordeš & Klauser, 2016). 

Konstruktivistična poskusna teorija se na podoben način zaveda, da v kvalitativnem           
raziskovanju raziskovalke na vsakem koraku sprejemajo odločitve in interpretirajo podatke          
skladno s svojimi osebnimi interesi, z razumevanjem predmeta raziskovanja ter z dejavniki            
družbe in kulture, v katerih izvajajo določeno raziskavo. Z vidika konstruktivistične poskusne            
teorije je tako bistveno za veljavnost raziskave, da raziskovalke predstavijo svojo vlogo v             
procesu konstrukcije znanja. Takšna eksplikacija najpogosteje poteka v obliki raziskovalnega          
dnevnika (Ortlipp, 2008). V tem odseku bom na etnografski način predstavil, kako je bil z               24

mojega gledišča videti potek te raziskave; kako smo razvili raziskovalni načrt, kako so se naša               
raziskovalna vprašanja spreminjala tekom študije, kako so potekali intervjuji, itd. Pri tem odseku             
gre za sistematični povzetek mojega raziskovalnega dnevnika, ki sem ga beležil tekom celotnega             
postopka raziskave. Kot tak gre za nadaljevanje etnografskega opisa mojega prvega srečanja s             
psihološkim raziskovanjem, ki je bil predstavljen v Poglavju 4.  

 

24      Skladno s katerim se bom ponovno posluževal etnografske prvoosebne ednine (prim. Murchinson, 2010) 
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8.1. Prvi koraki naproti nevrofenomenologiji 

Osnovno raziskovalno vprašanje, torej, kakšna je povezava med doživljajskimi stanji, ki           
spremljajo udeleženke med izvedbo naloge vidno-prostorskega delovnega spomina, in         
medosebno variabilnostjo, sem prejel od somentorja pričujočega magistrskega dela (GR) ter           
svoje neuradne mentorice, asist. Anke Slane Ozimić 5. februarja, 2018. Zasnova raziskave je bila              
nastavljena že pred mojo udeležbo. Dogovorjeno je bilo, da se bo za obravnavanje tega              
raziskovalnega vprašanja uporabljalo nevrofenomenološki pristop ter da bo šlo za sodelovanje           
med laboratorijema somentorjev (Observatorij, laboratorij za empirično fenomenologijo Centra         
za kognitivno znanost ter Laboratorij za kognitivno nevroznanost Filozofske fakultete Univerze v            
Ljubljani ).  

Takoj na začetku raziskave je bilo dorečeno, da bomo vsaj del soraziskovalk pridobili izmed              
študentk kognitivne znanosti, ki so obiskovale predmet Prvoosebno raziskovanje. 4. aprila 2018            
sem jim pri predmetu predaval o metodološkem pristopu nevrofenomenologije, potem pa sva z             
UK predstavila možnost, da del svojih obveznosti za ta predmet opravijo tako, da sodelujejo pri               
tej raziskavi. Poleg tega smo skupno razpravljali o metodološkem problemu lastnosti zahtev            
merjenja, torej tega, kako različni vidiki raziskovalnega konteksta vstopajo v doživljanje           
udeleženk in lahko posledično vplivajo na izsledke raziskave (Orne, 1962). Točneje, zanimalo            
nas je, kako bi zmanjšali prisotnost sprašujočega soraziskovalca (torej mene) v njihovem            
doživljanju, medtem ko izvajajo nalogo. 

Razpravljali smo o različnih možnostih, kakršna je, da bi intervjuje opravljali na daljavo,             
torej prek uporabe Skypa ali podobnega programa za oddaljeno sporočanje, oziroma da bi bil              
sprašujoči soraziskovalec skrit za zaveso. Po nekajminutni razpravi smo dosegli konsenz, da            
soraziskovalke dvomijo, da bo moja prisotnost znatno vplivala na njihovo doživljanje, v kolikor             
pa bo, pa lahko raziskovalni načrt nadgradimo kasneje. Ob koncu predavanja se je vseh devet               
študentk strinjalo s tem, da kot del obveznosti za predmet Prvoosebno raziskovanje sodelujejo v              
tej raziskavi. Tako lahko vidimo, da je bila ideja soraziskovalk resno upoštevana že med samim               
snovanjem raziskovalnega načrta, saj smo njihova mnenja in skrbi upoštevali pri tem, kako smo              
zastavili protokol empiričnofenomenoloških intervjujev.  

Svoje urjenje v izvajanju empirično-fenomenoloških intervjujev sem prejel od UK 24. aprila            
2018. Ta intervju se je posluževal nekoliko drugačnih dražljajev, kakor smo jih kasneje             
uporabljali tekom raziskave. Uporabila sva enake dražljaje kakor med raziskavo povezovanja           
lastnosti, ki sem jo opisal v odseku 3.3.4. Šlo je torej za kompleksne dražljaje, ki so zavzemali                 
obliko visokoločljivostnih barvnih odtenkov. Možnih je bilo 25 barvnih odtenkov, razlike med            
katerimi so bile sorazmerno majhne. 

V tem intervjuju sva z UK ugotovila, da lahko izvedbo naloge delovnega spomina v grobem               
razdelimo na tri faze, ki bolj ali manj ustrezajo stadijem delovnega spomina iz klasične              
kognitivnopsihološke literature: fazo zapominjanja, fazo vzdrževanja ter fazo priklica. Določeno          
je bilo, da bomo v intervjujih v grobem sledili tej razvrstitvi doživljajskih faz. Pri tem je bilo                 
jasno, da v kolikor se med samimi intervjuji izkaže, da ta časovna razdelitev ni ustrezna za opis                 
tega, kaj soraziskovalke doživljajo med izvedbo naloge prepoznave spremembe, se bo ta način             
pridobivanja in analize podatkov spremenil. 
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Pred začetkom raziskave sta GR in ASO z mano delila skripto, napisano v programskem              
jeziku Python, ki je prikazovala dražljaje in zbirala podatke. Obenem sta z mano delila šest               
različnih modalnosti dražljajev: barvne kroge, usmeritve, položaje, oblike, iste črko z različno            
pisavo ter različne črke z isto pisavo. Z UK sva se ob tem dogovorila, da bom preveril, kakšne so                   
strategije izvedbe naloge pri čim večjem številu različnih modalnosti. 

Slika 13 prikazuje vse modalnosti in vse možne objekte, ki smo jih lahko preverjali. 

 

 

 

Slika 13: Celoten nabor možnih dražljajev 

Po prvih petih intervjujih smo ugotovili, da so podatki tako bogati, da bo nemogoče pridobiti               
razumevanje tega, kakšna je povezava med različnimi doživljajskimi stanji, ki spremljajo           
izvedbo naloge delovnega spomina, ter medosebno variabilnost, če bomo uporabili vseh šest            
modalnosti dražljajev. Tako sem po posvetu z UK in GR opustil tri modalnosti naloge. Ohranil               
sem barvo, položaj in usmeritev. Za ohranitev omenjenih treh modalnosti smo se odločili, saj              
smo menili, da podajo dober presek razlik med dražljaji. Imeli smo tako dražljaje, ki se               
razločujejo po ločljivosti, težavnosti ter načinu predstavitve.  

8.2. Tipičen intervju 

V tem odseku bom predstavil, kako je bil z mojega gledišča videti tipičen intervju v tej                
raziskavi. Intervjuji so potekali v kletnih prostorih Centra za kognitivno znanost. Poročajoča            
soraziskovalka je sedela za mizo, na kateri je bil računalnik. Ob začetku intervjuja sem ponovil               
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namen študije in ponovno opisal protokol. Soraziskovalka je bila obveščena o tem, kaj             
raziskujemo, kako bo potekal takratni intervju ter kakšne modalnosti dražljajev bova uporabljala            
na tisti dan. Soraziskovalko sem pred začetkom izvedbe naloge opozoril, naj jo izvaja pod              
fenomenološko redukcijo – torej da naj da v oklepaj vse, kar ve o delovnem spominu, zaznavi,                
ipd. ter da se osredotoča le na tisto, kar je med izvedbo naloge vidno-prostorskega delovnega               
spomina v njenem doživljanju. Po tem sem jo usmeril še k določenim vidikom doživljanja. To je                
praksa, ki se je sprva nisem posluževal. Šele, ko smo opravili prvi krog kvalitativne analize               
podatkov, pa sem se tudi med opazovanjem in poročanjem doživljanja začel osredotočati na             
točno določene vidike doživljanja mojih soraziskovalk. V grobem lahko te vidike razdelimo na             
strategije izvedbe naloge, različne elemente metakognitivnega zavedanja ter odzadnje občutke.  

Slika 14 prikazuje, kako sva v prostoru sedeli obe soraziskovalki: poročajoča soraziskovalka            
je sedela pred računlalnikom, na katerem je reševala nalogo vidno-prostorskega delovnega           
spomina, sprašujoči soraziskovalec pa sem sedel za njo. Tipično je bil na mizi pred raziskovalko               
položen diktafon, s katerim sem snemal intervjuje.  

 

Slika 14: Kontekst raziskave 

Intervjuji sami so sicer bili nestrukturirani z vidika, da nismo imeli vnaprej pripravljenih             
vprašanj. Kljub temu pa sem sledil grobi strukturi, ki je bila povzeta po mikro-fenomenološkem              
pristopu, ki se osredotoča tako na diahrono, kot tudi sinhrono razsežnost doživljajske pokrajine             
(Petitmengin idr., 2019). Tekom intervjujev sem najprej začrtal grobo diahrono strukturo, torej,            
kako se je doživljanje razvijalo skozi čas. Po tem pa sem se vrnil na začetek – do trenutka                  
prikaza spominskega dražljaja – in vsak vidik doživljajskega polja, ki je bil izpostavljen med              
začetnim diahronim popisom, podrobneje raziskal. Kakor je natančneje pojasnjeno v prejšnjem           
poglavju o kvalitativni analizi podatkov, smo tekom vzporedne analize pri kodiranju sledili enaki             
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strukturi, kakor smo jo lahko opazili med samim intervjujem. Slika 15 prikazuje primer zgodnje              
vzporedne analize, kjer smo popisali razvoj doživljanja skozi čas, obenem pa smo znotraj vsake              
faze naloge vzporedili različne vidike doživljajske pokrajine. Kakor lahko vidimo, gre tu za             
sorazmerno naivno in grobo kodiranje, saj položaj na ordinatni osi ne predstavlja nobene             
vrednosti. 

 

 

Slika 15: Primer zgodnje vzporedne analize podatkov 

Kljub temu da smo prosili soraziskovalke, naj intervjuje izvajajo pod fenomenološko           
redukcijo (torej da dajo v oklepaj vse, kar vedo o kognitivni znanosti, psihologiji ter delovnem               
spominu, in tudi svoje ljudskopsihološke domneve o lastni duševnosti ter doživljanju in da             
poročajo zgolj o tem, kaj je bilo v danem trenutku v ospredju njihove zavesti), se je večina                 
soraziskovalk posluževala izrazja, tipičnega za ljudsko psihologijo: še vedno je bilo govora o             
delovnem spominu ter pozornosti. Tudi sam sem se tekom intervjujev pogosto nanašal na             
spominske reprezentacije, da sem vprašal po tem, kako so se med obdobjem zamika             
soraziskovalke zavedale spominskega dražljaja. Kakor je pojasnjeno v prejšnjem poglavju, se           
uporaba tovrstnega naivnega izrazja odseva tudi v zgodnjih verzijah kodirne knjige. Izpostaviti            
pa moram, da tudi v začetnih fazah raziskave nisem enačil teh naivnoteoretskih konceptov z              
doživljanjem in da sem temu filozofsko obteženemu izrazju navkljub vse vidike doživljanja            
natančno raziskal.  

Iz tega izrazja sem doživljajske podatke izluščil tako, da sem soraziskovalke prosil, da se o               
svojem doživljanju izražajo čim bolj konkretno. Podvprašanje, ki se je izkazalo za koristno             
orodje med samim intervjujem je: če si predstavljaš, da še nikoli nisem doživel [nekega vidika               
doživljanja], kako bi mi ga opisala? Poleg tega sem vedno, ko sem med vzporednim postopkom               
kvalitativne analize podatkov naletel na kategorijo, za katero sem menil, da je del ljudske              
psihologije, skladno z načeli sekvenčne analize v sledečih intervjujih posebej preverjal, kako jih             
soraziskovalke doživljajo.  

Poleg naivnoteoretskega izrazja, ki sem ga uporabljal tudi sam, pa sem med tistimi             
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soraziskovalkami, ki so bile študentke kognitivne znanosti, opazil, da se pogosto poslužujejo            
izraza srž (gist) za opisovanje bolj izmuzljivih in težko opisljivih izkustev. Pri srži gre za vidik                
doživljanja, ki je trenutno predmet raziskovanja laboratorija Observatorij (prim. Kordeš & Lipič,            
2017; Kordeš & Demšar, 2018, Kordeš idr., 2019) in je tako ves čas prisotno v razpravah o                 
empirični fenomenologiji okrog našega študijskega programa. Kar je zanimivo, je to, da            
soraziskovalke tega izraza niso uporabljale v njegovem preciznem pomenu, ampak so se ga             
posluževale za opis tistih vidikov doživljanja, za katere so sicer le stežka našle besede. V surovih                
podatkih naše raziskave sem zabeležil 11 različnih načinov, na katere so soraziskovalke            
uporabljale besedo srž. 

Menim, da ta splošna (in nekoliko kaotična ter nenatančna) uporaba izraza srž botruje             
veljavnosti samega koncepta. Kljub temu da večina mojih soraziskovalk ni uporabljala srži v             
natančno tistem pomenu, ki so ji ga pripisale raziskovalke v naši raziskovalni skupini, pa so se                
vsaj v grobem približale njenemu pomenu. Menim, da je torej nekaj intuitivno jasnega (prim.              
Peirce, 1878) na konceptu srži, kar posameznicam, ki opazujejo svoje doživljanje, pomaga pri             
tematiziranju in opisovanju le-tega.  

Tipično so intervjuji trajali med 45 in 60 minut, pri čemer sem se pogosto zanašal na lastno                 
intuicijo o tem, kako utrujene so moje soraziskovalke, da sem presodil, kdaj moram končati z               
raziskovanjem doživljanja.  

8.3. Zbiranje podatkov 

Ker so študentke kognitivne znanosti morale zaključiti s štirimi srečanji do začetka izpitnega             
obdobja (točneje, do 17. junija, 2018), so prvi intervjuji potekali v zelo hitrem časovnem              
sosledju. Prvi mesec izvedbe raziskave sem opravil povprečno osem intervjujev na dan, začenši z              
jutranjim terminom ob devetih ter zadnjim srečanjem ob osmih zvečer. Menim, da je bilo tako               
intenzivno zbiranje podatkov po eni strani izjemno koristno, saj sem imel priložnost v             
sorazmerno kratkem časovnem obdobju pričati zelo različnim doživljajskim stanjem, ki so           
spremljala moje soraziskovalke med izvedbo psihološke naloge. Večina ključnih uvidov o tem,            
kakšno je doživljanje naloge delovnega spomina, izvira prav iz te intenzivne zatopljenosti v             
raziskovalni proces iz zgodnjih tednov raziskave. Po drugi strani pa je bila slaba stran teh               
raziskav moja izčrpanost. Anekdota iz teh dni je drugi intervju s soraziskovalko S16. Srečanje je               
potekalo sredi tretjega zaporednega dne zbiranja podatkov in medtem ko je poročala o svojem              
doživljanju, sem navkljub mojim izrednim naporom, da bi ostal buden, zakinkal. Po tem             
dogodku sem ji to priznal in medtem, ko jo je to res zabavalo, je v kasnejših pogovorih z njo                   
postalo jasno, da je bila zaradi tega zelo užaljena.  

Ritem zbiranja podatkov se je po tem, ko so študentke opravile svoje obveznosti, znatno              
upočasnil. Namesto tega sem se posvetil prvemu krogu analize podatkov. Ta je bil predstavljen              
na študentski konferenci MEi: CogSci junija, 2018 v Bratislavi, pod naslovom To Pluck from              
Rooted Memory: Task Performance Strategies for Memorizing Position and Orientation in           
Change Detection Task. (Oblak idr., 2018) 

V tednih pred predstavitvijo delnih izsledkov na konferenci pa so potekali tudi prvi             
validacijski intervjuji. Predvsem je bil bistven intervju s soraziskovalko S14, ki je izpostavila, da              
doživljajska kategorija odtis, ki bo podrobneje predstavljena v kasnejših poglavjih, ni zgolj redka             
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doživljajska eksotika, ampak gre za nekaj, kar je stalno prisotno v osnovi njenega doživljanja in               
da so potem različne strategije izvedbe naloge nekaj, kar je postavljeno na ta vidik doživljajske               
pokrajine. Ta podatek je bil bistven za moje razumevanje tega vidika doživljanja in je drastično               
spremenil definicijo te doživljajske kategorije.  

Poleg tega sem sam opazil, da kadar poskušam reševati nalogo v mislih, medtem ko kukam               
na ekran čez ramena soraziskovalk, to izvedbo spremlja močan občutek samozavesti in            
nezmotljivosti. Ta pojava sta naju z UK vodila do tega, da sva predpostavila obstoj šaljivo               
poimenovanega učinka žigola, odnosa do izvedbe naloge, pri katerem soraziskovalka brez           
posebnega truda verjame, da bo lahko rešila nalogo, kakor uspešen žigolo, ki je prepričan, da bo                
neka ženska njegova. 

Poletje leta 2018 je bilo tako posvečeno poskusu falsifikacije obstoja odtisa in učinka žigola.              
Posebno pozornost sem posvečal možnosti, da pri tem ne gre za nek pojav, ki je prisoten v                 
doživljanju soraziskovalk, ampak za nekaj, kar jaz kot nadobuden in pretirano ambiciozen mladi             
znanstvenik konstruiram v podatkih, v upanju, da bom odkril nekaj novega. 

Za to falsifikacijo sem se posluževal predvsem dveh strategij: pri prvi sem soraziskovalkam             
podal natančen opis odtisa in jih prosil, da so med opazovanjem doživljanja pozorne na ta pojav.                
Druga strategija pa je bila, da odtisa nikdar nisem omenil in sem le čakal, da so ga                 
soraziskovalke opazile in opisale same od sebe. Pri obeh pristopih sem uspel zbrati doživljajske              
podatke, ki kažejo na odtis. Poleg tega je poleti potekal drugi krog kvalitativne analize podatkov,               
pri katerem sem poleg strategij izvedbe naloge iskal tudi različne odnose, ki jih soraziskovalke              
zavzemajo do naloge. 

Bistveno je to, da sem 8. in 9. julija 2018 opravil intervjuje z asist. Emo Demšar, ona pa je                   
opravila intervjuje z mano. Asist. Demšar je opravila tečaj mikro-fenomenološkega intervjuja s            
Claire Petitmengin (https://www.microphenomenology.com/workshops). Opravljanje intervjuja z      
njo – predvsem pa njeni komentarji – so tako krepko izboljšali moj način izvajanja intervjujev, ki                
je postal veliko bolj poglobljen. To mi je omogočilo, da sem med intervjuji opazil doživljajsko               
strukturo ne le izrecnega ukvarjanja z nalogo, ampak tudi množico odzadnjih občutkov ter             
vidikov atmosfere doživljanja, ki morda vpliva na to, kako soraziskovalke izvajajo nalogo. 

Nočem reči, da so bili moji intervjuji pred tem površni ali nenatančni. Prav nasprotno!              
Zgodnji intervjuji so bili izredno poglobljeni. Kakor bom s primerom nakazal nižje v prikazu              
prve oblike kodirne knjige, sem se pozorno osredotočal tudi na najmanjše vidike doživljanja, ki              
smo jih odkrili s soraziskovalkami. Zaradi te preciznosti pa je bil osrednji predmet raziskave –               
doživljanje izvedbe naloge vidno-prostorskega delovnega spomina – pogosto zastrt z obilico           
opisov telesnih občutkov, zavedanja prostora, različnih vsebin tavanja misli, ipd. Urjenje z asist.             
Demšar me je natančneje usmerilo v predmet našega raziskovanja tako, da sem med intervjujem              
začel iz množice različnih doživljajev luščiti tiste, ki so bistvenega pomena za raziskavo.  

Tretji krog analize podatkov je tako poleg različnih načinov izvedbe naloge vključeval tudi             
atmosfere doživljanja, odzadnje občutke ter druge predreflektivne vidike zavesti, ki so postali            
očitni med temi veliko bolj preciznimi intervjuji. Nisem se več ukvarjal s telesnimi občutki in               
drugimi obrobnimi vidiki doživljanja.  
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Jeseni je bil del izsledkov raziskave predstavljen v komentarju v reviji Constructivist            
Foundations, ki sva ga napisala z UK, z naslovom Neurophenomenology: Ontological Remedy            
for the Hard Problem? (Oblak & Kordeš, 2018). 

Septembra 2018 sem poskušal pridobiti robustne, kvantitativne podatke o določenih vidikih           
doživljajske pokrajine med izvedbo naloge delovnega spomina. Vzel sem takrat aktualno verzijo            
kodirne knjige. Ta kodirna knjiga je vsebovala natančne opise ukvarjanja z nalogo med             
posameznim stadijem psihološke naloge in ohlapne opise odzadnjih občutkov. Tri          
soraziskovalke smo potem prosili, da rešijo nalogo ter da po vsakem primeru poročajo o tem, kaj                
so doživljale med posameznim primerom z vidika kategorij, ki sem jih jaz predhodno induciral iz               
njihovih surovih podatkov. Vsaka soraziskovalka je na ta način poročala o svojem doživljanju             
stotih primerov. 

Ta poskus kvantifikacije se je končal neuspešno. Označevanje doživljanja med stotimi           
primeri ene same naloge je trajalo dobri dve uri in po tem so bile soraziskovalke izjemno                
izčrpane. Soraziskovalec S05 je po tem, ko je bil poskus kvantifikacije končan, priznal, da na               
neki točki ni več imel pred očmi vseh možnih kategorij, ampak se je ustalil na omejeno število                 
strategij, v katere je potem stlačil vse svoje doživljanje. Ta način označevanja doživljanja sta              
potrdili tudi ostali soraziskovalki (S13 in S17), kar je skupaj z dejstvom, da je bil tovrstni                
raziskovalni postopek izredno neprijeten za soraziskovalke, dalo vedeti, da je še prezgodaj v             
študiji, da bi lahko doživljajske kategorije skušali kvantificirati.  

Zadnji načrtovani intervju se je končal 23. novembra 2018 (ko sem zaključil s srečanji s               
soraziskovalcem S30). Po tem sem dodal še eno soraziskovalko (S31), ki se je za potrebe svojega                
magistrskega dela hotela izuriti v metodah empirične fenomenologije. 

8.4. Blišč in beda kvalitativnih raziskovalk: Analiza podatkov 

V prihodnjih mesecih je začela potekati intenzivna analiza podatkov. Z UK sva tekom             
srečanja 12. decembra, 2018 dorekla, da bova poleg strategij izvedbe naloge pogledala tudi             
različne vidike tega, kako lastnosti zahtev merjenja vstopajo v doživljanje soraziskovalk, kar je             
botrovalo vidiku našega kodiranja, ki je vztrajalo vse do zadnje oblike kodirne knjige. Ob              
srečanju z GR 23. decembra, 2018, sva se dogovorila, da bomo različne odzadnje občutke              
preverjali v študiji, ki je bila oblikovana posebej za ta namen (ki pa ni predstavljena v                
pričujočem magistrskem delu). 

Med decembrom 2018 in julijem 2019 sem napisal šest različnih verzij kodirne knjige, pri              
čemer so bile ene bolj osredotočene na psihološki vidik raziskave (torej strategije izvedbe             
naloge), druge bolj na fenomenološki vidik (tj. različne naravnanosti do naloge), nekatere pa so              
bile bolj pragmatične (torej so stremele k čim večji jasnosti in ekonomičnosti odgovarjanja, v              
kolikor bi skladno z njo soraziskovalke morale poročati o svojem doživljanju med nevroslikovno             
ali elektrofiziološko študijo, kjer bi našemu razumevanju različnih doživljanj izvedbe naloge           
vidno-prostorskega delovnega spomina dodali še poznavanje možganske aktivnosti). 

Eno izmed doživljajskih kategorij, ki smo jih inducirali v tem obdobju (informacijski kaos),             
je UK predstavil v komentarju v reviji Constructivist Foundations pod naslovom Horizons of             
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Analysis (Kordeš, 2019).  

Poleg tega so v teh mesecih vzniknili različni modeli delovnega spomina, ki so izšli iz               
zbranih podatkov in uvidov. GR, denimo, je predlagal piramidalni model, skladno s katerim             
lahko opazujemo tri nivoje (psihološkega, strateškega in doživljajskega); UK je predlagal, da so             
različni vidiki tavanja neke vrste distrakcija, s katero nas kognitivni sistem zamoti, da se izrecno               
ne ukvarjamo z nalogo, medtem ko jo rešimo nezavedno; sam pa sem poskušal interpretirati              
podatke prek uporabe nelinearnega dinamičnega sistema, skladno s katerim je kognitivni agens            
sklopljen z objektom spomina, ekvilibrij tega sistema pa predstavlja strategijo, ki se je             
poslužujejo soraziskovalke (bodite pozorni na mladostniško zavezanost latinizmom v mojem          
predlogu). Piramidalni in dinamični sistem sta shematično predstavljena na sliki 16. 

Ideja piramidalnega sistema vidno-prostorskega delovnega spomina je, da imamo na          
najnižjem nivoju različne doživljaje, povezane z izvedbo psihološke naloge. Te se na višjem             
nivoju zožijo v različne strategije izvedbe naloge. Tukaj se zgodi mapiranje več doživljanj na              
manjše število strategij. Na najvišjem nivoju pa imamo različne komponente delovnega spomina,            
pri čemer gre za osnovne zmožnosti našega kognitivnega aparata. Torej imamo neke osnovne             
zmožnosti kognitivnega aparata, na katerih temeljijo različne strategije, te pa se v doživljanju             
lahko kažejo na veliko različnih načinov.  

Dinamični sistem razume zapominjanje danega predmeta kot sklopljenost dveh sistemov:          
kognitivnega agensa, ki si zapominja, ter okolja, v katerem se dogaja zapominjanje. Med tema              
dvema sistema lahko opazujemo dva vektorja: odnos do naloge, ki ga izvaja agens nad              
predmetom spomina, in zahteve naloge, ki jih izvaja predmet spomina nad agensom. Glede na to,               
kakšna je vrednost teh dveh vektorjev, sklopljeni sistem najde svoj ekvilibrij, torej stabilno             
točko, nekje med agensom in predmetom spomina. Kje je ta stabilna točka, odseva strategijo, ki               
se je poslužuje agens.  

 

 

Slika 16: Zgodnja modela delovnega spomina, piramidalni model (levo) in dinamični model 
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(desno) 

Izpostaviti moram relativno težavnost ustvarjanja kodirne knjige. Tej težavnosti botrujeta          
predvsem dva dejavnika. Prvi je ogromna količina zbranih podatkov, količina, ki daleč presega             
nabor podatkov, zbran v tipični kvalitativni raziskavi. Kakor sem omenil višje, so bili zbrani              
podatki tudi zelo precizni. V prvi verziji kodirne knjige – ki je po obsegu presegala 70 strani – so                   
bile zbrane izjemno drobne doživljajske kategorije, kakršna je predstavljena v sledečem vnosu:  

Ime: Ustvarjanje mentalnega prostora (kategorija I. reda) 

Opis: Udeleženci iz beline ekrana v glavi ustvarijo mentalni prostor, kjer se lahko pojavljajo objekti. To                
doživljanje ni vizualno, ampak prostorsko. Ko udeleženci pogledajo posamezen objekt, se v tem mentalnem              
prostoru pojavi njegova lokacija. To se udeležencem dogaja. To je vtis, ki ostane v mentalnem prostoru. 

Pri barvi lahko ustvarijo nek notranji zaslon, kjer se pojavljajo objekti, in potem prosto prehajajo med                
dejanskim zaslonom in zaslonom v svojem notranjem prostoru. To je nek delovni prostor, s katerim lahko                
manipulirajo (lahko ga povečajo s pozornostjo, ali pa pogledajo z distanco), vanj pa potem umestijo               
reprezentacijo 

Primeri: 

»Bilo je, kot da sem jih naslikal na zaslon. Dejansko sem imel občutek zaslona. Vedel sem, da je                  
zaslon pred mano, barve pa sem odlagal na notranjo idejo zaslona. Najprej sem ustvaril to notranjo                
idejo zaslona in potem sem nanj prelagal slike z zaslona. Naenkrat sem se zavedal obeh zaslonov.«                
(S05-01-C-03) 

»Vidim ta ogromni prostor. Nahaja se onkraj moje pozornosti. To je moj mentalni prostor, ki se                
začne tam, kjer je meja moje pozornosti. Tam se mentalni prostor začne prelivati v resnični svet.                
Vse to sem ustvarjala jaz in to je bilo fuuuuul naporno. Ful neke mentalne energije je šlo v to. Ko                    
sem ga pa enkrat vzpostavila, ta prostor, pa ni bilo več tako naporno.« (S14-01-O-02) 

Komentar: Kaže se kot pritisk v glavi, ali pa je nek prostor, vezan na njihov pogled. Obseg tega 
mentalnega prostora obstaja na skali od zelo malega, ki je vezan na pogled udeležencev in gre za nek 
delovni prostor, v katerem manipulirajo z reprezentacijo, spet lahko je ta prostor ogromen in zaobjema               
njihovo celotno doživljajsko polje. 

Drugi razlog, ki je otežil ustvarjanje kodirne knjige, pa je bil ta, da me je pri organizaciji                 
kodirne knjige dolgo vodila ideja strategije, torej tega, da je ena izmed glavnih doživljajskih              
kategorij izrecno ukvarjanje z nalogo. Osredotočenost na strategije kot osnovni gradnik kodirne            
knjige je vodila do paradoksalnih situacij tekom postopka kvalitativne analize podatkov, namreč            
da vedenja, ki bi jih lahko opisali kot strategije, niso vedno ustrezala doživljanju naših              
soraziskovalk. Poglejmo si, denimo, opis kategorije iz zgodnje verzije kodirne knjige: 

Ime: Mešana strategija (kategorija II. reda) 

Opis: Mešana strategija ni doživljajska kategorija, ampak predstavlja kodiranje primerov izvedbe naloge,            
kjer so soraziskovalke uporabljale dve ali več strategij, da so si zapomnile dražljaj. Običajno gre za obliko                 
dvojnega preverjanja, ali so si zares ustvarile spominsko reprezentacijo dražljaja, ali pa za avtomatsko              
izvajanje naloge na tak način, da se soraziskovalke pri določenem delu dražljaja poslužujejo ene, pri               
drugem pa druge strategije. 

Primer: 

»Dražljaj sem si zapomnila tako, da sem naredila dve stvari. Prva je bila, da sem poskušala                
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povezati repke v eno obliko, v tem primeru v X. Kar je bila pa druga stvar, je bilo to, da sem                     
pogledala, ali se mi celoten dražljaj zdi lep. Potem sem primerjala ti dve stvari.« (S14-01-O-04) 

Komentar: Kot vrednosti mešana strategija vzame tiste strategije, ki se jih soraziskovalka poslužuje za              
izvedbo danega primera.  

Kot vidimo pri tej kategoriji, gre za višjenivojski opis, ki zaobjema večje število             
doživljajskih stanj. Tako se mi je začelo porajati pomembno vprašanje, ali je sploh ustrezno, da               
doživljajska stanja, ki so povezana z izrecnim ukvarjanjem z nalogo, imenujemo »strategije«. Še             
posebej bistveno je vprašanje, ali jih lahko enačimo s preciznim, psihološkim pomenom tega             
izraza. Kakor bomo videli kasneje, naši podatki kažejo, da ne. 

Šele ko smo se odpovedali temu, da na nivoju doživljanja govorimo o strategijah, smo uspeli               
oblikovati kodirno knjigo, ki je brez ponavljanja kategorij in z notranjo logiko zaobjela vse              
doživljajske kategorije, ki smo jih odkrili med zbiranjem podatkov. 

Končno pa bi rad izpostavil še problem tretjeosebnih podatkov, torej meril izvedbe naloge,             
ki sta jih v tej raziskavi predstavljala natančnost izvedbe ter odzivni čas. Izkazalo se je, da ni                 
intuitivno jasno, kako bi bilo videti medsebojno omejevanje prvo- in tretjeosebnih podatkov,            
kadar so tretjeosebni podatki merila izvedbe naloge. Zaradi tega izziva je večina pričujočega             
magistrskega dela posvečenega prvoosebnemu vidiku raziskave.  

8.5. Povzetek poglavja 

V tem poglavju sem predstavili potek naloge, kar vključuje določene težave, ter izboljšave,             
kakršne so bile zabeležene v raziskovalnem dnevniku tekom poteka celotne raziskave. Ta del je              
bistven za vzpostavljanje veljavnosti doživljajskih podatkov in rezultatov raziskave, saj          
predstavlja izrecen opis vloge, ki jo je pri konstrukciji podatkov igral avtor te raziskave.  

Bistvene težave, na katere sem naletel med izvajanjem te raziskave so, da so se              
soraziskovalke – fenomenološkemu urjenju navkljub – pogosto posluževale izrazov iz ljudske           
psihologije za opisovanje svojega doživljanja ter da so pogosto uporabljale iste izraze (celo             
nekatere izraze iz fenomenološke literature) za opis zelo različnih vidikov svojega doživljanja.            
Glede na to da so bile soraziskovalke v tej raziskave večinoma zelo zainteresirane za              
raziskovanje svojega doživljanja, sem te težave uspel premostiti prek velikega števila intervjujev            
(prim. Albertazzi, 2019).  

Izpostaviti moram dva težavna vidika študije, ki sta povezana z mano kot izvajalcem študije.              
Prvi je, da sem sprva bil neuk fenomenoloških intervjujev in sem tako pretirano pozornost              
posvečal vsem vidikom doživljanja, ki so jih omenile soraziskovalke. Drugi problematični vidik            
pa je, da sem kot nadobuden in ambiciozen znanstvenik poskušal odkriti nekaj novega, kar je v                
meni ustvarilo veliko naklonjenost za nove in eksotične vidike doživljanja. 

Tretji sklop problemov je izviral iz postopka kvalitativne analize podatkov. Zaradi velikega            
števila intervjujev ter kompleksnosti predmeta raziskovanja je bil postopek analize zelo dolg in             
zapleten. V ospredju je bila predvsem konstruktivna narava kvalitativne analize – jasno je bilo              
namreč, da bi lahko podatke analizirali in interpretirali na veliko različnih ter enako veljavnih              

88 



 

načinov. Vprašanje je bilo le, kakšna smer analize je najbolj ustrezala potrebam naše raziskave.  

Vseeno pa moram izpostaviti tudi nekaj dobrih točk te raziskave. Udeležene so bile             
soraziskovalke, ki jih je njihovo doživljanje zelo zanimalo in so tako prišle na veliko število               
intervjujev, obenem pa so z zanimanjem sodelovale tudi pri intervjujih za vzpostavljanje            
veljavnosti in so bile pripravljene opazovati specifične vidike svojega doživljanja, ki so bili del              
mojih domnev in sprotnih teorij. Druga dobra točka je, da sem uspel zbrati zelo veliko količino                
bogatih podatkov, kar nam omogoča zelo prefinjeno analizo in posledično globoko razumevanje            
doživljanja izvedbe naloge vidno-prostorskega delovnega spomina.   
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Poglavje 9. Predstavitev podatkov 

Verjamem v dokaze. Verjamem v opazovanje, merjenje in razumno sklepanje, ki ga potrjujejo 
neodvisne opazovalke. Verjamem čemerkoli, ne glede na to, kako divje in absurdno je, če lahko 

podamo dokaze za to. Vendar pa bolj ko je nekaj divje in absurdno, močnejši in trdnejši bodo 
morali biti dokazi za to.  

- Isaac Asimov, Tavajoči um (1983) 

 

V tem poglavju (in naslednjih poglavjih) so predstavljeni izsledki na podlagi zadnjega,            
sedmega, kodiranja podatkov, skladno s kodirno knjigo, ki je dostopna v Dodatku. To poglavje je               
razdeljeno na tri dele. V prvem delu predstavimo splošen oris naših rezultatov (koliko intervjujev              
smo opravili, koliko vzorcev smo ponesli v analizo, ipd.). V drugem delu poglavja pa na               
etnografski način predstavimo nekaj različnih opisov doživljanja izvedbe naloge prepoznave          
spremembe. S tem želimo v grobem pokazati, do katere mere se lahko razlikujejo doživljanja              
med to nalogo. V tretjem delu je predstavljena kodirna knjiga. 

9.1. Oris podatkov 

Kakor smo omenili v metodi, je bilo v tej raziskavi udeleženih 31 soraziskovalk. Skupno              
smo torej opravili 124 intervjujev, kar ustreza 136 uram posnetkov. V Poglavju 6 smo že               
omenili, da smo morali določene podatke izločiti. V celoti smo iz nabora podatkov izločili štiri               
soraziskovalke, izločili smo pa tudi veliko prvih srečanj, saj nekatere soraziskovalke niso uspele             
doživljanja opazovati pod fenomenološko redukcijo. To pomeni, da njihova poročanja ne           
ustrezajo doživljajskim podatkom. Če ponovimo, za doživljajske podatke smatramo tista          
poročila, ki zadoščajo dvema kriterijema:  

a) soraziskovalke so uspele v oklepaj postaviti svoje teorije in prepričanja o kognitivni             
znanosti, psihologiji, delovnem spominu ter ostale predpostavke o svetu (prim.          
Valenzuela-Moguillansky & Vásquez-Rosatti, 2019); 

b) soraziskovalke so svoja poročanja uspešno omejile le na primer, ki so ga izvedle tik pred                
pozivom k poročanju. Niso poročale o svojih prepričanjih ali doživljanju na splošno (prim.             
Hurlburt, 2011).  

Po tem, ko smo izločili intervjuje, katerih poročila niso ustrezala doživljajskim podatkom,            
smo zbrali 376 vzorcev izvedbe naloge delovnega spomina. Ta nabor podatkov vključuje            
intervjuje, kjer smo vzpostavljali veljavnost podatkov (skupno smo opravili 11 takšnih           
intervjujev).  

Zbrali smo 133 vzorcev naloge, kjer je bil dražljaj barva; 134 vzorcev naloge, kjer je bil                
dražljaj usmeritev ter 109 vzorcev naloge, kjer je bil dražljaj položaj. Opazno razliko med              
številom nalog, kjer je bila modalnost dražljaja položaj ter ostalima dvema nalogama gre             
pripisati temu, da je prva naloga trajala nekoliko dlje. Posledično je trajalo dlje časa, da smo                
prišli do točke, kjer je bilo primerno ustaviti reševanje soraziskovalk in pričeti z intervjujem. To               

90 



 

pa je vodilo do manjšega števila zbranih vzorcev na posameznem srečanju.  

9.2. Izbrane študije primerov 

V preostanku tega poglavja bomo predstavili pet vzorcev doživljanja izvedbe naloge           
vidno-prostorskega delovnega spomina. S tem želimo bralkam približati naravo pojavov, s           
katerimi se bomo ukvarjali v naslednjih poglavjih na čim bolj jasen ter pomenljiv način. Teh pet                
vzorcev smo si izbrali, ker menimo, da predstavljajo zadosten presek med različnimi nabori             
doživljanj, na katere smo naleteli med našo raziskavo.  

9.2.1. Informacijski kaos 

O prvem doživljanju, ki ga bomo opisali, smo že poročali v literaturi (Kordeš, 2019), in sicer                
gre za informacijski kaos. Kakor poročamo v kodirni knjigi v Dodatku, gre pri informacijskem              
kaosu za izgubo vsakršne stabilnosti, za popolno nezmožnost zaobjetja dražljaja na ekranu s             
svojim pogledom ali spominom. S tem so povezani občutki stresa ter tesnobe in pa tudi               
razočaranja nad samim s sabo.  

Za opis informacijskega kaosa se poslužujemo t.i. kompozitnega opisa, pri čemer gre za             
etnografski slog predstavitve podatkov, pri katerem na podlagi več virov surovih podatkov,            
ustvarimo en skupni opis. Ta opis predstavlja interpretacijo raziskovalk (čeprav smo           
verodostojnost opisov preverili pri soraziskovalkah, katerih poročanja so bila vključena). Kar           
sledi, je opis doživljanja informacijskega kaosa, ki smo ga izoblikovali iz živetih izkustev             
soraziskovalk S17, S22 in S25: 

Soraziskovalka S22 se je usedla za računalnik ter se pripravila, da bo nalogo reševala na               
sprejemajoč način. Ta začetni odnos do naloge je izviral iz predhodnih pogovorov z             
izvajalcem študije ter njegovim mentorjem o strategijah, ki se jih soraziskovalke poslužujejo            
med izvedbo naloge. Na ekranu se je pojavil spominski dražljaj – štirje prazni obroči z               
izstopajočimi repi – in S22 je takoj ugotovila, da sploh nima časa, da bi vse zajela s                 
pogledom, kaj šele da bi si jih zapomnila.  

Med obdobjem zamika je panično premikala oči v iskanju spomina, v katerem je pričakovala              
vzorec, ki bi bil dovolj smiseln, da bi ga lahko prepoznala med testnim dražljajem. Ko je                
napočil testni primer, ni imela na voljo nikakršne izrecne spominske reprezentacije, niti ni             
imela kakšnega občutka o tem, kako podoben je testni dražljaj spominskemu. S22 pri svojem              
odgovoru ugiba.  

V sledečih primerih si je poskušala zapomniti spominski dražljaj, tako da je preprosto             
strmela vanj, brez da bi imela kakršnokoli strategijo ali zaupanje v to, da bo ta način                
reševanja uspešen. Ob tem je postajala vse bolj ločena od samega postopka reševanja ter se               
je vedno močneje zavedala svojega telesa ter različnih negativnih občutkov. Imela je            
občutek, da jo naloga naenkrat bombardira s preveč informacijami: objekti so preveč            
kompleksni, preveč jih je in naloga poteka s preveliko hitrostjo. 

Ob poskušanju nadaljnjega strateškega reševanja naloge preprosto ni bilo nobene stabilne           
točke, na katero bi se lahko osredotočila in si tako zapomnila dražljaj. V dražljaju ni našla                
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likov ali občutkov, na katere bi se lahko zanašala pri spominjanju. Po več primerih je začela                
privzemati neko strategijo – v katero sicer še vedno ni bila prepričana – skladno s katero je                 
razdelila dražljaj na dva dela in si skušala zapomniti vsako posamezno polovico. Ob tem je               
imela med obdobjem zamika občutek, da bo vedela, kakšen bo drugi dražljaj in da bo lahko                
podala odgovor, vendar je v trenutku, ko se je pojavil testni dražljaj, vse to vedenje izgubila                
in spet se je pri odgovoru zatekla k ugibanju. Poleg tega si je nenehno želela, da bi imela                  
več časa, da bi lahko motrila spominski dražljaj, ga natančneje pogledala ter si ga              
zapomnila na nek smiseln način.  

Medtem ko ji je bilo izvajanje naloge zoprno, se je vseeno trudila, da bi jo dobro izvedla. Pri                  
tem jo je motivirala predvsem želja, da bi izvajalcu študije lahko dobro poročala o svojem               
doživljanju ter da bi sebi dokazala, da lahko opravi tako preprosto nalogo, kot je to, da si                 
mora zapomniti štiri sličice. 

Vseeno je imela občutek, da je njena strategija pogosto neuspešna in v določenih primerih je               
preprosto nemočno strmela v ekran in čakala, da pride nek drugi primer, v katerem bo lažje                
našla nek smiseln vzorec, oziroma način, da si ga zapomni. Večinoma se je še vedno               
zanašala na strategijo, pri kateri je preprosto zrla v ekran ter upala, da bo nek spomin ostal                 
v njej. 

Sčasoma se je nekoliko resignirano odločila, da bo nalogo reševala tako, da bo preprosto              
prezrla dva objekta v dražljaju ter si zapolnila le polovico. Kljub temu da je bila to zavestna                 
odločitev, je vseeno imela občutek, da si ne bi mogla ogledati več kot dveh objektov, saj je že                  
pri treh dražljaj nenadoma postal preveč zapleten. Njena strategija se tudi po tem nekoliko              
obupanem osredotočanju na polovico ni spremenila. Še vedno je preprosto zrla v ekran in              
upala, da si bo dražljaj nekako zapomnila.  

Kasneje je postala v tem nekoliko boljša in je lahko s svojim bolščanjem zajela tri objekte.                
Ves čas reševanja pa je imela nekoliko slab občutek, ker naloge ni mogla reševati bolje,               
oziroma z večjo mero nadzora.  

