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Emlékezz vissza gyermekkorod legkorábbi
szakaszára, mi az első dolog, amire vissza
tudsz emlékezni?

RUBIN (2000)
Felnőttek vizsgálata, önéletrajzi emlékek felidézése
11 éves kor előtti emlékeknek csak 1%-a történt a személy 3 éves kora előtt
5 éves korunkat megelőző életünkről kevés emlékünk van
– Infantilis amnézia (gyermekkori amnézia)
nehéz tanulmányozni: nem tudjuk felmérni a felnőttek által felidézett
kora gyermekkori emlékek pontosságát

SHEINGOLD ÉS TENNEY (1982)
Vizsgálati személyek: 4, 6, 8, 12 éves gyerekek és főiskolások

→ idézzék fel, amikor 3-11 éves koruk között kistestvérük született
„ Ki vigyázott rád, amíg a mamád a kórházban volt? Kapott a baba
ajándékokat? Te kaptál ajándékokat?”
Ha a testvér születésekor legalább 3 évesek voltak: meglepően pontosan
emlékeztek függetlenül attól, hogy mennyi idő telt el az esemény óta
Ha a testvér születésekor 3 évnél fiatalabbak voltak: gyakorlatilag semmire
nem emlékeztek – infantilis amnézia

VAJON A FELNŐTTEK VALÓBAN EMLÉKEZNEK AZ ÁLTALUK
FELIDÉZETT KORA GYERMEKKORI EMLÉKEKRE?
Crawley és Eacott (2006)
Vizsgálati személyek: felnőttek
→ idézzenek fel korai emlékeket
Azok az emlékek, amiket a személyek valóságosnak éreztek, több szempontból is
különböztek a másodlagos tudáson alapuló emlékektől.
A valódi emlékek képszerűbbek voltak, nem annyira verbálisak,
érzelemtelítettebbek és teljesebbek, mint a másodlagos tudáson alapuló emlékek.
A felnőttek által tehát valódinak érzett gyerekkori emlékek nagy valószínűséggel
azok is.

EMLÉKEZET CSECSEMŐKORBAN

CSECSEMŐKRE KIDOLGOZOTT EMLÉKEZETI ELJÁRÁSOK
még nem vagy nagyon kezdetleges formában létező nyelvhasználat
nem adhatnak szóbeli instrukciókat nekik arról, mit tanuljanak meg
Rendszerint bizonyos motoros válaszokat várnak el a babáktól, mivel
verbálisan nem tudnak beszámolni a tanultakról

Motoros válaszokkal mérjük az emlékezeti teljesítményt
DE:

12 hónaposnál fiatalabbak mozgáskészlete behatárolt
az alkalmazható emlékezeti teszteknek megvannak a korlátai
kénytelenek vagyunk nonverbális emlékezeti válaszokra hagyatkozni

DEKLARATÍV-EXPLICIT ÉS IMPLICIT EMLÉKEZET
Fontos elméleti különbség
Explicit vagy deklaratív emlékezet: itt feltételezünk inkább tudatos
visszaemlékezést
Implicit emlékezet: nem feltételezünk tudatos visszaemlékezést
Csecsemőknél nem tudjuk történik-e tudatos visszaemlékezés
Egy adott feladat során deklaratív-explicit vagy implicit emlékezeti
folyamatok zajlanak-e a csecsemőnél?

RICHMOND ÉS NELSON (2007)
Amnéziaszűrő: Amnéziás felnőttekkel végzett kutatások → náluk súlyosan
károsodott a deklaratív vagy explicit memória, implicit vagy procedurális memóriájuk
megtartott jellemzően.
Amnéziás személyek teljesítménye egy adott feladatban megmutatja, hogy az a
feladat elsősorban milyenfajta működést igényel.

Paraméterszűrő: Egészséges személyekkel végzett kutatások → a deklaratív
emlékezeti feladatokban nyújtott teljesítményt sokkal jobban befolyásolja a
tanulásra fordított idő, a késleltetési idő megváltozása, a kontextus megváltozása a
tanulás és a tesztfázis között, mint az implicit emlékezeti feladatok esetében.