Kar je najbolj zanimivo pri odnosu do naloge, ki ga imenujemo informacijski kaos, je to, da                
z vidika metakognitivnega zavedanja, tj. občutka za to, kako jim je šlo pri reševanju –               
soraziskovalke menijo, da gre za popolno odsotnost informiranega reševanja in da doživljajo le             
stisko ter nekakšno obupano poskušanje reševanja naloge. Kljub temu pa so merila izvedbe             
naloge ob tem stanju presenetljivo dobra. Soraziskovalka S22 nam je tekom intervjuja za             
vzpostavljanje veljavnosti podatkov zaupala, da je bila prepričana, da tekom svojega reševanja            
naloge za noben primer ni bila gotova. Imela je občutek, da je ves čas ugibala. Njena merila                 
izvedbe pa kažejo, da je med srečanjem S22-01-O nalogo reševala s 66 % točnostjo, med               
srečanjem S22-03-O pa jo je reševala s 67,74 % točnostjo, pri čemer smo upoštevali vse primere,                
ne le tistih, ki jim je sledil intervju.  

9.2.2. Sklopljenost z nalogo 

Drugi odnos do naloge, o katerem želimo poročati, je sklopljenost z nalogo. Pri tem              
doživljanju govorimo o vidiku doživljanja, v katerem soraziskovalke uspejo prepoznati povezavo           
med sabo ter eksperimentalno nalogo na ekranu. Ta povezava ni nujno – čeprav pogosto je –                
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doživeta kot prijetna. V samem bistvu tega doživljanja gre za to, da imajo soraziskovalke              
občutek, da lahko vzročno-posledično vplivajo na dogajanje na zaslonu ter da se jim zdi, kakor               
da ali okolica (vključno z zavedanjem spraševalca ter včasih tudi lastne utelešenosti) zbledi iz              
njihovega zavedanja.  

V naslednji pripovedni rekonstrukciji predstavljamo doživljanje soraziskovalke S21, ki je to           
doživljanje slikovito opisala kot mehur pozornosti.  

Soraziskovalka se usede za računalnik in začne reševati nalogo z različnimi položaji. Pri             
svojem reševanju je popolnoma sproščena, česar se zaveda kot topline v telesu. Del te              
sproščenosti je, da dovoli, da se dražljaj preprosto vtisne vanjo. To doživlja kot konkretno              
mentalno dejanje – z drugimi besedami ne gre za pasivno spremljanje – ampak izraža              
gostoljubno, skorajda domače sprejemanje podobe na ekranu. Dovoli ji, da do nje pride             
takšna, kakršna je. Zdi se ji, da se z dražljajem sreča, ne pa da sega po njem. 

Pozorna je na pike, ki se pojavljajo v ritmu, ob katerem si v mislih poje s svojim glasom. Za                   
nalogo se zdi, kakor da gladko teče, kakor da se ji ni treba truditi, da bi dogajanje okrog nje                   
potekalo. Naloga ter njeno reševanje se preprosto zgodita okrog nje. Ob tem je njena              
pozornost osredotočena na prostor pred njo. Zdi se ji, kakor da se ustvarja nek mehurček, v                
katerem ji je zelo prijetno. Zaveda se ga skorajda telesno – kot topline v prsnem košu. To                 
toplino je doživljala kot nekaj dobrega zanjo, za njene misli. Soba, v kateri se je izvajala                
raziskava, je izginila iz njenega zavedanja, obenem pa ni več vedela, kje sedi. Zanjo je v                
tistem trenutku obstajala le naloga.  

Nalogo je reševala s pomočjo ritma in občutka, kakor da dogajanje okoli nje preprosto teče.               
Oči je premikala skladno s tem ritmom in v trenutku, ko neka pika ni bila več sozvočna z                  
ritmom – ko se je pojavila nekje drugje, kot kamor je avtomatično premaknila svoje oči – jo                 
je prepoznala kot napačno.  

Ko je enkrat podala odgovor na nalogo, je morala skladno s tem ritmom opraviti mentalno               
dejanje, s katerim je pustila primeru, da je odplaval stran. To dejanje se ji je kazalo kot                 
rahla razširitev pozornosti. Delu sveta, okolju ter svojemu telesu je pustila, da je prišel              
nazaj v njeno zavest in s tem, ko se je njen mehur razširil, je prejšnji primer izginil. Ko se je                    
pojavil naslednji primer, se je njena pozornost ponovno vrnila na ekran in spet je obstajala               
le ona z nalogo v svojem mehurju topline. 

9.2.3. Analitično reševanje naloge 

V tem odseku bomo opisali način reševanja naloge, ki ga lahko označimo za analitično              
naravnanost. Pri tem ne gre za doživljajsko kategorijo, saj tu ne govorimo o kodi, ki smo jo                 
inducirali iz doživljajskih podatkov (kakor v prejšnjih dveh odsekih), ampak gre za            
visoko-nivojski opis reševanja. Torej je to opis, ki zaobjema več doživljajskih kategorij.  

Analitično reševanje naloge predstavlja stil izvedbe naloge, pri katerem soraziskovalke          
nalogo doživljajo kot problem, ki ga morajo rešiti. Tako za svojo izvedbo naloge uporabljajo              
najrazličnejše miselne strategije, obenem pa so ves čas pozorne na lastno reševanje in ga              
poskušajo izboljšati. Tako so ves čas na preži za novimi strategijami ter načini izboljšave svoje               
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izvedbe naloge.  

Spodaj poročamo o radikalnem primeru analitične naravnanosti, ki jo je zavzel           
soraziskovalec S05. Ta primer smo izbrali, ker je soraziskovalec uporabil vidike geste refleksije,             
da je v svojem doživljajskem polju prepoznal elemente doživljanja, ki jih je potem lahko              
strateško uporabil za izvedbo naloge. Izsek iz opisa tega doživljanja smo na kratko že predstavili               
v literaturi (Oblak & Kordeš, 2018). Pričujoči opis tako lahko smatramo za razširitev izsekov, ki               
smo jih deloma že orisali drugje.  

Soraziskovalec se je po premoru med dvema nalogama vrnil k računalniku in začel reševati              
nalogo, kjer je dražljaj zavzemal obliko usmerjenih obročev. Tekom prvega poskusa           
reševanja je bil nekoliko odmaknjen od naloge, saj je še vedno razmišljal o pogovoru, ki ga                
je imel z mano med premorom. Nalogo je rešil tako, da se je z nekakšno lenobno pozornostjo                 
usmeril proti njej ter bil le pozoren na tri izmed objektov, ki jih je uspel pogledati. Med                 
pavzo se je zavedal oddaljenega občutka, kje so bili usmerjeni obroči v prejšnjem trenutku,              
sicer pa je obdobje zamika doživljal kot nekakšno praznino, kot obdobje popolne odsotnosti             
misli. Prav tako je bil trenutek odgovora odsoten v njegovi zavesti [čeprav je v tem primeru                
S05 pravilno odgovoril na nalogo]. Po odgovoru se je soraziskovalec zavedal dvoma v to,              
kako je reševal nalogo.  

Potem se je zavestno odločil, da se bo začel posluževati bolj aktivne strategije in sicer se je                 
odločil, da bo v dražljaju našel čim več »pravil,« torej načinov, kako lahko pri sebi opiše                
tako podobo pred sabo, kakor svoje doživljanje. Z razširjeno, lebdečo pozornostjo, ki je od              
njega terjala znaten napor, je tako preiskal dražljaj ter v njem začel iskati pravila. Ta               
pravila so bila v veliki meri vezana na to, kako je vizualno doživljal posamezne vidike               
podobe.  

Videl je, da na nekaterih delih dražljaja objekti težijo v skupno smer in je zato vidni občutek                 
na tem delu bolj zgoščen, bolj težak in natrpan. Tako si je ta del zapomnil skozi nebesedno                 
zavedanje gostote. Druga polovica dražljaja se mu je zdela kaotična in raztreščena. V njej              
ni uspel najti neke stabilne točke, prek katere bi jo lahko opisal. Tako se je odločil, da si bo                   
med zamikom to podobo predstavljal na ekranu.  

Ko je spominski dražljaj izginil, je za trenutek ostal sam z ekranom, na katerem se ni                
zavedal fiksacijskega križa, ampak je imel le bežno zavedanje tega, kje so bili prej dražljaji.               
Na podlagi tega zavedanja in tega, kam so bile prej usmerjene njegove oči, si je v miselnem                 
prostoru pred sabo predstavljal črni črti, ki sta ustrezali razsuti usmeritvi kaotične polovice             
dražljaja. To je bilo konkretno vidno izkustvo, nekaj, kar je videl lebdeče v svetu med sabo in                 
ekranom.  

Ko se je pred njim pojavil testni dražljaj, je nanj apliciral ti pravili, ki ju je ustvaril med                  
obdobjem spominskega dražljaja ter zamika. Pogledal je, ali se miselna podoba, ki jo je              
ustvaril ter zadrževal med premorom, sklada s tem, kar je videl na ekranu, potem pa je                
pogledal, če druga polovica ekrana ustreza pravilu gostote. Zaznal je napako v teh pravilih              
in po precej časa (1935ms) pravilno odgovoril (S05-01-02).  

V enem od naslednjih primerov se je S05 ponovno posluževal strategije, pri kateri je iskal               
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takšna »pravila.« Ponovno je reševal nalogo, kjer so bili dražljaji usmerjeni obroči.            
Pogledal je spominski dražljaj – z namero, da se bo posluževal strategije, pri kateri bo iskal                
pravila. V dražljaju je ponovno iskal različne vidne občutke. Z lebdečo pozornostjo se je              
usmeril v desno polovico dražljaja, kjer je zaznaval nekakšen gradient, nekakšen občutek            
globine, ki se je ugrezal v stran dražljaja, kakor da bi usmeritve nakazovale meje              
navideznega lija. Temu občutku je pripisal pravilo »globine«, kar je konkretno izrekel s             
svojim notranjim glasom. Obenem je bil pozoren na druga dva objekta, ki sta bila v               
njegovem pogledu v nekakšnem zabrisanem perifernem vidu, tako da se je zavedal le njune              
splošne usmeritve. Tema občutkoma je pripisal dve ločeni pravili, obenem pa se je zavedal              
tudi nekakšnega zvoka, ki sam po sebi ni bil fiziološko ponovljiv, ampak se je zdel mehanski.                
Ta zvok je bil vezan na to, kako je s pogledom prečesal dražljaj, soraziskovalcu pa se je                 
zdelo, da je nekje globoko v njem kodificiran občutek prostora posameznega objekta. 

Med obdobjem zamika sta bili obe pravili zanj zelo jasno prisotni in kar je bilo v ospredju                 
njegovega doživljanja, je bila nekakšna gesta, usmerjena v prihodnost, nekakšno          
pričakovanje tega, kar bo. To doživljanje je bilo tako močno, da je občutek ekrana med               
zamikom popolnoma izginil. Ko je napočil testni dražljaj, je soraziskovalec ponovno pripisal            
ta »pravila« temu, kar je videl na ekranu. Z vsakim pravilom, ki ga je uspešno pripisal, je                 
občutek gotovosti v njem narastel, dokler ni naposled odgovoril. V tem primeru            
(S05-04-O-02) je soraziskovalec odgovoril narobe.  

9.2.4. Nestrateško reševanje  

V tem odseku želimo predstaviti dve doživljanji, ki se nanašata na dva ločena vidika              
doživljanja naših soraziskovalk, vendar menimo, da sta tesno povezana. Pri prvem gre za agregat              
več doživljanj, ki smo jih popisali v naših surovih podatkih in zanj menimo, da gre za nevtralno,                 
nestrateško reševanje. Gre za izvedbo naloge, kjer se soraziskovalke ne zavedajo – izrecno ali              
implicitno – zahtev naloge (demand characteristics) in nalogo rešujejo brez kakršnekoli jasno            
izpričane strategije.  

Gre za način reševanja, kjer na nivoju doživljanja v ospredju zavesti soraziskovalk zavesti ni              
nečesa, čemur bi lahko rekli spominska reprezentacija, ampak gre za preprosto vedenje o tem,              
kaj je pravilni odgovor. V obliki, kakršna je opisana spodaj, se to doživljanje nikdar ni pojavilo v                 
surovih podatkih. Gre za abstrakcijo, ki smo jo sestavili iz več primerov, kjer je bila ta struktura                 
nakazana. 

Prvič smo to doživljanje konkretno v obliki, kakršno opisujemo spodaj, opazili mimobežno            
med izvajanjem eksperimenta. In sicer se je izvajalec študije, medtem ko je ena izmed              
soraziskovalk (S14) reševala nalogo, kjer dražljaje sestavljajo barvni krogi, onkraj njenega           
ramena nekako lenobno ozrl proti dražljaju, ne da bi ga zares dobro pogledal. Ko je napočilo                
obdobje zamika, sem odsotno razmišljal o nečem povsem nepovezanem, ko pa se je pojavil testni               
dražljaj, sem preprosto vedel, kateri odgovor je pravi. Kar je bilo v tem primeru presenetljivo, je                
bili skrajen razhod med mojim načinom reševanja ter doživljanjem soraziskovalke          
(S14-04-C-02), ki se je posluževala izredno naporne ter aktivne strategije izvedbe naloge.  

Nestrateško izvajanje naloge v grobem poteka na sledeči način:  
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Soraziskovalka se usede za nalogo – pri čemer modalnost dražljaja ni najbolj bistvena.             
Eksperimentalne paradigme ne doživlja – niti izrecno niti implicitno – kakor da gre za              
nalogo, oziroma problem, ki ga mora rešiti, niti kot da je zabavna naloga, ampak preprosto               
kot nekaj, kar je tam, s čimer se zdaj slučajno ukvarja. Ob pojavnosti spominskega dražljaja               
ga soraziskovalka preprosto pogleda, pri čemer dovoli podobi, da se ji naravno da, kakršna              
že je. Z njo ne poskuša narediti ničesar. V njej ne išče vzorcev, ne poskuša je opisati z                  
besedami, ne poskuša si je predstavljati, niti ne poskuša razbrati kakršnekoli globoko ležeče             
logike te podobe. Preprosto opazuje jo z nekakšnim v ozadju doživljanja nahajajočim se             
zaupanjem v to, da ji bo – ko napoči testni dražljaj – odgovor na voljo. 

Med obdobjem zamika ni nujno, da se soraziskovalka jasno zaveda tega, kakšna je bila              
podoba med spominskim dražljajem. Zaveda se le nekega rahlega, surovega občutka, da je             
tik pred tem na zaslonu »nekaj« bilo. Ta informacija se zdi nekako borna, kakor da bi                
posedovala eno samo razsežnost (običajno gre za vedenje »kje« je to nekaj bilo) [odtis]. Če               
soraziskovalka hoče, lahko motri ta občutek, ga razpre ter iz njega izvleče podobo, kakršno              
je zaznavala med spominskim dražljajem.  

Ko se pojavi testni dražljaj, soraziskovalki ni treba primerjati nekega izrecnega zavedanja            
tega, kakšen je bil spominski dražljaj (nečesa, kar bi lahko smatrali za reprezentacijo), ali              
nekega vidnega občutka, ki ga je doživela ob dražljajih. Namesto tega takoj, ko se pojavi               
testni dražljaj, »ve,« ali je ta enak ali drugačen. Pri tem jo spremlja jasen občutek nekakšne                
pozitivne nevtralnosti. Zaveda se, da naloga teče, da ve, kaj dela in da to dela uspešno. Ta                 
občutek ni nekaj, kar bi izrecno doživljala – ne gre za nek dodaten, nov vidik doživljajskega                
polja – ampak je bolj odsotnost dvoma ali motnje: v njenem doživljanju ni ničesar novega in                
to je doživeto kot dobro. V tem občutku se ji testni dražljaj »daje« kot enak ali drugačen.                 
Enakost pogosto sploh ni doživeta, ampak gre le za nadaljevanje te pozitivne nevtralnosti, ki              
se gladko prevesi v odgovor. Drugačnost se pogosto kaže ali kot motnja v spodaj ležečemu               
občutku gladkosti, kot da se je soraziskovalkino celotno doživljanje malce zatreslo. Ta            
občutek ni nujno negativen, saj v tem slučaju brez dvoma ve, kakšen je odgovor.  

Pri tem pojavu gre za vidik doživljanja, pri katerem soraziskovalke nalogo dojemajo kot             
lažjo – mogoče celo trivialno – kadar do nje zavzamejo popolnoma nestrateški, neanalitičen             
odnos. Kar se zdi bistveno za ta odnos, ni element sproščenosti ali neobremenjenosti, niti ni v                
tem, da nalogo doživljajo kot preprosto ali igrivo. Bolj gre za to, da jo sprejemajo takšno,                
kakršna je. Pri tem je ključnega pomena začetna gesta sprejemanja, s katero soraziskovalke             
motrijo dražljaj, ne da bi nad njim izvajale poskuse strateškega zapominjanja.  

Ta pojav se je v minulih pripovednih rekonstrukcijah pojavil že dvakrat. Prvič se je pojavil v                
opisu informacijskega kaosa, ko soraziskovalka sprejme dejstvo, da so aktivni poskusi reševanja            
naloge brezplodni in preprosto sprejme neutemeljenost svojih odgovorov. Drugič pa se pojavi na             
začetku S05-ovega reševanja, preden se odloči, da bo nalogo izvajal na analitičen način z              
iskanjem pravil.  
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9.2.5. Brezbrižnost 

Doslej smo si pogledali le načine reševanja, kjer so soraziskovalke do neke mere aktivno              
izvajale nalogo. Kljub temu da v primeru informacijskega kaosa to izvajanje ni doživeto kot              
uspešno, za njim še vedno leži nek trud, da bi nalogo izvedli vsaj na tak način, da bodo lahko                   
podale koristne doživljajske podatke. V trenutnem primeru pa lahko opazujemo doživljanje           
izvedbe naloge, pri kateri ta povezava med soraziskovalko ter nalogo samo, ki smo jo opisali               
višje, popolnoma razpade.  

Soraziskovalka je začela reševati nalogo in se je takoj soočila z ogromno količino             
informacij, ki je prihajala z ekrana. V tem se je takoj odmaknila od naloge. Zdela se ji je                  
pretežka in nekako se ji ni zdelo vredno, da bi na nečem tako absurdno zapletenem               
porabljala svojo energijo. V ospredju njenega zavedanja je bil občutek njene noge, ki se ji je                
avtomatično začela tresti, čeravno se ob tem ni počutila nervozno ali tesnobno. Med             
obdobjem zamika si je soraziskovalka rekla, da te naloge ne more izvesti na ta način in da                 
niti ni uspela opaziti ničesar, o čemer bi lahko poročala med intervjujem. Ob tem ji je zelo                 
hitro začelo postajati vseeno za nalogo. Med testnim dražljajem se ni poskušala aktivno             
spomniti spominskega dražljaja in se je zanašala na to, da se je nekje izven nje, na ekranu                 
zgodila prepoznava.  

V začetku naslednjega primera so soraziskovalki tavale misli in morala se je prisiliti, da se               
ji je njena pozornost vrnila na nalogo. Ob tem ji je bilo nekoliko odveč biti prisotna v                 
raziskavi in se zato sploh ni trudila pogledati celega dražljaja. Pogled je usmerila v en sam                
objekt ter si zapomnila le tega. Naloga ji je bila neprijetna, čeprav se je zavedala nekega                
ritma, ki je bil v veliki meri vezan na pojavnost posameznega dražljaja. Ob tem si je ves čas                  
govorila, da takšne naloge ni mogoče rešiti. Ko je napočil testni dražljaj, se je zanašala na                
nek pretanjen občutek, na neko ščemenje v trebuhu, na podlagi katerega bi lahko sklepala o               
odgovoru, vendar je na koncu ugibala.  

Pri zadnjem izmed poskusov tega srečanja soraziskovalka nalogi ni več posvečala nikakršne            
pozornosti. Namesto da bi se osredotočala na nalogo, je z razpršeno pozornostjo motrila             
svoje telo. Na tisti točki se je še vedno zavedala ritma pojavnosti dražljajev, vendar ni več                
vedela, kateri dražljaj je spominski in kateri je testni. Prevzemala jo je utrujenost in              
odgovarjala je le zato, ker je vedela, da mora, ker sem sedel za njo, jo opazoval ter od nje                   
pričakoval, da bo sodelovala v intervjuju.  

9.3. Opis kodirne knjige 

V prejšnjem odseku smo predstavili pet študij primera o tem, na kakšne načine so naše               
soraziskovalke izvajale nalogo prepoznave spremembe. Na tem mestu pa želimo v grobem            
orisati naš sistem kodiranja (ki zaobjema kodirno knjigo). Natančen pregled podatkov bo sledil v              
prihodnjih dveh poglavjih, sama kodirna knjiga pa je v celoti dostopna v Dodatku. Tabeli 3 in 4                 
ponazarjata celotno razporeditev doživljajskih kategorij, ki smo jih oblikovali znotraj te študije. 
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Kategorije V. 
reda 

Kategorije IV. 
reda 

Kategorije III. reda Kategorije II. reda Kategorije I. reda 

Fenomeni v 
ospredju zavesti 

Ukvarjanje z 
nalogo 

Aktivno zapominjanje  Bolščanje Ni vrednosti na tem 
redu 

Manjšanje kompleksnosti Grupiranje 
Spuščanje predmetov 

Motorična strategija Odrivanje 
Premikanje oči 

Pot 
Predstavljanje Projiciranje 

Mentalna podoba  
Iskanje Ni vrednosti na tem 

redu 
Vzdrževanje Ponavljanje Ponavljanje besed. 

opisa 
Ponavljanje očesnih 

premikov 
Predstavljanje Pot 

Projiciranje 
Mentalna podoba 

Čakanje Praznina 
Nagibanje 

Aktivni priklic Prim. z pred. v mentalnem 
prostoru 

 
 
 

Ni vrednosti na tem 
redu 

 
 

Uporaba očesnih premikov 
Uporaba besednega opisa 

Ugibanje 
Mešani priklic 

Zaznava naloge Pojavnost Vidni občutek Ni vrednosti na tem 
redu 

Prepoznava vzorca Prepoznava simbola 
Znana abstraktna 

podoba 
Konkretna podoba 

Akustična komponenta  
 
 

Ni vrednosti na tem 
redu 

Prepoznava Dražljaj se daje kot enak/različen 
Slutnja 

Nevpletena zaznava Odtis 
Paslika 

Ne na nalogi Tavanje z mislimi Lastnosti zahtev merjenja  
 
 

Ni vrednosti na tem 
redu 

Drugo 
Tavanje s pozornostjo Ni vrednosti na tem redu 

Meta-kognitivno 
spremljanje 

Simbolizirano spremljanje 
Vedenje o posvečanju pozornosti 

 

Tabela 3: Sistem kodiranja podatkov (Fenomeni v ospredju zavesti) 
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Kategorije V. 
reda 

Kategorije IV. 
reda 

Kategorije III. reda Kategorije II. reda Kategorije I. reda 

Odzadnji občutki Pozornostna 
nagnjenja 

Ločenost od naloge  
 

Ni vrednosti na teh redovih 

 
Sklopljenost z nalogo  

Naloga do tebe  
Ti do naloge   
Ne na nalogi  

Odnos do naloge Težavnost Težka naloga  
 

 
 

 
 

Ni vrednosti na tem 
redu 

Preprosta naloga 
Odnos do izvedbe naloge Igriva naloga 

Naloga kot preverjanje 
Vpetost v nalogo Tekmovalna naravnanost 

Nečimrna naravnanost 
Zapovedna naravnanost 

Brezbrižnost 
Neobremenjenost 

Dolgčas 
Atmosfera 
doživljanja  

Pozitivna nevtralnost Gladkost izvajanja 
Umirjenost 

Ritem 
Meta-kognitivni občutek 

Utrujenost  
 

Ni vrednosti na teh redovih 
Informacijski kaos  

Zaupanje v prepoznavo 
 

Tabela 4: Sistem kodiranja podatkov (Odzadnji občutki) 

V raziskavi smo opazili bogat nabor doživljanj, ki so povezana z izvedbo naloge prepoznave              
spremembe. Skladno s tem smo med kvalitativno analizo podatkov osnovali zapleteno ter            
obsežno taksonomijo doživljajskih stanj. Zbrane doživljajske podatke smo uredili v pet redov            
kodiranja (ki so označeni z rimskimi številkami). Na najnižjem, I., redu kodiranja kategorije             
predstavljajo najmanjšo mero abstrakcije iz surovih podatkov (tj. posnetkov intervjujev). Na           
višjih redovih kodiranja so posamezne kategorije združene, glede na njihove strukturne           
podobnosti.  

Na najvišjem, V., redu kodiranja, doživljajske podatke razlikujemo med fenomeni v ospredju            
zavesti ter odzadnjimi občutki. Fenomeni v ospredju zavesti predstavljajo doživljajsko kategorijo,           
ki opisuje najbolj jasne vidike zavedanja naših soraziskovalk. Ker so ti vidiki doživljanja             
običajno prav tisto, na kar se soraziskovalke najbolj osredotočajo, soraziskovalke niso           
potrebovale posebnega urjenja, da so jih lahko opazile v svojem doživljanju. Povedano drugače,             
gre za vidike doživljanja, ki so v refleksiji zlahka dostopni tudi posameznicam, ki niso izurjene v                
opazovanju in poročanju o svojem doživljanju.  

Po drugi strani odzadnji občutki predstavljajo tiste vidike doživljanja, ki se ne nahajajo v              
ospredju zavedanja soraziskovalk. Kljub temu pa gre za bistven podatek o tem, kako je biti neka                
soraziskovalka v danem trenutku. Naj ponazorimo s prispodobo: predstavljajmo si, da je            
doživljanje pokrajina. Topografske lastnosti pokrajine, kakršne so doline, hribi, gore in gozdovi            
lahko razumemo kot ustreznico fenomenov v ospredju zavesti. Po drugi strani pa lahko vreme              
razumemo kot ustreznico odzadnjim občutkom. Za zadosten opis tega, kakšen je bil naš dan v               
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gorah, moramo poročati tako o gori, kakor o tem, kakšno je bilo vreme.  

Teoretsko lahko odzadnje občutke povežemo z idejo eksistencialnih občutkov v sodobni 
filozofski fenomenologiji (Ratcliffe, 2008) ter robnega zavedanja v nevroznanosti (Tsuchiya & 
Koch, 2008). Ti ideji opisujeta kognitivni nivo na dveh popolnoma različnih nivojih (na 
doživljajskem ter nevronskem), v grobem pa se nanašata na seštevek vsega telesnega, čustvenega 
ter kontekstualnega zavedanja, ki je povezan s trenutno situacijo.  

V naslednjih dveh poglavjih bomo natančno opisali vse vidike taksonomije doživljanja, 
povezanega z izvedbo naloge prepoznave spremembe, začenši s fenomeni v ospredju zavesti.  
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Poglavje 10. Kaj je bilo prisotno ob vznožju zavesti? 

Nekatere podrobnosti, nekoliko izkrivljene, živijo v mojem spominu. Ampak ne vidim ničesar več. 
Zaman lahko preiskujem preteklost. Najdem lahko le te ostanke podob in nisem prepričan, kaj 

predstavljajo; so mar spomini, ali le izmišljotina? 

- Jean-Paul Sartre, Gnus (1969) 

 

V tem poglavju si bomo natančneje pogledali, kako so soraziskovalke v naši raziskavi             
doživljale fenomene v ospredju zavesti – torej tisto, kar je bilo najbolj jasno prisotno v njihovem                
izkustvu med izvedbo naloge vidno-prostorskega delovnega spomina. Kategorija V. reda          
fenomeni v ospredju zavesti sestoji iz treh podkategorij: ukvarjanje z nalogo, zaznava naloge in              
ne na nalogi.  

Kategorija IV. reda ukvarjanje z nalogo zaobjema vse vidike doživljanja, katerih predmet je             
sama naloga in tako vključuje tako načine, na katere so soraziskovalke poskušale izvesti nalogo              
vidno-prostorskega delovnega spomina, ter različne vidike njihove refleksije o lastni izvedbi.           
Zaznava naloge vključuje načine, na katere naloga vstopa v njihovo (predvsem vidno) zavest .             25

Pomembna razlika med ukvarjanjem z nalogo in zaznavo naloge je ta, da medtem ko je izvedba                
naloge izrecno tematizirana pri prvi, to ni nujno pri slednji. Soraziskovalke lahko opazijo vidike              
svojega doživljanja, ki jih umeščamo med zaznavo nalogo ter jih mobilizirajo s strateškim             
ciljem, da bolje izvedejo nalogo, vendar to ni nujen pogoj pri doživljanju zaznave naloge.              
Kategorija IV. reda ne na nalogi zaobjema različne vrste tavanja, ki ga lahko razumemo kot               
vedenje, ki ni povezano s samo nalogo, vključuje pa še meta-kognitivno spremljanje, torej             
načine, na katere so soraziskovalke izrecno spremljale ter vrednotile lastno izvedbo naloge.  

V tem poglavju si bomo pogledali različne načine, na katere naloga vidno-prostorskega            
delovnega spomina ter njena izvedba vstopata v doživljanje soraziskovalk. Zaradi velikega           
števila kategorij, ki smo jih opredelili kot fenomene v ospredju zavesti, se bomo do določene               
mere omejili, saj hočemo izpostaviti le koncepte, ki so najpomembnejši za naše razumevanje             
doživljanja izvedbe psihološke naloge. Tako iz tega poglavja (in pričujočega magistrskega dela)            
izpuščamo različne vidike metakognicije – torej zavedanja o tem, kako uspešno se            
soraziskovalke soočajo z nalogo – ter tavanja misli. V primerjavi z odzadnjimi občutki ter              
različnimi načini, na katere so naše soraziskovalke poskušale izvesti nalogo, tavanja ter vidikov             
metakognicije nismo raziskovali z enako natančnostjo in tako gre za veliko bolj ohlapne             
kategorije, katerih razumevanje terja nadaljnje fenomenološko raziskovanje.  

Preden pa se lotimo tega poglavja, moramo opraviti hitro pojmovno analizo koncepta            
strategije. Kakor bomo videli nižje, smo v tej raziskavi iz doživljajskih podatkov inducirali             
kategorije III. reda aktivno zapominjanje, vzdrževanje in aktivni priklic, pri čemer gre za izrecne              
načine izvedbe naloge prepoznave spremembe. Na ta način tu govorimo o opisu specifičnega             

25 Vidna zavest je izraz, ki se nanaša na tisti vidik našega doživljanja, ki zaobjema naše vidno polje, kakršnega se                    
zavedamo. Tako večina raziskav o vidni zavesti meri prag, nad katerim je nek element v našem vidnem polju                  
ozaveščen. (Zek & Bartels, 1999; Wiens, 2007) 
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doživljanja, ki ga opredeljujejo določen cilj (tj. uspešna izvedba naloge), intencionalni predmet –             
torej nekaj, o čemer je zavest (tj. dražljaji), ter o določeni meri agence, oziroma voljnemu               
nadzoru lastnega mentalnega vedenja.  

Po drugi strani pa znotraj kognitivne znanosti in kognitivne psihologije opažamo pojem            
strategija, ki je povezan s tem, kako izrecni poskusi izvedbe naloge vstopajo v doživljanje              
udeleženk raziskav, vendar ta opredelitev nikoli ni zares jasno eksplicirana. Poglejmo si, recimo,             
raziskavo Bengsona in Lucka (2015), ki sta pogledala vpliv različnih strategij na kapaciteto             
delovnega spomina. V eksperimentu sta uporabila tri različne pogoje, da sta preverila            
raziskovalno vprašanje, ali spremembe v strategijah vplivajo na to, koliko predmetov si lahko             
udeleženke zapomnijo. Udeleženke so reševale nalogo prepoznave spremembe – torej so si            
morale zapomniti spominski dražljaj, ga držati v spominu tekom zamika, in za testnega ugotoviti,              
ali je enak ali različen. Prvi pogoj je bil ta, da so se udeleženke morale potruditi, kolikor so se                   
lahko. V drugem pogoju sta jim naročila, naj si poskušajo zapomniti vse predmete v dražljaju. V                
tretjem pogoju sta jim naročila, naj si zapomnijo le toliko predmetov v dražljaju, kolikor si jih                
lahko zapomnijo brez pozabljanja. Zanimivo je to, da sta ugotovila, da je bila najbolj uspešna               26

tista skupina, ki ji je bilo naročeno, naj si zapomnijo vse predmete v dražljaju.  

V tej raziskavi se strategije torej nanašajo na načine, na katere udeleženke posvečajo svojo              
pozornost predmetov v dražljaju, skladno z navodili, ki sta jih zastavita raziskovalca. Obstaja pa              
veliko nejasnosti z vidika doživljanja. Sama raziskovalca izpostavljata, da ne vesta, ali so si              
njune udeleženke morda zapomnile vse predmete dražljaja prek skupkanja. Niti ne pojasnita,            
kako so si zapomnile omejen nabor dražljajev, ali kaj so počele, da so se čim bolje odrezale.                 
Tako pri njunih strateških manipulacijah ne gre za doživljajske kategorije, ampak za navodila, ki              
sta jih podala kot izvajalca študije. Tako ne moremo reči, da je njuno pojmovanje strategij               
enakovredno strategijam, kakršne smo inducirali iz naših doživljajskih podatkov.  

Nadalje, Mogensen in Overgaard (2018) v svoji razpravi o tem, kako moramo različne             
opisne nivoje delovanja kognicije povezati, če želimo razumeti fenomenalno zavest (torej tisti            
del zavesti, ki nam je dostopen v doživljanju), govorita o strategijah, ki se jih zavedamo.               
Obenem pa jih izrecno povezujeta s kognitivnopsihološkimi teorijami, ki se poslužujejo ideje            
komponent. Tu pa opažamo veliko odprtih vprašanj. Na primer, če vzamemo vidno-prostorsko            
skicirko, o kateri smo razpravljali v prvem poglavju, ni jasno, ali vanjo umeščamo le              
doživljajsko kategorijo predstavljanja, kjer si soraziskovalke v domišljiji zamislijo spominski          
dražljaj, ali pa tudi doživljanja, kakršna je motorična strategija. Kaj pa vidni občutek, torej, na               
primer, doživljanje barvnega dražljaja kot hladnega ali toplega? Ali ta doživljajska kategorija            
spada v vidno-prostorsko skicirko? Menimo, da povezave med komponentami delovnega          
spomina ter doživljanjem, ki spremlja izvedbo naloge delovnega spomina, ostajajo precej           
nejasne. Tu v splošnem ostajamo agnostični do vprašanja, kako se naše doživljajske kategorije             
povezujejo s komponentami delovnega spomina.  

10. 1. Ukvarjanje z nalogo: Spominske strategije 

Doživljajska kategorija IV. reda ukvarjanje z nalogo vsebuje podkategorije, ki bi jih na             
teoretični osnovi lahko smatrali za spominske strategije. Gre torej za izrecne poskuse uspešne             

26      Kar bi (morda) ustrezalo naši doživljajski kategoriji Manjšanje kompleksnosti.  
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izvedbe naloge prepoznave spremembe. III. red kodiranja, ki vključuje podkategorije ukvarjanja           
z nalogo je vzpostavljen nekoliko umetno. Sestoji namreč iz porazdelitve, ki temelji na časovni              
strukturi naloge prepoznave spremembe. Izrecni poskusi izvedbe naloge, ki se vršijo med            
spominskim dražljajem, so tako umeščeni v kategorijo aktivno zapominjanje, doživljaji, ki so bili             
opaženi med obdobjem zamika, spadajo v kategorijo vzdrževanje, izrecni poskusi izvedbe nalogi,            
ki so bili opaženi med testnim dražljajem pa spadajo v doživljajsko kategorijo aktivni priklic.  

10.1.1. Aktivno zapominjanje 

Doživljajska kategorija III. reda aktivno zapominjanje vključuje največje število         
doživljajskih kategorij. Govorimo o izobilju doživljajskih gest, ki jih soraziskovalke lahko           
usmerijo proti spominskemu dražljaju, da si ga zapomnijo. Pogledali si bomo bolščanje,            
manjšanje kompleksnosti, iskanje, motorično strategijo, opisovanje in predstavljanje.  

10.1.1.1. Bolščanje 

Prva izmed strategij zapominjanja, ki si jo bomo pogledali, je bolščanje. Pri tej doživljajski              
kategoriji gre za nekoliko obupan poskus izvedbe naloge. Soraziskovalke se v veliki meri             
zavedajo, da nimajo na voljo bolj učinkovitega načina za zapominjanje in tako preprosto zrejo v               
spominski dražljaj z upanjem, da se bo zgodilo nekaj, kar jim bo omogočilo, da prepoznajo testni                
dražljaj. V veliki meri to strategijo spremlja občutek obupa in vdanosti v usodo. Soraziskovalka              
S22, denimo, poroča:  

»Sam gledam in dobim občutek za to, v katero smer so obrnjene, ne pa tudi iz kje prihajajo. In potem imam                     
feeling, da nekaj držim, da nekaj ohranjam, ful se trudim to ohranjat. In med pavzo je res feeling, kot da                    
nekaj držim, kot da nekaj imam in potem se pojavi testni in vidim, da v resnici tam nič ni bilo. In da v                       
resnici ne vem.« (S22-03-O-01) 

Po drugi strani bolščanje lahko spremlja določena mera strateške naravnanosti, torej neka            
izrecna gesta, za katero pa se že od začetka razume, da bo neuspešna.  

»Vizualno sem si poskušala vžgati v spomin. To sem doživljala kot zelo osredotočeno pozornost, oziroma               
poskus osredotočene pozornosti, ki jo je spremljala tesnoba, da si vsega skupaj ne bom zapomnila.«               
(S19-03-C-02) 

10.1.1.2. Manjšanje kompleksnosti 

Ob težavnih dražljajih se soraziskovalke pogosto poslužujejo strategije manjšanje         
kompleksnosti. Pri tem gre za gesto, s pomočjo katere dražljaj postane bolj preprost (v smislu, da                
si ga je lažje zapomniti). Manjšanje kompleksnosi zaobjema dve kategoriji I. reda: grupiranje in              
izpuščanje objektov. Pri grupiranju gre za to, da soraziskovalke objekte dražljaja uvrstijo v neko              
število skupin. Ključno je, da je to število skupin manjše od števila dražljajev. Na ta način                
soraziskovalke zmanjšajo število predmetov, ki jih morajo držati v mislih: 

»Imel sem nek občutek za barvo, ki sem si ga zapomnil tako, da sem kombiniral dvojice, ki so pasale                   
skupaj. Iz tega grupiranja po ustreznih barvah je celotna slika izgledala bolj ali manj grdo. Če je bili testni                   
dražljaj lepši ali grši, sem vedel, da je drugačen.« (S10-03-C-02) 

Poglejte si tudi sledeči primer zapominjanja barvnega dražljaja:  
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»Spet sem grupirala barve v pare glede na nek tag (npr. osnovne barve), ali pa v kaki relaciji sta.                   
Verbalizirala si jih, vendar ne v obliki celega stavka. To je samo nek vzklik, nekakšen medmet, ima ton.                  
Tista dva, ki tvorita enoto, imata podoben ton. Ta je pri drugih dveh drugačen.« (S14-01-C-01)  

Doživljajska kategorija grupiranje ustreza psihološkemu konceptu skupkanja, ki je del          
večine teorij o kapaciteti vidno-prostorskega delovnega spomina. Na primer, teorija diskretnih           
utorov, skladno s katero delovni spomin sestoji iz omejenega števila prostorov, v katerega lahko              
shranimo predmete, trdi, da lahko v te prostore shranimo tudi skupine. Teorija diskretnih utorov              
trdi, da imamo štiri take prostore. Načeloma si torej lahko zapomnimo šestnajst predmetov,             
razdeljene v štiri skupine po štiri (Luck & Vogel, 1997). 

Z drugo strategijo pa smo se srečali v uvodu v to poglavje, in sicer gre za izpuščanje                 
objektov. Pri tej strategiji soraziskovalke vedo, da si ne morejo zapomniti tako velikega števila              
informacij in se zato zavestno odločijo, da ne bodo pozorne na vse štiri objekte. Zmanjšajo               
število predmetov, ki si jih bodo zapomnile tako, da si jih neko število sploh ne zapomnijo.  

Soraziskovalke si pogosto zapomnijo eno polovico dražljaja glede na vodoravno, navpično           
ali poševno os:  

»Osredotočala sem se na desno polovico, v zadnjem primeru pa ni bilo nič kaj posebnega razen tega, da se                   
mi je zdelo, da dražljaja na podlagi desne polovice nista enaka.« (S25-04-O-01) 

Medtem ko je to sorazmerno sproščena strategija, pa je včasih posledica tega, da je dražljaj               
preveč težaven, da bi si ga bilo mogoče zapomniti kot eno samo skupino:  

»Poskušala sem si zapomniti četverico. Imela sem občutek da to lahko storim […]. Pričakovala sem, da mi                 
bo nekaj blisknilo v glavo. Nisem se zares ukvarjala s tem pričakovanjem. Samo osupla sem bila nad tem,                  
da je preveč vsega. Potem sem grupirala dva po dva. Dvojico sem prisilila skupaj. V resnici je bilo ful dost                    
enega iskanja in poskušanja. Nekaj sem delala. Nekaj sem poskušala naredit iz teh štirih stvari.«               
(S22-01-O-03) 

Pogosta je tudi kombinacija grupiranja in izpuščanja objektov. Soraziskovalke si zapomnijo           
skupino, ki sestoji iz nekega omejenega števila predmetov, predmete, ki ne spadajo v to skupino,               
pa preprosto prezrejo:  

»Spominski dražljaj: videla sem kombinacijo rdeče-belo-zeleno + outlier; za vsako sem si morala             
zapomniti le položaj, najprej si zapomnim outlier in potem, kaj je okoli njega; outlierja doživljam kot da ga                  
na nek način ni.« (S14-01-C-04) 

Takšno obliko izpuščanja objektov pogosto vidimo pri dražljajih z usmeritvijo. Kakor smo            
omenili v prejšnjem poglavju, se ta modalnost dražljaja zdi najtežja (ker v resnici sestoji iz osmih                
kosov informacije: štirih naklonov in štirih smeri). Tako si soraziskovalke včasih zapomnijo le             
naklone, smeri pa prezrejo:  

»Pogledala sem vse štiri objekte, ampak sem pogledala samo repke. Poskušala sem si ustvariti sliko, kako                
so obrnjene. Videla sem samo palčke, ne pa tudi krogov.« (S25-04-O-02) 

Včasih je naloga tako težka, da soraziskovalke to strategijo sprejmejo z obupom in le ko se                
predajo dejstvu, da si drugače ne morejo zapomniti spominskega dražljaja. Težavnost dražljajev            
je lahko celo takšna, da si soraziskovalke zapomnijo le en sam objekt:  
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»Videla sem, kaj je bilo na ekranu, ampak tega nisem registrirala. Pozornost sem poskušala usmeriti v tega                 
desno zgoraj. Zdelo se mi je, da je nekako bolj prisoten, pa ni šlo.« (S25-03-O-02) 

10.1.1.3. Iskanje 

Naslednja strategija zapominjanja, ki si jo bomo pogledali, je iskanje. Pri iskanju govorimo             
o analizi dražljaja; o tem, da soraziskovalke poskušajo v njem najti nek stabilen vzorec. Bistveno               
za to doživljajsko kategorijo je to, da ni nujno, da ta vzorec najdejo. Bolj gre za to, da tekom                   
trajanja spominskega dražljaja držijo v mislih to, kar vidijo, da analitično in pozorno motrijo              
dražljaj. Včasih je to pozorno opazovanje dovolj, da si zapomnijo spominski dražljaj, tudi če v               
njem ne najdejo nekega vzorca: 

»Poskušala sem ustvarit nek lik, ki bi zaobjemal vse stvari na sličici. Iskala sem nek potek, kjer bi se vse                    
skupaj lepo zaključilo, da bi vsaj dva elementa bila povezana.« (S14-03-O-01 

Tu želimo izpostaviti še razliko med iskanjem in bolščanjem. Pri obeh doživljanjih gre             
preprosto za opazovanje dražljaja. Razlika je v tem, da pri bolščanju soraziskovalke vedo, da so               
njihovi poskusi zapominjanja obsojeni na neuspeh, medtem ko je iskanje bolj sproščeno, bolj             
optimistično in pozorno opazovanje. V naslednjem poglavju bomo razpravljali o odzadnjem           
občutku zaupanje v prepoznavo, pri čemer gre za posebno vzdušje in odnos do sveta, znotraj               
katerega soraziskovalke vedo, da tudi če se ne poslužujejo neke izrecne strategije, bodo v              
trenutku spominskega dražljaja vedele, ali je ta enak ali različen od prvega. Morda je element               
zaupanja v prepoznavo tisti vidik doživljanja, ki razločuje bolščanje od iskanja. Namreč, morda             
je omenjeni ozadnji občutek bolj verjetno prisoten pri iskanju kot pri bolščanju. Poglejmo si              
primer takšnega iskanja:  

»Ugotovil sem, da si lažje zapomnim, če najdem neke vzorce v tem. Gledam, če so črte razporejene po                  
nekem vidnem pravilu. Samo ozrl sem se proti njemu in takoj sem začel iskati neko novo pravilo. Ta                  
pravila so zame intuitivno jasna. Niso bila v besedah. Sicer sem jih hotel verbalizirati, ampak mi ni bilo                  
treba.« (S05-02-O-02)  

10.1.1.4. Motorična strategija 

Naslednja strategija zapominjanja, ki si jo bomo pogledali, je t.i. motorična strategija. Pri             
motorični strategiji govorimo o tem, da soraziskovalke v svojem doživljanju opazijo premike            
svojih oči, jih tematizirajo – torej pripeljejo v ospredje svojega doživljanja – in jih tako               
uporabijo, da si zapomnijo spominski dražljaj. Zanimivo je, da lahko te premike oči tematizirajo              
na različne načine: proti njim se lahko obrnejo z različnimi odnosi, kar pa spremeni način, na                
katerega se jim dajejo v doživljanju. Glede na to, s kakšnim odnosom soraziskovalke             
tematizirajo premike oči vzpostavljamo tudi kategorije I. reda, ki spadajo znotraj motorične            
strategije. Te kategorije so pot, premiki oči in odmikanje.  

Prvi način tematizacije motorične strategije je pot. Pri tem se soraziskovalke ovedo, na             
kakšen način s pogledom preiščejo dražljaj. Zavedajo se poti, po kateri premikajo središče             
svojega pogleda, ne pa toliko samih oči:  

»Naredila sem pot, ki je bila vezana na gibe. V tem ni bilo vizualne komponente, ampak sem si                  
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predstavljala prostor, kjer naj bi se premikale pike [dražljaji].« (S04-02-P-01) 

Tu smo morali biti še posebej pozorni glede razlikovanja med potjo ter različnimi vrstami              
vidnih predstav. Soraziskovalke namreč pogosto uporabljajo besede, kakršne so »črte« za opis            
poti, kar daje vtis, da so si konkretno predstavljale linije, kar pa ni nujno res:  

»Z očmi sem šla po isti poti kot so šle pike. Šla sem po isti sledi; kjer pa so bile pike, so ostale bolj blede                         
podobe; povezave med njimi niso bile izrazite [ni vlekla črte] in doživljanje je bilo zelo diskretno.«                
(S19-02-P-02)  

Poglejmo si, denimo, razliko med tema doživljanjema pri soraziskovalki S02. Med           
spominskim dražljajem je bila soraziskovalka pozorna le na premike svojega pogleda, ki ga je              
ojačala s konkretnimi premiki svoje glave: 

»Ko so se pike pojavile, sem jim sledila s pogledom. Nisem bila tako zelo pozorna na sam pogled, ampak                   
na eni točki sem opazila, da premikam celo glavo. Ne vem, ali to vedno delam, ampak zdi se mi, da je                     
potem malo lažje. To je nek avtomatiziran gib. Kot ena rezerva. Ena podkrepitev. Lahko pride zraven,                
ampak ni nujno.« (S02-02-P-02) 

In isti primer med obdobjem zamika. Tu lahko opazimo medigro med dvema doživljajskima             
kategorijama: motorično strategijo in predstavljanjem, ki ga bomo bolj podrobno opisali nižje.            
Točneje, vidimo, na kakšen način gre za različni doživljajski kategoriji. Med obdobjem zamika             
je soraziskovalka z svojo vidno domišljijo konkretno izrisala krivuljo, ki ji je pomagala pri              
vzdrževanju:  

»To risanje črte je bilo kot da bi videla animacijo, ki riše črte. Črta nastaja zvezno. Začne se pri prvi piki, se                      
izriše, pri drugi se malce ustavi. Zelo se zavedam te smeri in tega gibanja. In tudi jaz sama nisem                   
popolnoma statična. Bolj kot na sliko, ki nastaja, sem pozorna na gibanje, ki se izrisuje. Ko je slika enkrat                   
izrisana, vidim celo obliko. Ni več tako, kot da bi jo vleklo v katerokoli smer. Potem jo samo poskušam                   
povezati v en gib. Torej začnem s štirimi diskretnimi gibi med prvim dražljajem. Potem jih narišem. Med                 
pavzo. In potem povežem v en gib.« (S02-02-P-02) 

Drugi način, na katerega lahko tematiziramo motorično strategijo, so premiki oči. Za razliko             
od poti, kjer se soraziskovalke ovedo svojega pogleda, tu v ospredje njihovega doživljanja             
pridejo same njihove oči. Ob tem se pogosto zavedajo oblike svojih zrkel ter mišic, s katerimi                
premikajo svoje oči: 

»Zapomnila sem si prek pogleda. Ta pogled je zvezen: počasi pogledam od točke do točke: poti ne                 
doživljam, to je nek prazen prostor (ta pot je manj jasna kot prostorčki, kjer se pojavljajo objekti).«                 
(S06-02-P-03) 

O podobnem doživljanju poroča tudi soraziskovalka S07: 

»Oči sem prestavljala iz pike na piko. Šlo je za premik pozornosti, ki je zvezan s premikom oči.«                  
(S07-04-P-01) 

Poglejte si še primer soraziskovalca S23, ki poroča o močnem zavedanju mišic v svojih              
očeh: 

»Premikal sem oči v tisto smer, kamor so kazali repki. In te premiki so bili ful jasni v mojem doživljanju.                    
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Ful sem se jih zavedal. Zavedal sem smeri, in zavedal sem se giba. In zelo jasno sem se zavedal mišic, s                     
katerimi sem premikal oči. To je blo malo neprijetno. Tako sem bil pozoren na premike oči, da se jih je bilo                     
neprijetno zavedat.« (S23-01-O-02) 

Zadnji način, na katerega lahko tematiziramo motorično strategijo, ki smo ga opazili v naših              
doživljajskih podatkih, pa je odmikanje. Tu govorimo o občutku, da soraziskovalke s svojim             
pogledom sežejo k dražljajem in jih na nek način premaknejo. Imajo občutek, da s pogledom               
premikajo nek nevidni prostor okrog dražljajev: 

»Zdi se, kot da so očesni gibi in pozornost samo en del tega. Na nek način je to premikanje skoraj vizualno,                     
da. Kakor da je vsiljeno na ekran [...] Med primerjavo močno čutim premike z očmi. To ni vidno. V mojem                    
telesu se čutijo kot harmonični ali disonantni. Kakor da dva vzorca resonirata drug z drugim.«               
(S29-01-O-01)  

In podobno doživljanje lahko vidimo tudi pri soraziskovalki S21: 

»Tko kot da sem zajela neko stvar in jo potisnila v smer repkov. Tak občutek je bil, kot da je to mal težko                       
delat. In tud ful počasni so bli ti gibi.« (S21-01-O-02) 

Posebej zanimivo pri odkritju motorične strategije se nam zdi to, da je filozofska             
fenomenologija že raziskovala podobna doživljanja. Jean-Paul Sartre je v svoj razpravi o vidni             
predstavi in domišljiji na široko pisal o vlogi očesnih premikov pri predstavljanju in,             
konkretneje, pri spominu. Navaja raziskave Henrija Pierona. Sartre poroča o eksperimentu, kjer            
je Pieron svojim udeleženkam pokazal obliko, ki so jo sestavljale zmešane črte, ki so jo kasneje                
morale narisati iz spomina. Posebej zanimivo je sledeče poročilo: »Želi si ustvariti besedne             
opombe, ampak nima časa in tako uporabi gibe svojih oči ter reproducira črte skladno s svojimi                
očesnimi premiki (Sartre, 2010, str. 73).«  

Nadalje smo v naših doživljajskih podatkih opazili poročanja o doživljanju »prostora« in            
»prostorskih relacij«, za doživljanje katerih soraziskovalke izredno težko podajo zadovoljive          
opise. Udeleženka S14, denimo, ni uspela priti v stik s svojim doživljanjem do večje mere, kakor                
da je opisovala nek medli »prostorski feeling:« 

»[P]ika izgine in se pojavi nekje drugje. V tem trenutku se izriše neka črta, kjer so bistvene orientacije.                  
Malo je bilo vezano na premike oči. Oči gredo naprej in nazaj. Pri črti je v resnici šlo bolj za nek prostorski                      
občutek.« (S14-02-P-01, naš poudarek) 

Poročanje iz istega vzorca se nadaljuje na sledeči način: 

»Vzdrževala sem ta prostorski feeling. Spomnila sem se, kako so v vrstnem redu potekale orientacije teh                
štirih črt.« (S14-02-P-01) 

Na vprašanje, kaj je ta feeling v njenem doživljanju, soraziskovalka S14 odgovarja:  

»Prostorski feeling je bila v resnici relacija od pike do fiksacijskega križa.« (S14-02-P-01) 

Sartre nam podaja dodatno razumevanje tega pojava: 

Te določitve čistega prostora (ravne črte, krivulje, koti, zanke, itd.) po mojem mnenju nastajajo zaradi               
kinetičnih impresij, ki deluje kot analog in jih izzovejo premiki očesnih zrkel. Oblike – na katere se najprej                  
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nanašamo z medlim znanjem, ki pridobi natančnost, ko ga preobrnemo iz prihodnosti v preteklost – se nam                 
dajejo kot naravno statične. (Sartre, 2010, str. 78) 

Povedano drugače, ko v svetu prepoznamo neko obliko (npr. krivuljo, ki jo izrišejo predmeti              
dražljaja v spominski nalogi), jo prepoznamo zaradi specifičnih, krivuljastih premikov oči. Ko pa             
reflektiramo na to doživljanje (tj. ko opazujemo, kako se nam ta oblika daje v doživljanju) se je                 
zavedamo kot neke jasne geometrijske oblike. Spomnimo se iluzije imanence, ki smo jo omenjali              
v povezavi z naravno naravnanostjo. Gre za naivno, nereflektirano idejo, da naše duševno             
življenje sestoji iz nekega notranjega prostora, ki ga napolnjujejo podobe (prav tam). Tako lahko              
rečemo, da v konkretnem trenutku soočanja z nekim dražljajem doživljamo premike oči, ko pa              
na to doživljanje reflektiramo pod vplivom iluzije imanence, te premike interpretiramo kot vidne             
podobe (tj. krivulje).  

Sartre to idejo dalje eksplicira: »Premiki lahko igrajo vlogo analogona predstavljajoči si            
zavesti. To je zato, ker ko se premik daje prek čuta, ne pa prek vida, ima zavest, ki ga dojema,                    
domišljijsko strukturo, ne pa zaznavne (prav tam, str. 80).« Torej ko ozavestimo nek premik oči,               
ga ozavestimo skozi zavest, ki ga potem skozi domišljijo interpretira kot nekaj vidnega (v smislu               
vidne predstave, ne vidne zaznave).  

10.1.1.5. Opisovanje 

Naslednja kategorija zapominjanja, ki si jo bomo pogledali, je opisovanje. Pri opisovanju            
govorimo o tem, da soraziskovalke v notranjem govoru opišejo objekte dražljaja, del dražljaja,             
ali pa nek vidik svojega doživljanja, ki je povezan z dražljajem. Soraziskovalka S04, denimo,              
opisuje svoje doživljanje opisovanja dražljaja:  

»Dražljaj sem opisala z besedami. Sicer čutim avtorstvo nad temi besedami, vendar se mi ne zdi, da sem si                   
jih je izbrala, ali sprva proizvedla z nekim namenom.« (S04-01-C-03) 

In dalje o istem vzorcu: 

»Direktno sem vzpostavila fokus pogleda. Pogledala sem celotno sliko in si rekla 'modra, črna, temno               
modra.'« (S04-01-C-03) 

Po drugi strani lahko soraziskovalke sklepajo okrog svojega doživljanja in si zapomnijo prek             
opisa tega, kaj se jim dogaja:  

»Sklepanje je potekalo v besedah, bilo je hitro z manj veznikov. Sama s sabo imam lahko ful krajši dialog 
kakor z drugimi. Iz tega toka sem sklepala na različnost, ker, da si ne bi postavila takšne miselne sheme, če                    
bi bil testni dražljaj enak spominskemu.« (S14-03-O-03)  

In ni nujno, da opisovanje poteka v konkretnem notranjem govoru. Lahko gre za nek              
kvazi-govor, nekaj, kar ne spominja na jezik, ampak gre za verbalizacije, ki imajo le subjektivni               
pomen za doživljajočo soraziskovalko. S19, denimo, opisuje doživljanje, ki ga imenuje           
»spakedravščina:« 

»V mislih sem si govorila 'go, dol, levo, desno,' ampak ne s konkretnimi besedami. V neki spakedravščini.                 
Kot da bi okrajšala besede, ker ni bilo časa za njihovo polno artikulacijo.« (S19-01-O-02) 
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In dalje: 

»Medtem sem si govorila v neki spakedravščini. To ni imelo neke forme, ampak je bila neka gmota glasov,                  
ki naj bi imela svoj pomen. To je bila neka opora, na katero sem se naslonila, da sem si lažje zapomnila.«                     
(S19-04-O-01) 

Opisovanje je bila strategija, za katero smo bili gotovi, da jo bomo opazili v doživljajskih               
podatkih. Poleg tega, da ni presenetljiva, tudi menimo, da gre za edino strategijo, ki jo lahko                
navežemo na psihološki koncept fonološke zanke: torej na proces, s katerim dražljaje opišemo v              
notranjem govoru in jih potem ponavljamo, dokler ne napoči testni dražljaj in jih moramo              
opisati.  

10.1.1.6. Predstavljanje kot zapominjanje  

Zadnja strategija zapominjanja, ki si jo bomo pogledali, je predstavljanje. To je vidna             
predstava (mental imagery), s pomočjo katere soraziskovalke poustvarijo neko podobo v svojih            
mislih, tj. preslikajo jo v svojo domišljijo. Soraziskovalke lahko to strategijo uporabijo tudi kot              
strategijo vzdrževanja. Ko se pojavi kot strategija zapominjanja, gre predvsem za ustvarjanje            
povezav med zaporedno pojavljajočimi se pikami ali pa iskanje enega lika, ki lahko poveže vse               
repe usmerjenih objektov.  

Presenetljivo je, da je ob opazovanju pod fenomenološko redukcijo predstavljanje          
sorazmerno redka strategija. Kadar soraziskovalke po tem doživljanju vprašamo znotraj naravne           
naravnanosti, pa je večina izmed nas prepričana, da si vidne podatke večinoma hranimo v              
nekakšni vidni modalnosti. Med samim intervjujem smo takrat, kadar so soraziskovalke poročale            
o nečem vidnem, prek česar so si zapomnile dražljaj, preverjali, ali res gre za spomin, ki je                 
shranjen v vidni modalnosti, tako da smo jih prosili, če lahko v tistem trenutku (torej med                
poročanjem) izvedejo krajšo vajo iz eidetične variacije.  

Ko govorimo o eidetični variaciji, govorimo o tehniki iz husserlianske transcendentalne           
fenomenologije, pri kateri filozofirajoča raziskovalka v domišljiji preizkuša različne načine, na           
katere bi se ji nek vidik doživljajskega polja lahko kazal v zavesti (Husserl, 1997a). Vaja, ki smo                 
jo opravili za preverjanje, ali je nek vidik doživljanja zares vizualna podoba, je sestala iz               
vprašanja, ki sem ga zastavil sprašujoči soraziskovalec:  

»Ali si lahko v tem trenutku predstavljaš jabolko?«  

V kolikor je soraziskovalka podala pritrdilen odgovor, je temu sledil še drugi del vprašanja:  

»Ali je to izkustvo kvalitativno podobnemu tvojemu doživljanju vidnega spomina?«  

V kolikor je bil tudi ta odgovor pritrdilen, smo ta vidik doživljanja opredelili za              
predstavljanje, v kolikor pa ne, pa je sledilo nadaljnje poizvedovanje, da smo ugotovili, kakšna              
je narava tega doživljanja.  

Zagotavljanju veljavnosti poročil o doživljanju predstavljanja smo posvečali še posebno          
pozornost, ker sumimo, da pod vplivom naravne naravnanosti – torej ko smo v vsakdanu              
potopljeni v prepričanje, da obstaja svet, ki je neodvisen od nas, da ta svet naseljujejo objekti, da                 
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obstaja nekaj takega kot sebstvo, ipd. – zapademo v to, kar je Sartre imenoval iluzija imanence.                
Pri tem gre za naše prepričanje, da mentalne podobe konkretno obstajajo v notranji vizualni              
predstavi. Kakor piše Sartre:  

Brez da bi si to upravičili, smo menili, da je podoba v zavesti in da je predmet podobe v podobi. Zavest                     
smo upodabljali kot kraj, naseljen z malimi imitacijami, te imitacije so pa podobe. Brez dvoma moramo                
izvor te iluzije iskati v naši navadi razmišljanja o prostoru in v prostoru. Imenoval jo bom iluzija imanence.                  
(Sartre, 2010, str. 5) 

Iluzijo imanence, torej prepričanje, da naša zavest sestoji iz prostora, napolnjenega s            
konkretnimi podobi, je prevzela tudi klasična kognitivna znanost, ki je delovala pod zedinjajočo             
metaforo kognicije kot računanja. Evan Thompson (2007b, str. 138) piše o tem, kako             
»raziskovalke domnevajo, da je subjektivni značaj mentalnih podob očiten in da ni nobene             
potrebe po previdni fenomenološki analizi tega, kako doživljamo take vrste izkustva.« Na ta             
način lahko rečemo, da klasična kognitivna znanost ostaja znotraj naravne naravnanosti.           
Raziskovalke, potopljene v ta odnos do sveta, pojmujejo »'fenomenološke mentalne podobe' kot            
neke vrste mentalne slike, ki jih motri oko duha (prav tam).« 

Če se ozremo k zgodnjim raziskovalkam delovnega spomina, lahko vidimo, da so delovale             
prav pod predpostavkami, na katere je vplivala iluzija imanence. George Sperling – eden prvih              
raziskovalcev delovnega spomina – je tako privzemal idejo, da modalnost dražljaja ustreza            
modalnosti reprezentacije (Sperling, 1960; Underwood, 1976, poglavje 1). Povedano drugače,          
klasična psihologija podobe razume kot natančne reprezentacije nečesa, kar je bilo videno.  

Filozofskofenomenološka analiza pa nam pokaže, da »[f]enomenalna mentalna podoba ni          
fenomenalna slika v očesu duha, niti ni kakršnakoli statična podoba ali upodobitev; gre za              
mentalno aktivnost re-prezentiranja predmeta prek tega, da ga mentalno evociramo in           
subjektivno simuliramo zaznavno izkustvo tega objekta (Thompson, 2007b, str. 156).« Neke           
podobe se ne spominjamo kot prisotne, ampak odsotne (tj. minule) Re-prezentirano izkustvo se             
nam kaže, kot izvršeno v preteklosti (prav tam; Thompson, 2008). »Skratka, edinkrat, ko je              
vidno izkustvo strogo rečeno slikovno, je, ko imamo vidno izkustvo opazovanja slike, ali se              
spominjamo, ali si predstavljamo opazovanje slike (Thomspon, 2007b, str. 157).« 

Do podobnega zaključka smo prišli tekom prvoosebnih poročanj v predstavljeni raziskavi.           
Medtem ko so naše soraziskovalke med začetnim grobim popisom svojega doživljanja med            
izvedbo naloge pogosto poročale o tem, da so si v spomin shranile nekakšno mentalno              
reprezentacijo, pa se je ob natančni refleksiji izkazalo, da pri teh spominih ni šlo za vidno                
izkustvo. Veliko pogosteje kakor za predstavljanje je šlo za vidne občutke, odtis, ali neke vrste               
motorično strategijo.  

Vseeno pa smo opazili številne primere predstavljanja. In sicer lahko razdelimo           
predstavljanje na dve kategoriji I. reda: projiciranje in miselno sliko. Pri projiciranju gre za to,               
da si soraziskovalke predstavljajo podobo izven njih samih, izven njihovega telesa, umeščeno            
nekje v prostoru. Ker v kontekstu naše raziskave govorimo o predstavljanju sorazmerno            
enostavnih podob, so bile pri projiciranju te doživete večinoma kot dvorazsežne podobe. S05,             
denimo, poroča:  

»V mislih sem od enega do drugega ustvarjal črno črto. Ta linija je bila črna, ni imela debeline. Videl sem                    
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jo na ekranu. Črta se ni kar pojavila, ampak sem jo vlekel.« (S05-05-C-04) 

Dalje S05 poroča: 

»To je bila neka mentalna podoba, ki sem jo videl. Bilo je kot da bi jo projiciral pred sebe, vendar ni bila v                       
tem svetu.« (S05-05-C-02) 

Po drugi strani pa ob miselni sliki soraziskovalke doživljajo predstavljanje kot ustvarjanje            
podobe nekje v njihovih mislih, v prostoru njihove duševnosti: 

»Ohranjala sem miselno sliko, ki sem jo videla spredaj na ekranu. Objekta sta bila bolj jasna. Bila sta                  
sivkasta, kakor senca, v kateri je bilo razvidno, kaj predstavljata.« (S16-04-P-01) 

In ponovno S05. 

»To je bila neka predstava, ki je bila pasivna – to se mi je definitivno dogajalo – ki se je nahajala v nekem                       
tem mentalnem prostoru v mojem pogledu. To je bilo drugače kot če bi, na primer, pogledal rdečo piko in                   
potem pogledal stran in za njo videl pasliko. To ni bilo nekaj na ekranu, ampak je bilo res vizualno in v tem                      
mojem mentalnem prostoru.« (S05-05-C-01) 

Za naše razlikovanje med miselno sliko in projiciranjem pa lahko opazimo tudi teoretske             
razloge. Poglejmo si, denimo, razprave o sinesteziji. Sinestezija je stanje, pri katere posameznice             
eno čutno modalnost avtomatično povezujejo z drugo. Najpogosteje gre za to, da se ob branju               
črk zavedajo barv, ali pa se ob okušanju hrane zavedajo oblik. Za naše razumevanje              
predstavljanja pa je predvsem bistvena oblika sinestezije, pri kateri posameznice povezujejo           
neko čutno modalnost z vidom (na primer, kadar lahko vidijo zvoke).  

Pri teh posameznicah lahko razlikujemo med lokalizatorkami in ne-lokalizatorkami. Prve se           
svojih sinestetičnih občutkov (denimo zavedanja barve ob poslušanju zvoka) zavedajo kot           
nečesa, kar obstaja v prostoru izven njih. Tj. njihovi sinestetični občutki imajo lokacijo v              
prostoru. Po drugi strani pa se ne-lokalizatorke teh občutij ne zavedajo kot umeščenih v prostor.               
Torej barve, ki bi se jih zavedale ob poslušanju zvoka, ne bi obstajale v zunajem prostoru, ampak                 
v njihovih mislih, v nekem njihovem notranjem prostoru (Cytowic & Eagleman, 2009, poglavje             
3). Na ta način lahko tudi znotraj predstavljanja govorimo o lokalizatorkah in ne-lokalizatorkah.             
Prve so tiste, ki se poslužujejo projiciranja, medtem ko so slednje tiste, ki za uspešno izvedbo                
naloge uporabljajo miselno sliko.  

V naši razpravi o predstavljanju pa želimo izpostaviti še to, da je doživljanje izvedbe naloge               
vidno-prostorskega delovnega spomina lahko zelo idiosinkratično – torej vezano na eno           
posameznico. Poglejmo si, kako je soraziskovalka S14 doživljala nalogo, kjer so bili dražljaji             
usmeritve:  

»Imela sem občutek, kje bi se nahajala, če bi bila v tisti točki. Torej, kam bi me vodila ta črta. Vedela sem                      
tudi kam bi me vodil spominski dražljaj. In potem sem primerjala, če bi šla hodit v tej ravnini, ali bi hodila                     
v isto smer.« (S14-03-O-02) 

Po nizu podvprašanj dodaja:  

»Imela sem torej dva elementa, za katera sem vedela, kako sta obrnjena. Obrnjena sta bila v tako smer, da                   
se je zdelo, da zaključujeta nekaj. Kot da sta skupaj rob vogala. In iz tega občutka sem vedela, kakšne                   
oblike sta. Vogal je bil popolnoma vizualna izkušnja. Kot da se tam konča vse, kar je relevantno. Onkraj                  
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njega sploh ni več doživljanja, ampak je meja vsega, kar je znano.« (S14-03-O-02) 

Po nadaljnjih podvprašanjih je soraziskoalka pojasnila: 

»Nisem se zavedala ekrana onkraj te meje. Onkraj sem videla le črno-vijolično. [...] To je ista                
črna-vijolična, ki jo vidim, ko pogledam v svoj notranji mentalni prostor.« (S14-03-O-02) 

In dalje: 

»Torej sem imela ta dva gista. Tega feelinga nisem mogla razpreti, da bi dobila posamezne usmeritve,                
lahko sem dobila le njihovo presečišče. Torej da bi vedela, da sta te dve črti, bi morala biti na dveh točkah                     
hkrati. Zavedala sem se, kje bi to presečišče bilo, če bi stala v obeh hkrati in gledala proti drugemu. […] To                     
zavedanje se je kazalo tako, da se mi je zdelo, da stojim v desnem spodnjem in dojemam razdaljo, kjer se                    
nahaja presečišče teh dveh premic. Bilo je kot da bi fizično stala v tej točki.« (S14-03-O-02) 

Dalje S14 poroča o ogromnem objektu, ki ga je videla v tej točki: 

»Ta objekt je bil vizualen. To je bil ogromen valj. Vidim ga na robu pogleda. Nisem preverjala, če ima vrh,                    
ali če je zaključen. Tako velik je bil. [...] To sem konkretno videla: to je bilo črno-vijoličen valj v                   
belo-vijoličnem prostoru. Levo od tega valja je belo-vijolična, desno od njega pa nič. To se dogaja v enem                  
ogromnem prostoru. Valj je tako širok, da bi lahko osem ljudi sklenilo roke okrog njega. Ta prostor je                  
povsod, kjer ni valja, in tudi onkraj moje pozornosti. In to je ta moj mentalni prostor, ki se začne tam, kjer                     
se meja moje pozornosti začne prelivati v resnični svet.« (S14-03-O-02) 

Ta primer nakazuje, do kakšnih ekstremnih razlik v doživljanju lahko pridemo pri            
doživljanju predstavljanja. V naboru doživljajskih podatkov, ki smo jih zbrali, na primer, je             
soraziskovalkino doživljanje njenega duševnega prostora popolnoma edinstveno.  

10.1.2. Vzdrževanje 

V tem odseku se bomo lotili strategij izvedbe naloge, ki jih umeščamo med vzdrževanje.              
Stereotipno je vzdrževanje povezano z doživljanjem med obdobjem zamika. Gre za izrecne            
doživljajske geste, s katerimi soraziskovalke pred zavestjo ohranjajo spominski dražljaj. Med           
vzdrževanje uvrščamo naslednje podkategorije: predstavljanje, ponavljanje in čakanje.  

Ker smo v prejšnjem poglavju zaključili z razpravo o predstavljanju, bomo tu začeli s tem               
vidikom doživljanja. 

10.1.2.1. Predstavljanje kot vzdrževanje 

V začetku tega poglavja smo omenili, da se predstavljanje lahko pojavlja kot strategija             
zapominjanja in kot strategija vzdrževanja. Primer prvega nam podaja S05: 

»Se pravi, v tem primeru sem imel novo strategijo. Vidim barve in oči premaknem v nasprotni smeri                 
urinega kazalca. Barve sem prečesal in si ustvaril sliko. Ta slika je bila v nekem mojem notranjem prostoru,                  
samo da ni popolnoma ustrezala. Barve so bile brez oblike. Zavedal sem se samo barv in razporejene so                  
bile tako v nasprotni smeri urinega kazalca. In vse so bile stisnjene na eno stran. Tako bolj na levo stran.«                    
(S05-01-C-02) 

Primer predstavljanja kot strategije zapominjanja med obdobjem zamika smo podali že           
zgoraj pri soraziskovalki S02. Tu pa imamo še en primer:  
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»Najprej sem se zavedal neke vidne modalitete dražljaja. To je bila samo neka celota. Potem pa sem med                  
pavzo kreiral sliko. Zavestno sem se premikal med objekti. Ta slika hitro bledi. Ves čas se moram                 
premikati. Nahaja se nekje med ekranom in mano.« (S06-03-O-01) 

Predstavljanje kot vzdrževanje se lahko zgodi kot povezano s predstavljanjem kot           
zapominjanjem. Pri tem gre pogosto za dve ločeni gesti: najprej soraziskovalke ustvarijo            
predstavo med spominskim dražljajem, ki potem skupaj z njim izgine, potem pa med obdobjem              
zamika to predstavo še enkrat ustvarijo: 

»Med pavzo sem z očmi sledila smeri črt. Ta slika je bila sama po sebi precej statična. Med spominskim                   
dražljajem sem jo zarisala precej počasi, med pavzo pa zelo hitro. Potem sem samo držala pogled na celi tej                   
kompoziciji. Ni da bi premikala pogled ali usmerjala pozornost na kako specifično črto, ampak sem samo                
gledala v te črte kot celoto. […] Črte sem še enkrat narisala med pavzo.« (S16-04-P-01) 

Po drugi strani pa je lahko predstavljanje kot vzdrževanje neodvisno od modalnosti            
zapominjanja: 

»Na ekranu sem si izrisal povezave med liki. Predstavljal sem si jih tam. Ta predstava je bila združena s                   
pravili, ki sem jih izločil iz gista spominskega dražljaja.« (S05-02-O-02) 

10.1.2.2. Ponavljanje 

Druga strategija vzdrževanja je ponavljanje. Pri tem gre preprosto za to, da soraziskovalke             
počnejo isto stvar, ki so jo počele med spominskim dražljajem, tudi med obdobjem zamika. Ideja               
za tem je, da si ustvarijo nekakšen okvir, za katerega potem čakajo, da vidijo, če testni dražljaj                 
spada vanj. Glede na modalnost reprezentacije razdeljujemo med dvema kategorijama I. reda, ki             
spadata v ponavljanje: ponavljanje besednega opisa in ponavljanje očesne motorike.  

Pri ponavljanju besednega opisa so si soraziskovalke zapomnile spominski dražljaj z           
opisovanjem. Med obdobjem zamika si opis dražljaja preprosto ponavljajo v mislih:  

»Med pavzo sem si še enkrat izrekla imeni za tisti dve barvi, za kateri sem se odločila, da si ju bom                     
zapomnila. Torej sem si ponavljala 'modra, črna, modra, črna.'« (S04-01-C-02) 

Podobno soraziskovalka S14:  

»Osredotočala sem se na tisti objekt, ki je bil nekakšen outlier. Ki si ga nisem mogla lepo zapomniti. In                   
ponavljala sem si opis za ta outlier. Govorila sem si: 'rumena, levo zgoraj.'« (S14-01-C-06) 

Soraziskovalka S17 podaja podobno poročilo pri nalogi z usmeritvami:  

»Ponavljala sem si jih z besedami v svojem glasu. Ta glas je bil malo tišji, ampak besede same so bile                    
jasne: gor, dol, cik, cak. Bila sem avtorica teh besed.« (S17-03-O-01) 

Druga modalnost ponavljanja je ponavljanje očesne motorike. Kadar so si soraziskovalke           
spominski dražljaj zapomnile z motorično strategijo, lahko med obdobjem zamika preprosto           
ponavljajo premike oči: 

»Med pavzo sem iteriral povezave med objekti. Imel sem občutek, da je pavza zelo kratkotrajna, da imam                 
malo časa. Občutek je bil, da drugi dražljaj zelo hitro prihaja. Ob tem sem čutil tesnobo, da bom pozabil                   
dražljaj in zato sem nekako divje premikal oči tam, kjer so bile povezave.« (S05-02-O-03) 
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In podobno S06: 

»Ponovil sem vzorec. Premikal sem oči. Premaknil sem se na prostor, kjer so se prej nahajali objekti. Ti za 
sabo pustijo prostorčke. Doživljam jih zelo surovo. Zraven si nič ne rečem, se mi pa zdi, da spustijo nek                   
zvok. Slišim nek ritem. Pogled premaknem na te prostorčke.« (S06-02-P-02) 

10.1.2.3. Čakanje 

Zadnja strategija vzdrževanja je čakanje. Ta strategija je morda na prvi pogled videti             
intuitivna: soraziskovalke ne počnejo ničesar med obdobjem zamika. Presenetljivo pa smo           
znotraj čakanja odkrili dve doživljajski kategoriji I. reda: praznina in uperjenost naprej.  

Praznina je doživljanje ničesar. Torej med obdobjem zamika soraziskovalke izgubijo          
zavedanje ekrana, lastnega telesa ter kakršnekoli vsebine misli. Ne tavajo niti s pozornostjo, niti              
izrecno z notranjim govorom. Po tem soraziskovalke ob pozivu k poročanju nekoliko obupano             
priznavajo, da se ne zavedajo, da bi sploh doživljale karkoli: 

»Med pavzo ni nekega posebnega doživljanja. Samo zamrznem. Zelo hitro mine in samo poskušam ne               
delati ničesar, da ne bi izgubil prvega dražljaja.« (S06-01-O-02) 

In S10 o vrzeli v toku doživljanja:  

»V veliki meri je pavza onkraj mojega doživljanja. Kakor da bi doživljal nekakšen preskok. V glavi nisem                 
imel nobenega doživljanja.« (S10-03-O-01) 

Po drugi strani pa imamo uperjenost naprej. To doživljajsko kategorijo smo poimenovali            
zaradi starogrške legende o titanu Prometeju, ki je človeštvu podaril ogenj. Za ta greh ga je Zevs,                 
vrhovni izmed bogov, kaznoval tako, da ga je priklenil na goro, kjer mu ujeda vsak dan kljuva                 
drobovje. Ta zgodba je pomembna za razumevanje uperjenosti naprej zato, ker je Prometej imel              
brata Epimeteja. Skupaj metaforično ponazarjata dve sposobnosti človeškega duha. Beseda          
Epimetej pomeni gledati nazaj, torej spominjati se, medtem ko beseda Prometej pomeni gledati             
naprej, torej načrtovati.  

Uperjenost naprej se za razliko od praznine nanaša na slog čakanja, ki ga odlikuje              
konkretna gesta v prihodnost, v trenutek, ko se bo na ekranu pojavil testni dražljaj. Bistvena je                
torej neka dejavnost soraziskovalk, neko konkretno pričakovanje. Soraziskovalec S10 to          
pričakovanje opisuje kot tok: 

»Pavza ni bila samo čakanje. Doživljal sem nekakšen tok. Na to je bila vezana neka anticipacija. Bilo je kot                   
ko vržeš žogo po stopnicah in veš, da so neki nivoji, kjer se za hip ustavi, ampak veš da ima svoj moment.«                      
(S10-03-O-01) 

In S14, ki uperjenost naprej povezuje s pozornostjo: 

»Med pavzo sem se osredotočala na to, da ne mislim na druge stvari. Le pripravljena sem na to, da se bo                     
nekaj pokazalo. To sem doživljala kot napetost oči. To tenzijo v veliki meri prepoznam kot pozornost.«                
(S14-03-O-01) 

Uperjenost naprej se nam je že med samim postopkom intervjuvanja zdela kot relativno             
pretanjena kategorija. Le redke soraziskovalke so jo namreč opazile v svojem doživljanju, in             
sicer tiste, ki so večino časa izvajale nalogo prepoznave spremembe pod fenomenološko            

114 



redukcijo. Zato smo sprva mislili, da gre za doživljanje, ki je povezano s časovno zavestjo, ki jo                 
je opisal Husserl.  

Husserl razdeli časovno zavest na živeči trenutek, retenco in protenco. Retenca se nanaša na              
zavedanje preteklega trenutka, protenca pa na pričakovanje prihodnjega trenutka. Vsak trenutek           
torej v sebi nosi zavedanje tega, iz katerega trenutka je izšel ter v kateri trenutek se pomika                 
(Husserl, 1964). Kar pa je bistveno, je to, da je časovna zavest implicitna: je nekaj, kar je vedno                  
prisotno v našem doživljanju. Pri uperjenosti naprej pa gre – kakor smo povedali – zavoljno               
dejanje, za gesto, ki jo uperimo v prihodnji trenutek.  

Znotraj filozofske fenomenologije smo podoben koncept ponovno našli pri Sartru. V Bit in             
ničevost (2018, str. 167) Sartre izrecno zanika, da je skladno s Husserlovim pojmovanjem             
časovne zavesti tovrstna gesta sploh mogoča: »V resnici, Husserlova zavest ni zmožna preseči             
sama sebe: niti proti svetu, niti proti prihodnosti, ne proti preteklosti«. Sartrovo pojmovanje             
ozaveščanja prihodnosti je veliko bolj omejeno. Piše, da »prihodnost pride v svet skozi človeško              
realnost. Sam po sebi je lunin krajec le to, kar je. V njegovi potencialnosti ni ničesar (prav tam,                  
str. 185).« Če pojasnimo: ko pogledamo lunin krajec, nam samo doživljanje tega nebesnega             
telesa ne podaja razumevanja, da bo nekoč luna spet polna. Svet se nam ne daje v takšni obliki,                  
da obljublja polnost lune.  

Sartre dalje piše, da »moramo iz prve opustiti idejo, da prihodnost obstaja v obliki              
reprezentacije.« (prav tam) In potem, da »tudi če bi si reprezentirali prihodnost, si ne bi mogli                
reprezentirati 'vsebine,' saj če bi ta obstajala, bi morala biti sedanja.« (prav tam) Povedano              
drugače, če si predstavljamo neko konkretno prihodnost, si jo prav res lahko le predstavljamo              
(denimo, na podlagi domišljije ali spominov).  

In tako pridemo do Sartrovega bistvenega zaključka, skozi katerega lahko interpretiramo           
doživljajsko kategorijo uperjenost naprej. Sartre piše, da lahko zavzemamo le stališča, vsako            
izmed katerih polni pomen se nam daje zgolj skozi to bodoče stanje. Ne obstaja nek trenutek                
znotraj moje zavesti, ki ni na podoben način opredeljen skozi notranji odnos do prihodnosti […].               
[P]omen mojih dejanj zavesti je vedno nekje v daljavi, nekje tam, odzunaj (prav tam, str. 186).                
Prihodnost je torej »zdaj, ki še ni (prav tam, str. 187).« 

To pojmovanje prihodnosti ima bistven pomen za naše razumevanje uperjenosti naprej.           
Namreč, nobeno naše trenutno dejanje nima smisla samo po sebi. Ima le smisel v oziru do                
nekega trenutka v prihodnosti. Tako naše soraziskovalke, ki doživljajo uperjenost naprej,           
implicitno razumejo, da obdobje zamika samo po sebi nima pomena, onkraj tega, da morajo              
pričakati testni dražljaj. Zavedajo se svojega cilja – prepoznati testni dražljaj – kot nečesa              
oddaljenega, ločenega od trenutka v katerem so. Tako proti njemu naredijo gesto pričakovanja.             
Ne reprezentirajo spominskega dražljaja, niti ne reprezentirajo cilja – po Sartru je slednje             
nemogoče – ampak se le zavedajo svojega cilja v oziru do prihodnosti.  

Prepoznava te doživljajske kategorije pa ni le fenomenološka zanimivost, ampak je           
pomembna tudi za našo razpravo o medosebni variabilnosti. Če pogledamo časovno zavest, kot             
jo je opisal Husserl, lahko za njene vidike najdemo nevronske korelate. Francisco Varela je              
utemeljil svoj nevrofenomenološki pristop tako, da je vzporedil protenco ter retenco z različnimi             
fazami oscilacije električne aktivnosti možganov (Varela, 1999). Če lahko najdemo specifično           
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možgansko aktivnost ob husserlianski časovni zavesti, je potem varno domnevati, da bi lahko             
našli tudi specifično možgansko aktivnost ob gesti pričakovanja, ob tem, kar smo poimenovali             
uperjenost naprej.  

10.1.3. Aktivni priklic 

Zadnja podkategorija strategij je aktivni priklic. Pri tem gre za različne vidike doživljanja, s              
katerimi soraziskovalke izrecno (tj. prek neke mentalne geste) ugotovijo, ali je testni dražljaj             
enak ali drugačen od spominskega. V to doživljajsko kategorijo umeščamo primerjavo z nečim v              
mentalnem prostoru, uporabo očesne motorike, uporabo opisa na videno ter ugibanje.  

10.1.3.1. Primerjava z nečim v mentalnem prostoru 

Najprej si bomo pogledali doživljajsko kategorijo II. Reda primerjava z nečim v mentalnem             
prostoru. Tu se nanašamo na doživljanje, skladno s katerim soraziskovalke ohranjajo neko vidno             
predstavo v svojem mentalnem prostoru. Potem izrecno primerjajo vsebino mentalne predstave s            
tem, kar vidijo pred sabo. Torej opravijo neko dejanje primerjave. V kolikor predstava in videno               
ne ustrezata eno drugemu, soraziskovalke vedo, da testni dražljaj ni enak spominskemu: 

»Ta nova stvar je zapolnila stvar, ki je bila prej. Nisem se zavedala obeh stvari naenkrat, ampak to drugo                   
sem prepoznala kot drugačno v odnosu do tega, kar je bilo prej na istem mestu [...] Občutek je bil, da je tam                      
ista stvar, ki je drugače pobarvana. Na ta način sem prepoznala drugo kot v odnosu do prve.«                 
(S22-04-C-04) 

Včasih soraziskovalke poročajo o tem, da s svojo spominsko reprezentacijo – torej z vsebino              
svojega mentalnega prostora – prekrijejo testni dražljaj in potem iščejo nesovpadanja med njima: 

»Doživljal sem nekakšen overlap. Med primerjavo sem vzel spominski dražljaj in ga dal v svoje misli, kjer                 
sem položil eno sliko na drugo, s tem da je bila druga bolj podobna temu, kar sem videl na ekranu, prva pa                      
je bila bolj zgoščena.« (S05-01-C-01) 

Vsebina mentalnega prostora, o kateri govorimo v kontekstu primerjave z nečem v            
mentalnem prostoru ni nujno neka izrecna predstava. Lahko gre preprosto za občutek            
spominskega dražljaja, ki ga soraziskovalke primerjajo s testnim dražljajem:  

»To je v veliki meri vezano na to, ali prepoznam gestalt. Pogledam, ali drugi dražljaj ustreza temu občutku                  
celote, ki sem ga dobila prej.« (S07-01-O-03) 

10.1.3.2. Uporaba očesne motorike  

Druga strategija aktivnega priklica je uporaba očesne motorike. Govorimo torej o tem, da             
soraziskovalke ob testnem dražljaju postanejo pozorne na to, ali ga z očmi na isti način preiščejo                
s pogledom, kakor med spominskim dražljajem: 

»Zdaj sem gledala, ali naredim enak gib med testnim kot med spominskim dražljajem. Za razliko od prej                 
[dražljaj se daje kot enak/drugačen] sem zdaj čutila neko zadovoljstvo ob ujemanju. Ni bilo samo nekaj,                
kar pač obstaja, ampak je bilo nekaj, kar je bilo dobro.« (15-04-O-02) 

Pri uporabi očesne motorike so soraziskovalke pogosto pozorne na to, ali bodo oči             
premaknile na tisto točko, kamor pričakujejo, da bodo. Na nek način najprej tja preusmerijo              
pozornost (tj. pričakovani objekt), sledi pa mu premik pogleda (tj. dejanski objekt) in če sta               
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skladna, vedo, da se testni dražljaj ujema s spominskim: 

»Med testnim dražljajem sem se še enkrat skozi te prostorske občutke in če sem se moral premakniti v neko                   
drugo smer zaradi objektov na ekranu, sem vedel, da je testni dražljaj napačen.« (S06-04-P-03) 

Motnjo v takšnem pričakovanju pogosto spremlja precejšen občutek gotovosti v svoj           
odgovor: 

»Bilo je tako očitno, ko je pika spremenila smer, da mi ni bilo več treba razmišljati o tem, ali je enaka ali                      
drugačna.« (S15-05-P-03) 

10.1.3.3. Uporaba opisa na videnem 

Naslednja oblika priklica je uporaba opisa na videnem. Pri tem soraziskovalke ob videnem             
testnem dražljaju tega primerjajo z opisom spominskega dražljaja. V kolikor se opis sklada z              
videnim, soraziskovalke vedo, da je dražljaj enak. Podobno kakor pri uporabi očesne motorike so              
tu pozorne predvsem na neujemanje: 

»Istost sem zaznala, ko so se repki ujemali z mojim govorom v glavi. Govorila sem si opise usmeritev iz                   
spominskega dražljaja. In to so bile vedno iste besede ('gor, dol, cik, cak').« (S17-03-O-01) 

In podobno S24: 

»Ponovil sem si besede in gledal, če njihova vsebina ustreza temu, kar vidim na ekranu.« (S24-04-O-02) 

10.1.3.4. Ugibanje 

Zadnja podkategorija priklica je ugibanje. Pri tej doživljajski kategoriji soraziskovalke ne           
vedo, kakšen je bil spominski dražljaj, in tako ob testnem dražljaju odgovorijo popolnoma             
neinformirano: 

»Ko sem pritisnila tipko, sem doživljala nelagodje. Nelagodje ob neprepričanosti. V resnici sem pri              
odgovoru ugibala. Ni bilo gut feelinga. Doživljala sem samo neko praznino […] To ugibanje je bilo kot en                  
tak nežen telesni metronom med levo in desno tipko [...] bilo je veliko praznine. Ni bilo nekega feelinga, na                   
katerega bi se lahko oprla.« (S19-03-C-02)  

V to doživljajsko kategorijo spada tudi doživljanje, kjer soraziskovalke kar nekaj pritiskajo,            
brez da bi se zares trudile z reševanjem naloge: 

»Sicer sem odgovarjala z nekim občutkom, ampak večinoma je bilo na blef. Na neki točki sem registrirala,                 
da večinoma odgovarjam z levo tipko in se sploh ne odločam.« (S25-03-O-02) 

10.1.3.5. Mešana prepoznava 

Pod priklic pa smo posebej kodirali tudi primere, kjer so soraziskovalke najprej implicitno             
prepoznale dražljaj – torej na njem niso izvedle neke konkretne strategije – vendar takšnemu              
reševanju, ki je osnovano na občutkih, ne zaupajo. Zato dodatno preverijo enakost ali različnost              
testnega dražljaja prek neke izrecne strategije priklica. To je t.i. mešana prepoznava:  

»Med testnim dražljajem sem še vedno videla repke, ampak so bili bolj bledi kot med spominskim                
dražljajem. […] [S]pet sem lahko vzpostavila povezavo med sabo in objekti. Barva in črte so bile še vedno                  
prisotne, vendar so bile manj intenzivne. Preverjala sem repke. Kako so usmerjeni, ampak končno odločitev               
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mi je podal gut feeling. Kazal se mi je telesno kot en tak prijeten, umirjen občutek. To je bilo zelo blago.«                     
(S19-03-O-02) 

Podobno poroča S25. 