DEKLARATÍV MEMÓRIA
Bauer 2004
„Hagyományosan az volt az elképzelés, hogy a csecsemőknél és az egészen
kis gyerekeknél nem működik az explicit emlékezet”
Már jóval korábbi életkorban egyértelmű jelei vannak a deklaratív explicit
emlékezet működésének, mint azt lehetségesnek tartottuk.
Forgójátékmozgatás- megerősítési paradigma (Rovee-Collier, 1989)

KÉSLELTETETT UTÁNZÁSI FELADAT (BAUER, 2004)
(Piaget a késleltetett utánzást a második életév végére tette)
Adrew Meltzoff (1985): 1. kutató aki ezt alkalmazta a csecsemők emlékezetének
kutatására
14 hónapos csecsemőket vizsgált, 3 kísérleti helyzetben
1. látta, ahogy a kv. szétszedi a játékot (utánzásos feltétel)
2. kv. körbeforgatja a játékot (kontroll feltétel)
3. odaadták a babáknak a játékot (alapfeltétel)
Utánzásos feltétel: a babák 45%-a azonnal elkezdte szétszedni a játékot
Kontroll és alapfeltétel: 7,5 %
24 hónapos csecsemőknél ez az arány 70 %

BAUER, WENNER ÉS KROUPINA (2002)
Késleltetett utánzást mutattak ki még nem beszélő csecsemőknél, akik
hónapokkal később, amikor már tudtak beszélni, több eseményt is felidéztek a
késleltetett utánzási feladattal kapcsolatban.

→ A feladattal kapcsolatos emlékeik nyelvileg is hozzáférhető formában

tárolódtak el – csak a deklaratív emlékek hozzáférhetőek a nyelv számára

MELYIK AZ A LEGKORÁBBI ÉLETKOR, AMIKOR A CSECSEMŐNÉL
MÁR EMLÉKEZETI MŰKÖDÉST TAPASZTALUNK?
Gyakorlatilag már a születés pillanatától
DeCasper és Fifer (1980) kísérleti eljárás:
a csecsemők a cumi erőteljes szívásával el tudtak indítani egy magnófelvételt (az
anya vagy más anyuka hangja)
3 hónapnál fiatalabbak is egyértelműen a saját anyjuk hangját preferálták
- van adat mindössze két órás újszülöttekkel is
(Querleu, Lefebvre, Renard, Titran, Morillion és Crepin 1984

AZ EMLÉKEZETI FEJLŐDÉS ALAPELVEI
Hayne 2004: csecsemőkori emlékezeti fejlődés 4 alapvető jellemzője
1. idősebb csecsemők gyorsabban kódolják és tárolják az információt,
mint a fiatalabbak
2. idősebb csecsemők hosszabb ideig képesek megőrizni emlékezetükben
az információkat, mint a fiatalabbak

3. idősebb babáknál többféle hívóinger is ki tudja váltani az emlékezést
4. elfelejtett emlékeket vissza tudják idézni emlékeztető segítségével

KOGNITÍV IDEGTUDOMÁNY
Első két év során: deklaratív emlékezet gyors fejlődése, figyelmi teljesítmény
növekedése, nyelvelsajátítás, gyarapodó ismeretek

→ hozzájárulnak a deklaratív memória életkorral járó fejlődéséhez
Fontos faktor: az agy érése

Deklaratív és implicit memória fejlődése közötti különbség csecsemőkorban
egyszerű kondicionáláson alapuló implicit emlékezet már újszülött korban is van
az implicit memóriát az agynak egy korán kialakuló emlékezeti rendszere irányítja,
amely akár születéskor jelen lehet
a deklaratív explicit memória egy később kifejlődő emlékezeti rendszer eredménye,
amely 8-10 hónapos korra érik meg

KOGNITÍV IDEGTUDOMÁNY
Implicit tanulás és emlékezet – agyterületek: striatum, kisagy, agytörzs (már nagyon
korán éretté válnak)
Deklaratív emlékezeti folyamatok- agyterületek: mediális temporális lebenyben:
hippocampus, parahippocampalis cortex
A deklaratív emlékezet folyamatosan fejlődik a korai életévekben
Megközelítés előnye: agyban és az emlékezetben történő változások közötti
összefüggések meghatározása, ezáltal megérthetjük a fejlődést irányító
mechanizmusokat, részlegesen megérthetjük a deklaratív és implicit emlékezet
csecsemőkori különbségeit
Korlátai: spekulatív az éréssel összefüggő agyi változások és az emlékezeti
teljesítményben mérhető változások között ok-okozati kapcsolatot kinyilvánítani

A GYERMEKKORI EMLÉKEZET
FEJLŐDÉSE

DEKLARATÍV EMLÉKEZET FEJLŐDÉSE
Fejlődése 2-3 életév során, de kisgyermekkor után is tovább folytatódik legalább
serdülő korig.
Mitől javul a deklaratív emlékezeti teljesítmény gyerekeknél a fejlődés során?