»Primerjava je malo besedna, malo pa vizualna. Najprej imam nek občutek, da je slika enaka, potem pa se                  
besede zgodijo same od sebe in lahko še enkrat preverim.« (S25-02-O-01) 

Dvom je pogosto povezan s specifično vrsto odgovora. Testni dražljaji, ki so na prvi pogled               
enaki, v soraziskovalkah pogosto vzbudijo dvom: 

»Napačna je pogosto že takoj napačna. Če je pa pravilna, pa moram še naprej primerjat in iskat napako.«                  
S21-01-O-03 

O podobnem doživljanju poroča soraziskovalec S13: 

»Kadar je bilo narobe, sem takoj vedel, da je narobe in nisem imel nobenega dvoma. Kadar je pa bilo prav,                    
pa nisem imel nobenega zagotovila, da sem ga zares pravilno prebral.« (S13-02-P-01) 

10.2. Zaznava naloge 

Zdaj se bomo obrnili na naslednjo doživljajsko kategorijo IV. reda: zaznavo naloge. V             
grobem lahko rečemo, da če so se aktivno zapominjanje, vzdrževanje in aktivni priklic nanašale              
na izrecno, aktivno izvedbo naloge, se zaznava naloge nanaša na pasivno izvedbo naloge, torej je               
izvajanje naloge prepoznave spremembe nekaj, kar se soraziskovalkam zgodi. Vseeno pa to ni             
popolnoma pasivno početje. Še vedno morajo biti pozorne na nalogo in se je lotevati kot nečesa,                
kar bodo opravljale.  

Znotraj zaznave naloge imamo tri podkategorije: pojavnost, prepoznavo in nevpleteno          
zaznavo. Pojavnost je doživljajska kategorija, ki opisuje način, na katerega se spominski dražljaj             
kaže v vidni zavesti soraziskovalk. Pri tem gre za nekaj, kar se soraziskovalkam dogaja in pri                
tem ne govorimo o njihovih izrecnih gestah. Prepoznava pa opisuje tiste vidike doživljanja, na              
podlagi katerih implicitno (tj. brez lastnih gest) prepoznajo testni dražljaj kot enak ali različen od               
spominskega. Nevpletena zaznava je doživljajska kategorija, ki se nanaša na doživljanje nalogo,            
ne da bi se soraziskovalke zares aktivno posvečale njeni izvedbi. Dovolj je, da jo opazujejo.  

V tem odseku si bomo najprej pogledali doživljajsko kategorijo pojavnost. 

10.2.1. Pojavnost 

Pojavnost je doživljajska kategorija III. reda, ki opisuje tiste vidike doživljanja, ki se             
nanašajo na to, na kakšen način se spominski dražljaj soraziskovalkam daje v zavesti. Za to je še                 
vedno pomembno, da so pozorne na spominski dražljaj in da niso popolnoma brezbrižne v              
odnosu do naloge. Gre za vidike doživljanja, ki jih soraziskovalke lahko (ne pa nujno)              
tematizirajo, tj. postavijo jih v ospredje svojega doživljanja ter jih strateško uporabijo za to, da si                
zapomnijo, kakšen je spominski dražljaj.  

Pojavnost vključuje tri kategorije II. reda: vidni občutek, prepoznava vzorca ter akustično            
komponento.  
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10.2.1.1. Vidni občutek 

Vidni občutek se nanaša na to, na kakšen način je videti spominski dražljaj. Pri tem               
govorimo o tem, kakšen je občutek dražljaja, kakšna je njegova atmosfera. Nanašamo se na              
različne vidike, na katere se nam lahko vidni svet zdi. Povedano konkretno, nekatere             
kombinacije barv se nam lahko zdijo poletne ali zimske, tople ali hladne. Nekatere kombinacije              
oblik se nam lahko zdijo težke ali pa zračne, ipd.  

Vidni občutek je lahko prisoten v skorajda vsakem doživljanju spominskega dražljaja. Kot            
takega pa smo ga opredelili le, ko so soraziskovalke pozornost usmerile v ta vidik svojega               
doživljanja, da bi si tako zapomnile spominski dražljaj.  

Soraziskovalka S14, denimo, opisuje občutek smeri v dražljaju: 

»Zapomnila sem si, ker je imel vzorec tak lep občutek. Spodnja dva nista razlomila smeri, ki sta jo                  
ustvarila. Celotna smer je potem imela en tak smiseln občutek.« (S14-01-O-05) 

Soraziskovalec S10 pa je na podlagi vidnega občutka lahko naredil estetsko sodbo o             
dražljaju: 

»Opazil sem, da ima zelena nek gnusen pridih. To je zelo kompleksen feeling. Obenem je mentalen, telesen                 
in vezan na neke spomine. Zgodi se hkrati z vizualno podobo. Takoj, ko pogledam dražljaj [...]. To se mi                   
sicer dogaja, ampak sem opazil šele, ko sem se enkrat začel posvečat temu.« (S10-03-C-02) 

Soraziskovalka S19 poleg tega, da se zaveda, kako se ji dražljaj daje v vidni zavesti, z                
vidnim občutkom povezuje tudi različne telesne občutke: 

»[vidni občutki] so nek precej telesen občutek. Začutim gmoto, ki glede na barve prejme neko obteženost.                
Kot neka toplina, kot nekaj žametnega, neko lahkost. Lahkost, na primer, sem začutila, kot neke vrste                
gmoto, ki je lahka v telesu. Kot sproščenost.« (S19-01-C-01) 

In dalje: 

»Poskušala sem vizualno zaobjet celotno sliko, si jo vtisnit v spomin in jo začutit. Hotela sem dobiti                 
občutek celote. Če so bile svetle barve, je bil občutek zračen, lažji; če so bile temne, je bil občutek bolj                    
gost.« (S19-01-C-01) 

Medtem ko je vidni občutek najlažje ponazoriti na primeru barv, pa ga lahko zaznavamo tudi               
v odnosu do drugih vidnih modalnosti. S05, denimo, poroča o tem, kako je zaznaval usmeritve: 

»Krogi so bili na eni strani bolj obteženi. To je bilo zelo vizualno izkustvo. Imeli so večjo gostoto na eni 
strani.« (S05-04-O-01) 

Doživljajska kategorija vidni občutek je v veliki meri povezana s predmeti raziskovanja            
likovne teorije. Eno od področij likovne teorije je kromatologija – veda o barvah in barvnih               
kombinacijah. Gre za disciplino, ki je tesno povezana s fenomenologijo. Johann Wolfgang von             
Goethe (1982), denimo, je skušal uveljaviti idejo t.i. poetične znanosti, ki je skušala raziskovati              
svet skozi doživljanje. Tako je Goethe z raziskovanjem, kako se v njegovem doživljanju kaže              
barva, narisal barvni krog: razdelitev primarnih in sekundarnih barv po sorodnosti. Na podlagi             
takšnih modelov lahko ugotovimo, katere barve so nam v doživljanju sorodne, saj se nahajajo              
blizu skupaj v barvnem krogu (npr. rumena in rdeča) in katere so si kontrastne, saj se nahajajo                 
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daleč (npr. rumena in vijolična). Lahko ugotovimo, katere barve so tople (prvi kvadrant) in              
katere hladne (tretji kvadrant).  

10.2.1.2. Prepoznava vzorca 

Druga doživljajska kategorija, ki spada med pojavnost, je prepoznava vzorca. Pri tej            
kategoriji gre za to, da soraziskovalke pogledajo dražljaj in ta se jim v zaznavi daje kot povezan                 
v nek vzorec ali poznano obliko. Tu moramo izpostaviti razliko med to doživljajsko kategorijo in               
iskanjem. Medtem ko pri iskanju govorimo o nekem trudu, o poskušanju najti vzorec, pa je               
prepoznava vzorca takojšnja in avtomatizirana.  

Prepoznava vzorca vsebuje tri doživljajske kategorije I. reda: prepoznavo simbola, znano           
abstraktno sliko in konkretno sliko.  

Prepoznava simbola se nanaša na to, da soraziskovalke v dražljaju prepoznajo neko            
konkretno obliko, ki jim je poznana (npr. geometrijski lik): 

»Naloga mi je bila zelo lahka. Vse oblike so bile v spirali, kar mi je nek domači lik in se mi ga je bilo lahko                         
zapomniti.« (S05-02-P-01)  

Pogosto soraziskovalke prepoznajo simetričnost ali nesimetričnost oblike, kakor sledeče         
poročanje soraziskovalke S14:  

»V tem sem prepoznala nek lik. Ni bil popolnoma simetričen. Bil je nek trapezoid. Kot da bi daljše črte                   
gledala od zgoraj.« (S14-02-P-01) 

Medtem ko v veliki večini primerov prepoznava simbola soraziskovalkam pomaga pri tem,            
da si zapomnijo spominski dražljaj, pa lahko kompleksni vzorci zmotijo samo reševanje naloge.             
Soraziskovalka S25, denimo, je bila pretresena nad enim takim trenutkov, ki ga je tekom              
intervjuja zlovešče poimenovala Dogodek: 

»Ta Dogodek je bil to, da sem pike poskušala povezati s črtami. Te pike so bile zdaj precej manj ritmične.                    
Črte so bile bolj izrazite in močne. Med testnim dražljajem je šlo vse čist drugam in spet so se mi črte                     
povezale. Zdelo se mi je, da me spominjajo na klobčič volne. Nek vozel. Kar hočem povedat je, da se mi je                     
vizualno zdelo zmedeno. Videla sem prekrižan vozel iz teh črt. Ob zavozljanosti sem začutila neko paniko.                
Telesen feeling, da je popolnoma drugače. Ne bi je mogla locirat. Je pa ostala in potem sem se kar naprej                    
vračala na to.« (S25-02-P-03) 

Druga doživljajska kategorija znotraj prepoznave vzorca je znana abstraktna slika. To           
doživljanje se nanaša na trenutke, ko v dražljaju soraziskovalke prepoznajo neke vsebine. Te             
vsebine se jim ne dajo kot neke konkretne mentalne slike, ampak gre le za občutek, da jim je na                   
voljo znana interpretacija tega dražljaja. To interpretacijo lahko potem razprejo in jo naredijo             
izrecno – lahko jo spremenijo v predstavljanje, opisovanje, itd.  

S15, denimo, poroča o poznanih barvah sladoleda: 

»To ni bilo nekaj vidnega. Ni bilo, da če sem videla Planica sladoled, da sem videla to. Ampak je bil bolj                     
nekakšen spomin ... na taki ravni ... nematerialni, neotipljivi ... to je bolj stereotipen feeling. Spodbudi mi                 
neka čustva ... če je nemška zastava, mi vzbudi neka čustva, kako si predstavljam drugo svetovno vojno, na                  
primer ... ampak ni, da bi si dejansko predstavljala. To so samo neki občutki. Če si predstavljam sladoled so                   
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zraven tega neki občutki brezskrbnosti.« (S15-04-C-01) 

In o občutku, ki ga daje subkultura emo (tj. črna, vijolična in rožnata barva):  

»Takoj, ko pogledam te barve: EMO! Ne morem kontrolirat. Takoj, ko jih zagledam, jih povežem z nečim                 
v mojem življenju. In pol so občutja podobna kot takrat, ko sem doživljala to. To so mentalni občutki. Kot                   
ena nostalgija.« (S15-05-C-01) 

Pogosto se pojavljajo tudi povezave z različnimi narodnimi zastavami: 

»Takoj, ko sem zagledala barve, sem jih začela povezovati z asociacijami. Pomislila sem na zastavo ene                
države. Ta misel o asociaciji ni bila izgovorjena. Bila je le bežna misel.« (S25-03-C-02) 

Pogosta je bila nemška zastava (ob kombinacije črne, rumene in rdeče): 

»Tam so bile barve nemške zastave. Nisem si rekla 'Nemčija,' ampak sem vedela, da je to to.«                 
(S17-01-C-05) 

O asociacijah na zastave poroča tudi S14: 

»Ostale tri barve so bile en element: bile so zastave od slovanskih narodov. Zadnje je bila pa en outlier.                   
Vedela sem, da če bi bil roza, bi ga lahko grupirala skupaj s trojico, ker je bila tam rdeča in pol bi blo                       
drugače.« (S14-04-C-01) 

V naslednjem primeru pa vidimo, kako je soraziskovalka zagledala barve, ki so jo             
spominjale na rastafarijanske barve (rdeča, rumena, zelena), potem pa jih je razprla in si jih               
zapomnila prek opisovanja: 

»Najprej sem imela neko popolnoma vizualno izkustvo dražljaja. Potem pa sem ga spremenila. V mislih               
sem se zadrla 'rasta!'« (S04-01-C-01) 

Doživljajsko kategorijo znane abstraktne slike tako lahko povežemo z doživljanjem srži. To            
doživljajsko kategorijo smo že opisali v osmem poglavju o konkretnosti izvedbe študije. Srž je              
doživljanje, ki je povezano s specifičnim vidikom metakognicije, občutkom vedenja (feeling of            
knowing). Slednji se nanaša na doživljanje, pri katerem vemo, da nam je neko znanje na voljo, ne                 
da moramo to znanje priklicati v misli. Na primer, v tem trenutku se zavedam, da vem, kaj je                  
prestolnica zvezne države Maryland, ne da bi si izrecno rekel Annapolis. Doživljam občutek             
vedenja.  

Srž je povezana z doživljanjem znane abstraktne slike, saj gre za doživljanje neke vsebine,              
ki se nahaja na obrobju našega zavedanja. Vemo, da je tam, vendar še ni razprta. Lahko pa proti                  
njej sežemo z neko konkretno mentalno gesto, jo razpremo in nenadoma nam je na voljo nek nov                 
vidik doživljanja (Kordeš & Lipič, 2018, Kordeš & Demšar, 2018, Kordeš idr. 2019). Na primer,               
v tem trenutku sedim v tihi sobi, vendar se tišine ne zavedam. Zavedam se srži tišine. Lahko pa                  
svojo pozornost usmerim stran od računalnika, izven sebe, proti okolju, proti akustični kvaliteti             
sobe in tam nenadoma naletim na tišino. Srž tišine sem razprl in zdaj je tišina v ospredju moje                  
zavesti.  

Zadnja podkategorija prepoznave vzorca, ki smo jo izpeljali iz naših doživljajskih podatkov,            
je konkretna slika. Ta kategorija se nanaša na doživljanje, pri katerem dražljaj v soraziskovalki              
vzbudi vidno predstavo. Razlika med konkretno sliko ter predstavljanjem je v tem, da medtem ko               
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je slednja voljna (in vsaj običajno terja nekaj truda), je prva avtomatična in lahko celo               
nezaželena. Pogosto gre za humorne drobce doživljanja: 

»Ugotovila sem, da so oblike kot policijske lizike. Videla sem sliko policaja. To je bila jasna podoba. Ni                  
bila na ekranu. Bila je nekje za vidnim poljem in pred sabo sem še vedno videla ekran. Ni bilo zelo jasno                     
vizualno. Najprej je zavzela medlo miselno sliko. In potem sem sliko nekako potegnila. Bila je tam, ampak                 
naenkrat se je iz ozadja premaknila v ospredje, s čimer se je slika razjasnila. To se mi je dogajalo.«                   
(S16-03-O-01) 

Lahko imajo tudi čustven naboj: 

»Ugotovila sem, da ima slika podobo zmaja. Ta zmaj je v meni prebudil določena čustva, ki pa niso bila                   
preveč intenzivna. Brez tega čustva se ne bi mogla spomniti te asociacije. Videla sem modro nebo in                 
oranžnega zmaja. Oranžno sem konkretno videla, modra pa je bila bolj v ozadju. Zmaja sem videla na                 
zaslonu. Zaslon onkraj je imel globino: zmaj je bil v nekem prostoru, ampak ta globina ni dodala nobenega                  
pomena, noč ne pomaga, niti ni konstantno to v doživljanju. […] Zdaj, ko si me vprašal po tej globini, jo                    
nenadoma dobi, prej je pa ni bilo.« (S14-04-P-02) 

Soraziskovalkam so jih zmožne uporabiti kot način izvedbe naloge: 

»Za njimi ostanejo neke paslike, ki so kvalitativno precej drugačne od prej. Rumena ostane kot neko sonce,                 
rdeča kot jabolko. Na te se ne osredotočam. Te ostanejo. Osredotočam se na tiste, za katere nimam                 
asociacij.« (S14-01-C-01) 

10.2.1.3. Akustična komponenta 

Zadnja kategorija, ki spada pod pojavnost pa se ne nanaša na vidno, ampak na slušno zavest.                
In sicer gre za akustično komponento. Akustična komponenta je doživljanje zvoka, ki spremlja             
pojavnost posameznega objekta znotraj dražljaja oziroma pojavnost posameznega dražljaja.         
Najpogosteje se tako pojavlja pri nalogi s položaji, saj se pri tej nalogi pojavi en objekt naenkrat.  

Ta zvok ni nujno artikuliran in lahko gre le za momljanje v notranjem govoru, kakor               
nakazuje poročanje soraziskovalca S06: 

»Delal sem 'tm, tm, tm, tm.' To je bil moj glas. Bil je zadušen. Nisem prepričan, ali se je pojavil sam od                      
sebe, ali sem ga govoril jaz. Bilo je zelo na meji. Imam zelo močan občutek, da celotno stvar kontroliram                   
jaz (ne opazujem, ampak delam) [...] Občutek imam, da manipuliram s tem), vendar je ta zvok zraven                 
pomožno sam od sebe.« (S06-04-P-02) 

Nekatere soraziskovalke si ob pojavnosti objektov štejejo: 

»Ob tem, ko sem gledal sliko, sem ustvarjal zvok: 'hm, hm, hm, hm,« občasno pa sem si tudi štel ob                    
dražljajih. Štetje je potekalo v običajnem notranjem glasu. Mojem. Ta zvok je bil vedno isti. Niso bili                 
zvezani z lokacijo, ampak je bilo vseeno tako, kot da bi se ustvarila neka štiristopenjska lestvica, ki je                  
ostajala enaka ne glede na primer.« (S10-02-P-01) 

Pri nekaterih se to štetje dogaja v plesnem ritmu: 

»Ob vsakem dražljaju sem si verbalizirala »en in dva in tri in štir.« Spominja me na plesni ritem. V tem                    
zvoku je ritem čez vse vokalizacije, obenem pa znotraj številke in in zaslišim celo oktavo. Se pravi IIIIiin                  
en, iiiiiin dva. Tako.« (S07-02-P-02) 

Pri nekaterih soraziskovalkah pa je ta glas le nek abstrakten zvok, ki ni izrečen v njihovem                
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notranjem govoru: 

»Pogledam vsako piko in zraven nekaj zamomljam. To je tak čuden zvok. Ne bi ga mogla ponoviti. Ni ga                   
mogoče narediti z glasilkami.« (S17-04-P-02) 

Pojav akustične komponente je morda pomemben za našo razpravo o medosebni           
variabilnosti. V četrtem poglavju smo že razpravljali o raziskavah notranjega govora (Hurlburt            
idr., 2016; Fernyhough idr., 2018), kjer so pokazali, da spontan notranji govor vodi do              
nasprotnega vzorca možganske aktivnosti, kakor notranji govor, ki je vzbujen z nalogo. Glede na              
to, da se akustična komponenta ne pojavlja niti pri vseh soraziskovalkah, niti vedno pri eni sami                
soraziskovalki, ostaja empirično pomembna možnost, da vsaj del variabilnosti v podatkih lahko            
razložimo prek tega pojava.  

10.2.2. Prepoznava 

Druga doživljajska kategorija, ki jo umeščamo znotraj kategorije V. reda zaznava naloge, je             
prepoznava. Ta kategorija opisuje dve povezani vrsti doživljanja, kjer se ugotovitev, ali je testni              
dražljaj enak ali drugačen od spominskega, soraziskovalkam zgodi (torej je pasivna). Pri tem             
razlikujemo med dvema doživljajskima kategorijama: dražljaj se da kot enak/različen ter slutnjo.            
Ti dve doživljajski kategoriji se razlikujeta predvsem vzdolž stopnje gotovosti v odgovor.  

10.2.2.1. Dražljaj da kot enak/različen 

Najprej si poglejmo doživljanje, kjer se dražljaj da kot enak/različen. Pri tej vrsti             
prepoznave se soraziskovalkam dozdeva, da se ugotovitev, ali je testni dražljaj enak ali različen              
od prvega, zgodi v njihovi zaznavi. Skratka, v njihovi vidni zavesti je testni dražljaj ali enak ali                 
različen. Imajo občutek, da to ni nekaj, kar so storile one, ampak to vedenje prihaja nekje od                 
zunaj. Obenem je s tem običajno zvezana precejšnja mera gotovosti v to, da je enakost oziroma                
različnost, ki spremlja nek dražljaj, pravilna. S15, denimo, poroča: 

»Nisem si zapomnila, ampak sem samo prepoznala. To je kot ko rišeš in ti je vse jasno, potem pa nekdo                    
nov pogleda sliko in takoj vidi, kaj je narobe. No, na podoben način sem prepoznala tukaj. [...] Bilo je tako                    
očitno, ali je isto ali ne, da mi sploh ni bilo treba brskati po spominu.« (S15-04-01) 

S07 primerja doživljanje, kjer se dražljaj daje kot enak/različen s postopkom zapominjanja: 

»To drugo [testni dražljaj] je drug proces. Manj dela je. Prvega si moraš zapomnit. Pri drugem pa samo                  
preverjaš model. To je popolnoma drugačen proces. Ni ti treba najti nobenih relacij, razen med drugim in                 
prvim dražljajem. In ta relacija je lahko samo nek občutek, pač […] To je v veliki meri vezano na to, ali                     
prepoznam gestalt. Pogledam, ali drugi dražljaj ustreza temu občutku celote, ki sem ga dobila prej [...]                
Napačna je pogosto že takoj napačna, če je pa pravilna, pa primerja in takrat išče napako. Če pa zaznam, da                    
ni, potem takoj vidim in takoj rečem, da ni.« (S07-01-O-03) 

S15 pa poroča o enem vidiku razlike med dražljajem, ki se daje kot enak/različen ter               
primerjavo z nečem v mentalnem prostoru:  

»Za razliko od takrat, ko ugotovim v zaznavi, ko primerjam, čutim neko zadovoljstvo ob ugibanju. Ko                
primerjam, ali naredim enak gib med testnim dražljajem, je v tem nek dober feeling.« (S15-04-O-02) 
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10.2.2.2. Slutnja 

Druga doživljajska kategorija, ki jo umeščamo v prepoznavo, pa je slutnja. Pri slutnji gre za               
intuicijo, ali je testni dražljaj enak ali različen od spominskega. Gre za nek medel občutek, ki ga                 
soraziskovalke pogosto doživljajo kot nekaj telesnega. Bistvena razlika med slutnjo in tem, da se              
dražljaj da kot enak/različen je v tem, da so soraziskovalke pri slutnji sorazmerno negotove v to,                
ali zares vedo, kaj je pravilen odgovor. S06 poroča o občutku v trebuhu: 

»Med testnim dražljajem sem preprosto vedel, kakšen je odgovor. Kadar nekaj ni ustrezalo [globalnemu              
občutku], sem prejel nek signal v smislu, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti. Nekaj me je zaščemelo v                    
trebuhu. Ko nekaj ni enako, je občutek konsistentno tak. (S06-01-C-02) 

S19 pa poroča o občutku v prsnem košu: 

»O odgovoru sem se odločila na podlagi tega občutka. To je bil preplet neke pozornosti in občutka v                  
prsnem košu, na podlagi česar se odločim, ali je prav ali narobe. Ne vem sicer, ali je prav ali narobe. Ne                     
vem racionalno. Preprosto telesno vem.« (S19-01-O-01) 

S19 kasneje natančneje opiše ta občutek: 

»To je bil nek gut feeling. Nahajal se je nekje v mojem trebuhu. To je bil tak umirjen občutek, kakor da bi                      
se nekaj usedlo. Položilo.« (S19-03-O-01) 

Naša poročila o prepoznavi lahko povežemo s fenomenološko raziskavo intuicije, o kateri            
poroča Petitmengin (takrat Petitmengin-Peaugot, 1999). Z uporabo mikro-fenomenološkega        
intervjuja je zbrala opise intuitivnega izkustva. Točneje, popisuje veliko število doživljajskih           
gest, ki so vpletene v doživljanju intuicije (npr. prepuščanje, pri katerem se posameznice             
osredotočijo na biti v trenutku, ipd.). Medtem ko intuicija, kakršno opisuje Petitmengin-Peaugot            
ne ustreza enoznačno doživljanju prepoznave, kakršno smo opazili v naši raziskav, pa lahko             
vlečemo določene vzporednice.  

Nadalje, Petitmengin opisuje večje število gest, ki vodijo v intuitivno stanje. Ena izmed njih              
se dotika spremenjenega občutka telesa in prostora, točneje občutka enosti: »Gre za občutek, da              
si eno, zbrana skupaj, cela. Dva izmed ljudi, ki smo ju intervjuvali, opisujeta notranji 'steber'.               
Močen občutek prisotnosti. Biti tam, ki ga spremlja občutek enosti. To je občutek globoke              
ukoreninjenosti, moči in energije, ki je občutena v bokih in nogah.« (prav tam, str. 51) Medtem                
ko lahko opazujemo določene razlike med opisom intuicije, ki ga podaja Petitmengin, ter našimi              
doživljajskimi opisi slutnje (npr. kje v telesu se zgodi to doživljanje), pa obenem lahko opažamo               
tudi nekatere podobnosti (npr. med občutenjem »stebra« in usedanjem v trebuhu, ki ga opisuje              
S19). 

Še ena vzporednica je tudi ta, da Petitmengin izpostavlja, da »trenutek pojava intuicije ne              
vključuje opisa dejanja.« (prav tam, str. 69) Ne gre za dejanje, ki ga lahko voljno izvršimo,                
ampak za proces, ki se zgodi sam od sebe. Bistveno je, da v oziru do odziva na intuicijo                  
Petitmengin poroča o tem, da ljudje občutijo gotovost, koherenco in pomen. Morda najbolj             
pomembno za nas pa je to, da Petitmengin poroča o tem, da je intuicija nekaj, »kar se [ljudem]                  
zgodi,« nekaj, »kar se [jim] da (prav tam, str. 71).«  

Drugi tok razprav, ki si ga lahko pogledamo glede prepoznave, pa se nanaša na raziskave               
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intuicije v kontekstu hipoteze telesnih označevalcev (somatic marker hypothesis). Gre za teorijo,            
ki jo je razvil nevroznanstvenik Antonio Damasio. Načeloma tako pri odločanju           
predpostavljamo, da do zaključkov pridemo na podlagi eksplicitno dostopnega znanja. Da se            
zavedamo okoliščin in posledic naših dejanj (Damasio, 1994). Tovrsten vpogled v lastno            
procesiranje pa je nekoliko optimističen. Če si za primer ogledamo žejo. Ta se začne kot               
popolnoma kemijsko pogojena interakcija med ledvicami in možgani. Ko nam v krvi začne             
primanjkovati vode, se nam žile skrčijo in te spremembe zaznajo hipotalamične celice.            
Vazopresin o tem obvesti ledvice, ki začnejo zadrževati vodo ter v krvni obtok sproščati renin.               
Ta sintetizira živčne prenašalce in prek subforničnega organa sklene krog s hipotalamusom, iz             
katerega izvira občutek žeje (Bear idr., 2007). 

V našem telesu se odvije veriga fizioloških in kemijskih procesov, dolgo preden ozavestimo             
hrepenenje po vodi. To »dispozicijsko znanje« o žeji, zapisano v hipotalamusu, potem sproži             
strategijo, ki nas bo vodila k iskanju pijače, ne da bi bilo v tem vpleteno izrecno znanje                 
(Damasio, 1994). Pri mnogih odločitvah se res poslužujemo natančne ekonomske analize, pri            
kateri tehtamo dobre in slabe plati dane izbire, njeno ceno in morebitne posledice. Preden pa se                
lotimo tovrstne razčlembe, pa pogosto »doživimo neprijeten občutek v želodcu (prav tam, str.             
173). To je t.i. telesni označevalec, fiziološki odziv, ki nas prisili, da preusmerimo pozornost na               
morebitno nevarno situacijo in nam tako drastično zmanjša število izbir.  

Vlogo telesnih označevalcev pri odločanju so Bechara in kolegi (1997) preverjali z iowsko             
hazardersko nalogo (Iowa gambling task). Udeleženke so predse dobile štiri komplete kart,            
označene s šiframi od A do D. V poljubnem časovnem okvirju so morale obrniti po eno karto.                 
Vsak kupček je s sabo nosil nagrado. Karte iz A in B so udeleženko nagradile s 100$, iz C in D                     
pa s 50$. Ob naključnih kartah pa so bile s posameznimi kupčki povezane tudi kazni; višje pri A                  
in B, manjše pri C in D. Torej sta kupčka A in B sprva bolj privlačna, ampak dolgotrajno igranje                   
z njima vodi v izgubo, medtem ko sta kupčka C in D sprva videti slabša, na dolgi rok pa vodita v                     
dobiček.  

V eksperimentu sta bili udeleženi dve skupini. Prve so bile zdrave posameznice, druge pa so               
bile bolnice s prefrontalnimi poškodbami, ki so povezane z nezmožnostjo odločanja (prav tam).             
Med igranjem so merili njihove vedenjske in psihofizične odzive. Na vsakih toliko povlečenih             
kart so jih izprašali glede tega, ali se jim že svita, kakšna so pravila igre, ter kako izbirajo svojo                   
strategijo. Merili so jim tudi prevodnost kože. Ugotovili so, da so zdrave udeleženke razvile              
odziv prevodnosti kože, kadar so izbirale karto z manj ugodnih kupčkov, tudi če še niso znale                
artikulirati, kakšna točno so pravila. »[A]ktivacija prikritih pristranskosti se je zgodila pred            
eksplicitnim sklepanjem na podlagi dostopnih dejstev (Bechara idr., 1997, str. 1294).« Po drugi             
strani pa udeleženke s frontalnimi motnjami nikdar niso razvile telesnih označevalcev, zaradi            
katerih bi se izogibale manj ugodnim kupčkom. Še več! Tudi ko so enkrat razvozlale pravila               
igre, so še vedno izbirale kupčke, ki so vodili v izgubo.  

Glede na to, da je doživljajska kategorija slutnja, ki smo jo opazili v naših podatkih, tesno                
zvezana s telesnimi občutki, menimo, da pri tem gre za pojav, ki je soroden intuiciji, kakršno                
opisuje Damasio.  
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10.3. Nevpletna zaznava  

Zadnja podkategorija doživljajske kategorije fenomeni v ospredju zavesti je nevpletena          
zaznava. Nevpletena zaznava je doživljanje, do katerega pride, kadar se naloga pojavlja v             
doživljanju soraziskovalk, vendar te na noben način ne poskušajo rešiti naloge prepoznave            
spremembe. Nevpletena zaznava se tako lahko izvrši v zavesti soraziskovalk tudi, kadar le             
opazujejo ekran, na katerem poteka naloga prepoznave spremembe, ne da bi jo dejansko izvajale.              
Nevpletena zaznava vsebuje dve podkategoriji: odtis in pasliko.  

10.3.1. Odtis 

Odtis je zelo surov del vidne zavesti, pri čemer gre za to, da se soraziskovalke zavedajo, da                 
je tam nekaj bilo. Ključnega pomena je to, da to ni vidno izkustvo – gre bolj za slutnjo izkustva.                   
Metafora, s katero soraziskovalke pogosto opisujejo to doživljanje, je, da je, kakor ko se              
primemo svoje roke in jo nato spustimo. Po tem se še nekaj časa zavedamo, da je nekaj bilo tam.  

Soraziskovalec S29 podaja naslednji opis: 

»To je samo zelo lahek občutek vedenja. Samo rahel dotik, zaradi katerega vem, kje je nekaj bilo.«                 
(S29-01-O-01) 

Dalje S29 poroča: 

»To ni bila impresija objekta, ali podobe, ampak bolj premikanja. Čuti se, kot da se gibanje nadaljuje brez 
očesnega premikanja, gibanje samo pa se nahaja na enem samem mestu. Čuti se kakor gibanje, ki ostane na                  
ekranu.« (S29-03-O-02) 

O surovi naravi tega doživljanja poroča S16: 

»Med pavzo imam neko bolj nejasno sliko. Nisem vedela, katere barve so. Kljub temu pa sem imela neko                  
podobo, nek občutek zadaj v glavi, da barve so, niso pa bile projicirane. Imela sem podobo kvadrata, v                  
katerem se pojavljajo barve. Za očmi sem čutila svetlo sive kroge.« (S16-03-C-01) 

In podobno S12: 

»Med pavzo sem se prostorsko pomikal po pikah. To doživljanje sploh ni bilo vizualno [...] V resnici sploh 
nisem imel vidne predstave o teh pikah. Nisem ustvarjal neke celostne reprezentacije. Vsako piko posebej               
sem pogledal ločeno in nekako se mi je ustvaril občutek v glavi, da je na tem mestu pika. Ta občutek je bil                      
to, da so se mi v področju glave prostorsko umestile pike. V mentalnem prostoru so se dodajale tja. Kar je                    
to bilo, je bilo to, da sem čutil njihovo lokacijo.« (S06-04-P-02 

Pri doživljanju odtisa je bistvena časovna komponenta: prisoten ostane nekaj časa po            
izginotju dražljaja, potem pa hitro izgine. Na ta način je odtis nekoliko soroden retenci, o kateri                
piše Husserl v kontekstu časovne zavesti – torej o tem, da se v vsakem danem trenutku                
zavedamo predhodnega trenutka. Podobno dinamiko opisuje S05 glede odtisa:  

»Spominski dražljaj je imel časovno komponento prikazovanja. Pike so za sabo pustile odmev, ki je počasi 
bledel. Te odmeve sem potem povezal med sabo. Torej sem ustvaril pot, vendar ne iz slik, ampak iz nekega                   
občutka, ki sem ga dobil iz spomina.« (S05-02-P-02) 

S02 pa, denimo, poroča o tem, kako je poskušala uporabiti odtis, ki ga med intervjujem               
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imenuje »brain print,« da bi si tako lažje zapomnila spominski dražljaj, vendar ji to ne uspeva: 

»Delala sem brain print. Ampak to ni bilo učinkovito. Ko sem ga zaznala, sem bila kar prepičana, ampak                  
potem se je to prepričanje zmanjšalo ob odgovoru.« (S01-04-P-02) 

10.3.2. Paslika 

Druga doživljajska kategorija, ki jo umeščamo v nevpleteno zaznavo, je paslika. To je vidik              
doživljanja, ki je povezan s teoretičnim pomenom te besede (afterimage) – torej gre za vidik               
vidne zaznave, pri katerem ob tem, ko premaknemo pogled z enega predmeta, za njim vidimo               
vidni odmev v nasprotnih barvah (na primer, ko gledamo v sonce in v našem vidu za njim ostane                  
črna sled). Ta vidik doživljanja soraziskovalke sicer lahko uporabijo strateško, vendar jih            
obenem lahko tudi moti pri zapominjanju.  

O pasivni naravi paslik – torej o tem, da se soraziskovalki dogajajo in da jih ne ustvarja ona                  
– poroča S04. Obenem poroča o tem, da gre za doživljanje, ki bi jo lahko zmotilo pri reševanju: 

»Paslike so nekaj strogo vizualnega; pojavijo se ko dražljaj izgine, potem pa njihova barva hitro bledi.                
Zmedlo me je, ker so se pojavile tudi po testnem dražljaju in so ostale v spominskem dražljaju naslednjega                  
primera [...] Paslike se mi dogajajo in če jih ne bi izkoristila v svoje dobro, bi mi bilo moteče.«                   
(S04-01-O-01) 

O tem, da gre za fiziološko pogojen pojav, kakršne so paslike v teoretskem smislu, poroča               
S14: 

»Ko vidim spominski dražljaj, če med pregledom vmes pomežiknem, si ustvarim pasliko. To je nek               
afterimage in tako se cel prvi dražljaj še malo razvleče v pavzo.« (S14-01-O-03) 

Dalje o tem, da gre za nekaj, kar se soraziskovalkam dogaja, S19:  

»Videla sem črte, krogi so zbledeli, to pa je spremljala verbalizacija. Tudi črte so bile blede, v smislu da so                    
bile sivočrne, kroga pa niti nisem videla celega. Videla sem malce kroga takoj ob črti, vse onkraj pa je                   
preprosto izginilo. Ko sem videla v mislih te podobe, sem ponavljala gib sedmice (dvakrat ali trikrat) pri                 
čemer sem premikala oči [...] O tej bledi podobi imam občutek, da sem jo doživljala pasivno. Odmislila bi                  
jih lahko le, če bi pogledala stran.« (S19-04-P-02) 
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Poglavje 11. Razvrstitev odzadnjih občutkov 

Te dvoumnosti, odvečnosti in pomanjkljivosti nas spominjajo na tiste, ki jih doktor Franz Kuhn 
pripisuje določeni kitajski enciklopediji z naslovom 'Nebesni emporij blagohotnega znanja.' Na 

njenih oddaljenih straneh je napisano, da so vse živali razdeljene na: a) tiste, ki pripadajo 
Cesarju, b) balzamirane, c) krotke, d) sesljajoče pujske, e) sirene, f) prečudovite, g) pritepene 

pse, h) tiste, ki so vključene v tej razvrstitvi, i) ponorele, j) nepreštevne, k) narisane z zelo tankim 
čopičem iz kameljega krzna, l) et cetera, m) tiste, ki so ravnokar razbile vrč z vodo, n) tiste, ki so 

od daleč videti kot muhe. 

 - Jorge Luis Borges, Analitični jezik Johna Wilkinsa (1964) 

 

V prejšnjem poglavju smo si pogledali tiste vidike doživljanja, ki so med izvedbo naloge              
prepoznave spremembe v ospredju doživljanja soraziskovalk (t.i. fenomeni v ospredju zavesti).           
Točneje, pogledali smo si tista doživljanja, kjer soraziskovalke izrecno poskušajo rešiti nalogo.            
V tem poglavju si bomo pogledali odzadnje občutke – tiste vidike doživljanja, ki sicer vplivajo               
na to, kako je biti neka posameznica med izvedbo naloge, vendar ti vidiki doživljanja v trenutku,                
ko soraziskovalke doživljajo nalogo, niso nujno prisotni v njihovi zavesti. Povedano drugače, gre             
za predreflektivne vidike zavesti (saj se jih soraziskovalke ovedo, šele ko poročajo o svojem              
doživljanju) (Froese, Gould & Seth, 2011; Froese, Gould & Barrett, 2011).  

V naši raziskavi smo ustvarili tri kategorije IV. reda, ki spadajo znotraj odzadnjih občutkov:              
usmeritev do naloge, ki se dalje pomembno razdeli na pozornostna nagnjenja in odnos do              
naloge, in atmosfero doživljanja. Doživljajski kategoriji IV. reda usmeritev do naloge in            
atmosfera doživljanja predstavljata dva pomembna vidika doživljanja izvedbe naloge: prva          
predstavlja to, kako soraziskovalke implicitno interpretirajo psihološko nalogo ter kako se v            
svojem doživljanju obrnejo proti njej (tj. na kakšen način usmerijo pozornost nanjo). Slednja pa              
predstavlja nekakšen okvir doživljanja, nekaj, kar se lahko spreminja, pri čemer fenomeni v             
ospredju doživljanja ostajajo enaki. Atmosfera doživljanja tako predstavlja obarvanost         
doživljanja, nekaj, kar povezuje različne doživljajske tokove v nek celosten občutek tega, kako je              
biti nekdo v konkretnem trenutku.  

11.1. Pozornostna nagnjenja  

Najprej se bomo osredotočili na pozornostna nagnjenja. Pozornostna nagnjenja se nanašajo           
na različne načine, na katere se lahko obrnemo proti nekemu predmetu. Gre za odnos znotraj               
naše pozornosti, ki ga zavzamemo do dotičnega predmeta. Ne gre za neko izrecno interpretacijo              
ali analizo predmeta, ampak za to, kako pozornost uperimo proti njemu. Skladno z našim              
analitičnim pristopom do naših surovih podatkov smo bili med izvedbo raziskave teoretsko            
naivni – torej se pri analizi podatkov nismo posluževali predhodnih odkritij iz literature. Po              
opravljenem zadnjem krogu analize pa smo ugotovili, da ta kategorija ustreza konceptu, ki je bil               
že raziskan znotraj empirične fenomenologije: 

Pozornostna nagnjenja (attentional dispositions) so prve opisale Petitmengin idr. (2009) v           
raziskavi o doživljanju zvoka. Pišejo, da se lahko proti izvoru nekega zvoka obrnemo na tri               
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različne načine, torej lahko pozornost proti njemu usmerimo na tri različne načine. Prvi je, da               
smo pozorni na to, kaj je proizvedlo nek zvok. Na primer, če zaslišimo zvok stekla, ki se je                  
razbilo, se lahko proti njemu obrnemo tako, da ugotovimo, da gre za kozarec. Drugo pozornostno               
nagnjenje, s katerim se lahko obrnemo proti zvoku, je, da smo pozorni na to, kakšna je kvaliteta                 
nekega zvoka: lahko smo, na primer, pozorni na višino, barvo, jakost, ipd. Tretje pozornostno              
nagnjenje, ki ga v oziru do zvoka opišejo Petitmengin in kolegice, pa je, da smo pozorni na to,                  
kako nek zvok občutimo v telesu: kako nas praskanje z nohti po tabli strese.  

Nadalje, v raziskavi o doživljanju meditacije Kordeš in kolegice (2019) opišejo različna            
pozornostna nagnjenja, ki jih lahko zavzamemo do občutka bolečine. Bolečina, denimo, je lahko             
nekaj, kar nas popolnoma prevzame do te mere, da prenehamo z meditiranjem. Proti njej se               
lahko usmerimo s stoičnim prenašanjem, torej kot nekaj, kar moramo vzdržati. Lahko jo motrimo              
z raziskovalno radovednostjo, kot le še en vidik doživljanja, itd. O povezanem konceptu             
razpravljata Barbara Pieper in Daniel Clenin, ko govorita o t.i. zaznavni referenci (perceptual             
reference). Pišeta o tem, da glede smer, iz katere opazujemo nek predmet (npr. od zgoraj dol, od                 
spredaj naprej, itd.) ta ne spremeni le tega, kako ga vidimo, ampak tudi kakšne impresije ga                
spremljajo in posledično, kakšna je vsebina naših misli. »[K]ar zaznavam,« pišeta, »je odvisno             
od tega, kako zaznavam, kar pa je spet odvisno od tega, kaj zaznavam (Pieper & Clenin, 2010,                 
str. 10, poudarki v izvirniku).« 

Ko govorimo o doživljanju naloge vidno-prostorskega delovnega spomina, smo opazili pet           
vidikov doživljanja, ki smo jih umestili v kategorijo IV. reda pozornostna nagnjenja. In sicer gre               
za ločenost od naloge, sklopljenost z nalogo, naloga do tebe, proti nalogi in ne na nalogi. Za                 
razliko od zgoraj navedenih primerov iz literature tu ne gre za doživljanje zvoka ali bolečine,               
ampak gre za to, na kakšen način se soraziskovalke povežejo s samo nalogo.  

11.1.1. Proti nalogi in naloga do tebe 

Začeli bomo s tistim pozornostnim nagnjenjem, za katerega menimo, da predstavlja način,            
na katerega smo pozorni na nalogo, ki bi bil samoumeven večini raziskovalk, preden bi pogledali               
to, kaj udeleženke v takšnih raziskavah konkretno doživljajo: proti nalogi. Pri pozornostnem            
nagnjenju proti nalogi soraziskovalke pozornost jasno usmerijo proti nalogi sami, predmet           
njihove zaznave postane dražljaj, to doživljanje pa lahko (vendar ne nujno) spremlja občutek             
smeri: in sicer od njih do naloge. Občutek, je, kakor da z nalogo nekaj počnejo, kakor da sežejo                  
vanjo in nad njo izvajajo neke mentalne operacije.  

Kakor piše soraziskovalec S29:  

»Reševanje se zdi bolj agresivno. Ne puščam, da naloga pride do mene. Jaz sem tisti, ki seže iz sebe in se                     
vsilim nad nalogo.« (S29-02-P-03) 

Ali pa soraziskovalec S10, ki je uporabljal motorično strategijo, da je rešil nalogo:  

»Naloga mi je bila težja kot prej in zato je bil cel način reševanja drugačen. Prej je bilo dovolj, da sem imel                      
samo vtis slike, zdaj pa sem moral imeti veliko več fokusa na nalogi. Stran sem moral potiskati stvari, ki                   
niso povezane z nalogo. S pogledom sem delal gibe od predmeta do predmeta. Skakal sem po njih.«                 
(S10-01-C-06) 
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V devetem poglavju smo opisali »analitično« reševanje naloge, kjer so soraziskovalke           
uporabljale obilico mentalnih gest, da so rešile nalogo. To domnevo lahko najlepše ponazorimo s              
tem, da izpostavimo razliko med dvema različnima načinoma reševanja naloge: S05 je bil v              
nekem primeru ločen od svojega izvajanja naloge. Poroča:  

»Nisem točno vedel, kaj bi delal s spominskim dražljajem. Od njega sem bil disociiran. Moja pozornost je                 
bila nekje drugje. Nisem še imel ponotranjenih navodil, da bi takoj vedel, kaj bi moral narediti, da si                  
zapomnim.« (S05-01-C-01) 

V naslednjem primeru se je ta vidik njegovega doživljanja močno spremenil. Točneje,            
prisotno je bilo neko »poskušanje,« neka zelo jasna dejavnost z njegove strani:  

»Gledal sem križec in si poskušal zapomniti, kaj ga obdaja. To je bila nekakšna 2d slika krogcev. Kvadrata                  
ni bilo. Oblike v resnici niso bile prisotne. Videl sem samo barve. […] Poskušal sem voljno dojeti neko                  
celoto.« (S05-01-C-02, naši poudarki) 

Dlje ko poteka reševanje naloge, bolj analitičen postaja S05 in zdi se, da je več stvari, ki jih                  
počenja z nalogo. Tu je pomembno, da se zavedamo tega vidika pozornostnega nagnjenja proti              
nalogi, torej da gre za množico gest, ki jih izvajamo nad njo, kakor vidimo v naslednjem                
primeru: 

»Zavzel sem novo strategijo. Videl sem barve in premaknil oči v nasprotni smeri urinega kazalca in sem si 
ustvaril sliko. Še vedno sem videl samo barve. Brez oblik. Fiksacijski križ, recimo, je bil totalno izven                 
mojega zavedanja. Tu sem si zraven še verbaliziral barve. […] To so bile voljne besede, samo da jih nisem                   
izrekel kot cele besede. Bolj je bila skrajšana verzija teh besed. Ustvarjal sem tako ta vtis barv, kakor                  
besede.« (S05-01-C-03) 

Morda je najboljši prikaz tega, da pri odnosu proti nalogi soraziskovalke nekaj počnejo z              
nalogo, sledeči primer. 

»Ponovno so se pokazali tile štirje liki, em, in kar je, kar, kar je bilo mogoče ključno pri tem je to, da sem                       
se spet zavestno poskušal prepričat v to, da si ne zapomnim dejanskih likov, kar je bila recimo moja                  
strategija, ampak sem si šel zavestno zapomnit, a so konveksni in konkavni, oziroma a so, ne točno s temi                   
besedami, a so ugreznjeni, a so napihnjeni, koliko majo kotov, in ali … in še ena stvar je bila, a so                     
ukrivljeni, a so pravokotni. Nekako, tri, tri mo, modalnosti vsakega lika sem si zapomnil. Potem je to                 
zginlo, em, in medtem vmes se ni dogajalo neko rehearsanje, sploh zato, ker sem ponavadi, ker sem bil                  
prekinjen, v tem zadnjem primeru, še preden sem si lahko zapomnil vse like. Je že zginlo in sem pol bil tko                     
»kaj je že tam tko nekje gor.« Pač, em, em, in potem so se pokazali nazaj, kjer … ja, kjer sem, ja, skoz                       
opažam, da imam to nasprotno smer urinega kazalca, kjer sem v nasprotni smeri urinega kazalca primerjal                
like, ki so bili na screenu, z nekimi mojimi, s to mojo interno reprezentacijo.« (S05-03-O-01) 

S05 je torej za vsak objekt našel več načinov, na katerega si ga lahko zapomni, nekaj, kar je                  
imenoval »pravila.« Pri vsakem izmed teh pravil je v resnici šlo le za različno strategijo               
zapominjanja. Vseeno pa v njegovem načinu reševanja – v hitri, namerni uporabi pravil, –              
vidimo, da je ves čas nekaj počel z nalogo.  

Drugo pozornostno nagnjenje na nek način predstavlja nasprotni pol od odnosa, kjer gremo             
proti nalogi in sicer gre za to, da soraziskovalke pustijo, da naloga pride do njih. Naloga do tebe                  
je odnos, kjer soraziskovalke pustijo, da se jim dražljaj da takšen, kakršen je. Z njim ne                
poskušajo narediti ničesar, nad njim ne poskušajo izvesti neke mentalne operacije. Preprosto            
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odprejo pozornost in pustijo, da se jim naloga nakaže sama od sebe.  

»En del neobremenjenosti je to, da se pustim, da se dražljaj vtisne vame. Ampak to ni pasivnost. Ni da                   
ničesar ne počnem.« (S22-04-C-01) 

S22 dalje poroča: 

»Ko se dražljaj da, ne delam nič z njim, samo srečam se z njim. Pri primerjavi pa pogledam in tu ni občutka                      
kot da nekaj razčlenim, ali da se je nekaj disintegriralo, ker jaz nekaj naredim, ampak samo pogledam in                  
nekaj naredim. To je običajna pozornost, ki je prisotna pri vsakem branju, recimo. Pogledam tja in je neka                  
beseda. Pri receptivni pozornosti [prepoznava prek zaznave] pa je nek neartikuliran vtis o tem, kaj je tam.                 
Ta pozornost je aktivna v tem smislu, da tja pogledam. Pri tej receptivni pozornosti se le srečam s tem. Ni                    
da sem popolnoma neinvestirana v to, ampak je tako ... srečam.« (S22-04-C-03) 

Podobno doživljanje opisuje soraziskovalka S15: 

»Samo pustila sem, da so se pike zgodile. Zaupala sem si, da bom vedela, ali je naslednja pravilna ali ne.                    
Bilo je kot da bi odklopila nalogo. Gledala sem samo plus in bilo je malo kot da bi meditirala. Da ne bi                      
rabila razmišljat, ne o krogcih, ne o ničemer.« (S15-02-P-04) 

Dalje, soraziskovalka S19 poroča o medigri tega, da ta receptivni odnos spremlja odsotnost             
izrecnih mentalnih gest:  

»Ni bilo, kot da sem naredila gesto v svet, ampak se je svet vtisnil vame. Jaz sem ga zaobjela s pozornostjo                     
in potem je nekaj prišlo od zunaj in se zagozdilo v mene, v prsa, kakor da bi tam nekaj nežno brbotalo.«                     
(S19-05-C-02) 

Opažamo lahko torej dve pozornostni nagnjenji. Če poenostavimo, lahko rečemo, da gre pri             
enem za to, da se med izvedbo naloge delovnega spomina sami nalogi približamo tako, da nad                
njo izvajamo neke mentalne operacije (tj. strategije), pri drugi pa zato, da pustimo, da naloga               
pride do nas in jo rešimo intuitivno (torej brez občutka strateških gest, ki bi jih uperili proti                 
dražljajem).  

11.1.2. Različne oblike povezave z nalogo 

Kakor med naloga do tebe in proti nalogi lahko tudi pri naslednjih dveh pozornostnih              
nagnjenjih opazimo nekakšno dvojnost. Ponavljamo, da ko razpravljamo o takšnih odnosih,           
kakršne so dihotomije med različnimi vidiki doživljanja, poenostavljamo naša opažanja in le            
ponujamo nek okvir, znotraj katerega lahko lažje razmišljamo o teh fenomenih.  

Prva izmed teh dveh pozornostnih nagnjenj je sklopljenost z nalogo. Pri tem gre za občutek               
povezave z nalogo, kakor da obstajata le soraziskovalka in naloga. Bistven vidik doživljanja             
sklopljenosti z nalogo je, da se zdi, da preostali svet izgine in da obstajata le ti in naloga.                  
Soraziskovalka S21 poroča o tem doživljanju kot o nekakšnem mehurju:  

»To je nek bubble. Moja pozornost je skoncentrirana tukaj spredaj na nalogi. Ta bubble je neka ful prijetna                  
osredotočenost na nekaj. Ta fokus mi je ful všeč. In okolje izgine. In tudi tebe se ne zavedam. Ni bilo sploh                     
nekega vedenja, kje sedim. Bila je samo ta naloga. In v tem sem čutila neko toplino. Toplino zame in za                    
izvajanje naloge. Ni bila kot sonce, ampak je bila toplina za moje misli.« (S21-02-P-02) 

Dalje, S24 poroča o vidiku sklopljenosti z nalogo, kjer preostanek sveta zbledi:  
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»Sploh nisem bil več pozoren na okolico. Popolnoma sem se osredotočal na nalogo in vse, kar je bilo, je bil                    
nek ritem reševanja. Nisem imel nobenih misli. Vse, kar je bilo, je bilo reševanje naloge.« (S24-01-P-02) 

Kar je zanimivo, je to, da v povezavi s tem vidikom doživljanja – torej s povezanostjo med                 
soraziskovalko in psihološko nalogo – opažamo določeno mero aktivnosti, ki je ni opaziti le              
medtem, ko se soraziskovalke usmerijo proti nalogi, ampak tudi v tem, kako se od nje ločijo:  

»Vidim, da je narobe in potem preprosto izklopim pozornost. Moje oči še vedno sledijo pikam, ampak to                 
delajo popolnoma same od sebe. Ni da jaz zraven kaj dodajam.« (S27-04-P-02) 

Podobno gesto opisuje S21:  

»Ko končam z nalogo pride do neke razširitve pozornosti. Najprej se ful fokusiram na nalogo in potem                 
neham in je nenadoma več prostora. Ti not prideš. Malo se poveča moja pozornost v prostor.«                
(S21-01-O-03) 

Sklopljenost z nalogo torej predstavlja tako močan odnos med nalogo in soraziskovalko, da             
se ne more preprosto ustaviti. Za premeno med tem doživljanjem in doživljajskim tokom, ki bo               
sledil – karkoli že bo to – je potrebna izrecna gesta.  

Drugi pol tega vidika pozornostnih nagnjenj je ločenost od naloge. Če pri sklopljenosti z              
nalogo govorimo o povezanosti med soraziskovalko in psihološko nalogo, pa pri ločenosti od             
naloge gre za to, da se psihološka naloga zdi nekako daleč stran. Ne zdi se toliko, da gre pri                   
nalogi vidno-prostorskega delovnega spomina za nekaj, s čimer so soraziskovalke v interakciji,            
ampak je bolj, kakor nekaj kar opazujejo. Metaforično je bolj podobno temu, da gledajo posnetek               
na računalniku, kakor da igrajo računalniško igro.  

Soraziskovalka S02 poroča:  

»Ne vem, nekaj me je zmotilo na teh krogcih in potem sem nekako nepozorna postala na nalogo. Kakor da                   
sem v istem trenutku si dražljaj zapomnila in pozabila in potem sem že med pavzo kliknila, kao da je                   
narobe.« (S02-01-O-03) 

In dalje, soraziskovalka S27: 

»Nisem bila čisto pri nalogi. Sem jo reševala in pomembno mi je bilo, da jo rešim dobro, ampak sem se pa                     
tudi ful zavedala sobe in tebe, ko sediš za mano [...] Kar se mi je zgodilo je bilo to, da mi je od prejšnjega                        
primera ostala neka celota in potem nisem vedela, ali zdaj primerjam s tem primerom, ali s tistim od prej. In                    
o tem sem razmišljala.« (S27-04-O-01) 

Zgoraj smo omenili, da so odzadnji občutki lahko različni, medtem ko fenomeni v ospredju              
doživljanja ostajajo enaki, kar pa celostno spremeni, kako je biti nekdo v danem trenutku. Tako               
lahko vidimo, kako se trenutki, ko se dražljaj da kot enak/drugačen lahko razlikujejo glede na               
pozornostno nagnjenje. Pod sklopljenostjo z nalogo je ta način prepoznave sledeč:   

»Lep opis tega bi bil, da vedenje, da je napačno, ni bilo v glavi. Torej znanje je bilo nekje spredaj in pred                      
mano. Ni bilo neko kognitivno vedenje. Bolj sem se čustveno odzval na to, kakor pa razmišljujoče,                
kognitivno ali pa ne vem kaj.« (S13-04-C-02)  

Po drugi strani pa ko soraziskovalke gredo proti nalogi gre za odločitev, za konkretno              
mentalno gesto.  
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»Ne brskam po zavesti, ampak se samo čim hitreje odločim. In ne bi stala za tem občutkom. Ne vem                   
zagotovo.« (S07-01-C-02) 

Zadnje pozornostno nagnjenje je ne na nalogi, kjer soraziskovalke prenehajo reševati nalogo            
do te mere, da ta sploh ne vstopa več v njihovo doživljanje. Je le še nekaj, česar se morda                   
zavedajo – v smislu, da vedo, da je tam – ni pa več nekaj, s čimer se izrecno ukvarjajo. Kakor                    
poroča soraziskovalec S10: 

»Nalogo sem reševal veliko bolj površno kot prej. Zraven sem se spraševal, ali se naloga sploh menja in                  
koliko se sploh spremeni in ali se morda spremeni samo eden od štirih. Še vedno sem doživljal dražljaje, še                   
vedno sem se jih zavedal, vendar se nisem ukvarjal z njimi.« (S10-01-O-02)  

In soraziskovalka S25:  

»Dražljajev se v resnici sploh ne spomnim. Osredotočala sem se samo na en objekt in potem odgovarjala                 
glede na tega, ampak v resnici sploh ne vem več, kateri je prvi in kateri je drugi dražljaj. Postala sem samo                     
zelo utrujena in zaspana in sploh nimam ozaveščeno, kako pravilno sem odgovarjala.« (S25-03-O-01) 

Preden nadaljujemo z našo razpravo o ozadnjih občutkih, točneje o odnosih do naloge, bomo              
na kratko povzeli pozornostna nagnjenja in njihove lastnosti. Pozornostna nagnjenja so načini,            
na katere se soraziskovalke obrnejo proti nalogi, oziroma načini, na katere se z njo povežejo. V                
naših podatkih smo opazili pet pozornostnih nagnjenj.  

Prvo je proti nalogi in gre za to, da se soraziskovalke proti nalogi usmerijo na tak način, da                  
nad njo izvajajo različne mentalne geste. Včasih je občutek tega pozornostnega nagnjenja tako             
močan, da ga spremlja doživljanje smeri (ki poteka od soraziskovalke proti nalogi). Zanimivo je,              
da je proti nalogi povezano z najslabšo izvedbo naloge in sicer je pravilno rešenih le 68 %                 
primerov.  27

Drugo pozornostno nagnjenje je naloga do tebe. Pri tem soraziskovalke zavzamejo           
receptivni odnos do naloge: nad njo ne izvajajo mentalnih gest, ampak pustijo, da se naloga v                
njihovem doživljanju zgodi takšna, kakršna je. V nekaterih primerih je s tem pozornostnim             
nagnjenjem povezano doživljanje smeri, ki poteka od naloge proti soraziskovalki. Glede na            
merila izvedbe naloge gre za drugo najmanj uspešno pozornostno nagnjenje, z 69 % deležem              
pravilno rešenih primerov.  

Naslednje pozornostno nagnjenje je sklopljenost z nalogo. Pri tem soraziskovalke občutijo           
povezavo z nalogo, pri čemer je bistveno to, da izgubijo zavedanje okolice in včasih celo               
lastnega telesa. Ob tem pozornostnem nagnjenju se lahko zavedajo dvosmerne povezave, včasih            
pa mehurja, ki se vzpostavi okrog njih in naloge. 73 % primerov, kjer smo opazili sklopljenost z                 
nalogo je rešenih pravilno.  

Naslednje pozornostno nagnjenje je ločenost od naloge. Tu soraziskovalke doživljajo nalogo           
kot nekaj oddaljena, nekaj, kar ne more zagrabiti njihove pozornosti. 73 % primerov, kjer smo               
opazili ločenost od naloge je rešenih pravilno.  

27 Delež napačnih odgovor je sicer precej nizek (14 %), zaradi česar ne moremo z gotovostjo trditi, ali pri proti                    
nalogi res gre za najbolj neučinkovito pozornostno nagnjenje.  
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Zadnje pozornostno nagnjenje je ne na nalogi. To pomeni, da se soraziskovalke ne             
osredotočajo na nalogo, ampak na nekaj drugega (npr. na vsebino svojih misli, nek element v               
okolici). Gre za najbolj uspešno pozornostno nagnjenje, saj je 79 % primerov rešenih pravilno.  

11.2. Odnos do naloge 

Skupaj s pozornostnimi nagnjenji imamo znotraj kategorije usmeritev do naloge še odnos do             
naloge. Pri tej doživljajski kategoriji gre za implicitno interpretacijo psihološke naloge.           
Povedano drugače, ko se soraziskovalke soočijo s psihološko nalogo, nanjo nezavedno prilepijo            
neko interpretacijo: morda so jim všeč logične in matematične naloge, zaradi česar uživajo v              
izvedbi naloge prepoznave spremembe. Spet morda trpijo zaradi testne anksioznosti,          
psihološkega stanja, kjer občutimo neugodje in pritisk v situacijah, ko nas nekdo testira.             
Posledično soraziskovalke v takšnih nalogah doživljajo psihološko nalogo kot test ali izpit, kot             
nekaj, kar morajo početi.  

Odnos do naloge lahko razgradimo na tri razsežnosti: težavnost, odnos do izvedbe naloge in              
vpetost v nalogo. Te tri razsežnosti smo ustvarili nekoliko umetno (tj. ustvarili smo jih tekom               
osnega kodiranja, da bi na smiseln način uredili kategorije), da bi soraziskovalke lahko čim              
hitreje poročale o svoji interpretaciji raziskovalnega konteksta, ampak so med intervjuji, kjer            
smo vzpostavljali veljavnost našega analitičnega postopka, poročale, da gre za intuitiven način            
poročanja.  

11.2.1. Težavnost 

Težavnost se nanaša na to, kako težka se naloga zdi našim soraziskovalkam. Kar je bistveno,               
je to, da je težavnost naloge lastnost doživljanja ljudi, ki nalogo poskušajo reševati, ne pa               
objektivna lastnost sveta. Po eni strani so naloge lahko težke, kakor poročata soraziskovalki S16              
in S25:  

»Rekla sem si, so različne, ampak ne vem, če so prave. Ta monolog je bil oblikovan kot besede, ki so bile                     
kvalitativno podobne opombi, različne so, le da jih je prej spremljala samozavestna nota, zdaj so bile pa                 
tišje, bile so poražene. Glas je imel intonacijo, z upadanjem samozavesti je upadala tudi intonacija. Čutila                
sem jezo ob spoznanju, da to ni bila dobra strategija. Spremljal me je občutek poraza.« (S16-03-O-01) 

O podobnem doživljanju nadlje poroča S25: 

»Neprijetno mi je bilo. Skorajda sem čutila paniko, ki je bila hujša ob neuspehu. Malo mi je šlo na jok;                    
imela sem občutek nemoči; čutila sem napetost, ki se je dvigala navzgor iz prsnega koša; dvigalo se je med                   
ključnici, višje pa ni prišlo. Čutila sem, da imam povišan srčni utrip.« (S25-01-O-02) 

Po drugi strani pa so lahko preproste:  

»Sliko sem si še vedno poskušala vžgati v misli, ampak do manjše mere. Bolj lahkotno sem odgovarjala.                 
Pozornost ni bila tako močna. Ni bilo tistega fokusa, ko greš v ekran. Ta pozornost je bila zelo flowy in je                     
kar padla vanjo. Samo šlo je mimo.« (S19-01-C-02) 

11.2.2. Odnos do izvedbe naloge 

Druga razsežnost, na katero lahko razgradimo odnos do naloge, je odnos do izvedbe naloge.              
Po eni strani se lahko naloga zdi kot igranje video igre ali uživanje v neki logični nalogi, kakršna                  
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je sudoku:  

»Naloga se mi je zdela bolj dinamična. Bila je lažja in bolj zabavna. Nisem vedel, kje se bodo prikazali                   
objekti in zato so me malo presenetili. Nisem imel vnaprejšnjega feelinga, kje se bodo pojavili. To je bilo                  
zabavno.« (S06-02-P-01) 

O podobnem doživljanju poroča S19: 

»Pomembno mi je bilo, da pravilno rešujem, ampak ne zelo. Nisem dojemala, da bi bilo nekaj hudega, če                  
ne bi pravilno reševala. Naloga mi je bila igriva. Prisoten je bil nek užitek. Ritem in pot sta bila lahkotna.                    
Ni bilo težko, ni bilo prisotnega strahu ali kake stiske. Bolj z zanimanjem sem spremljala, kaj bo. Ni bilo                   
pritiska, da se mogoče ne bom spomnila.« (S19-04-P-01)  

Pri tem, da je naloga doživeta kot igra, je pomembno, da imajo soraziskovalke občutek,              
kakor da njihova dejanja nimajo nobenih negativnih posledic, kakor da lahko delajo napake in to               
nima hudih posledic:  

»Imela sem tak razbremenjen, lahkoten občutek. Nisem se čutila, kot da si moram kaj zapomnit, ampak je                 
bilo vse precej avtomatizirano.« (S16-03-C-01) 

Posamezne razsežnosti odnosa do naloge so jasno povezane. Pogosto so naloge, ki so igrive,              
obenem tudi preproste, kakor nakazuje sledeči primer:  

»Bila sem utrujena in malo mi je padla pozornost. Potem pa sem videla, da je vzorec lahek in sem se kar                     
malo razveselila. Bilo je kot da so moje oči postale malo bolj lene. Kot da je moja pozornost postala malo                    
bolj lahkotna.« (S14-01-O-05) 

Po drugi strani pa lahko soraziskovalke raziskovalno situacijo doživljajo, kot da je naloga,             
kot nek test ali preverjanje: 

»Začela sem razmišljat o tem, da mi ni prijetna vaja. Zmotili so me ti repki. Povzročali so mi neprijetne                   
občutke. To so bolj telesni kot mentalni občutki. Ni bilo, kot da bi me bolelo ali bi mi bilo stresno. Prej je                      
bila to neka preferenca. Kot da raje ne bi imela teh repkov.« (S25-03-O-02) 

Odnos do naloge, ki je kot da je naloga, pogosto spremljajo konkretni spomini in asociacije               
na šolske dni ali, bolj specifično na neke druge testne situacije, v katerih so se znašle                
soraziskovalke. Kakor poroča S04:  

»Na začetku mi je bila naloga neprijetna. Doživela sem en mali spominček na dogodek iz faksa. Dal mi je                   
vedet, naj bom bolj humble, da ne bo temu sledil poraz.« (S04-02-P-02) 

11.2.3. Vpetost v nalogo  

Zadnja razsežnost, na katero lahko razgradimo odnos do naloge, je vpetost v nalogo. Če sta               
se igrivost in težavnost nanašali na to, kako soraziskovalke implicitno interpretirajo raziskovalno            
situacijo, pa se vpetost v nalogo nanaša na to, na kakšen način se naslonijo v samo reševanje,                 
torej na kakšen način zagrabijo nalogo. V grobem lahko rečemo, da so udeleženke vpletene v               
nalogo ali pa so do nje nonšalantne.  

Sploh pri vpletenosti v nalogo lahko vidimo, da so različni odnosi do naloge med seboj               
tesno prepleteni. Ta doživljajska kategorija zaobjema tri podkategorije: tekmovalno naravnanost,          
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zapovedno naravnanost ter nečimrno naravnanost.  

Poglejmo si en način, na katerega so soraziskovalke lahko vpletene v nalogo, in sicer, da do                
nje zavzemajo tekmovalno naravnanost. Če si pogledamo doživljanje soraziskovalke S07:  

»To je neka tekmovalnost. Nekaj je v pozornosti in telesu. Kot da sem ready to perform. To čutim malo v                    
srcu in v prsih.« (S07-01-C-02) 

Poglejmo si še doživljanje soraziskovalca S24:  

»Dobro mi gre. Pomembno mi je, da delam dobro. Ne vem. Občutek je, da tekmujem z nekom. Mogoče                  
sam s sabo ali pa z računalnikom. Zato je pomembno, da mi gre dobro.«  

Iz njunih poročanj lahko razberemo, da je prisotna tudi (vsaj delna) interpretacija naloge kot              
težavne. Zaradi tega se zdi, kakor da jima je naloga v izziv, s tem pa je lahko povezan tudi igriv                    
odnos.  

Po drugi strani pa smo naleteli na t.i. nečimrno naravnanost. Pri tem je soraziskovalkam              
zelo pomembno, da se pri nalogi dobro odrežejo, saj jih je strah, da bi v nasprotnem primeru to                  
pričalo o tem, da je nekaj narobe z njihovimi intelektualnimi sposobnostmi. Lahko vidimo, da              
ponovno gre za nek izziv, le da zdaj v njem ne uživajo, ampak je na kocki njihova predstava o                   
lastnih sposobnostih za uspešno izvedbo tovrstnih nalog. Poglejmo si soraziskovalko S27:  

»To moram početi. Ne da bi bile kake pozitivne ali negativne posledice, če mi uspe. Samo, tako ... izziv je                    
in jaz sem sprejela izziv. Kot da, kot da je zdaj vprašanje ali so moje sposobnosti ... kakršnekoli                  
sposobnosti že ... mentalne ... ali lahko. To me zanima. Zanima me, ali lahko.« (S27-04-O-01) 

Poglejmo si še primer soraziskovalke S25:  

»Vmes se mi je pojavila misel 'Fak, kaj če je ta občutek, da mi gre dobro, napačen' [...] Čutila sem neko                     
paniko ob tem, ali je bila slika res tako poševna. To je bila relativno mala misel in ni prevzela mojega                    
doživljanja. Še vedno sem dražljaj samo ošvrknila s pozornostjo in mu nisem zares posvečala veliko časa.«                
(S25-01-O-01) 

Zanimivo je, da pri nečimrni naravnanosti predstava o izzivu in tem, da morajo             
soraziskovalke nalogo dobro reševati, prihaja iz njih samih. Po drugi strani pa imamo še eno               
obliko odnosa do naloge, kjer so soraziskovalke vpletene v nalogo, in sicer zapovedno             
naravnanost. Pri tem odnosu je v doživljanju ponovno prisotno to, da morajo uspešno reševati              
nalogo, vendar tokrat ne zaradi sebe ali svojih intelektualnih sposobnosti, marveč doživljajo, da             
ta pritisk prihaja ali iz same raziskovalne situacije ali pa od sprašujočega soraziskovalca:  

»Zdi se mi, da čutim, da je to neka naloga, ki jo moram pravilno rešit. Čutim neko gonilo, da moram to                     
narediti prav. To je ena napetost in res se trudim čim bolj si zapomnit. Da lahko dobro rešujem. Čim več                    
časa namenim odgovoru, da bom res imela prav. To napetost pa čutim fizično v telesu, v ramenu. Čutim, da                   
se skoz pripravljena na nekaj, na reševanje. Na odgovor.« (S01-01-O-02) 

Pogosto do zapovedne naravnanosti pride v refleksiji o tem, da soraziskovalke slabo            
opravljajo nalogo udeleženk v raziskavi:  

»Predramila sem se [iz kinkanja]. Ob tem je bil malo neprijeten občutek. Kot da bi vedela, da ne smem                   
kinkati, pa vseeno kinkam. Nek imperativ je bil v tem, da moram reševati nalogo. Kljub temu da je nisem                   
zares reševala, sem doživljala nek 'moram'. To je samo neka prisotnost. Tega nisem ustvarjala jaz. No,                
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morda sem jo na neki točki ohranjala. Najprej je prišla od nekje zunaj, potem pa sem jo sama nadaljevala.«                   
(S25-03-O-03) 

S tem je povezano tudi to, da soraziskovalke poskušajo biti čim boljše udeleženke zavoljo              
sprašujočega soraziskovalca ali pa, bolj abstraktno, v imenu znanosti:  

»Hotela sem ti dati čim boljše odgovore in sem zato med pavzo planirala, kaj ti bom povedala.«                 
(S15-03-C-01) 

V literaturi lahko najdemo soroden pojav doživljanju zapovedne naravnanosti, in sicer gre            
za enega izmed vidikov zahtev lastnosti naloge. Pri tem gre za to, da lahko udeleženke v                
raziskavah izrecno doživljajo raziskovalni kontekst, kar pa lahko vpliva na same izsledke            
raziskave (Orne, 1962). Na primer, udeleženke morda poskušajo ugotoviti, kaj so raziskovalno            
vprašanje ali hipoteze nekega eksperimenta, in potem poskušajo ugoditi raziskovalkam, tako da            
spremenijo svoje vedenje skladno s tem, kar menijo, da je cilj raziskave (Nichols & Manner,               
2008) To je t.i. učinek dobre udeleženke (good subject effect), ki ga lahko vidimo tudi v zadnjem                 
poročanju o doživljanju.  

Po drugi strani pa soraziskovalke morda sploh niso vpletene v nalogo. Pri tem gre za               
različne vidike tega, da soraziskovalke le s težavo ali pa sploh ne interagirajo s psihološko               
nalogo. Najbolj vsakdanje tovrstno doživljanje je izkustvo dolgčasa, kar smo kategorizirali kot            
naveličanost:  

»Malo sem postal naveličan. Pozornost mi je začela prehajati. Naveličanost sem doživljal dvodelno. Eno je               
bil nek ta umik truda. Drugo je bilo pa tavanje pozornosti. Še vedno sem odgovarjal informirano, samo da                  
je zdaj bil večji element ugibanja, ker se nisem več trudil ohranjati reprezentacije med pavzo.«               
(S10-01-O-02) 

O podobnem doživljanju poroča tudi S05: 

»Bil sem samozavesten. Ampak na tak nakuliran način. Kot da se ne trudim več zares. Celoten proces mi je                   
prišel pod kožo. Vem, kaj pričakovati, in potem nisem več vlagal napora v nalogo. To je bilo ful jasno med                    
testnim dražljajem, ker nisem več iskal nekega občutka validacije. Ni mi bilo več tako pomembno, če se                 
zmotim.« (S05-01-C-04) 

Naslednji reševanja, pri katerem soraziskovalke niso vpletene v nalogo, je neobremenjenost.           
Kar je pomembno, je to, da znotraj tega odnosa do naloge soraziskovalke še vedno poskušajo               
rešiti nalogo, le da se zavedajo, da ta v resnici ni pomembna. Zavedajo se, da na noben način ne                   
odseva njihovih kognitivnih in intelektualnih sposobnosti ter da jim sprašujoči soraziskovalec ne            
bom zameril, če ta izvedba naloge zanje ni najpomembnejša stvar na svetu. S tem je lahko                
povezan zelo konkreten razmislek:  

»Razmišljala sem o tem, da rezultatov itak nihče ne gleda. In zaradi tega sem bila veliko bolj sproščena.                  
Nisem razmišljala o tem, ali rešujem prav ali narobe. Ta občutek je bil prisoten že od samega začetka. To ni                    
bilo zares telesno. Pač misel.« (S25-02-O-01) 

Ta odnos pa je lahko povezan tudi z drugimi odnosi do naloge, kakršna je težavnost:  

»Naloga mi je bila dolgočasna in težka. Vedela sem, da ji moram posvečati pozornost, drugače je ne bom                  
mogla rešiti pravilno, ampak obenem sem se zavedala, da bo vse okej, tudi če se zmotim pri nalogi.«                  
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(S14-01-O-01) 

Skrajna oblika nevpletenosti v nalogo je brezbrižnost. Bistvena razlika med          
neobremenjenostjo in brezbrižnostjo je ta, da soraziskovalke pri slednji ne poskušajo več reševati             
naloge. Popolnoma vseeno jim postane za izvedbo naloge in se na nek način pretvarjajo (tako               
pred mano kot pred sabo), da nalogo sploh še izvajajo.  

»Sploh nisem videla ekrana. Odklopila sem se. Nisem bila prisotna. Nisem videla krogov. Še vedno sem                
čutila nek ritem, ampak to ni bilo dovolj, da bi lahko reševala nalogo. [...] Naloga je popolnoma onkraj                  
mojega doživljanja. Spomnim sem, da sem vmes opazila, da križec potemni in to je edinkrat, ko sem se                  
malo zavedala naloge.« (S25-02-P-05) 

Brezbrižnost je lahko odziv na to, da je naloga pretežka:  

»Zdelo se mi je, da bi to moralo biti zabavno, ampak ni. In zdaj je stresno. In zdaj samo še z nekimi 20%                       
spremljam nalogo in malo mi je vseeno za to. Začela sem razmišljati o nalogi in zdaj ni več tako zabavno.                    
In potem mi je vse prehitro. In zakaj bi potem sploh probala, če je vse tako hitro. Zakaj bi sploh odgovorila.                     
In potem se vprašam, če je kaj narobe z mano, ali sem neumna. In zato sploh nočem odgovarjat.«                  
(S27-04-O-02) 

11.3. Atmosfera doživljanja 

Naslednja vrsta odzadnjih občutkov, ki si ji bomo pogledali, je atmosfera doživljanja. Pri             
tem gre za nekakšen okvir, v katerega je doživljanje postavljeno in tako predstavlja bistven vidik               
doživljanja. Kot takšna pa predstavlja bistven del opisa našega doživljanja: predstavljajmo si, da             
nekomu povemo, da smo bili v gorah. Lahko opišemo na kateri višini smo bili, koliko časa smo                 
plezali tja, po kateri poti smo šli, ipd. Vendar če ne povemo, ali smo začeli hoditi ponoči ali                  
podnevi, ali je bil dan sončen ali meglen, naš opis potovanja ni popoln.  

V naši raziskavi smo odkrili štiri atmosfere doživljanja: pozitivno nevtralnost, informacijski           
kaos, zaupanje v prepoznavo in utrujenost. Na tem mestu bomo natančneje razpravljali le o treh,               
saj menimo, da je doživljanje utrujenosti sorazmerno samoumevno.   28

11.3.1. Pozitivna nevtralnost 

Najprej si bomo pogledali doživljanje pozitivne nevtralnosti. Pri tej atmosferi doživljanja gre            
za to, da soraziskovalke v svojem doživljanju tematizirajo to, da ne občutijo neke motnje.              
Povedano drugače, ker ni v njihovem doživljanju prisotno nič slabega (npr. zavedanje napake,             
občutek, da jih opazujem, ipd.) se nenadoma ovedo te nevtralnosti. Samo dejstvo, da ne občutjo               
ničesar negativnega, pa je pozitivno, kakor o tem poroča S13:  

»Rešujem v nekem avtomatičnem flowu, ki se ne ustavi, če so na koncu barve enake. Samo nadaljuje se. Če                   
se pa podre ta sistem, je dobro. Napaka opažena! In vem, kakšen bo moj odgovor [...] Še vedno ni občutek,                    
da je to prav, ampak da manjka, da je nekaj narobe.« (S13-03-C-02) 

Pozitivna nevtralnost sestoji iz podkategorij gladkost izvajanja, metakognitivni občutek in          
ritem.  

Soraziskovalka S19 v pozitivni nevtralnosti prepoznava eno njenih podkategorij, gladkost          

28     Opis doživljanja utrujenosti je na voljo v kodirni knjigi v Dodatku.  
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izvajanja. Pri tem gre za subjektivni občutek, da v zavedanje soraziskovalke ne vstopa nikakršna              
motnja. Ta motnja se lahko nanaša na vidik zunanjega sveta ali pa na element njene izvedbe                
naloge.  

»Vse je bilo povezano z ritmom, ki je vzpostavljaj nek flow. Ta ritem je bil tih, odsekan, staccatto. Oči sem                    
premikala skladno s tem, kjer sem pričakovala, da se bo pojavila pika. Ko se ni pojavila, sem dobila                  
občutek, da se to ne sklada. Šlo je ven iz ritma. To je zelo mentalno doživljanje, to pa ni bilo razumno                     
sklepanje (češ »aha, šla je ven iz ritma, torej ne ustreza«), ampak je bil nek bolj pretanjen občutek.                
Kazal se mi je kot nek aha moment. Pike ni bilo tam, torej je moralo biti nekaj tam. Ko nisem videla pike                      
tam, kjer sem jo pričakovala sem spustila ritem in sliko, ki sem jo imela v glavi.« (S19-02-P-02) 

Podobno doživljanje vidimo pri soraziskovalki S17, ki izpostavlja avtomatični vidik          
pozitivne nevtralnosti:  

»Vzpostavil se je nek ritem reševanja, na koncu katerega odgovorim popolnoma avtomatično. Če pride do               
neujemanja, se ves ta način reševanja ustavi.« (S17-04-O-02) 

Soraziskovalka S14 pa je poročala o pozitivnih občutkih, ki spremljajo pozitivno           
nevtralnost:  

»[Asociacija zmaja] je v meni vzbudil[a] neka čustva, ki so bila prijetna, ampak ne preveč intenzivna. Brez                 
teh čustev sploh ne bi bilo te asociacije. Zaradi tega sem se lahko sprostila in nisem bila popolnoma                  
pozorna na pojavnost naloge.« (S14-04-P-02) 

Podobno opisuje tudi S24:  

»Celotna naloga je lahkotna. Čutim samo nek pozitiven občutek. To ni nekaj ekstra, ampak je samo fino                 
opravljati nalogo.« (S24-03-P-02) 

Zgoraj smo že opisali gladkost izvajanja, kjer smo videli, da lahko v nekih primerih ta               
preprosti tok izvajanja naloge preide v ritem. V nekaterih primerih pa je doživljanje ritma še bolj                
jasno. S04, denimo, poroča:  

»Verbalizirala sem si »en, dva tri, štiri.« Zgodile so se v istem ritmu, kakor se prikazujejo krogi. Te                  
verbalizacije so bile zvoki, ki so se dogajali v mojem glasu. Ritem mi je pomagal pri koncentraciji. Nekako                  
je strukturiral moj čas. Ni bil namenoma plesni ritem, ampak me je zelo spominjal na ples, ker si moraš                   
šteti […]Jaz sem avtorica teh besed. Voljno jih proizvajam. Ko so se prvič pojavile, jih nisem voljno                 
ustvarjala. Sprva to ni bila moja strategija, ampak sem opazila, da to počnem in da mi je prijetno. Prijetno                   
mi je bilo to, da mi je dajalo strukturo. To sem potem zagrabila in potem to počela.« (S04-02-P-01) 

Manj izrecno doživljanje ritma pa lahko opazimo pri soraziskovalki S25:  

»Ni bilo nekega zvoka. Tempo je bil vedno isti, kljub temu pa je bilo nekaj drugače. Ritem sem čutila v                    
glavi kot neko prisotnost. Mogoče sem ga celo ustvarjala jaz, ampak je težko reči.« (S25-02-P-01) 

Kar je bistveno, pa je to, da lahko pozitivno nevtralnost soraziskovalke strateško            
mobilizirajo; namreč lahko jo tematizirajo in iz nje pridobijo podatke o tem, kako dobro izvajajo               
nalogo. Na ta način postane pozitivna nevtralnost del metakognitivnih občutkov. O tovrstnem            
doživljanju poročata S14 in S04:  

»Imela sem občutek, da sem si uspešno zapomnila spominski dražljaj. Ta občutek je bil to, da za nobenega                  
od korakov nisem potrebovala premišljevanja ali ustvarjanja alternativ. Med pavzo sem točno vedela, kam              
bi morala pogledat in kar se je na koncu premika oči izkazalo ni bilo podvrženo nekemu dvomu.«                 
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(S14-04-P-01) 

»Nisem bila prepričana. Ustvarila sem isto pot, ampak je bil en primer mogoče za en centimeter bolj v                  
desno. To ni čisto nič pokvarilo ali obrnilo oblike. To sem zaznala samo prek pomanjkanja popolnega                
prepričanja, v dvomu. Ta dvom me je malo ustavil. Prekinil je moj ritem. (S04-02-P-02) 

Menimo, da pozitivna nevtralnost predstavlja osnovno doživljajsko stanje, ki je povezano z            
izvedbo nalog vidno-prostorskega delovnega spomina na splošno in z izvajanjem nalog širše.            
Poleg tega pa menimo, da gre za pomemben vidik doživljanja, saj morda predstavlja doživljajsko              
vzporednico prostoenergetskemu principu (free-energy principle).  

Prostoenergetski princip je teorija, ki jo je izoblikoval nevroznanstvenik Karl Friston. Gre za             
idejo, da smo biološki organizmi zaprti, samoorganizirajoči se sistemi, ki smo sklopljeni z             
okoljem. Okolje nad nami izvaja pritiske in da lahko ohranimo svojo organizacijo, moramo             
zmanjšati svojo prosto energijo, torej se moramo upirati težnji narave, da stremi k neredu              
(Friston, 2010). Friston piše, da je »nabor fizioloških in zaznavnih stanj, v katerih se lahko               
znajde nek organizem, omejen. […] Obstaja velika verjetnost, da se bo organizem nahajal v              
nekem izmed malo možnih stanj, in majhna verjetnost, da se bo nahajal v katerem od preostalih                
stanj (prav tam, str. 127).«  

Če si predstavljamo zaznavno stanje eholokacije – prepoznave okolja na podlagi sluha – ki              
ga slovito posedujejo netopirji: velika verjetnost je, da bo netopir v zaznavnem stanju, v katerem               
lahko prepoznava svet s pomočjo eholokacije. Po drugi strani pa je majhna verjetnost, da bo               
človek v zaznavnem stanju, kjer prepoznava svet s pomočjo eholokacije. Verjetnost ni ničelna,             
saj obstajajo slepi ljudje, ki so razvili ta čut, vseeno pa ni pretirano velika.  

Znotraj razprav o prostoenergetskem principu pa je pomemben koncept presenečenja. Ta           
izraz ima natančno tehnično opredelitev: »Presenečenje (ali samo-informacija) je negativna          
logaritmična verjetnost nekega izida. Neverjeten izid (npr. voda, ki teče navkreber) je torej             
presenetljiv (prav tam, str. 128).« Povezana s prostoenergetskim principom je namreč ideja            
prediktivnega procesiranja (predictive processing). To je ideja, da kognitivni agensi le del            
informacij pridobimo iz okolja; večinoma informacije ustvarjamo znotraj našega kognitivnega          
aparata.  

To lahko ponazorimo s primerom, ki ga je podal kibernetik Heins von Foerster (2003), ki je                
zapisal, da »[o]dziv živčne celice ne kodificira fizične narave agensa, ki je povzročila njen odziv.               
Kodificira le koliko nečesa je na tej točki v mojem telesu, ne pa kaj.« Na ta način naši možgani                   
konstruirajo našo resničnost: podatke iz zunanjega sveta interpretirajo deloma arbitrarno tako, da            
so skladni z našo idejo resničnosti. Povedano drugače, naloga kognicije je, da ustvarja stabilno              
resničnost. Kaj pa je mišljeno pod stabilna, pa je bistven vidik prediktivnega procesiranja.             
Namreč, naši možgani ustvarjajo takšno realnost, ki je na podlagi predhodnih informacij zanje             
najbolj verjetna. Neverjetni vidiki resničnosti – torej tisti, ki so na podlagi naših predhodnih              
izkušenj malo verjetni – so doživeti kot presenečenje.  

Če zdaj primerjamo ideji presenečenja in prediktivnega procesiranja z doživljajsko          
kategorijo pozitivne nevtralnosti. Kakor smo videli v navedkih zgoraj, pozitivna nevtralnost ni            
nekaj, kar se zgodi takoj, ko soraziskovalke začnejo z reševanjem naloge, ampak je to stanje, ki                
ga tekom reševanja dosežejo. O tem da je novost situacije sama po sebi presenetljiva, poroča               
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S05:  

»Nisem še imel ponotranjenih navodil, da bi takoj vedel, kaj bi moral narediti, da si zapomnim.«                
(S05-01-C-01) 

Sčasoma pa se vzpostavi »ritem reševanja,« soraziskovalkam naloga postane naravna:  

»Po tem, ko sem rešil nekaj primerov, je moje reševanje postalo avtomatizirano. Vzelo mi je minimalno                
aktivnosti, da sem reševal nalogo. Premiki prstov, ko sem odgovoril, so bili minimalni. Moje oči so                
avtomatično risale krog.« (S10-01-C-05) 

Vzpostavilo se je novo zaznavno in motorično stanje – izvajanje naloge vidno-prostorskega            
delovnega spomina. Kognitivni sistem se je naučil novih pravil in zdaj lahko napoveduje, kakšen              
je najbolj verjeten izid poteka dogodkov: pojavil se bo spominski dražljaj, sledilo mu bo obdobje               
zamika, nato bo napočil testni dražljaj in potem trenutek odgovora.  

Kakor vidimo, so motnje tega ritma doživete kot moteče – vsak odmik od te pozitivne               
nevtralnosti je nekako neprijeten. Po drugi strani pa vidimo, da so z ohranjanjem tega ritma               
reševanja povezani prijetni občutki:  

»Ob istosti sem doživljal nek prijazen občutek. Ob tem na površje pridejo neki prijetni osnovni občutki. Ob                 
različnosti pa pride do nekega drugačnega občutka. Ti občutki so zelo globoki in težko dostopam do njih.«                 
(S10-02-P-02) 

V kolikor pa pride do motnje v tem ritmu, to spremljajo neprijetni občutki – torej               
presenečenje:  

»Pozorna sem lahko bila le na dva objekta. V ozadju sem sicer videla neke sledi; pozornost na teh dveh                   
objektih je bila manjša. Vedela sem, da ne morem obravnavati vseh štirih. To se mi je kazalo kot                  
neprijetno. […] To je bilo neko navodilo. Postala je kot norma. Ni bilo zelo eksplicitno.« (S17-03-O-02) 

Soraziskovalke lahko motnjo v pozitivni nevtralnosti (implicitno) interpretirajo na različne          
načine. Kakor smo videli zgoraj je vsebina te motnje lahko metakognitivni občutek, ki jim daje               
vedeti, da naloge ne rešujejo uspešno, po drugi strani pa lahko gre za prepoznavo drugačnosti v                
testnem dražljaju.  

V kolikor pa želimo vzpostaviti člen med pozitivno nevtralnostjo in prostoenergetskim           
principom, torej da se slednji v doživljanju kaže kot prvi, moramo zbrati nadaljnje empirične              
podatke. Tu želimo pokazati le na zanimivo domnevo, ki bi jo lahko raziskali znotraj empirične               
fenomenologije.  

11.3.2. Zaupanje v prepoznavo 

Naslednja atmosfera doživljanja, ki si jo bomo pogledali, je zaupanje v prepoznavo. Pri tem              
gre za implicitno vedenje, da bodo soraziskovalke lahko izvedle nalog kljub temu da za to               
nimajo izrecne strategije. Soraziskovalke morda nimajo izrecnega vedenja o tem, kakšen je bil             
spominski dražljaj, vendar tekom celotnega primera do naloge zavzamejo odnos, da bodo v             
trenutku odgovora vedele, kaj morajo storiti:  

»Vem, da znam, ampak ne vem točno, kako. Ko pogledam spominski dražljaj, se mi samo zdi, da si ga bom                    
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lahko zapomnila.« (S07-01-C-02) 

O podobnem doživljanju poroča S23:  

»To ni neko doživljanje na površju, tako da ga lahko poimenujem. Je veliko bolj surovo. Ni da bi konkretno                   
videl barve, ampak je samo neka vera, da lahko. Vse skupaj je bilo tam in mi ni bilo treba ničesar dajat na                      
to.« (S23-02-C-02) 

Ker pa gre pri zaupanju v prepoznavo za zelo pretanjeno doživljanje, ni nujno, da so vse                
soraziskovalke gotove v svojo sposobnost reševanja, kakor poroča S19:  

»Zavedala sem se barv, vendar ne kot da bi jih zares imela pred sabo. Samo vedela sem, da ko bo prišel                     
drugi dražljaj, da jih bom imela tam. Naslonila sem se na to zavedanje. To ni bil močen občutek, to je bilo                     
ful medlo. Nisem zares vedela, ali mi bo uspelo ali ne. Imela sem samo nek feeling, na katerega sem se                    
naslonila.« (S19-05-C-02) 

Do podobnih zaključkov o zaupanju kot o vrsti doživljajske atmosfere pride filozofski            
fenomenolog Jeffrey M. Courtright (2013). Zaupanje opisuje kot nekaj atmosferskega, nekaj,           
kar je doživeto kot »posplošeno, ambientno in razpršeno (prav tam, str. 1).« Piše, da je zaupanje                
nujno nekaj, kar odkrivamo v odnosih: do drugega, do sebe, in najpomembneje, do sveta.              
Zaupanje je torej »način biti v odnosu (prav tam, 5, poudarek v izvirniku).« Druga lastnost               
zaupanja pa je, da vključuje afektivno razsežnost, torej da pri tem gre za neke vrste čutenje.  

Če primerjamo te filozofske ugotovitve z našimi doživljajskimi podatki, lahko vidimo, da je             
zadoščeno obema tema lastnostma zaupanja: soraziskovalke čutijo »surovo« doživljanje, ki »ni           
na površju;« gre za nek »feeling.« Sploh v poročanju soraziskovalke S19 pa vidimo, kako je               
morala do tega občutka zavzeti konkretno gesto, nanj se je »naslonila,« pri čemer je zaupala               
temu, sicer medlemu vidiku doživljanja. Po drugi strani pa gre za zaupanje, ki ga položijo vase, v                 
svojo sposobnost (ki je morda nezavedna), da si bodo zapomnile spominski dražljaj in da bodo v                
trenutku testnega dražljaja sposobne ugotoviti, ali je enak ali različen.  

Dodatno pa Courtright opisuje zaupanje kot način obstajanja v svetu, kot vrsto atmosfere v              
doživljanju. Kar je pomembno, je to, da je atmosfera, ki jo opisuje, zelo podobna ne le zaupanju                 
v prepoznavo, ampak tudi pozitivni nevtralnosti, kakršno smo prepoznali v doživljajskih           
podatkih naših soraziskovalk:  

Kot afektivni način obstajanja v odnosu s svetom kot celoti nas eksistencialno zaupanje osvobaja, da se                
spretno udejstvujemo v naših projektih in možnostih, da delujemo sposobno in vešče, in da tekoče               
interpretiramo smisel ter pomen. Zaupanje nam to omogoča tako, da nam daje občutek, da imamo podporo                
v odnosu do sveta. V svojih vsakdanjih dejavnostih v splošnem in večinoma posedujem svobodo, da               
delujem in se udejstvujem v skorajda nevidnem občutku varnosti in podpore sveta. Le ko pride do motnje te                  
rutine in nenehnega občutka podpore, opazim obseg, do katerega mi omogoča prosto in spretno delovanje v                
svetu. (prav tam, str. 10) 

Zakaj je ta razprava o fenomenologiji zaupanja kot atmosfere doživljanja pomembna za to             
magistrsko delo? Zgoraj smo že nakazali, da obstajata (vsaj) dva načina izvedbe naloge             
delovnega spomina: analitični ter sproščeni. To, kar imenujemo analitični način reševanja,           
vključuje veliko število strategij in samorefleksije v smislu ocenjevanja ter razvijanja svojega            
načina reševanja naloge prepoznave. Domnevamo, da podobno vlogo, kot jo imajo strategije pri             
analitičnem reševanju, pri sproščenem reševanju zaupanje v prepoznavo. Gre torej za           
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vzpostavljanje odnosa med soraziskovalko in nalogo, pri kateri prva zaupa, da bo lahko             
(nezavedno) uspešno rešila nalogo, ne da bi prek svojih izvršnih funkcij (torej voljnega nadzora)              
mobilizirala različne kognitivne vire v obliki strategij, da bi uspešno rešila nalogo.  

10.3.3. Informacijski kaos 

Zadnja atmosfera doživljanja, ki si jo bomo pogledali, je t.i. informacijski kaos. To             
doživljajsko kategorijo smo že predstavili v obliki etnografskega kompozitnega opisa v devetem            
poglavju, v grobem pa jo je predstavil tudi Kordeš (2019) v literaturi. Informacijski kaos se               
nanaša na občutek, da soraziskovalke ob soočenju s spominskim dražljajem ne morejo najti             
nobene stabilne točke, torej nekega oprijemališča v dražljaju, ki bi jim pomagal, da si ga lahko                
zapomnijo. Občutek imajo, da se soočajo s preveliko količino informacij, da bi nalogo sploh              
lahko izvedle. Ob tem jih spremljajo močni občutki obupa in nemoči.  

Soraziskovalka S25, denimo, je poročala o občutkih nemoči, ki jih je doživljala med             
informacijskim kaosom:  

»Zmanjkalo mi je fokusa, ampak ne zato, ker sem se zmotila pri prejšnjem. Samo ni bilo več jasno, kaj je                    
treba. Ne razumem, kaj se mi prikazuje. In ne vem, kaj naj delam. Ful, ful mi je bilo zoprno. Ta panika je                      
bila hujša, kot če bi se samo zmotila. Na jok mi je šlo. Totalno sem se počutila nemočno. Čutila sem                    
napetost, ki se mi je dvigala iz prsnega koša proti ključnicam. Čutila sem, da imam povišan srčni utrip.                  
Nisem vedela, kaj naj naredim. To je bila taka zmeda v glavi. Nisem vedela, na kaj naj se osredotočim.                   
Ogromno sem premlevala, ampak v resnici brez misli. Vse je bilo samo to telesno doživljanje in tega nisem                  
mogla ustavit. Nisem se mogla odločit, kaj naj. V resnici je bilo vse, kar sem doživljala, ta panika. In nisem                    
reševala naloge. Samo nekaj sem kliknila, ker sem vedela, da moram. Imela sem idejo nekega beleženja,                
kako gredo mimo vse, ki jih ne poklikam.« (S25-01-O-02) 

Podobno doživljanje lahko opazimo pri soraziskovalki S22:  

»Spominski dražljaj se je pojavil na ekranu in takoj sem spoznala, da nimam časa, da bi celo sliko zaobjela                   
z očmi, kaj šele, da bi si jo zapomnila. Z očmi sem se premikala naokoli. Paničarila sem. Poskušala sem                   
ustvariti spomin, ki bi vseboval vzorec, ki bi bil dovolj smiseln, da bi si ga lahko zapomnila. Ko je testni                    
dražljaj dejansko napočil, nisem imela nobene izrecne spominske reprezentacije. Niti ni bilo občutka o tem,               
kako znan mi je drugi dražljaj, tako da sem ugibala z odgovorom. (S22-01-O-01) 

S22 dalje poroča, da ji je ta občutek sicer znan iz drugih primerov, ko je reševala tovrstne                 
psihološke naloge:  

»Spomnim se, ko sem v prvem letniku reševala podobno [profesor]jevo nalogo. Bila sem v nekem               
laboratoriju. Malo me je bilo strah, zraven pa to šopanje dražljajev, ki jih je popolnoma preveč. Res mi                  
sploh ni poznan ta feeling od drugje kot iz nekih takih situacij.« (S22-01-O-01) 

Pomemben vidik informacijskega kaosa je povezan z zapovedno naravnanostjo, o kateri           
smo razpravljali zgoraj v kontekstu odnosa do naloge vpletenost v nalogo. Gre za občutek, da               
soraziskovalke morajo izvajati to nalogo:  

»Imela sem občutek totalnega pomanjkanja nadzora. Vedela sem, da ne morem odgovoriti na vprašanja,              
ampak da moram odgovarjati. Naključno sem klikala. In ko sem se vdala v to, nisem imela nobene misli,                  
kljub temu da to prevzame večji del mojega doživljanja.« (S22-01-O-01) 

V prejšnjem poročanju pa vidimo še en pomemben vidik doživljanja, ki smo ga omenili v               
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kontekstu brezbrižnosti, torej načina reševanja, pri katerem soraziskovalkam v resnici postane           
vseeno za reševanje same naloge. Brezbrižnost in informacijska panika si delita performativno            
razsežnost; soraziskovalke v resnici ne izvajajo več naloge, vendar še kar nadaljujejo s             
pritiskanjem na tipko in ugibanjem z odgovori. Domnevamo, da je socialna dinamika, ki se              
vzpostavi med raziskovalko in udeleženko v raziskovalni situaciji (Orne, 1962, 1969) tako            
močna, da raje trpijo skozi informacijski kaos ali dolgčas, kot da bi prosile raziskovalko, da               
prenehajo z raziskavo.  

Informacijski kaos je lahko povezan tudi s samim načinom reševanja, specifično s            
poskušanjem razvijanja nove strategije. O tovrstnem doživljanju poroča soraziskovalec S05:  

»Poskušal sem imeti drugačno strategijo kot prej. V meni se je dogajalo, da sem imel instinkt, da počnem,                  
kar sem počel prej, to pa je bilo v nasprotju s to mojo idejo, da počnem drugače. Po tem je bil včasih                      
prisoten tudi dvom v učinkovitost te strategije. Izviral je iz mesta v moji glavi, ki ima neko skrb nad tem                    
procesom. Izviral je iz nekega mesta, ki ima tretjeosebni pogled nad mojim početjem. […] Ta del se je                  
oglasil med novimi strategijami. Če ni bilo konflikta med temi stvarmi, ki jih počnem, tega meta-pogleda                
ni. To je bil občutek kot blaga anksioznost. Taka mentalna. Neka notranja, možganska panika.«              
(S05-01-C-02) 

Informacijski kaos pa ni povezan le z doživljanjem dražljajev in lastnih strategij, ampak tudi              
z doživljanjem same raziskovalne situacije. Izpostaviti želimo dramatični primer soraziskovalke          
S01, ki je soočena z raziskovalnim kontekstom občutila precejšnjo tesnobo: 

»Grozno je bilo! Bilo mi je zoprno, ker sem bila obremenjena s tem, da moram prav rešiti. Čutim telesno                   
napetost in da sem malo pod stresom. Imam občutek, da se tako rešuje naloge. To ni raziskovanje, ampak je                   
nek test. To je nekaj, kar moram prav rešiti. Vem, da to moram narediti. Ful mi je vzelo pozornosti, da sem                     
lahko rešila nalogo. Nisem imela referenčnih točk, s katerimi bi se lahko zapomnila. Samo čakala sem, kdaj                 
se bo prikazalo in si poskušala zapomniti ta vtis. Pri odgovoru res nisem bila prepričana. Ful sem                 
omahovala, ko sem pritisnila na tipko.« (S01-04-P-01) 

Soraziskovalka S01 je doživljala informacijski kaos med izvedbo naloge, kjer je bil dražljaj             
položaj, ki je tako s teoretičnega vidika, kot na podlagi poročanja drugih soraziskovalk, najlažji.              
Ob tem ko je poročala, je njen obraz postal popolnoma rdeč, vidno ji je bilo neprijetno in bila je                   
na robu solz. Poleg tega pa je postala nekako otročja, med poročanjem se je hihitala in izogibala                 
odgovarjanju na vprašanja. Doživela je t.i. starostno regresijo, stanje, pri katerem se odrasli             
obnašajo kakor otroci, za katerega je znano, da se pojavlja v stresnih situacijah (Lokko & Stern,                
2015), kakršna so testna okolja.  

Končno pa želimo vzpostaviti še člen med dvema doživljajskima kategorijama, točneje           
atmosferama doživljanja, informacijskim kaosom in zaupanjem v prepoznavo. Ponovno si          
poglejmo poročanje o doživljanju soraziskovalke S22:  

»Imela sem neko zavedanje, da je too much. Nisem bila osredotočena na nalogo, ampak sem bila vdana v                  
dejstvo, da jo moram reševat. Moj način gledanja na ekran je bil tak, da sem vedela, da ni šans, da si lahko                      
zapomnim vsako stvar posebej, zato sem si zapomnila gist nečesa. To je že med samim opravljanjem                
naloge bilo zelo skrivnostno. Nisem dobro opazila tega doživljanja.« (S22-01-O-01) 

In dalje:  

»Čutila sem na pol vdanost, na pol paniko. Vdala sem se v to panično stanje in to stanje potem ni bilo več                      
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panično.« (S22-01-O-01) 

Bolj natančna raziskava tega doživljanja je razkrila zanimivo povezavo med raziskovalnim           
kontekstom in doživljanjem informacijskega kaosa:  

»Prišla sem do nekega spoznanja, da opravljam psihološki eksperiment in itak mi je bilo znano, kako se                 
dela te stvari. Ta občutek vdaje in sprememba odnosa je bil pospremljen s tem zavedanjem in to                 
prepoznavo. Prepoznavo, da je to neke vrste eksperiment. Se pravi, najprej sem poskušala nekaj zagrabit,               
potem pa sem pustila, da se stvari dogajajo.« (S22-01-O-01) 

Zakaj je ta vidik predaje, ki ga lahko povežemo z občutkom zaupanja v prepoznavo,              
pomemben za naše razumevanje informacijskega kaosa? Najprej si moramo pogledati točnost           
izvedbe naloge, ki spremlja ta vidik doživljanja: namreč 71 % vzorcev, kjer smo opazili              
informacijski kaos, je izvedenih pravilno, kar je primerljivo ne le z ostalimi ozadnjimi občutki in               
strategijami, ampak tudi z odstotkom pravilnih odgovorov, ki jih raziskovalke opredeljujejo kot            
prag, onkraj katerega lahko rečemo, da smo dosegli kapaciteto vidno-prostorskega delovnega           
spomina (prim. Luck & Vogel, 1997).  

Zdi se, da bistveno za soočanje z informacijskim kaosom ni poskušanje najti strategijo, s              
katero si bo mogoče zapolniti količino informacij, ampak sprejemanje tega, da je teh podatkov              
veliko. To sprejemanje – za katerega sumimo, da je povezano z zaupanjem v prepoznavo – je                
morda tudi ključno za soočanje s težkimi nalogami vidno-prostorskega delovnega spomina.   
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Poglavje 12: Razprava  

V psihologiji obstajajo eksperimentalne metode in konceptualna zmeda. 

- Ludwig Wittgenstein, Filozofske raziskave (1986) 

V pričujočem magistrskem delu poročamo o doživljajskih podatkih, povezanih z izvedbo           
naloge prepoznave spremembe. Pri tem gre za psihološki instrument, ki je bil razvit z namenom,               
da meri teoretični konstrukt vidno-prostorskega delovnega spomina. Sprva je bil naš cilj            
prepoznati različne kognitivne strategije, ki se jih posameznice poslužujejo, da rešijo nalogo            
prepoznave spremembe. Že med samim postopkom zbiranja poročil o doživljanju, še posebej pa             
med kvalitativno analizo podatkov se je izkazalo, da oblikovanje sistema kategorizacije           
doživljanja izvedbe naloge zaznavne spremembe, ki temelji le na spominskih strategijah, ni            
podalo polnega popisa tega, kako je biti nekdo, ki izvaja nalogo prepoznave spremembe.  

Med analizo doživljajskih podatkov smo osnovali več doživljajskih kategorij, ki spadajo pod            
rubriko fenomenov v ospredju zavesti. Fenomeni v ospredju zavesti vključujejo večje število            
doživljajskih kategorij, ki jih lahko razumemo kot »strategije.« Te vključuje najrazličnejše oblike            
doživljajskih gest, torej vidikov doživljanja, ki ga soraziskovalke zaznavajo kot nekaj, kar            
počnejo (tj. aktivno zapominjanje, vzdrževanje in aktivni priklic). Poleg tega smo odkrili tudi več              
vidikov doživljanja, ki jih soraziskovalke opisujejo kot nekaj, kar se jim dogaja in jih tako lahko                
razumemo kot »pasivne strategije« (tj. pojavnost ter zaznava).  

Poleg tega da smo opazili velike razlike v tem, kako aktivno soraziskovalke doživljajo             
delovanje v oziru do posameznih strategij, pa smo prepoznali razred pojavov, ki smo ga kodirali               
kot odzadnje občutke. Ti vsebujejo vidike doživljanja, na katere se sorazikovalke niso izrecno             
osredotočale, ampak so kljub temu predstavljali bistven del opisa tega, kako je bilo biti one v                
danem trenutku. Mnogi izmed teh odzadnjih občutkov (npr. ritem) so lahko strateško uporabljeni             
pri izvedbi naloge delovnega spomina. Bistveno je, da ti odzadnji občutki opisujejo splošne             
odnose oziroma naravnanosti, ki jih soraziskovalke zavzemajo do naloge. Skratka, naši izsledki            
kažejo proti visoki meri variabilnosti v doživljajskih stanjih, ki so povezana z izvedbo naloge              
prepoznave spremembe tako znotraj kakor med soraziskovalkami.  

Nadalje, skladno s pričakovanji smo zaznali več primerov, kjer se soraziskovalke sploh niso             
ukvarjale z izvedbo naloge. Kategorijo ne na nalogi smo pripisali 98 vzorcem izkustva (kar              
skupno predstavlja 26,1 % zbranih podatkov). V kategorijo ne na nalogi spadajo različne oblike              
tavanja misli. Gre torej za izvajanje naloge prepoznave spremembe, pri katerem sam psihološki             
instrument (tj. naloga) ni bila v ospredju zavedanja soraziskovalk.  

Drugo omembe vredno opažanje je, da spominske strategije v splošnem niso dober            
pokazatelj točnosti izvedbe naloge. Tako zaradi kvalitativne kot eksplorativne narave tega           
magistrskega dela natančna statistična analiza meril izvedbe naloge (tj. točnosti izvedbe in            
odzivnega časa) ni osrednji predmet naše razprave. Kljub temu pa ta izsledek kaže proti temu, da                
so bolj celostni opisi odzadnjih občutkov primernejši kot napovedniki točnosti izvedbe naloge            
(več o tem nižje).  

Naj ponazorimo pomen celostnih opisov doživljanja s primerom. Poglejmo si, denimo,           
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doživljajsko kategorijo ponavljanje, pri čemer gre za vrsto vzdrževanja.. Pri uporabi te strategije             
soraziskovalke v spominu ohranjajo dražljaj med obdobjem zamika. Ponavljanje je pogosto           
vezano na subjektivno doživet ritem. Ritmično ponavljanje lahko zavzema kinestetično ali           
motorično obliko. To vključuje zaobjemanje dražljaja s pogledom in zanašanje na slušna            
izkustva, povezana s spremembami osredotočenosti z enega predmeta dražljaja na drugega ter            
ponavljanjem besednega opisa ali celotnega dražljaja ali njegovih gradnikov. Kar se zdi            
pomembneje od posameznih načinov, na katere si soraziskovalke v tovrstnih primerih zapomnijo            
dražljaj, je to, da do same naloge zavzemajo izrazito analitičen odnos. Ta se v doživljanju kaže                
kot, na primer, tekmovalna naravnanost ali nečimrna naravnanost. Skupno tem primerom je, da             
se soraziskovalke močno trudijo uspešno izvesti nalogo, s tem da dražljaje pozorno analizirajo             
ter nad njimi izvajajo vrsto doživljajskih gest, ki naj bi bile v pomoč izvedbi naloge.  

Po drugi strani pa smo opazili primere, kjer so soraziskovalke do naloge zavzele ležeren              
odnos. Ta se v doživljanju kaže v odzadnjih občutkih, kakršna sta brezbrižnost ter             
neobremenjenost. V teh primerih soraziskovalke nad nalogo ne izvajajo intenzivnih miselnih           
operacij. Namesto tega se preprosto poslužujejo različnih načinov, na katere se naloga pojavlja v              
njihovi zavesti (ko, na primer, se spominski dražljaj v njihovem doživljanju daje v obliki znane               
podobe). Kaže, da se različni vzorci ali asociacije, ki so soraziskovalkam v pomoč med tovrstnim               
ležernim reševanjem pod tem odnosom, pojavljajo slučajno. Soraziskovalke se ne trudijo, da bi             
sistematično iskale te vzorce.  

12.1. Zasnova nevrofenomenološkega raziskovanja delovnega spomina 

Kljub temu da je bil osrednji cilj tega magistrskega dela podroben popis doživljanja, ki              
spremlja izvedbo naloge vidno-prostorskega spomina, je bila študija zasnovana z          
nevrofenomenonolškim ciljem v mislih (glej Poglavje 8). To pomeni, da smo poleg doživljajskih             
podatkov zbrali tudi vedenjske podatke glede izvedbe naloge prepoznave spremembe (tj. točnost            
izvedbe in odzivne čase). V tem odseku bomo na kratko predstavili še nekatere dodatne              
kvantitativne najdbe. Te pa predstavljajo le še dodatno perspektivno na kvalitativne podatke, ki             
smo jih predstavili v prejšnjih treh poglavjih.  

Ena izmed najbolj zanimivih najdb je povezanost med doživljajsko kategorija atmosfera           
doživljanja ter identiteto poročajoče soraziskovalke. S χ2 testom smo opazili pomembno           
povezavo med identiteto soraziskovalke ter tem, ali je poročala o atmosferi doživljanja: χ2 (24, N               
= 376) = 43.211, p = 0.009. Zdi se, da ta najdba kaže proti pomembnemu vidiku znanstvenega                 
raziskovanja doživljanja, ki ga poudarjajo številne avtorice tehnik za pridobivanje doživljajskih           
podatkov. Namreč da obstajajo vidiki doživljanja, ki niso dostopni posameznicam, ki niso            
izurjene v opazovanju in poročanju doživljanja (Petitmengin, 2006; Hurlburt, 2011). Da bi bile             
soraziskovalke zmožne opaziti in opisati vidike doživljanja, ki so bolj podrobni, kakor popisi             
površinskih izkustev, morajo najprej postati občutljive za opazovanje doživljanja (Hurlburt &           
Heavey, 2006) 

Ko opravljamo podrobne fenomenološke raziskave, torej ne morejo preprosto rekrutirati          
naivnih udeleženk. Potrebujemo udeleženke, ki so izurjene v iterativnem opazovanju in           
poročanju lastnega doživljanja (prim. Hurlburt, 2011; Kordeš & Klauser, 2016). Iz tega načela             
empirične fenomenologije (Kordeš, 2016) sledi nasproten zaključek psihološkemu raziskovanju,         

147 



ki poudarja naivne udeleženke. V znanstvenem raziskovanju doživljanja je eden od najboljših            
zagotovil veljavnosti podatkov, ali imamo izurjene soraziskovalke. Nadalje to pomeni, da           
potrebujemo soraziskovalke, ki jih raziskovanje doživljanja iskreno zanima.  

χ2 test je nadalje odkril še več pomenljivih povezav. Odkrili smo statistično pomembno             
povezanost med nevpleteno zaznavo in pozornostnim naravnanostim: χ2(12, N = 44) = 22.880,              
p = 0.029. Ta najdba namiguje, da so pretanjeni, težko opazni vidiki vidne zavesti (npr. odtis)                
morda povezani s tem, kako se obrnemo proti dražljaju. Kar se tiče ukvarjanja z nalogo, se zdi,                 
da sta tako aktivno zapominjanje kakor aktivni priklic pomembno povezana z odzadnjimi            
občutki. Obstaja pomembna povezanost med pozornostnimi nagnjeni ter aktivnim         
zapominjanjem: χ2(24, N = 158) = 47.891, p = 0.003. Prav tako obstaja pomembna povezanost               
med odnosi do naloge in aktivnim zapominjanjem: χ2(66, N = 130) = 90.390, p = 0.025. Opazili                 
smo tudi pomembno povezanost med atmosfero doživljanja in aktivnim priklicem: χ2(12, N =             
99) = 34.126, p < 0.001. Končno smo opazili tudi povezanost med odnosi do naloge in aktivnim                 
priklicem: χ2(40, N = 72) = 66.389, p = 0.005. 

Možna interpretacija teh povezanosti je, da naš sistem kodiranja doživljajskih podatkov           
vključuje prekrivajoče se (tj. neortogonalne) kategorije. Obstaja torej možnost, da so nekatere            
doživljajske kategorije, ki smo jih vzpostavili med kodiranjem, povezane z ali se nanašajo na iste               
vidike doživljanja. Točneje, to potrjuje tezo iz prejšnjega odseka, da nekateri fenomeni v             
ospredju zavesti odsevajo odzadnje občutke in obratno. Prekrivajoče se narave doživljajskih           
kategorij smo se zavedali že med kodiranjem doživljajskih podatkov. Trdimo pa, da obstajajo             
dobri razlogi za ohranjanje obeh kategorij V. reda. Ni namreč jasno, kateri vidiki doživljanja              
(fenomeni v ospredju zavesti ali odzadnji občutki) so primarni. Zdi se, da spominske strategije ne               
predstavljajo zadostnega opisa tega, kako se posameznice lotevajo izvedbe naloge prepoznave           
spremembe. 

Naši izsledki tako sovpadajo z nekaterimi nedavnimi idejami v kognitivni znanosti, ki            
kažejo, da bi se morali osredotočati na raziskovanje splošnih, celostnih odzadnjih atmosfer            
doživljanja. Že Seghier in Price (2018) izpostavljata, da je eden izmed načinov, na katere se               
lahko soočamo z variabilnostjo v podatkih to, da se osredotočimo na različne kognitivne sloge.              
Seghier in Price sicer ne opredeljujeta svojega razumevanja tega izraza. Za boljše razumevanje             
pa lahko po t.i. teoriji vseobsegajočih miselnih stanj (overarching states of mind) (Herz, Baror &               
Bar, 2020). Ta teorija predlaga, da na nivoju živčne dinamike lahko opazimo celosta stanja, ki               
koordinirajo vse druge vidike kognicije, kakršna je zaznava, čustvovanje, razmišljanje ter izrecno            
telesno vedenje. Živčna dinamika, o kateri je govora v teoriji vseobsegajočih miselnih stanj, je              
razmerje med procesiranjem, ki poteka od spodaj navzgor ter procesiranjem, ki poteka od zgoraj              
navzdol. Pri zaznavi govorimo o ravnovesju med senzoričnimi informacijami, ki jih pridobimo iz             
okolja ter napovedmi našega kognitivnega sistema. Ni nerazumno domnevati, da tovrstna           
vseobsegaoča miselna stanja lahko zaznamo tudi na osebnem nivoju opisa kot specifični razred             
odzadnjih občutkov.  

Naj ponazorimo s primeroma z začetka tega poglavja. Analitični način reševanja naloge            
prepoznave spremembe temelji na širokem naboru strategij, s katerimi naj bi si soraziskovalke             
lažje zapomnile spominski dražljaj, ga ohranjale v spominu ter prepoznale testni dražljaj kot             
enak ali različen od spominskega. Te strategije tako ustrezajo vseobsegajočemu miselnemu           
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stanju, ki temelji na napovedi. Pod analitičnim načinom reševanja poskušajo soraziskovalke           
prilagoditi dražljaj, ki ga vidijo na ekranu, konceptom, za katere menijo, da bodo olajšale              
zapominjanje (npr. iskanje geometrijskih oblik ali barv nacionalnih zastav). Po drugi strani pa             
določene razsežnosti ležernega reševanja naloge ustrezajo zanašanju na senzorične informacije,          
ki jih pridobimo iz okolja: soraziskovalke preprosto pogledajo dražljaj z receptivnim odnosom            
(npr. pozornostno nagnjenje naloga do tebe) z zaupanjem, da jim bo v trenutku testnega dražljaja               
odgovor na voljo.  

Domnevo, da lahko raziskovanje splošnih odzadnjih atmosfer doživljanja produktivno         
prispeva k nevroznanstvenemu raziskovanju, potrjuje nevroslikovana študija, ki so jo izvedle           
Hawco in kolegice (2020). Opravile so analizo z gručanjem (clustering) fMR podatkov, zbranih             
med izvedbo psiholoških nalog, ki naj bi preverjale različne kognitivne domene (čustveno            
procesiranje, odločanje, jezikovno procesiranje, logično razmišljanje, socialno kognicijo in         
delovni spomin). V 822 fMR posnetkih so odkrili štiri skupine (clusters) nevronske dejavnosti,             
ki so stabilne med psihološkimi nalogami. Ena možna interpretacija teh izsledkov, ki jo podajajo              
Hawco in kolegice, je, da je nevronska dejavnost pomembneje povezana z različnimi            
kognitivnimi slogi kakor s posameznimi funkcijami (opredeljenimi kot uspešna izvedba določene           
psihološke naloge) (prim. Seghier & Price, 2018).   29

Če ponovimo, domnevamo, da obstajajo povezave med: 

1. teorijami iz sistemske nevroznanosti, ki trdijo, da obstajajo vseobsegajoča stanja misli,           
pri čemer gre za ravnovesje procesiranja od zgoraj navzdol ter procesiranja od spodaj             
navzgor in ki vpliva na posamezne kognitivne domneve; 

2. in izsledki iz nevroslikovnih študij, ki kažejo da med izsledki raziskav, ki proučujejo             
domnevno različne kognitivne domene obstajajo štirje stabilni vzorci možganske         
aktivnosti; 

Postavljamo torej hipotezo, da obstaja povezava med vseobsegajočimi stanji misli ter           
specifičnimi vidiki doživljanja, ki smo jih v tej študiji označili za odzadnje občutke. Da bi v                
prihodnje lahko preverili to hipotezo, smo se odločili, da bomo ohranili razliko med temi              
doživljajskimi razsežnostmi v naši razvrstitvi doživljanja, povezanega z izvedbo naloge          
prepoznave spremembe.  

12.2. Prihodnje usmeritve 

V pričujočem magistrskem delu smo zasnovali natančno in široko taksonomijo doživljajskih           
kategorij, ki so povezane z izvedbo naloge prepoznave spremembe. Odkrili smo več stabilnih             
doživljajskih kategorij (tj. kategorij, ki jih je mogoče opaziti pri različnih soraziskovalkah), ki so              
morda povezane z naravo pojavov, ki jih merijo psihološke naloge. Iz teh izsledkov lahko              
začrtamo prihodnje usmeritve tega raziskovalnega projekta.  

Kakor smo omenili zgoraj, je stopnja zanimanja in izurjenosti v opazovanju doživljanja            
pomembno povezana s tem, ali imajo soraziskovalke dostop do težje opaznih vidikov njihove             

29 Pomnite, da Hawco in kolegice (2020) niso imele dostopa do neodvisnih spremenljivk, ki bi jasno kazale proti                 
temu, da so skupine nevronske aktivacije, ki so jih odkrili med analizo z gručanjem, povezane z različnimi                 
kognitivnimi slogi. Gre zgolj za domnevo, ki jo izpostavljajo na nivoju razprave.  
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fenomenologije. Medtem ko smo v tej raziskavi stremeli k ravnovesju med globokim in širokim              
naborom podatkov, se zdi splošno zaželeno, da se prihodnje študije osredotočajo le na prvo vrsto               
podatkov. Tovrstne raziskave bi predstavljale natančno poskusno teorije izkustva psiholoških          
nalog za merjenje vidno-prostorskega delovnega spomina.  

Končni cilj tega raziskovalnega projekta je združevanje prvoosebnega raziskovanja z          
nevroznanstvenim raziskovanjem delovnega spomina z uporabo nevrofenomenološkega       
raziskovalnega načrta. Osrednja ideja takšne raziskave je, da bi 

1. rekrutirali posameznice, ki so izurjene v opazovanju in poročanju o svojem doživljanju.            
Skupaj z njimi bi zmanjšali število razsežnosti v naši taksonomiji doživljajskih kategorij.            
Takšno manjšanje kompleksnosti podatkov bo v idealnem primeru vodilo do najbolj           
jasnih doživljajskih kategorij (prim. Hurlburt idr., 2016). 

2. taksonomijo, ki je predstavljena v pričujočem magistrskem delu, bomo zožali na tak            
način, da bo pragmatično uporabna kot orodje za poročanje o doživljanju znotraj            
nevroslikovne študije. To pomeni, da bodo kategorije tako jasno opredeljene, da bodo            
zlahka uporabne znotraj elektroencefalografskega ali nevroslikovnega raziskovalnega       
načrta.  

3. prvi korak manjšanja kompleksnosti (tj. snovanje eksperimentalnih kategorij, ki so          
intuitivno razumljive in posledično uporabne kot neodvisne spremenljivke v         
nevroslikovnem raziskovalnem načrtu) bo opravljeno na majhnem vzorcu posameznic, ki          
so izurjene v opazovanju in poročanju o svojem doživljanju.  

4. V nevrofenomenološkem raziskovalnem načrtu, ki ga predlagamo, bo prvoosebni vidik          
tako zgrajen iz udeležnk, ki bodo podajale opise svojega doživljanja, vendar teh opisov             
ne bomo zbirali skozi intervju, ampak avtomatizirano samo-poročanje.  

Osrednje raziskovalno vprašanje takšnega nevrofenomenološkega raziskovalnega načrta bo,        
ali lahko odkrijemo skupine nevronske dejavnosti (prim. Hawco idr., 2020), ki ustrezajo            
skupinam doživljajskih podatkov (prim. Lutz idr., 2002). Takšna raziskava bi ponudila           
pomemben uvid v to, ali empirična fenomenologija lahko pomembno prispeva k področju            
kognitivno-eksperimentalne psihologije, specifično v domeni raziskovanja delovnega spomina. 
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Dodatek: Kodirna knjiga  
V tem odseku je predstavljena kodirna knjiga, imenovana tudi kodirni vodič (Kalinowski idr., 2010). Namen               

kodirne knjige je razjasniti postopek kodiranja surovih podatkov, s čimer predstavlja pomembno orodje znotraj              
kvalitativnega raziskovanja, saj omogoča, da se raziskovalka, ki kani preveriti dano študijo, v kratkem času seznani                
s postopkom kodiranja, brez da bi se morala poglabljati v surove podatke. Kodirna knjiga, kakršna je predstavljena                 
tu, je oblikovana skladno s primerom raziskave Hurlburta in Heavyja (2006).  

Kategorije v kodirni knjigi so urejene v redove. Prvi red je najbližje surovim podatkom in predstavlja                
najmanjšo abstrakcijo od njih. Višji redovi predstavljajo skupine, v katere smo združevali celotne kategorije nižjih               
redov in tako predstavljajo tudi večjo stopnjo abstrakcije od surovih podatkov. Medtem ko lahko trdimo, da so nižji                  
redovi ustvarjeni brez teorije v mislih (tj. predstavljajo predteoretske doživljajske podatke), pa so kategorije višjih               
redov ustvarjene z raziskovalnim vprašanjem v mislih. Posledično nanje vplivajo različni teoretski pomisleki. 

Vsak vnos v kodirni knjigi vsebuje sledeče podatkovne točke:  

a) ime doživljajske kategorije; 
b) definicijo; 
c) pomenljive primere; ter  
d) komentarje.  

Med komentarji je bistvena predvsem specifična razlika, ki opredeljuje, kako se neka doživljajska kategorija              
razlikuje od kategorije, ki ji je relativno podobna. Ker smo znotraj samega empiričnofenomenološkega intervjuja              
uporabljali različne metode, kakršna je eidetična variacija (kjer smo soraziskovalke prosili, da med samim              
intervjujem opazujejo neko doživljanje, da bi ga primerjali z doživljanjem izvedbe naloge vidno-prostorskega             
delovnega spomina), da smo bolj podrobno ugotovili, za kakšno doživljajsko kategorijo gre, so primeri tovrstnih               
testov navedeni med komentarji. V komentarjih so izpostavljene specifične razlike med posameznimi kodami,             
skladno z vodiči, ki jih predlaga Kathy Charmaz. Charmaz in Belgrave (2007) pišeta, da če hočemo ustvariti                 
kategorije na podlagi fokusiranega kodiranja, moramo primerjati podatke, primere, kontekste in koncepte. Dalje             
pišeta, da primerjamo podobne koncepte, kakršni se pojavljajo med in znotraj soraziskovalk. Kadar smo skozi               
tovrstno analitično primerjavo podatkov prišli do različnih kod, smo to izpostavili v komentarju.  

Podkategorije na prvem redu opisa lahko vsebujejo objekt ter občutek agence. Objekt je kaj doživljanja, torej                
gre za vsebino. Agenca je vidik doživljanja, ki ga nismo neposredno izpeljali iz naših podatkov, ampak smo njen                  
obstoj sprva predpostavili na podlagi predhodne fenomenološke in kognitivnoznanstvene literature. Ta predpostavka            
se je izkazala za točno, saj smo v podatkih našli doživljajske ustreznice tem sicer teoretskim konstruktom. Pri tem                  
moramo izpostaviti še metodološki vidik poizvedovanja o občutku agence. Soraziskovalk namreč nismo spraševali             
po tem, ali se počutijo »aktivno« ali »pasivno« v oziru do nekega vidika njihovega doživljajskega polja, kakor so te                   
kategorije kodirane, ampak je bilo vprašanje, ki nas je vodilo do teh kod, »Ali imaš občutek, da si to počela, ali se ti                       
to dogaja?« 
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Ime: Fenomeni v ospredju zavesti (kategorija V. reda) 

Opis: Pri tej kategoriji gre za vidike doživljanja, ki se jih soraziskovalke hitro zavedajo, kot tisto stvar, ki se jim je                     
najbolj jasno dogajala oz. so jo počele v trenutkih tik pred pozivom. Gre za doživljanje, ki je refleksiji zlahka                   
dostopno in v grobem ustreza teoretski ideji plitkega pojmovanja zavesti, ki kot zavestne fenomene smatra le tiste                 
vidike doživljanja, ki se jih neposredno zavedamo, ko jih živimo, ne pa da jih ozavestimo med gesto ozaveščanja                  
(prim. Froese, Gould & Seth, 2011; Froese, Gould & Barrett, 2011).  

Podkategorije: Ukvarjanje z nalogo, zaznava naloge, ne na nalogi 

 

Ime: Ukvarjanje z nalogo (kategorija IV. reda) 

Opis: Ukvarjanje z nalogo je doživljajska kategorija, ki zaobjema vse načine, na katere soraziskovalke              
poskušajo uspešno rešiti nalogo vidno-prostorskega delovnega spomina. Vključuje torej različne pristope k            
reševanju naloge ter različne načine, na katere se ti pristopi do naloge spreminjajo.  

Podkategorije: Aktivno zapominjanje, vzdrževanje, aktivni priklic  

Komentar: Izpostaviti moramo bistveno razliko med dvema doživljajskima kategorijama: ukvarjanje z           
nalogo in zaznava naloge. Razliko lahko v grobem zvedemo na razliko med aktivno in pasivno izvedbo                
naloge. Pri ukvarjanju z nalogo gre za tiste vidike doživljanja, pri katerih se soraziskovalke izrecno               
ukvarjajo z nalogo oziroma gre za konkretne poskuse reševanja naloge. Po drugi strani pa pri zaznavi                
naloge govorimo o pasivnih načinih, na katere psihološka naloga vstopa v zavest soraziskovalk. Bistveno              
je, da se ti dve doživljajski kategoriji lahko sopojavljata (na primer ko soraziskovalke prepoznajo identiteto               
testnega dražljaja tako, da se ta v zaznavi daje kot enak ali drugačen, potem pa to identiteto preverijo prek                   
izrecnega ukvarjanja s tem dražljajem).  

 

Ime: Aktivno zapominjanje (kategorija III. reda) 

Opis: Aktivno zapominjanje je kategorija, pri kateri gre za strateški odnos do naloge (torej              
soraziskovalke aktivno ali pasivno rešujejo nalogo), pri katerem si poskušajo zapomniti spominski            
dražljaj. Zapominjanje je torej opredeljeno prek točno določenega časovnega obdobja izvedbe           
naloge vidno-prostorskega delovnega spomina. 

Podkategorije: Bolščanje, manjšanje kompleksnosti, iskanje, motorična strategija, opisovanje,        
predstavljanje 

 

Ime: Bolščanje (kategorija II. reda) 

Opis: Bolščanje je doživljanje, pri katerem soraziskovalke preprosto zrejo v dražljaj ter si             
ga poskušajo zapomniti (doživljajo nekakšno težnjo proti zapominjanju), vendar pri tem           
nimajo nobenega strateškega odnosa do naloge. Edino, kar počnejo, je, da gledajo s             
trudom, da bi se jim dražljaj nekako vtisnil v spomin. Bolščanje odlikuje tudi nekakšen              
brezup – zavedanje, da bo strategija neuspešna.  

Primeri: 

»Sam gledam in dobim občutek za to, v katero smer so obrnjene, ne pa tudi iz kje prihajajo. In potem                    
imam feeling, da nekaj držim, da nekaj ohranjam, ful se trudim to ohranjat. In med pavzo je res                  
feeling, kot da nekaj držim, kot da nekaj imam in potem se pojavi testni in vidim, da v resnici tam                    
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nič ni bilo. In da v resnici ne vem.« (S22-03-O-01) 

»Vizualno si je poskušala vžgati v spomin. To je doživljala kot zelo osredotočeno pozornost,              
oziroma poskus osredotočene pozornosti, ki jo je spremljala tesnoba, da si vsega skupaj ne bo               
zapomnila.« (S19-03-C-02) 

Komentar: Bolščanje je različno od preprostega pogleda na dražljaj ter posledičnega           
vedenja, da je testni dražljaj enak ali drugačen. Pri bolščanju soraziskovalke v veliki meri              
vedo, da je ta strategija neuspešna. Gre bolj za zadnji obupani poskus reševanja naloge.              
Po drugi strani pri preprostem pogledu in posledičnim vedenjem (tj. doživljajska           
kategorija dražljaj se daje kot enak/različen) gre za doživljanje, ki je lahkotno.  

 

Ime: Manjšanje kompleksnosti (kategorija II. reda) 

Opis: Pri tem doživljanju gre za različne strategije, s katerimi soraziskovalke naredijo            
dražljaj bolj preprost (tj. bolj preprost iz vidika zapominjanja). V glavnem se to zgodi na               
dva načina. Prvi je grupiranje. Grupiranje je raznoliko doživljanje, pri katerem gre            
preprosto za to, da soraziskovalke dano podmnožico predmetov dražljaja doživljajo, kot           
da spada skupaj (npr. da skupaj tvorijo en logični vzorec, ali pa da lahko na eni                
podmnožici aplicirajo eno, na drugi pa drugo strategijo). Pri izpuščanju objektov gre za             
radikalno verzijo manjšanja kompleksnosti dražljajev, saj se soraziskovalke odločijo ali          
pa so zaradi kompleksnosti naloge primorane v to, da si ne zapomnijo vseh objektov.  

Podkategorije: Grupiranje in izpuščanje objektov 

Primeri: 

Grupiranje: »Imel sem nek občutek za barvo, ki sem si ga zapomnil tako, da sem kombiniral                
dvojice, ki so pasale skupaj. Iz tega grupiranja po ustreznih barvah je celotna slika izgledala bolj ali                 
manj grdo. Če je bili testni dražljaj lepši ali grši, sem vedel, da je drugačen.« (S10-03-C-02) 

Grupiranje: »Spet sem grupirala barve v pare glede na nek tag (npr. osnovne barve), ali pa v kaki                  
relaciji sta. Verbalizirala si jih, vendar ne v obliki celega stavka. To je samo nek vzklik, nekakšen                 
medmet, ima ton. Tista dva, ki tvorita enoto, imata podoben ton. Ta je pri drugih dveh drugačen.«                 
(S14-01-C-01)  

Izpuščanje objektov: »Osredotočala sem se na desno polovico, v zadnjem primeru pa ni bilo nič kaj                
posebnega razen tega, da se mi je zdelo, da dražljaja na podlagi desne polovice nista enaka.«                
(S25-04-O-01) 

Izpuščanje objektov: »Spominski dražljaj: videla sem kombinacijo rdeče-belo-zeleno + outlier; za           
vsako sem si morala zapomniti le položaj, najprej si zapomnim outlier in potem, kaj je okoli njega;                 
Outlierja doživlja kot da ga na nek način ni.« (S14-01-C-04) 

Komentar: Znotraj manjšanja kompleksnosti se lahko kot primarna strategija pojavi          
katerikoli način izvedbe naloge. Pogosto se zgodi tudi, da soraziskovalke uporabijo eno            
strategijo na eni podmnožici, na drugi podmnožici pa drugo strategijo.  

 

Ime: Motorična strategija (kategorija II. reda) 

Opis: Motorična strategija je doživljanje, pri katerem soraziskovalke postanejo pozorne          
na premike svojih oči. Te premike lahko tematizirajo – torej postavijo v ospredje             
doživljanja – na zelo različne načine. Med drugim lahko ta vidik doživljanja mobilizirajo             
kot strategijo za izvedbo naloge. Motorične strategije tako obstajajo na skali zavedanja,            
kjer je na eni skrajnosti to le mehanično početje, prek katerega soraziskovalke pregledajo             
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dražljaj, na drugi skrajnosti pa si soraziskovalke lahko pa si čuječe zapomnijo občutke             
mišic, ki spremljajo pregled posameznega dražljaja. Glede na to, kakšne vrste pozornost            
torej posvečajo tem premikom, so ti premiki doživeti na različne načine in tako lahko tudi               
služijo različnim funkcijam. 

Podkategorije: Odmikanje, premiki oči, pot 

Primeri: 

Odmikanje: »Zdi se, kot da so očesni gibi in pozornost samo en del tega. Na nek način je to                   
premikanje skoraj vizualno, da. Kakor da je vsiljeno na ekran [...] Med primerjavo močno čutim               
premike z očmi. To ni vidno. V mojem telesu se čutijo kot harmonični ali disonantni. Kakor da dva                  
vzorca resonirata drug z drugim.« (S29-01-O-01)  

Premiki oči: »Zapomnila sem si prek pogleda. Ta pogled je zvezen: počasi pogledam od točke do                
točke: poti ne doživljam, to je nek prazen prostor (ta pot je manj jasna kot prostorčki, kjer se                  
pojavljajo objekti).« (S06-02-P-03) 

Pot: »Z očmi sem šla po isti poti kot so šle pike. Šla sem po isti sledi; kjer pa so bile pike, so ostale                        
bolj blede podobe; povezave med njimi niso bile izrazite [ni vlekla črte] in doživljanje je bilo zelo                 
diskretno.« (S19-02-P-02)  

 

Ime: Iskanje (kategorija II. reda) 

Opis: Iskanje je strategija zapominjanja, pri kateri soraziskovalke v dražljaju poskušajo           
najti nek vzorec. Kar je bistveno pri tej strategiji, je, da ni nujno, da dejansko najdejo ta                 
vzorec. Bolj gre za to, da soraziskovalke zavzamejo preiskujočo naravnanost do dražljaja;            
da dražljaj pogledajo na tak način, da ga poskušajo analizirati. Za večino soraziskovalk je              
ta analizirajoči odnos do dražljaja dovolj, da si ga zapomnijo.  

Primeri: 

»Poskušala sem ustvarit nek lik, ki bi zaobjemal vse stvari na sličici. Iskala sem nek potek, kjer bi se                   
vse skupaj lepo zaključilo, da bi vsaj dva elementa bila povezana.« (S14-03-O-01) 

»Ugotovil sem, da si lažje zapomnim, če najdem neke vzorce v tem. Gledam, če so črte razporejene                 
po nekem vidnem pravilu. Samo ozrl sem se proti njemu in takoj sem začel iskati neko novo pravilo.                  
Ta pravila so zame intuitivno jasna. Niso bila v besedah. Sicer sem jih hotel verbalizirati, ampak mi                 
ni bilo treba.« (S05-02-O-02)  

Komentar: Iskanje se razlikuje od prepoznave vzorca v tem, da je slednje vedno             
avtomatično; gre za nenadno asociacijo, povezano z dražljajem, ki se soraziskovalkam da            
takoj, ko pogledajo dražljaj in v njih ni nekega elementa preiskovanja.  

 

Ime: Opisovanje (kategorija II. reda) 

Opis: Opisovanje se nanaša na situacije, kjer soraziskovalke doživljajo govor, ki se kaže             
v njihovih mislih. Ta je lahko raznolik. Lahko je artikuliran in slišan, artikuliran in              
neslišan ter neartikuliran in neslišan. Lahko gre preprosto za zavedanje neke jezikovne            
vsebine. Dalje se znotraj izkustva notranjega govora kaže razlika med aktivnim in            
pasivnim govorom (govorom, ki ga soraziskovalke počnejo in govorom, ki se jim            
dogaja). Na nivoju njegove uporabe za izvedbo naloge nas te razlike – ki sicer so bistvene                
– ne zanimajo in tu notranji govor razumemo kot splošne verbalizirane misli.  

V opisovanje je vključena strateška uporaba notranjega govora, pri kateri je ta voljno             
artikuliran, opisovanje objektov, dražljajev, načinov reševanja, ipd. Skratka, gre za          
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vsakršen opis v notranjem govoru, ki ga soraziskovalke strateško uporabijo za izvedbo            
naloge.  

Primeri: 

»Sklepanje je potekalo v besedah, bilo je hitro z manj veznikov. Sama s sabo imam lahko ful krajši                  
dialog kakor z drugimi. Iz tega toka sem sklepala na različnost, ker, da si ne bi postavila takšne                  
miselne sheme, če bi bil testni dražljaj enak spominskemu.« (S14-03-O-03) 

»Dražljaj sem opisala z besedami. Sicer čutim avtorstvo nad temi besedami, vendar se mi ne zdi, da                 
sem si jih je izbrala, ali sprva proizvedla z nekim namenom.« (S04-01-C-03) 

 

Ime: Predstavljanje (kategorija II. reda) 

Opis: Pri predstavljanju govorimo o doživljanju, kjer si soraziskovalke voljno ali           
avtomatično predstavljajo vidno podobo spominskega dražljaja. Ta vidna podoba se          
lahko nahaja ali na ekranu ali v njihovem notranjem mentalnem prostoru. Gre za             
doživljanje, ki je primerljivo s predstavljanjem slike med intervjujem (kar smo preverjali            
tako, da smo jim naročili, naj si v tistem trenutku predstavljajo jabolko).  

Soraziskovalke lahko te podobe zaznavajo v nekem mentalnem prostoru, za katerega se            
zdi, da je kakor nek vzporedni svet, prekrit s svetom, ki ga zaznavajo prek vida. Med                
tema vzporednima svetovoma lahko jasno prehajajo s preprostimi skoki s pozornostjo. V            
tem primeru je to neka vizualna prisotnost v misli soraziskovalk.  

Kadar je to izkustvo videno izven mentalnega prostora soraziskovalk, si ga predstavljajo            
na ekranu. Gre za nekakšno projekcijo na ekranu. To doživljanje je zelo jasno vidno in je                
vezano na njihovo pozornost. Če pozornost posvečajo nečemu drugemu, tudi vidna           
predstava na ekranu začne bledeti.  

Ni nujno, da si predstavljajo le spominski dražljaj, kakršen je bil, ampak lahko okrog              
njega ustvarijo razne mentalne konstrukte, s katerimi si olajšajo zapominjanje. Lahko si,            
denimo, predstavljajo črte, ki povezujejo posamezne dražljaje, lahko si predstavljajo          
agregate barv, ipd. Pogosto prihaja tudi do avtomatiziranih asociacij, ki se kažejo kot             
hipne vidne podobe.  

Podkategorije: Projiciranje, miselna slika.  

Primeri: 

Projiciranje: »V mislih sem od enega do drugega ustvarjal črno črto. Ta linija je bila črna, ni imela                  
debeline. Videl sem jo na ekranu. Črta se ni kar pojavila, ampak sem jo vlekel.« (S05-05-C-04) 

Projiciranje: »To je bila neka mentalna podoba, ki sem jo videl. Bilo je kot da bi jo projiciral pred                   
sebe, vendar ni bila v tem svetu.« (S05-05-C-02) 

Miselna slika: »Ohranjala sem miselno sliko, ki sem jo videla spredaj na ekranu. Objekta sta bila                
bolj jasna. Bila sta sivkasta, kakor senca, v kateri je bilo razvidno, kaj predstavljata.« (S16-04-P-01) 

Miselna slika: »To je bila neka predstava, ki je bila pasivna - to se mi je definitivno dogajalo - ki se                     
je nahajala v nekem tem mentalnem prostoru v mojem pogledu. To je bilo drugače kot če bi, na                  
primer, pogledal rdečo piko in potem pogledal stran in za njo videl pasliko. To ni bilo nekaj na                  
ekranu, ampak je bilo res vizualno in v tem mojem mentalnem prostoru.« (S05-05-C-01) 

Komentarji: Znotraj predstavljanja lahko razločimo med dvema vrstama predstave:         
projiciranjem in miselno sliko. Pri projiciranju soraziskovalke s pogledom in pozornostjo           
projicirajo neke vrste vizualno izkustvo na ekran. Ali na zaslonu ali pa v pogledu              
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zaznavajo črte, ki povezujejo posamezne oblike, podaljšujejo repke objektov pri          
usmeritvi, ali pa za njimi ostanejo nekakšne sence ali odmevi. To je kvazivizualno             
izkustvo, v kolikor pa je prisotna jasna vidna komponenta, so objekti medli in megleni,              
večinoma črnosivi, vendar so lahko tudi barvni. 

Pri miselni sliki pa po drugi strani soraziskovalke vidijo dražljaje v nekem notranjem             
prostoru, kjer lahko z njimi manipulirajo. Lahko jih premikajo, povezujejo, jih potisnejo            
bolj skupaj, ipd. To so vidna izkustva, pri čemer se podoba nahaja nekje v njihovem               
notranjem prostoru. Te podobe so dovolj jasne, da bi jih lahko v danem trenutku              
rekonstruirali.  

Večinoma gre za voljno početje, pri čemer se morajo soraziskovalke truditi, da ustvarjajo             
te mentalne podobe, spet možno je, da se pojavljajo same od sebe. Kadar se mentalne               
podobe dogajajo, je to pogosto ostanek nekega motečega dražljaja, ki ostane v njihovem             
doživljajskem polju, lahko gre za sinestetično spremljanje verbalizacij, ipd. 

Kar je pomembno, je, da se predstavljanje lahko pojavi tudi kot podkategorija            
vzdrževanja (glej spodaj).  

 

Ime: Vzdrževanje (kategorija III. reda) 

Opis: Vzdrževanje je kategorija, ki je vezana na časovno dinamiko pojavnosti. Tu govorimo o              
strategijah, ki se jih soraziskovalke poslužujejo med obdobjem zamika. Kot take so povezane z              
ohranjanjem dražljaja v zavesti ob odsotnosti spominskega dražljaja.  

Podkategorije: Ponavljanje,, čakanje, predstavljanje 

 

Ime: Ponavljanje (kategorija II. reda) 

Opis: Ponavljanje zavzema dva različna odnosa do zapominjanja spominskega dražljaja.           
Če si je soraziskovalka spominski dražljaj zapomnila s pomočko opisovanja, se           
ponavljanje nanaša na ponavljanje tega opisa med obdobjem zamika. V kolikor pa si je              
soraziskovalka spominski dražljaj zapomnila z motorično strategijo, se ponavljanje         
nanaša na stalno ponavljanje tega vzorca premikov pogleda med obdobjem zamika. 

Podkategorije: Ponavljanje besednega opisa, ponavljanje očesnih premikov 

Primeri: 

Ponavljanje besednega opisa: »Med pavzo sem si še enkrat izrekla imena za tisti dve barvi, za kateri                 
sem se odločila, da si ju bom zapomnila. Torej sem si ponavljala 'modra, črna, modra, črna.'«                
(S04-01-C-02) 

Ponavljanje besednega opisa: »Osredotočala sem se na tisti objekt, ki je bil nekakšen outlier. Ki si ga                 
nisem mogla lepo zapomniti. In ponavljala sem si opis za ta outlier. Govorila sem si: 'rumena, levo                 
zgoraj.'« (S14-01-C-06) 

Ponavljanje očesne motorike: »Med pavzo sem iteriral povezave med objekti. Imel sem občutek, da              
je pavza zelo kratkotrajna, da imam malo časa. Občutek je bil, da drugi dražljaj zelo hitro prihaja. Ob                  
tem sem čutil tesnobo, da bom pozabil dražljaj in zato sem nekako divje premikal oči tam, kjer so                  
bile povezave.« (S05-02-O-03) 

Ponavljanje očesne motorike: »Ponovil sem vzorec. Premikal sem oči. Premaknil sem se na prostor,              
kjer so se prej nahajali objekti. Ti za sabo pustijo prostorčke. Doživljam jih zelo surovo. Zraven si                 
nič ne rečem, se mi pa zdi, da spustijo nek zvok. Slišim nek ritem. Pogled premaknem na te                  
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prostorčke.« (S06-02-P-02) 

 

Ime: Predstavljanje (kategorija II. reda) 

Komentar: Kategorija predstavljanje je enaka podkategoriji zapominjanja, ki je opisana          
zgoraj.  

 

Ime: Čakanje (kategorija II. reda) 

Opis: Čakanje se nanaša na doživljanje obdobja zamika, ki ni napolnjeno s strateškim             
ohranjanjem spominskega dražljaja, niti s tavanjem misli. Namesto tega gre za dve            
doživljanji obdobja zamika: praznina se nanaša na doživljanje, pri katerem se zdi, da se              
med zamikom ni nič dogajalo, da ni bilo nikakršne mentalne vsebine. V večini teh              
primerov se soraziskovalke niti ne zavedajo obdobja zamika kot nečesa, kar vstopa v             
njihovo doživljanje. Uperjenost naprej pa se nanaša na čakanje, ki je napolnjeno s             
pričakovanjem. Pri tem je pomembno, da to ni pasivno doživljanje, ampak ga spremlja             
občutek delovanja (tj. soraziskovalke doživljajo, da v svojem pričakovanju izvajajo          
nekakšno doživljajsko gesto v prihodnji trenutek). Večinoma se uperjenost naprej nanaša           
na pojavnost testnega dražljaja, lahko pa se zgodi tudi, da se nanaša na trenutek, ko bo                
sprašujoči soraziskovalec ustavil poročajočo soraziskovalko.  

Podkategorije: Praznina, uperjenost naprej 

Primeri:  

Praznina: »Med pavzo ni nekega posebnega doživljanja. Samo zamrznem. Zelo hitro mine in samo              
poskušam ne delati ničesar, da ne bi izgubil prvega dražljaja.« (S06-01-O-02) 

Praznina: »V veliki meri je pavza onkraj mojega doživljanja. Kakor da bi doživljal nekakšen              
preskok. V glavi nisem imel nobenega doživljanja.« (S10-03-O-01) 

Uperjenost naprej: »Pavza ni bila samo čakanje. Doživljal sem nekakšen tok. Na to je bila vezana                
neka anticipacija. Bilo je kot ko vržeš žogo po stopnicah in veš, da so neki nivoji, kjer se za hip                    
ustavi, ampak veš da ima svoj moment.« (S10-03-O-01) 

Uperjenost naprej: »Med pavzo sem se osredotočala na to, da ne mislim na druge stvari. Le                
pripravljena sem na to, da se bo nekaj pokazalo. To sem doživljala kot napetost oči. To tenzijo v                  
veliki meri prepoznam kot pozornost.« (S14-03-O-01) 

 

Ime: Aktivni priklic (kategorija III. reda) 

Opis: Aktivni priklic kakor zapominjanje ter vzdrževanje sam po sebi ni doživljajska kategorija,             
ampak gre za razdelitev, ki temelji na časovni strukturi naloge prepoznave spremembe. Gre za              
trenutek, ko soraziskovalke na nek način ugotovijo, ali je testni dražljaj enak ali drugačen od               
spominskega dražljaja.  

Podkategorije: Primerjava z nečim v mentalnem prostoru, aplikacija očesne motorike, aplikacija           
opisa na videno, ugibanje 

 

Ime: Primerjava z nečim v mentalnem prostoru (kategorija II. reda) 
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Opis: Soraziskovalke ohranjajo vidno reprezentacijo spominskega dražljaja, s katero         
potem prekrijejo testni dražljaj. V kolikor reprezentacija in vidna zaznava ne ustrezata            
druga drugi, soraziskovalke vedo, da sta si dražljaja različna. V nasprotnem primeru            
prejmejo vedenje o enakosti. To je aktivno početje, ki ga spremlja razumno sklepanje.             
Primarno iščejo divergenco, ne pa sovpadanja. 

Pogosto soraziskovalke ne primerjajo samih objektov, ampak tisto, s čimer so si ustvarili             
reprezentacijo (npr. pot, črto, pasliko, vizualni občutek). Ena udeleženka poroča, da meni,            
da če bi se zamenjalo le zaporedje dražljajev, ne pa njihove lokacije, ne bi prepoznala               
razlike. To se zgodi tudi, kadar udeleženci grupirajo objekte in si zapomnijo agregat vseh              
objektov.  

Sploh kadar pride do vizualne asociacije, je prepoznava prek primerjave zelo pogosta            
strategija.  

Primeri: 

»Ta nova stvar je zapolnila stvar, ki je bila prej. Nisem se zavedala obeh stvari naenkrat, ampak to                  
drugo sem prepoznala kot drugačno v odnosu do tega, kar je bilo prej na istem mestu [...] Občutek je                   
bil, da je tam ista stvar, ki je drugače pobarvana. Na ta način sem prepoznala drugo kot v odnosu do                    
prve.« (S22-04-C-04) 

»Doživljal sem nekakšen overlap. Med primerjavo sem vzel spominski dražljaj in ga dal v svoje               
misli, kjer sem položil eno sliko na drugo, s tem da je bila druga bolj podobna temu, kar sem videl na                     
ekranu, prva pa je bila bolj zgoščena.« (S05-01-C-01) 

 

Ime: Uporaba očesnih premikov (kategorija II. reda) 

Opis: Udeleženci med spominskim dražljajem s pogledom gredo tja, kjer pričakujejo           
pojavnost naslednjega objekta. V kolikor tega ni tam in morajo pogledati drugam, vedo,             
da je testni dražljaj drugačen. Z vsakim ustreznim objektom se vzpostavlja večji občutek             
kontinuitete, ki ga tvorijo afektivne afirmacije. Ob neustreznem dražljaju premik pogleda           
spremlja neka bolj intelektualna obravnava, nekakšno preizpraševanje tega, kje bi moral           
biti naslednji objekt. Pogled premakne tja, kjer bi moral biti naslednji objekt, ob čemer              
jim belina ekrana pove, da je nekaj šlo narobe. 

Primeri: 

»Zdaj sem gledala, ali naredim enak gib med testnim kot med spominskim dražljajem. Za razliko od                
prej [dražljaj se daje kot enak/drugačen] sem zdaj čutila neko zadovoljstvo ob ujemanju. Ni bilo               
samo nekaj, kar pač obstaja, ampak je bilo nekaj, kar je bilo dobro.« (15-04-O-02) 

»Med testnim dražljajem sem se še enkrat skozi te prostorske občutke in če sem se moral prekaniti v                  
neko drugo smer zaradi objektov na ekranu, sem vedel, da je testni dražljaj napačen.« (S06-04-P-03) 

 

Ime: Uporaba opisa na videnem (kategorija II. reda) 

Opis: Pri uporabi opisa na videnem gre za aktivno prepoznavo testnega dražljaja tako, da              
soraziskovalke preverijo, ali nek v glavi izgovorjeni opis spominskega dražljaja ustreza           
testnemu. 

Primeri: 

»Istost sem zaznala, ko so se repki ujemali z mojim govorom v glavi. Govorila sem si opise                 
usmeritev iz spominskega dražljaja. In to so bile vedno iste besede ('gor, dol, cik, cak').«               
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(S17-03-O-01) 

»Ponovil sem si besede in gledal, če njihova vsebina ustreza temu, kar vidim na ekranu.«               
(S24-04-O-02)  

 

Ime: Ugibanje (kategorija II. reda) 

Opis: Soraziskovalke se popolnoma neinformirano odločijo za to, kakšen bo njihov           
odgovor. Ob tem lahko občutijo vse od brezbrižnosti, ker jim je vseeno za reševanje              
naloge, ali pa neugodje, ker jo rešujejo slabo. Ob samem ugibanju se počutijo, da nekako               
nihajo med obema odgovoroma in da ne najdejo nikakršne opore, ki bi jih usmerila v eno                
ali drugo smer. 

To je tudi reševanje, kjer soraziskovalke blefirajo. Ob popolnem razpadu zahtev naloge            
soraziskovalke odgovorijo le zato, ker morajo, njihov odgovor pa je popolnoma           
neinformiran. 

Primeri: 

»Ko sem pritisnila tipko, sem doživljala nelagodje. Nelagodje ob neprepričanosti. V resnici sem pri              
odgovoru ugibala. Ni bilo gut feelinga. Doživljala sem samo neko praznino [...] To ugibanje je bilo                
kot en tak nežen telesni metronom med levo in desno tipko [...] bilo je veliko praznine. Ni bilo                  
nekega feelinga, na katerega bi se lahko oprla.« (S19-03-C-02) 

»Sicer sem odgovarjala z nekim občutkom, ampak večinoma je bilo na blef. Na neki točki sem                
registrirala, da večinoma odgovarjam z levo tipko in se sploh ne odločam.« (S25-03-O-02) 

 

Ime: Mešana prepoznava (kategorija II. reda) 

Opis: Pri mešani prepoznavi soraziskovalke uporabljajo dve ali več strategij za           
prepoznavo testnega dražljaja kot enakega ali drugačnega prvemu. Medtem ko znotraj           
mešane prepoznave lahko opazimo določeno mero variabilnosti v tem, kakšnih strategij           
se soraziskovalke poslužujejo, pa večinoma gre za ustaljen vzorec, pri katerem najprej            
testni dražljaj prepoznajo pasivno, ker pa zaradi odsotnosti svojih izrecnih doživljajskih           
gest temu reševanju ne zaupajo, testni dražljaj še dodatno preverijo z aktivno strategijo.  

Primeri: 

»Med testnim dražljajem sem še vedno videla repke, ampak so bili bolj bledi kot med spominskim                
dražljajem. [...] [S]pet sem lahko vzpostavila povezavo med sabo in objekti. Barva in črte so bile še                 
vedno prisotne, vendar so bile manj intenzivne. Preverjala sem repke. Kako so usmerjeni, ampak              
končno odločitev mi je podal gut feeling. Kazal se mi je telesno kot en tak prijeten, umirjen občutek.                  
To je bilo zelo blago.« (S19-03-O-02) 

»Primerjava je malo besedna, malo pa vizualna. Najprej imam nek občutek, da je slika enaka, potem                
pa se besede zgodijo same od sebe in lahko še enkrat preverim.« (S25-02-O-01) 

Komentar: Med kodiranjem ta kategorija za svoj objekt vzame strategije, ki so            
vključene pri prepoznavi.  

 

Ime: Zaznava naloge (kategorija IV. reda) 

Opis: Zaznava naloge je doživljajska kategorija, ki se nanaša na pasivno izvedbo naloge. Soraziskovalke              
torej ne izvajajo mentalnih gest, s katerimi bi poskušale uspešno rešiti nalogo vidno-prostorskega delovnega              
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spomina, ampak so na nalogo zgolj pozorne, sam postopek izvedbe pa se navidezno dogaja sam od sebe.  

Doživljanje, ki spada v kategorijo zaznava naloge, lahko dalje razdelimo vzdolž tega, v kateri fazi naloge                
vidno-prostorskega delovnega spomina se pojavlja. Če se pojavlja med spominskim dražljajem (torej takrat,             
ko naloga soraziskovalkam veli, da si dražljaj zapomnijo), govorimo o pojavnosti, če pa se pojavlja med                
testnim dražljajem (torej takrat, ko morajo soraziskovalke dražljaj priklicati iz spomina), pa gre za              
prepoznavo.  

Podkategorije: Pojavnost, prepoznava 

 

Ime: Pojavnost (kategorija III. reda) 

Opis: Doživljajska kategorija pojavnost se nanaša na tiste vidike doživljanja, pri katerih            
soraziskovalke zaznavajo dražljaje, ne da bi z njimi karkoli počele, torej brez da se poslužujejo               
izrecnih mentalnih gest, da bi rešile nalogo. Tako se pojavnost nanaša na to, na kakšen način se                 
dražljaj kaže v zavesti soraziskovalk. Kar je bistveno, je to, da je način, na katerega se dražljaj                 
daje soraziskovalkam, bistven za njihovo izvedbo naloge. 

Podkategorije: Vidni občutek, prepoznava vzorca, akustična komponenta  

 

Ime: Vidni občutek (kategorija II. reda) 

Opis: Soraziskovalke nekemu dražljaju pripišejo določene vizualne lastnosti, kakršne so          
gostota, teža, lahkost, ipd. To se jim lahko dogaja ali pa to aktivno počnejo. Glede na to,                 
da je to lastnost vizualnega, se lahko zgodi pri kateremkoli dražljaju. Posamezne barve ali              
barvne kombinacije lahko soraziskovalkam vzbujajo različne občutke, kakršni so teža,          
zračnost, veselje, ipd. Ti občutki niso verbalizirani, ampak so pogosto vezani na            
čustvovanje ali telesne občutke.  

Primeri: 

»Opazil sem, da ima zelena nek gnusen pridih. To je zelo kompleksen feeling. Obenem je mentalen,                
telesen in vezan na neke spomine. Zgodi se hkrati z vizualno podobo. Takoj, ko pogledam dražljaj …                 
To se mi sicer dogaja, ampak sem opazil šele, ko sem se enkrat začel posvečat temu.« (S10-03-C-02) 

»Zapomnila sem si, ker je imel vzorec tak lep občutek. Spodnje dva nista razlomila smeri, ki sta jo                  
ustvarila. Celotna smer je potem imela en tak smiseln občutek.« (S14-01-O-05) 

Komentar: Vidni občutek se razlikuje od prepoznave vzorca. Medtem ko pri vidnem            
občutku gre za bolj pretanjen, celosten občutek dražljaja, je prepoznava vzorca           
konceptualna. V njej se že nahaja nekakšna potencialnost ubeseditve, oziroma navezave           
na nek konkreten spomin ali vidno podobo.  

 

Ime: Prepoznava vzorca (kategorija II. reda) 

Opis: Prepoznava vzorca je doživljajska kategorija, ki se nanaša na trenutke, ko            
soraziskovalke pogledajo dani dražljaj in se jim ta da v obliki nekakšne asociacije – torej               
se jim da vezan na neko vsebino, ki ni vezana zgolj na to, kakšen konkretno je dražljaj. Ta                  
člen med tem, kakšen je dražljaj in dodatno vsebino je nekaj, kar se soraziskovlkam zgodi               
(torej gre za pasiven proces). Glede na to, kakšna je vsebina, ki se veže na dražljaj, lahko                 
prepoznavo vzorca razdelimo dalje na tri podkategorije. 
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Prepoznava simbola se nanaša na to, da se dražljaj da kot podoben nekemu znanemu              
vizualnemu znaku. Pogosto gre za zlahka prepoznavne geometrijske like, simetrijo, ipd.           
Znana abstraktna slika se nanaša na to, da soraziskovalke v dražljaju prepoznajo neko             
abstraktno vsebino. Ta vsebina se soraziskovalkam ne daje v obliki miselnih predstav,            
ampak gre le za občutke, ki jih lahko razprejo v konkretne vsebine. Pogosto gre za               
asociacije na barve držav, barve športnih moštev, ali oblike, ki soraziskovalke implicitno            
spominjajo na znane podobe (npr. da v položajih pik prepoznajo obraz). Konkretna slika             
se nanaša na vidno predstavo, ki jo v soraziskovalkah vzbudi dražljaj. Za razliko od              
predstavljanja, pri katerem gre za izrecno mentalno gesto, konkretna slika v zavest            
soraziskovalk pride avtomatično. 

Podkategorije: Prepoznava simbola, znana abstraktna slika, konkretna slika 

Primeri: 

Znana abstraktna slika: »To ni bilo nekaj vidnega. Ni bilo, da če sem videla Planica sladoled, da sem                  
videla to. Ampak je bil bolj nekakšen spomin ... na taki ravni ... nematerialni, neotipljivi ... to je bolj                   
stereotipen feeling. Spodbudi mi neka čustva ... če je nemška zastava, mi vzbudi neka čustva, kako si                 
predstavljam drugo svetovno vojno, na primer ... ampak ni, da bi si dejansko predstavljala. To so                
samo neki občutki. Če si predstavljam sladoled so zraven tega neki občutki brezskrbnosti.«             
(S15-04-C-01) 

Znana abstraktna slika: »Takoj, ko sem zagledala barve, sem jih začela povezovati z asociacijami.              
Pomislila sem na zastavo ene države. Ta misel o asociaciji ni bila izgovorjena. Bila je le bežna                 
misel.« (S25-03-C-02) 

Prepoznava simbola: »Naloga mi je bila zelo lahka. Vse oblike so bile v spirali, kar mi je nek domači                   
lik in se mi ga je bilo lahko zapomniti.« (S05-02-P-01) 

Prepoznava simbola: »V tem sem prepoznala nek lik. Ni bil popolnoma simetričen. Bil je nek               
trapezoid. Kot da bi daljše črte gledala od zgoraj.« (S14-02-P-01) 

Konkretna slika: »Ugotovila sem, da so oblike kot policijske lizike. Videla sem sliko policaja. To je                
bila jasna podoba. Ni bila na ekranu. Bila je nekje za vidnim poljem in pred sabo sem še vedno videla                    
ekran. Ni bilo zelo jasno vizualno. Najprej je zavzela medlo miselno sliko. In potem sem sliko nekako                 
potegnila. Bila je tam, ampak naenkrat se je iz ozadja premaknila v ospredje, s čimer se je slika                  
razjasnila. To se mi je dogajalo.« (S16-03-O-01) 

Konkretna slika: »Ugotovila sem, da ima slika podobo zmaja. Ta zmaj je v meni prebudil določena                
čustva, ki pa niso bila preveč intenzivna. Brez tega čustva se ne bi mogla spomniti te asociacije.                 
Videla sem modro nebo in oranžnega zmaja. Oranžno sem konkretno videla, modra pa je bila bolj v                 
ozadju. Zmaja sem videla na zaslonu. Zaslon onkraj je imel globino: zmaj je bil v nekem prostoru,                 
ampak ta globina ni dodala nobenega pomena, noč ne pomaga, niti ni konstantno to v doživljanju. [...]                 
Zdaj, ko si me vprašal po tej globini, jo nenadoma dobi, prej je pa ni bilo.« (S14-04-P-02) 

Komentar: Prepoznava vzorca se razlikuje od iskanja v tem, da gre pri prvem za pasiven               
proces, ki se soraziskovalkam dogaja. Dražljaj se jim daje vezan v nek vzorec, ali pa v                
njih vzbudi neko konkretno vidno podobo, medem ko je iskanje aktiven proces            
preiskovanja dražljaja.  

 

Ime: Akustična komponenta (kategorija II. reda) 

Opis: Akustična komponenta je doživljanje, pri katerem soraziskovalke ob pojavnosti          
objekta ali dražljaja v mislih zaslišijo nek zvok, ki je intimno zvezan z njegovo              
pojavnostjo. Ta zvok ni nujno jasno artikuliran. Lahko gre za neke vrste momljanje, za              
štetje, za ustvarjanje plesnega ritma, za razne medmete ali pa fiziološko neponovljive            
zvoke.  
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Pogosto se zgodi, da se ob teh zvokih vzpostavlja ritem, kar obarva celotno atmosfero              
doživljanja. V nekaterih primerih je ta akustična komponenta tako jasna in močno zvezana             
s pojavnostjo objektov, da je sama dovolj za odkrivanje (ne)enakosti testnega dražljaja.  

Primeri: 

»Delal sem 'tm, tm, tm, tm.' To je bil moj glas. Bil je zadušen. Nisem prepričan, ali se je pojavil sam                     
od sebe, ali sem ga govoril jaz. Bilo je zelo na meji. Imam zelo močan občutek, da celotno stvar                   
kontroliram jaz (Ne opazujem, ampak delam) [...] Občutek imam, da manipuliram s tem), vendar je ta                
zvok zraven pomožno sam od sebe.« (S06-04-P-02) 

»Ob tem, ko sem gledal sliko, sem ustvarjal zvok: 'Hm, hm, hm, hm,« občasno pa sem si tudi štel ob                    
dražljajih. Štetje je potekalo v običajnem notranjem glasu. Mojem. Ta zvok je bil vedno isti. Niso bili                 
zvezani z lokacijo, ampak je bilo vseeno tako, kot da bi se ustvarila neka štiristopenjska lestvica, ki je                  
ostajala enaka ne glede na primer.« (S10-02-P-01) 

»Ob pikah sem spet slišal nek ritem, malo sem si govoril »Hmpf, hmpf.« Ampak menim, da je to                  
posledica tega, da pojavljanje pik ustvarja nek ritem [...] To počnem jaz.« (S24-04-P-02) 

Komentarji: Akustična komponenta se razločuje od ritma, čeravno sta ti doživljajski           
kategoriji zelo jasno povezani ena z drugo. Možno je namreč, da se v doživljajskih poljih               
soraziskovalk pojavljata ena brez druge, kljub temu da je najpogostejša oblika najprej            
pojavitev akustične komponente, iz katere potem sledi ritem.  

Ritem sam ni vezan le na akustično, zvočno doživljanje, ampak se lahko vzpostavlja tudi              
prek zavedanja določenih telesnih občutkov.  

 

Ime: Prepoznava (kategorija III. reda) 

Opis: Pri prepoznavi gre za doživljanja, pri katerih soraziskovalke ugotovijo, ali je testni dražljaj              
enak ali drugačen od prvega, pri čemer imajo velik občutek, da je to nekaj, kar se njim dogaja. Z                   
drugimi besedami, občutek imajo, da ugotovitev o identiteti testnega dražljaja temelji na njihovi             
zaznavi, ne pa ne nekem dejanju primerjave, ki so ga izvršile 

Podkategoriji: Dražljaj se da kot enak/različen, slutnja  

 

Ime: Dražljaj se da kot enak/različen (kategorija II. reda) 

Opis: Gre za izrazito pasivno doživljanje, pri katerem se testni dražljaj soraziskovalkam            
daje kot enak ali različen. Soraiskovalke preprosto vedo, ali je nek dražljaj enak ali ne.               
Nekaj v njihovem celotnem doživljajskem polju jim daje vedeti, kakšna je narava            
dražljaja. Ne pogledajo posameznih objektov, ampak se jim dražljaj kot tak daje, enakost             
ali različnost od prvega pa je nekaj, kar je vsebovano v zaznavanju dražljaja. Občutki              
istosti ali drugačnosti so ob tem precej pretanjeni ter globoki in udeleženci do njih              
dostopajo le stežka. Razliko zaznajo, še preden uspejo pogledati posamezne objekte,           
oziroma jih aktivno primerjati z neko verbalizacijo ali reprezentacijo. Tudi ko zaznajo            
razliko, bi težko rekli, kaj je drugače, le da je nekaj drugače. 

Ob tem lahko soraziskovalke občutijo blago, skorajda nezavedno zadovoljstvo. V kolikor           
se ne osredotočajo na vizualno zaznavo, ampak, recimo, na ritem, se jim ta daje kot isti ali                 
drugačen. Soraziskovalke ob enakosti lahko čutijo nekakšno pozitivno nevtralnost, neko          
ohranjanje ravnovesja.  

Kadar soraziskovalke grupirajo objekte in tiste, ki jih ne zaznavajo znotraj skupine,            
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zaznavajo le na periferiji vida, se pogosto zanašajo na pasivno zaznavo razlike. Prepričani             
so, da se jim bo ob dovolj veliki razliki negrupiran del testnega dražljaja dajal kot               
drugačen. 

Pri tem je pomembno, da udeleženci barv ne doživljajo zares, ampak se jim njihov agregat               
preprosto daje kot enak ali različen.  

Primeri: 

»Nisem si zapomnila, ampak sem samo prepoznala. To je kot ko rišeš in ti je vse jasno, potem pa                   
nekdo nov pogleda sliko in takoj vidi, kaj je narobe. No, na podoben način sem prepoznala tukaj. [...]                  
Bilo je tako očitno, ali je isto ali ne, da mi sploh ni bilo treba brskati po spominu.« (S15-04-01) 

»To drugo [testni dražljaj] je drug proces. Manj dela je. Prvega si moraš zapomnit. Pri drugem pa                 
samo preverjaš model. To je popolnoma drugačen proces. Ni ti treba najti nobenih relacij, razen med                
drugim in prvim dražljajem. In ta relacija je lahko samo nek občutek, pač [...] To je v veliki meri                   
vezano na to, ali prepoznam gestalt. Pogledam, ali drugi dražljaj ustreza temu občutku celote, ki sem                
ga dobila prej [...] Napačna je pogosto že takoj napačna, če je pa pravilna, pa primerja in takrat išče                   
napako. Če pa zaznam, da ni, potem takoj vidim in takoj rečem, da ni.« (S07-01-O-03) 

»Kadar je bilo narobe, sem takoj vedel, da je narobe in nisem imel nobenega dvoma. Kadar je pa bilo                   
prav, pa nisem imel nobenega zagotovila, da sem ga zares pravilno prebral.« (S13-02-P-01) 

Komentarji: Osrednja razlika med slutnjo in tem, da se dražljaj daje kot enak/različen, je              
v tem, da slednje doživljanje spremlja dobršna mera gotovosti. Medtem ko res ni občutka,              
da so soraziskovalke izvršile nekakšno gesto primerjave, pa je način, na katerega se             
dražljaj daje v njihovi zaznavi zvezan z odsotnostjo dvoma v njegovo identiteto.  

 

Ime: Slutnja (kategorija II. reda) 

Opis: Slutnja je pasivna prepoznava testnega dražljaja, pri kateri soraziskovalke          
prepoznajo testni dražljaj prek nekega težko opisljivega in težko dostopnega občutka, ki je             
pogosto vezan na neko zavedanje v telesu. Ta občutek (ki je pogosto označen za gut               
feeling) je sorazmerno negotov in pogosto vodi v dvojno preverjanje prek mešane            
prepoznave.   

Primeri:  

»Med testnim dražljajem sem preprosto vedel, kakšen je odgovor. Kadar nekaj ni ustrezalo             
[globalnemu občutku], sem prejel nek signal v smislu, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti. Nekaj me                  
je zaščemelo v trebuhu. Ko nekaj ni enako, je občutek konsistentno tak. (S06-01-C-02) 

»O odgovoru sem se odločila na podlagi tega občutka. To je bil preplet neke pozornosti in občutka v                  
prsnem košu, na podlagi česar se odločim, ali je prav, ali narobe. Ne vem sicer, ali je prav, ali narobe.                    
Ne vem racionalno. Preprosto telesno vem.« (S19-01-O-01) 

Komentarji: 

Za razliko od doživljanja, kjer se dražljaj daje kot enak/različen, slutnjo spremlja velika             
mera negotovosti in dvoma. Soraziskovalke ne zaupajo temu občutku. Sledeči navedek           
prikazuje to razliko: »Ne brskam po zavesti, ampak se samo čim hitreje odločim. In ne bi                
stala za tem občutkom. Ne vem zagotovo.« (S07-01-C-02) 

 

Ime: Nevpletena zaznava (kategorija III. reda) 

Opis: Podobno kakor pri ostalih fenomenih v ospredju zavesti, gre pri kategorijah, opredeljenih             
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kot nevpletena zaznava za vidike doživljajskega polja, ki se nahajajo v ospredju zavesti. Če se               
izrazimo teoretsko, gre torej za t.i. reflektivno zavest, torej za doživljaje, ki se vršijo v ospredju                
naše pozornosti, ko jih živimo in so zlahka dostopni refleksiji. Za razliko od strategij pa gre tu za                  
vidike doživljanja, ki se ne tičejo same izvedbe naloge vidno-prostorskega delovnega spomina.            
Gre za vidike vidne zavesti, pri katerih večinoma gre za zavedanje tega, kakšen je nek dražljaj,                
ločeno od tega, kakšna je celotna naloga.  

Podkategorije: Odtis, paslika,  

Komentar: Na tej točki moramo izpostaviti razliko med dvema sorazmerno sorodnima           
doživljajskima kategorijama zaznavo naloge in nevpleteno zaznavo. Osrednja razlika je v odnosu            
soraziskovalk do eksperimentalne situacije. Pri nevpleteni zaznavi gre za pasiven odnos do naloge,             
torej gre za vidik doživljanja, ki se jim dogaja, ne pa da ga počnejo, ampak še vedno gre za                   
uperjenost proti nalogi. Po drugi strani pa pri zaznavi dražljaja ne gre za uperjenost proti nalogi,                
ampak gre preprosto za vidno doživljanje, ki se pojavlja ne glede na to, ali soraziskovalke               
poskušajo reševati nalogo, ali le gledajo vanjo.  

Za prikaz te razlike je najbolje, da se obrnemo k raziskovalnemu dnevniku glavnega raziskovalca:              
zabeležil sem, da se med gledanjem soraziskovalkam čez ramo med njihovim reševanjem naloge             
zavedam dražljajev, čeprav moja pozornost ni bila na sami nalogi, ampak sem gledal nekam v               
srednjo razdaljo. Še več! Kljub temu da nisem bil pozoren na spominski dražljaj, sem lahko tako                
pogosto presodil, ali je testni dražljaj enak ali drugačen zgolj prek zavedanja doživljajskih             
kategorij, ki spadajo pod nevpleteno zaznavo. 

 

Ime: Odtis (kategorija II. reda) 

Opis: Odtis je pretanjeno doživljanje nekakšnega odmeva, ki ostane za spominskim           
dražljajem. Kar je bistveno, je, da to doživljanje ni vizualno, ampak je skorajda vizualno.              
Sledi metafora, ki je mnogim soraziskovalkam uporabna za opis tega doživljanja:           
podobno je temu, če se dotakneš svoje roke in po gibu/dejanju še vedno veš, kje si se                 
dotaknila. Gre za zelo surovo doživljanje, v smislu da hitro bledi in da s sabo nosi zelo                 
malo količino informacij (točneje, s sabo nosi podatek, da je tam nekaj bilo). Včasih je ta                
občutek tako pretanjen, da je strateško popolnoma neuporaben, spet ob drugih primerih pa             
je tako jasen, da ga je mogoče razpreti in iz njega ugotoviti, kakšen je bil spominski                
dražljaj. 

Primeri: 

»To je samo zelo lahek občutek vedenja. Samo rahel dotik, zaradi katerega vem, kje je nekaj bilo.«                 
(S29-01-O-01) 

»To ni bila impresija objekta, ali podobe, ampak bolj premikanja. Čuti se, kot da se gibanje nadaljuje                 
brez očesnega premikanja, gibanje samo pa se nahaja na enem samem mestu. Čuti se kakor gibanje,                
ki ostane na ekranu.« (S29-03-O-02) 

»Med pavzo imam neko bolj nejasno sliko. Nisem vedela, katere barve so. Kljub temu pa sem imela                 
neko podobo, nek občutek zadaj v glavi, da barve so, niso pa bile projicirane. Imela sem podobo                 
kvadrata, v katerem se pojavljajo barve. Za očmi sem čutila svetlo sive kroge.« (S16-03-C-01) 

»Spominski dražljaj je imel časovno komponento prikazovanja. Pike so za sabo pustile odmev, ki je               
počasi bledel. Te odmeve sem potem povezal med sabo. Torej sem ustvaril pot, vendar ne iz slik,                 
ampak iz nekega občutka, ki sem ga dobil iz spomina.« (S05-02-P-02) 

»Med pavzo sem se prostorsko pomikal po pikah. To doživljanje sploh ni bilo vizualno [...] V resnici                 
sploh nisem imel vidne predstave o teh pikah. Nisem ustvarjal neke celostne reprezentacije. Vsako              
piko posebej sem pogledal ločeno in nekako se mi je ustvaril občutek v glavi, da je na tem mestu                   
pika. Ta občutek je bil to, da so se mi v področju glave prostorsko umestile pike. V mentalnem                  
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prostoru so se dodajale tja. Kar je to bilo, je bilo to, da sem čutil njihovo lokacijo.« (S06-04-P-02) 

Komentarji: Pri odtisu ne gre za predstavljanje. Medtem ko je predstavljanje konkretno            
vizualno izkustvo (oz. je kakor da bi soraziskovalke nekaj videle), pa pri odtisu ni nobene               
vizualne komponente. Je skoraj videno. Najpogosteje je ta občutek viden, ko           
soraziskovalke pomikajo pogled od enega objekta do drugega, ko je dražljaj že izginil,             
kakor v sledečem primeru: »Premaknil sem oči najprej vzdolž gornjih dveh simbolov in             
potem sem ponovil ta premik med zamikom. Na tej točki sem bil presenečen, ker mi je                
tretji simbol postal očiten in sem ga lahko dokončal prek očesnega premika. Za tretji              
simbol je bil ta občutek impresije. Za prva dva ga ni bilo, za tretjega pa je bil.«                 
(S29-03-O-03) Zaradi te povezave med motoriko in odtisom sumimo, da gre za intimno             
povezana pojava.  

 

Ime: Paslika (kategorija II. reda) 

Opis: Pri pasliki gre za fiziološki proces, pri katerem v pogledu soraziskovalke ostane             
komplementarna sled objekt, ki se je poprej nahajal v središču njene pozornosti. Govora             
je o vidnem izkustvu in teh paslik se ne da odmisliti, oziroma jih izničiti prek               
preusmeritve pozornosti; posledično so za mnoge soraziskovalke moteče. Po drugi strani           
pa jih je pri nekaterih nalogah mogoče strateško uporabiti za vzdrževanje spomina na             
spominski dražljaj.  

Primeri: 

»Paslike so nekaj strogo vizualnega; pojavijo se ko dražljaj izgine, potem pa njihova barva hitro bledi.                
Zmedlo me je, ker so se pojavile tudi po testnem dražljaju in so ostale v spominskem dražljaju                 
naslednjega primera [...] Paslike se mi dogajajo in če jih ne bi izkoristila v svoje dobro, bi mi bilo                   
moteče.« (S04-01-O-01) 

»Ko vidim spominski dražljaj, če med pregledom vmes pomežiknem, si ustvarim pasliko. To je nek               
afterimage, in tako se cel prvi dražljaj še malo razvleče v pavzo.« (S14-01-O-03) 

»Videla sem črte, krogi so zbledeli, to pa je spremljala verbalizacija. Tudi črte so bile blede, v smislu                  
da so bile sivočrne, kroga pa niti nisem videla celega. Videla sem malce kroga takoj ob črti, vse                  
onkraj pa je preprosto izginilo. Ko sem videla v mislih te podobe, sem ponavljala gib sedmice                
(dvakrat ali trikrat) pri čemer sem premikala oči [...] O tej bledi podobi ima občutek, da jo je                  
doživljala pasivno. Odmislila bi jih lahko le, če bi odvrnila oči.« (S19-04-P-02) 

Komentarji: Doživljajsko kategorijo paslike moramo strogo razločevati od odtisa. Pri          
prvi namreč gre za vidno izkustvo, znotraj katerega soraziskovalke vidijo odmev           
predhodnega dražljaja in sicer v naspronem barvnem odtenku. Pri slednjem pa ne gre za              
vidno izkustvo, ampak gre za surovo doživljanje lokacije predhodnega dražljaja, za           
katerega se zdi, da je, kakor da bi bilo vidno.  

 

Ime: Ne na nalogi (kategorija IV. reda)  

Opis: Pri doživljajski kategoriji ne na nalogi gre za tiste vidike doživljanja, ki se ne tičejo izrecnih oziroma                  
implicitnih poskusov izvedbe naloge delovnega spomina. Gre za različne oblike tavanja ter različne             
zaznavne elemente, ki vstopajo v zavedanje soraziskovalk. Posebej moramo izpostaviti, da so ti elementi              
lahko tudi različni vidiki psihološke naloge, vendar ta ni tematizirana kot nekaj, s čimer se morajo                
ukvarjati.  

Podkategorije: Tavanje z mislimi, tavanje s pozornostjo, meta-kognitivno spremljanje 
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Ime: Tavanje z mislimi (kategorija III. reda)  

Opis: Pri tavanju z mislimi gre za osredotočanje ne na nalogo, ampak na vsebino svojih misli.                
Pogosto gre za nekakšno razmišljanje o stvareh, ki niso povezane z nalogo (tavanje z mislimi). Pri                
tem gre za razmišljanje ali o popolnoma nepovezanih stvareh, ali pa o tem, kako bodo               
soraziskovalke poročale o svojem doživljanju. Pri slednjem torej gre za zavedanje in ukvarjanje z              
zahtevami lastnosti merjenja (demand characteristics), torej temu, da lastnosti raziskovalne          
situacije vstopajo v soraziskovalkino zavedanje.  

Podkategorije: Zahteve lastnosti merjenja, ostalo  

Primeri:  

Zahteve lastnosti merjenja: »Zdi se mi, da je bila glavna razlika to, da sem se zavedal nekih bolj subtilnih stvari                    
v svojem doživljanju in sem zato lahko na drugačen način gledal nalogo. Ja, nek poseben način gledanja je bil v                    
tem, kljub temu da so neke strategije ostajale enake.« (S23-02-C-02) 

Zahteve lastnosti merjenja: »Hotela sem ti dati čim boljše odgovore in sem zato med pavzo planirala, kaj ti bom                   
povedala. Hotela sem ustvariti čim boljše podatke zate.« (S15-03-C-01) 

Ostalo »Niti se nisem osredotočal na to, kar sem videl pred sabo. Bil sem totalno v svojih mislih.«                  
(S06-04-P-01) 

Ostalo: »Naloga se mi zdi težja. Predvsem zato, ker moram stran odrivati neke stvari. Neke misli. Te  
misli niso povezane s samo nalogo. Te misli se izražajo kar same in nimam občutka, da jih jaz oblikujem ali                    
tvorim. Porabim veliko energije za to, da jih odrivam stran.« (S10-01-O-01) 

 

Ime: Tavanje s pozornostjo (kategorija III. reda) 

Opis: Pri tavanju s pozornostjo gre za tiste vidike doživljanja, pri katerih soraziskovalke voljno ali               
avtomatično preusmerijo svojo pozornost s same psihološke naloge na druge vidike doživljanja.            
Pri tem največkrat za zvoke v okolici, zavedanje lastne utelešenosti, ali vsebine, ki se poraja v                
njihovih mislih.  

Primeri:  

»Med pavzo se mi kar od nekje prihajale misli. To se mi je kazalo kot občutek zmanjšane pozornosti. Kot nek                    
občutek, ki mi hoče zmanjšati pozornost! To je nek telesni občutek v očeh. Mišice v očeh niso pripravljene na                   
izvajanje sakad po nalogi, ampak tavajo naokoli. To se mi dogaja.« (S14-03-O-01) 

»Bila sem utrujena in nisem se hotela osredotočati na nalogo. pozornost sem preusmerila na svoje telo. Sploh                 
sem se osredotočala na občutek teže v nogah, ker sem jih imela prekrižane.« (S25-04-P-02) 

Komentar: Občasno je tavanje s pozornostjo tolikšno, da pri njem pride ne le do razpada izvedbe                
naloge – tj. da soraziskovalke niso več uspešno reševale naloge – ampak do razpada celotne               
raziskovalne situacije. Če si pogledamo naslednji primer: med prvim srečanjem s soraziskovalko            
S15 se je pred oknom nasproti računalnika, kjer smo izvajali raziskavo, pojavil moški, ki je pričel                
urinirati. Ta dogodek je bil tako očiten, da je soraziskovalka prenehala z izvedbo naloge in se je                 
popolnoma začela posvečati moškemu pred oknom.  

 

Ime: Meta-kognitivno spremljanje (kategorija III. reda) 

Opis: Meta-kognitivno spremljanje se nanaša na tisti vidik doživljanja, pri katerem soraziskovalke            
aktivno in izrecno posvečajo pozornost svoji izvedbi naloge s ciljem, da bi izboljšale svojo              
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natančnost izvedbe. V ospredju njihove zavesti so tako geste, ki se jih poslužujejo za reševanje               
naloge vidno-prostorskega delovnega spomina.  

Podkategorije: Simbolizirano spremljanje, vedenje o posvečanju pozornosti,  

 

Ime: Simbolizirano spremljanje (kategorija II. reda) 

Opis: Simbolizirano spremljanje je oblika metakognitivnega spremljanja, pri katerem se          
soraziskovalke poslužujejo sprotnega miselnega komentarja zato, da spremljajo, kako jim          
gre pri izvedbi naloge.  

Primeri: 

»Med reševanjem sem doživljala nekakšen dvogovor. Na neki točki so se začele neke misli, ki so bile                 
v veliki meri komentar na to, kako sem reševala nalogo. Neko razvijanje strategije. Zaradi tega pa se                 
potem nisem mogla osredotočati na nalogo in sem morala odpraviti te misli tako, da sem začela                
govoriti nekaj drugega.« (S04-01-O-02) 

»Ves čas sem slišala en tak glas, tak emocionalno nabit glas, ki je spremljal moje reševanje. V resnici                  
sem si ves čas govorila, kaj počnem, ali kaj moram početi. [...] Med tesnim dražljajem sem si rekla                  
'So različne, ampak ne vem, če so prave.' Ta monolog je bil oblikovan kot besede, ki so bile                  
kvalitativno podobne nekim siceršnjim opombam na to, kako rešujem ali pa kaj se dogaja. Le da jih je                  
prej spremljala ena taka samozavestna nota, zdaj pa je bil zraven en tak občutek poraženosti.«               
(S16-03-O-01) 

 

Ime: Vedenje o posvečanju pozornosti (kategorija II. reda) 

Opis: Vedenje o posvečanju pozornosti je vrsta meta-kognitivnega spremljanja, pri          
katerem soraziskovalke čutijo, da jim gre dobro, ker vedo, da so nalogi posvečale             
pozornost in da niso dovolile nobenih motnjam (v obliki tavanja/razmišljanja), da vstopijo            
v njihovo doživljanje. Gre tudi za zavedanje, da jim gre slabo, ker se niso osredotočale na                
nalogo, ampak so se ukvarjale z drugimi vidiki svoje doživljajske pokrajine.  

Primeri: 

»Vem, da mi gre dobro, ker vaji posvečam pozornost. Tudi če je naloga lahka, vem, da ji moram                  
posvečati pozornost in tako vem, da dobro rešujem.« (S24-04-P-01) 

»Zdi se mi, da mi je šlo slabše kot pri prejšnjih primerih. Poskušala sem se osredotočati na desna dva,                   
ampak mi nekako ni uspevalo. Misli so mi kar tavale in potem mi je bilo težko vedeti, kaj se dogaja.                    
Mislim, da mi je šlo slabše. Nisem prepričana v svoje odgovore.« (S25-04-O-03) 

 

Ime: Odzadnji občutki (kategorija V. reda) 

Opis: Odzadnji občutki se nanašajo na tiste vidike doživljajske pokrajine, ki niso v ospredju zavesti, ampak                
predstavljajo nekakšno atmosfero oziroma okvir doživljanja. Povedano drugače, gre za tiste vidike doživljanja, ki se               
lahko med sabo razlikujejo, pri čemer tisto, kar je v ospredju njihove zavesti, ostane enako. Spremeni se le                  
obarvanost tega doživljaja. V grobem tako lahko enačimo to kategorijo s teoretskim konceptom eksistencialnih              
občutkov (prim. Ratcliffe, 2008). 

Podkategorije: Pozornostna nagnjenja, odnos do naloge, atmosfera doživljanja 
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Ime: Pozornostna nagnjenja (kategorija IV. reda) 

Opis: Pozornostno nagnjenje je odzadnji občutek, ki označuje, na kakšen način obrnemo svojo pozornost              
proti določenemu predmetu v svetu. To, kako smo pozorni nanj, posledično določa, na kakšen način ga                
doživljamo. V oziru do izvedbe naloge prepoznave spremembe smo prepoznali pet načinov, na katere se               
naše soraziskovalke obračajo proti dražljajem, ki si jih morajo zapomniti. 

Podkategorije: Proti nalogi, naloga do tebe, sklopljenost z nalogo, ločenost od naloge, ne na nalogi 

Komentarji: Sam izraz doživljajska nagnjenost je izpeljan iz obstoječe literature in sicer iz raziskave              
Petitmengin idr. (2009). V pričujoči raziskavi je bila ta doživljajska kategorija vzpostavljena še preden smo               
bili seznanjeni s tem konceptom, in sicer je šlo za dve ločeni kategoriji: povezava z nalogo ter usmeritev                  
pozornosti. Ob seznanitvi s konceptom pozornostnega nagnjenja smo ti kategoriji združili v eno. 

 

Ime: Proti nalogi (kategorija III. reda) 

Opis: Do naloge je pozornostno nagnjenje, pri katerem imajo soraziskovalke občutek, da nekaj             
delajo z nalogo, da nad njo vršijo neka dejanja ter proti njej izvajajo neke geste. Včasih je lahko ta                   
občutek tako jasen, da se zavedajo prostorskega občutka, in sicer nekakšne usmeritve njih proti              
nalogi.  

Primeri: 

»Reševanje se zdi bolj agresivno. Ne puščam, da naloga pride do mene. Jaz sem tisti, ki seže iz sebe in vsilim                     
sebe nad nalogo.« (S29-02-P-03) 

»Naloga mi je bila težja kot prej in zato je bil cel način reševanja drugačen. Prej je bilo dovolj, da sem imel                      
samo vtis slike, zdaj pa sem moral imeti veliko več fokusa na nalogi. Stran sem moral potiskati stvari, ki niso                    
povezane z nalogo. S pogledom sem delal gibe od predmeta do predmeta. Skakal sem po njih.« (S10-01-C-06) 

 

Ime: Naloga do tebe (kategorija III. reda) 

Opis: Ko soraziskovalke pustijo, da naloga pride do njih, gre za pozornostno nagnjenje, pri              
katerem so preprosto receptivne za dražljaj; tj. pustijo mu, da se jim da, kakršen že je, brez da bi                   
nad njim izvajale kakršnekoli geste ali mentalne operacije. 

Primeri: 

»Samo pustila sem, da so se pike zgodile [...] Zaupala sem si, da bom vedela, ali je naslednja pravilna ali ne [...]                      
Bilo je kot da bi odklopila nalogo. Gledala sem samo plus in bilo je malo kot da bi meditirala. Da ne bi rabila                       
razmišljat, ne o krogcih, ne o ničemer.« (S15-02-P-04) 

»Ni bilo kot, da sem naredila gesto v svet, ampak se je svet vtisnil vame. Jaz se, ga zaobjela s pozornostjo in                      
potem je nekaj prišlo od zunaj in se zagozdilo v mene, v prsa, kakor da bi tam nekaj nežno brbotalo.«                    
(S19-05-C-02) 

 

Ime: Sklopljenost z nalogo (kategorija III. reda) 

Opis: Sklopljenost z nalogo je pozornostno nagnjenje pri katerem imajo soraziskovalke občutek,            
da se med njimi in nalogo vzpostavi nekakšna povezava. Počutijo se, kakor da ne obstaja nič                
drugega razen njih ter naloge. Ob tem občutek za okolico (vključno s sprašujočim             
soraziskovalcem) izgine in lahko se celo razblini njihov občutek lastnega telesa.  
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Primeri: 

»To je nek bubble. Moja pozornost je skoncentrirana tukaj spredaj na nalogi. Ta bubble je neka ful prijetna                  
osredotočenost na nekaj. Ta fokus mi je ful všeč. In okolje izgine. In tudi tebe se ne zavedam. Ni bilo sploh                     
nekega vedenja, kje sedim. Bila je samo ta naloga. In v tem sem čutila neko toplino. Toplino zame in za                    
izvajanje naloge. Ni bila kot sonce, ampak je bila toplina za moje misli.« (S21-02-P-02) 

»Sploh nisem bil več pozoren na okolico. Popolnoma sem se osredotočal na nalogo in vse, kar je bilo, je bil nek                     
ritem reševanja. Nisem imel nobenih misli. Vse, kar je bilo, je bilo reševanje naloge.« (S24-01-P-02) 

 

Ime: Ločenost od naloge (kategorija III. reda) 

Opis: Ločenost od naloge se nanaša na pozornostno nagnjenje, pri katerem soraziskovalke            
doživljajo določeno mero distance od naloge. Bolj kakor da izvajajo nalogo, kjer imajo nad njo               
nekakšen vzročno-posledični vpliv, se zdi, da opazujejo video posnetek.  

Primeri: 

»Ne vem, nekaj me je zmotilo na teh krogcih in potem sem nekako nepozorna postala na nalogo. Kakor da sem                    
v istem trenutku si dražljaj zapomnila in pozabila in potem sem že med pavzo kliknila, kao da je narobe.«                   
(S02-01-O-03) 

»Nisem bila čisto pri nalogi. Sem jo reševala in pomembno mi je bilo, da jo rešim dobro, ampak sem se pa tudi                      
ful zavedala sobe in tebe, ko sediš za mano [...] Kar se mi je zgodilo je bilo to, da mi je od prejšnjega primera                        
ostala neka celota in potem nisem vedela, ali zdaj primerjam s tem primerom, ali s tistim od prej. In o tem sem                      
razmišljala.« (S27-04-O-01) 

 

Ime: Ne na nalogi (kategorija III. reda) 

Opis: Ne na nalogi je pozornostno nagnjenje, ki se nanaša na situacije, kjer soraziskovalke              
prenehajo izvajati nalogo in se namesto tega začnejo ukvarjati z drugimi stvarmi.  

Primeri: 

»Nalogo sem reševal veliko bolj površno kot prej. Zraven sem se spraševal, ali se naloga sploh menja in koliko                   
se sploh spremeni in ali se morda spremeni samo eden od štirih. Še vedno sem doživljal dražljaje, še vedno sem                    
se jih zavedal, vendar se nisem ukvarjal z njimi.« (S10-01-O-02)  

 

Ime: Odnos do naloge (kategorija IV. reda) 

Opis: Pri odnosu do naloge gre za ozadnji občutek, znotraj katerega soraziskovalke na tak ali drugačen                
način interpretirajo eksperimentalno paradigmo. Interpretacija se v tem kontekstu nanaša na to, kakšna se              
jim zdi celotna eksperimentalna situacija, v kateri so se znašle (npr. ali jih vse skupaj bolj spominja na                  
video igro, ali jih spominja na test inteligentnosti, ipd.) Ta interpretacija je pogosto implicitna in se je                 
soraziskovalke sprva niti ne zavedajo.  

Podkategorije: Težavnost, odnos do izvedbe naloge, vpetost v nalogo 

 

Ime: Težavnost (kategorija III. reda) 

Opis: Težavnost je odnos do naloge, pri katerem soraziskovalke interpretirajo nalogo kot težavno             
ali preprosto. Kompleksnost naloge tako ni lastnost zunanjega, objektivnega sveta, ampak gre za             
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odnos, v katerega se soraziskovalke same nagnejo.  

Podkategorije: Težka naloga, preprosta naloga 

Primeri:  

Težka naloga: »Rekla sem si, so različne, ampak ne vem, če so prave. Ta monolog je bil oblikovan kot besede,                    
ki so bile kvalitativno podobne opombi, različne so, le da jih je prej spremljala samozavestna nota, zdaj so bile                   
pa tišje, bile so poražene. Glas je imel intonacijo, z upadanjem samozavesti je upadala tudi intonacija. Čutila                 
sem jezo ob spoznanju, da to ni bila dobra strategija. Spremljal me je občutek poraza.« (S16-03-O-01) 

Težka naloga: »Neprijetno mi je bilo. Skorajda sem čutila paniko, ki je bila hujša ob neuspehu. Malo mi je šlo                    
na jok; imela sem občutek nemoči; čutila sem napetost, ki se je dvigala navzgor iz prsnega koša; dvigalo se je                    
med ključnici, višje pa ni prišlo. Čutila sem, da imam povišan srčni utrip.« (S25-01-O-02) 

Preprosta naloga: »Sliko sem si še vedno poskušala vžgati v misli, ampak do manjše mere. Bolj lahkotno sem                  
odgovarjala. Pozornost ni bila tako močna. Ni bilo tistega fokusa, ko greš v ekran. Ta pozornost je bila zelo                   
flowy in je kar padla vanjo. Samo šlo je mimo.« (S19-01-C-02) 

 

Ime: Odnos do izvedbe naloge (kategorija III. reda)  

Opis: Odnos do izvedbe naloge je odnos do naloge, pri katerem gre za to, ali soraziskovalke                
izvedbo naloge vidno-prostorskega delovnega spomina interpretirajo kot nekaj zabavnega, kot igro           
oziroma izziv (kakršna je uganka), ali pa jo interpretirajo kot test, kot izpit.  

Podkategorije: Igriva naloga, naloga kot preverjanje 

Primeri: 

Igriva naloga: »Naloga se mi je zdela bolj dinamična. Bila je lažja in bolj zabavna. Nisem vedel, kje se bodo                    
prikazali objekti in zato so me malo presenetili. Nisem imel vnaprejšnjega feelinga, kje se bodo pojavili. To je                  
bilo zabavno.« (S06-02-P-01) 

Igriva naloga: »Pomembno mi je bilo, da pravilno rešujem, ampak ne zelo. Nisem dojemala, da bi bilo nekaj                  
hudega, če ne bi pravilno reševala. Naloga mi je bila igriva. Prisoten je bil nek užitek. Ritem in pot sta bila                     
lahkotna. Ni bilo težko, ni bilo prisotnega strahu ali kake stiske. Bolj z zanimanjem sem spremljala, kaj bo. Ni                   
bilo pritiska, da se mogoče ne bom spomnila.« (S19-04-P-01)  

Igriva naloga: »Imela sem tak razbremenjen, lahkoten občutek. Nisem se čutila, kot da si moram kaj zapomnit,                 
ampak je bilo vse precej avtomatizirano.« (S16-03-C-01) 

Igriva naloga: »Bila sem utrujena in malo mi je padla pozornost. Potem pa sem videla, da je vzorec lahek in sem                     
se kar malo razveselila. Bilo je kot da so moje oči postale malo bolj lene. Kot da je moja pozornost postala malo                      
bolj lahkotna.« (S14-01-O-05) 

Naloga kot preverjanje: »Začela sem razmišljat o tem, da mi ni prijetna vaja. Zmotili so me ti repki. Povzročali                   
so mi neprijetne občutke. To so bolj telesni kot mentalni občutki. Ni bilo, kot da bi me bolelo ali bi mi bilo                      
stresno. Prej je bila to neka preferenca. Kot da raje ne bi imela teh repkov.« (S25-03-O-02) 

Naloga kot preverjanje: »Na začetku mi je bila naloga neprijetna. Doživela sem en mali spominček na dogodek                 
iz faksa. Dal mi je vedet, naj bom bolj humble, da ne bo temu sledil poraz.« (S04-02-P-02) 

 

Ime: Vpetost v nalogo (kategorija III. reda) 

Opis: Vpetost v nalogo je odnos do naloge, pri katerem gre za to, s kolikšno zagretostjo za                 
reševanje soraziskovalke zagrabijo nalogo. Torej ali se je lotevajo kakor da je pomembna in jo               
morajo rešiti dobro, ali pa se je lotevajo kot nekaj nepomembnega, nekaj, kar je preprosto tam.  
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Podkategorije: Tekmovalna naravnanost, nečimrna naravnanost, zapovedna naravnanost,       
brezbrižnost, neobremenjenost, dolgčas 

Primeri: 

Tekmovalna naravnanost: »To je neka tekmovalnost. Nekaj je v pozornosti in telesu. Kot da sem ready to                 
perform. To čutim malo v srcu in v prsih.« (S07-01-C-02) 

Tekmovalna naravnanost: »Dobro mi gre. Pomembno mi je, da delam dobro. Ne vem. Občutek je, da tekmujem                 
z nekom. Mogoče sam s sabo, ali pa z računalnikom. Zato je pomembno, da mi gre dobro.« (S24-01-C-01) 

Nečimrna naravnanost: »To moram početi. Ne da bi bile kake pozitivne ali negativne posledice, če mi uspe.                 
Samo, tako ... izziv je in jaz sem sprejela izziv. Kot da, kot da je zdaj vprašanje ali so moje sposobnosti ...                      
kakršnekoli sposobnosti že ... mentalne ... ali lahko. To me zanima. Zanima me, ali lahko.« (S27-04-O-01) 

Nečimrna naravnanost: »Vmes se mi je pojavila misel 'Fak, kaj če je ta občutek, da mi gre dobro, napačen' [...]                    
Čutila sem neko paniko ob tem, ali je bila slika res tako poševna. To je bila relativno mala misel in ni prevzela                      
mojega doživljanja. Še vedno sem dražljaj samo ošvrknila s pozornostjo in mu nisem zares posvečala veliko                
časa.« (S25-01-O-01) 

Zapovedna naravnanost: »Zdi se mi, da čutim, da je to neka naloga, ki jo moram pravilno rešit. Čutim neko                   
gonilo, da moram to narediti prav. To je ena napetost in res se trudim, čim bolj si zapomnit. Da lahko dobro                     
rešujem. Čim več časa namenim odgovoru, da bom res imela prav. To napetost pa čutim fizično v telesu, v                   
ramenu. Čutim, da se skoz pripravljena na nekaj, na reševanje. Na odgovor.« (S01-01-O-02) 

Zapovedna naravnanost: »Predramila sem se [iz kinkanja]. Ob tem je bil malo neprijeten občutek. Kot da bi                 
vedela, da ne smem kinkati, pa vseeno kinkam. Nek imperativ je bil v tem, da moram reševati nalogo. Kljub                   
temu da je nisem zares reševala, sem doživljala nek 'moram.' To je samo neka prisotnost. Tega nisem ustvarjala                  
jaz. No, morda sem jo na neki točki ohranjala. Najprej je prišla od nekje zunaj, potem pa sem jo sama                    
nadaljevala.« (S25-03-O-03) 

Brezbrižnost: »Zdelo se mi je, da bi to moralo biti zabavno, ampak ni. In zdaj je stresno. In zdaj samo še z                      
nekimi 20% spremljam nalogo in malo mi je vseeno za to. Začela sem razmišljati o nalogi in zdaj ni več tako                     
zabavno. In potem mi je vse prehitro. In zakaj bi potem sploh probala, če je vse tako hitro. Zakaj bi sploh                     
odgovorila. In potem se vprašam, če je kaj narobe z mano, ali sem neumna. In zato sploh nočem odgovarjat.«                   
(S27-04-O-02) 

Brezbrižnost: »Sploh nisem videla ekrana. Odklopila sem se. Nisem bila prisotna. Nisem videla krogov. Še               
vedno sem čutila nek ritem, ampak to ni bilo dovolj, da bi lahko reševala nalogo. [...] Naloga je popolnoma                   
onkraj mojega doživljanja. Spomnim sem, da sem vmes opazila, da križec potemni in to je edinkrat, ko sem se                   
malo zavedala naloge.« (S25-02-P-05) 

Neobremenjenost: »Naloga mi je bila dolgočasna in težka. Vedela sem, da ji moram posvečati pozornost,               
drugače je ne bom mogla rešiti pravilno, ampak obenem sem se zavedala, da bo vse okej, tudi če se zmotim pri                     
nalogi.« (S14-01-O-01) 

Neobremenjenost: »Razmišljala sem o tem, da rezultatov itak nihče ne gleda. In zaradi tega sem bila veliko bolj                  
sproščena. Nisem razmišljala o tem, ali rešujem prav ali narobe. Ta občutek je bil prisoten že od samega                  
začetka. To ni bilo zares telesno. Pač misel.« (S25-02-O-01) 

Dolgčas: »Bil sem samozavesten. Ampak na tak nakuliran način. Kot da se ne trudim več zares. Celoten proces                  
mi je prišel pod kožo. Vem, kaj pričakovati, in potem nisem več vlagal napora v nalogo. To je bilo ful jasno                     
med testnim dražljajem, ker nisem več iskal nekega občutka validacije. Ni mi bilo več tako pomembno, če se                  
zmotim.« (S05-01-C-04) 

Dolgčas: »Malo sem postal naveličan. Pozornost mi je začela prehajati. Naveličanost sem doživljal dvodelno.              
Eno je bil nek ta umik truda. Drugo je bilo pa tavanje pozornosti. Še vedno sem odgovarjal informirano, samo                   
da je zdaj bil večji element ugibanja, ker se nisem več trudil ohranjati reprezentacije med pavzo.«                
(S10-01-O-02) 

Komentar: Neobremenjenost se razlikuje od brezbrižnosti v tem, da pri slednji pride do razpada              
naloge. Soraziskovalke prenehajo vlagati energijo in napor v nalogo ter samo nekaj pritiskajo, ker              
morajo. Pri neobremenjenosti soraziskovalke še vedno rešujejo nalogo, vendar z zavedanjem, da            
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sama naloga ni pomembna.  

 

Ime: Atmosfera doživljanja (kategorija IV. reda)  

Opis: Atmosfera doživljanja je odzadnji občutek, pri katerem gre za okvir soraziskovalkinih doživljajskih             
pokrajin. Gre za tiste vidike doživljajskega polja, ki ne prinašajo vsebine, ampak le obarvajo preostale               
fenomene, ki so jih soraziskovalke zavestne. 

Podkategorije: Pozitivna nevtralnost, utrujenost, informacijski kaos, zaupanje v prepoznavo 

Komentar: Atmosfera doživljanja se razlikuje od odnosa do naloge v tem, da je pri slednjem objekt tega                 
občutka jasno naloga. Atmosfera doživljanja pa sama po sebi nima objekta. Gre za globlji in bolj bistven                 
občutek, ki je bolj intimno zvezan s teoretskim in filozofskim konceptom eksistencialnih občutkov (prim.              
Ratcliffe, 2008) 

 

Ime: Pozitivna nevtralnost (kategorija III. reda) 

Opis: Pozitivna nevtralnost je atmosfera doživljanja, pri kateri se soraziskovalke zavedajo           
odsotnosti kakršnekoli motnje. Gre za občutek gladkega poteka dogodkov. Ta gladkost sama po             
sebi ni občutena kot nekaj pozitivnega: gre za izrazito nevtralno doživljanje. Ker pa se zavedajo               
odsotnosti motenj – torej odsotnosti negativnih občutkov – je ta nevtralnost občutena kot nekaj              
dobrega, nekaj blago pozitivnega.  

Podkategorije: Gladkost izvajanja, umirjenost, ritem, meta-kognitivni občutek  

 

Ime: Gladkost izvajanja (kategorija II. reda)  

Opis: Gladkost izvajanja je atmosfera doživljanja znotraj katere se soraziskovalke          
zavedajo nekakšne pozitivne nevtralnosti ob njihovi izvedbi naloge. Naloga – in njihovo            
reševanje – gladko teče brez motenj in upočasnitev. To samo po sebi ni prijetno, a ker                
soraziskovalke v svojem doživljajskem polju ne zaznajo odklonov od tega občutka, to            
doživljajo kot pozitivno.  

Primeri: 

»Vse je bilo povezano z ritmom, ki je vzpostavljaj nek flow. Ta ritem je bil tih, odsekan, staccato. Oči                   
sem premikala skladno s tem, kjer sem pričakovala, da se bo pojavila pika. Ko se ni pojavila, sem                  
dobila občutek, da se to ne sklada. Šlo je ven iz ritma. To je zelo mentalno doživljanje, to pa ni bilo                     
razumno sklepanje (češ »aha, šla je ven iz ritma, torej ne ustreza«), ampak je bil nek bolj pretanjen                  
občutek. Kazal se mi je kot nek aha moment. Pike ni bilo tam, torej je moralo biti nekaj tam. Ko ni                     
videla pike tam, kjer jo je pričakovala je spustila ritem in sliko, ki jo je imela v glavi.« (S19-02-P-02) 

»Vzpostavil se je nek ritem reševanja, na koncu katerega odgovorim popolnoma avtomatično. Če             
pride do neujemanja, se ves ta način reševanja ustavi.« (S17-04-O-02) 

 

Ime: Pomirjenost (kategorija II. reda)  

Opis: Pomirjenost je atmosfera doživljanja, pri kateri je soraziskovalkam prijetno, ne ker            
bi občutile prisotnost nekega dodatnega občutka, ampak ker doživljajo odsotnost          
negativnih občutkov. Pomirjenost sama nima objekta; gre za splošno razpoloženje          
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soraziskovalk.  

Primeri: 

»[Asociacija zmaja] je v meni vzbudil[a] neka čustva, ki so bila prijetna, ampak ne preveč intenzivna.                
Brez teh čustev sploh ne bi bilo te asociacije. Zaradi tega sem se lahko sprostila in nisem bila                  
popolnoma pozorna na pojavnost naloge.« (S14-04-P-02) 

»Celotna naloga je lahkotna. Čutim samo nek pozitiven občutek. To ni nekaj ekstra, ampak je samo                
fino opravljati nalogo.« (S24-03-P-02) 

Komentar: Pomirjenost se razlikuje od neobremenjenosti v tem, da prva nima objekta.            
Gre za neusmerjen občutek miru. Neobremenjenost po drugi strani ima objekt v sami             
izvedbi naloge, in sicer gre za zavedanje, da tudi če se bodo soraziskovalke slabo odrezale               
pri nalogi, to ne bo imelo negativnih posledic zanje ali za raziskavo, v kateri so udeležene. 

 

Ime: Ritem (kategorija II. reda) 

Opis: Doživljanje ritma je v veliki meri vezano na pojavnost samih dražljajev. Gre za              
utelešen, včasih pa tudi slušen (kadar se so-pojavlja z akustično komponento) element            
doživljanja. soraziskovalke poročajo o tem, da ta ritem nekako strukturira njihov čas, da je              
reševanje celotne naloge zaradi njegove prisotnosti nekako bolj umirjeno in predvidljivo.           
Ta ritem je lahko zelo utelešen in nekatere soraziskovalke poročajo, da je vezan na srčni               
utrip, ali širše, na telesno zavedanje prsi ter prsnega koša.  

Podobno kakor z gladkostjo reševanja, se ritem lahko poruši, kadar pride do neke napake              
ali motnje v doživljajskem polju. V tem slučaju se tempo ustavi. V kolikor pa do te                
motnje ne pride, je na sam ritem vezan tudi končni odgovor in pritisk tipke.  

Primeri: 

»Verbaliziral sem si »en, dva tri, štiri.« Zgodile so se v istem ritmu, kakor se prikazujejo krogi. Te                  
verbalizacije so bile zvoki, ki so se dogajali v mojem glasu. Ritem mi je pomagal pri koncentraciji.                 
Nekako je strukturiral moj čas. Ni bil namenoma plesni ritem, ampak me je zelo spominjal na ples,                 
ker si moraš šteti [...] Jaz sem avtorica teh besed. Voljno jih proizvajam. Ko so se prvič pojavile, jih                   
nisem voljno ustvarjala. Sprva to ni bila moja strategija, ampak sem opazila, da to počnem in da mi je                   
prijetno. Prijetno mi je bilo to, da mi je dajalo strukturo. To sem potem zagrabila in potem to počela.«                   
(S04-02-P-01) 

»Ni bilo nekega zvoka. Tempo je bil vedno isti, kljub temu pa je bilo nekaj drugače. Ritem sem čutila                   
v glavi kot neko prisotnost. Mogoče sem ga celo ustvarjala jaz, ampak je težko reči.« (S25-02-P-01) 

Komentarji: Ritem moramo razločiti od dveh povezanih doživljajskih kategorij,         
akustične komponente ter gladkosti izvajanja.  

Akustična komponenta je izrazito slušno izkustvo, ki je vezano na pojavnost dražljajev ali             
posameznih objektov v dražljaju. Na nek način ti objekti povzročijo zvok. Pri ritmu pa ne               
govorimo nujno o zvočnem doživljanju. Lahko ima telesno komponento, lahko je le            
preprosto zavedanje nekega zaporednega, ponavljajočega se dogajanja. To je razvidno          
tudi v poročanjih, kjer se ritem pojavlja skupaj z akustično komponento, kjer ena pogosto              
»ustvarja« drugo. Ali je ritem tisti, ki inducira nek zvok, ali pa zvok strukturira čas tako,                
da se vzpostavi ritem. Spet mogoče je tudi, da se ritem in akustična komponenta ne               
pojavljata istočasno. To vidimo sploh kadar je v akustični komponenti prisotna razločljiva            
intonacija, ki je vezana na točen kraj pojavnosti.  

Gladkost izvajanja je strukturno podobna ritmu s tega vidika, da ko je enkrat prisotna, se               
zdi naraven del doživljajskega polja in kot taka označuje nekakšno običajno stanje, nek             
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status quo, kjer je izvedba naloge primerna. Obe omenjeni doživljanji lahko prekine neka             
motnja, ali zavedanje napake, ali testni dražljaj, ki ne ustreza spominskemu dražljaju.            
Razlika je, da je gladkost izvajanja v veliki meri nezavedna. Gre za neko »pozitivno              
nevtralnost,« za odsotnost motnje. Po drugi strani pa je ritem jasno občutena prisotnost             
utelešenih ali zvočnih občutkov, ki oblikujejo čas na tak način, da se daje občutek tempa.  

 

Ime: Meta-kognitivni občutek (kategorija II. reda) 

Opis: Meta-kognitivni občutek se nanaša na metakognitivno zavedanje, pri katerem          
soraziskovalke na podlagi implicitnega zavedanja prepoznavajo, ali da so uspešne pri           
nalogi, ali do so si uspešno zapomnile spominski dražljaj. Ta občutek je v veliki meri               
vezan na nekakšno atmosfero pozitivne nevtralnosti (tj. izvajanja naloge, ki ga ne kvarijo             
kakršnekoli motnje ali prekinitve, kar je samo po sebi nevtralno, vendar posledično tudi             
nekako pozitivno). Ta občutek v veliki večini primerov ostaja nespremenjen, razen če            
pride do motenj – napak v izvedbi naloge. 

Primeri: 

»Imela sem občutek, da sem si uspešno zapomnila spominski dražljaj. Ta občutek je bil to, da za                 
nobenega od korakov nisem potrebovala premišljevanja ali ustvarjanja alternativ. Med pavzo sem            
točno vedela, kam bi morala pogledat in kar se je na koncu premika oči izkazalo ni bilo podvrženo                  
nekemu dvomu.« (S14-04-P-01) 

»Nisem bila prepričana. Ustvarila sem isto pot, ampak je bil en primer mogoče za en centimeter bolj v                  
desno. To ni čisto nič pokvarilo ali obrnilo oblike. To sem zaznala samo prek pomanjkanja popolnega                
prepričanja, v dvomu. Ta dvom me je malo ustavil. Prekinil je moj ritem. (S04-02-P-02) 

Komentarji: Meta-kognitivni občutek je podoben ozadnjemu občutku gladkosti izvajanja.         
Menimo, da v resnici gre za podoben vidik soraziskovalkinih doživljajskih pokrajin: pri            
obojem gre za izkustvo pozitivne nevtralnosti. Razlika je preprosto v tem, da je občutek              
gladkost izvajanja, ki je tematizirana kot metakognitivno zavedanje (tj. pripisan ji je            
pomen, da gre za ozaveščenje lastne napake oziroma uspeha).  

 

Ime: Utrujenost (kategorija III. reda)  

Opis: Utrujenost je atmosfera doživljanja, pri kateri soraziskovalke postanejo zaspane. Gre za            
popolnoma telesen občutek, da so utrujene in da morajo zaspati. Najpogosteje se kaže kot pekoč,               
težek občutek v očeh, teža v telesu ter upočasnitev njihovih mentalnih dejanj.  

Primeri: 

»Nenadoma sem se ovedla svetlobe - kako močna je. Še zdaj se tega zavedam. Bilo je, kot da bi svetloba vse                     
malo ožgala in zato se mi je naloga zdela težja. Zdi se mi, da sem ji morala posvečati veliko več pozornosti,                     
kakor da je bila nenadoma ful daleč stran, kot da imam premalo fokusa.« (S31-02-P-02) 

»Zaspanost se ohranja. Tega ne čutim več telesno. Mentalno. Ali pa morda tudi telesno. Zdi se mi, da sem bolj                    
počasna v smislu, da tem krogom ne sledim z njihovo hitrostjo. Ne dohajam jih. Veliko hitrejši so od mojega                   
pogleda.« (S25-04-P-03) 

 

Ime: Informacijski kaos (kategorija III. reda) 

Opis: Informacijski kaos je odnos do naloge, pri katerem se ta zdi preprosto preveč kompleksna,               
kot da ni mogoče, da si zapomnimo tako zapletene dražljaje. Soraziskovalke to kompleksnost             
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pogosto doživljajo kot odsotnost kakršnekoli stabilne točke, proti kateri bi lahko usmerile svojo             
pozornost, da bi si lahko začele zapominjati dražljaj. Gre za izrazito neprijetno izkustvo in ga               
pogosto spremljajo občutki tesnobe in strahu.  

Primeri: 

»Zmanjkalo mi je fokusa, ampak ne zato, ker sem se zmotila pri prejšnjem. Samo ni bilo več jasno, kaj je treba.                     
Ne razumem, kaj se mi prikazuje. In ne vem, kaj naj delam. Ful, ful mi je bilo zoprno. Ta panika je bila hujša,                       
kot če bi se samo zmotilo. Na jok mi je šlo. Totalno sem se počutila nemočno. Čutila sem napetost, ki se mi je                       
dvigala iz prsnega koša proti ključnicam. Čutila sem, da imam povišan srčni utrip. Nisem vedela, kaj naj                 
naredim. To je bila taka zmeda v glavi. Nisem vedela, na kaj naj se osredotočim. Ogromno sem premlevala,                  
ampak v resnici brez misli. Vse je bilo samo to telesno doživljanje in tega nisem mogla ustavit. Nisem se mogla                    
odločit, kaj naj. V resnici je bilo vse, kar sem doživljala, ta panika. In nisem reševala naloge. Samo nekaj sem                    
kliknila, ker sem vedela, da moram. Imela sem idejo nekega beleženja, kako gredo mimo vse, ki jih ne                  
poklikam.« (S25-01-O-02) 

 

Ime: Zaupanje v prepoznavo (kategorija III. reda)  

Opis: Pri zaupanju v prepoznavo gre za odnos do naloge, pri katerem imajo             
soraziskovalke zaupanje v to, da jim bo v trenutku testnega dražljaja odgovor na voljo. Ne               
gre za izrecno zavedanje o dostopnosti reprezentacije, ampak za pretanjeno zaupanje v to,             
da so si spominski dražljaj nekako zapomnili. To je zelo sproščeno, lahkotno doživljanje.             
V svoji najmočnejši obliki gre za preprosto vedenje, da bodo lahko nalogo rešili z              
najmanjšo količino zavestne mentalne aktivnosti, v najšibkejši pa gre za prepričanje, da            
bodo lahko razbrali velike spremembe v testnem dražljaju. 

Primeri: 

»Vem, da znam, ampak ne vem točno kako. Ko pogledam spominski dražljaj, se mi samo zdi, da se                  
ga bom lahko zapomnila.« (S07-01-C-02) 

»Zavedala sem se barv, vendar ne kot da bi jih zares imela pred sabo. Samo vedela sem, da ko bo                    
prišel drugi dražljaj, da jih bom imela tam. Naslonila sem se na to zavedanje. To ni bil močen                  
občutek, to je bilo ful medlo. Nisem zares vedela, ali mi bo uspelo ali ne. Imela sem samo nek                   
feeling, na katerega sem se naslonila.« (S19-05-C-02) 

»To ni neko doživljanje na površju, tako da ga lahko poimenujem. Je veliko bolj surovo. Ni da bi                  
konkretno videl barve, ampak je samo neka vera, da lahko. Vse skupaj je bilo tam in mi ni bilo treba                    
ničesar dajat na to.« (S23-02-C-02) 

Komentarji: Pri zaupanju v prepoznavo ne govorimo o izrecnem zavedanju, da je            
soraziskovalkam na voljo neka spominska reprezentacija. Na ta način se ta koda razlikuje             
od jasnosti reprezentacije. Pri zaupanju v prepoznavo namreč gre za prepričanje, da bo ne              
glede na strategijo (oziroma odsotnost le-te) med testnim dražljajem odgovor na voljo.   
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