Siegler (1988)
1. a rövidtávú emlékezet vagy munkamemória kapacitása növekedhet az évek során
2. gyerekek egyre több emlékezeti stratégiát sajátítanak el, és megtanulják egyre
hatékonyabban használni ezeket

3. idősebb gyerekeknek sokkal nagyobb az általános tudásuk, ami megkönnyíti
számukra az új információk megtanulását és az ezekre való emlékezést
4. rendelkezünk ún. metaemlékezettel, a saját emlékezetünk létezéséről és
működéséről kapcsolatos tudással

ALAPKAPACITÁS
Baddeley (2001) 4. komponens: epizodikus puffer

Baddeley (1986) munkamemória
Központi végrehajtó
Fonológiai hurok
Téri-vizuális vázlattömb

3 eredeti komponens fejlődésére vonatkozó adatok

Gathercole, Pickering, Ambridge és Wearing (2004):
4-15 évesek, különböző munkamemóriát igénylő emlékezeti feladatok
Fonológiai hurok: számterjedelem teszt
Központi végrehajtó: fordított számterjedelem
Téri-vizuális vázlattömb: vizuális mintázat feladat
Mindhárom munkamemória alrendszerben minden életévvel progresszíven javult a
teljesítmény
Az emlékezeti teljesítmény a gyermekkor során tapasztalható folyamatos fejlődése
jelentős részben e három komponens kapacitásnövekedésének köszönhető

ÁLTALÁNOS ISMERETEK
Idősebb gyerekeknek nagyobb általános tudásuk van a világról
Az emlékezeti teljesítmény általában jobb, amikor a személy az újonnan
megtanulandó ismereteket hozzá tudja kötni a már meglévő tudásához.

EMLÉKEZETI STRATÉGIÁK
Egy kategóriába tartozó szavak listájának felidézése
a legtöbb felnőtt csoportosítási stratégiával próbálja megjegyezni a szavakat
→ több szóra emlékeznek, mint azok akik kevésbé szisztematiksuan járnak el (Weist, 1972)

Schneider, Knopf és Stefanek (2002): 8-17 évesek, longitudinális vizsgálat
4 ábra, mindegyike 6 lehetséges kategóriába tartozott
Szabad felidézés: az életkor előrehaladtával egyre eredményesebb volt
17 éveseknél már 50%-kal eredményesebb, mint 8 éveseknél

Idősebb gyerekekre nagyobb mértékben volt jellemző , hogy kategóriákba rendezik
a szavakat a tanulás során, és az idősebb gyerekek a felidézés során is egyre
inkább kategóriánként haladtak.

METAEMLÉKEZET
Yussen és Levy (1975):

óvodások emlékezeti terjedelme 5 elemmel kisebb volt, mint ahogy azt a gyerekek
előzetesen gondolták,
a 9 évesek csak egy elemmel becsülik túl az emlékezeti terjedelmüket
DeMarie és Ferron (2003): 5-11 évesek emlékezeti teljesítménye különböző
feladatokban
az idősebb gyerekeknél 8-11 évesek már működik a metaemlékezet
a fiatalabbaknál 5-8 évesek viszont ennek nagyon kevés a jele
Schneider és Pressley (1998): 60 tanulmány metaanalízise
A jó metaemlékezettel rendelkező gyerekek esetében némileg nagyobb az esély
arra, hogy magasabb emlékezeti teljesítményt találjunk, mint azoknál akiknek a
metaemlékezete kevésbé kialakult.

SZÓ SZERINTI ÉS VÁZLATOS EMLÉKEZET
Brainerd és Reyna (2004): kétféle emléknyom létezik
szó szerinti emléknyom és a vázlatos emléknyom
Mind a tételes, mind a vázlatos emlékezet jelentős fejlődésen megy keresztül a
gyermekkorban.
→ 11 évesek tételes emlékezete sokkal jobbnak bizonyult, mint az 5 éveseké

→ ahogy a gyerekek egyre inkább képesek megragadni a lényeget egy megtanulandó
anyagból úgy a vázlatos emlékezet is fejlődik

Mik rontják az emlékezeti teljesítményt az életkor előrehaladtával?
 a tanulási feladat során az idősebb gyerekek több vázlatos emléknyomot hoznak létre,
mint a fiatalabbak
 az emlékezeti tesztelés során tételes felidézésre vagy felismerésre van szükség
A vázlatos emlékek nagyobb aránya növeli a téves felidézés és a felismerés esélyét olyan
információk esetében, amelyek jelentésükben nagyon hasonlítanak az elsajátított
információkra.

DEKLARATÍV ÉS IMPLICIT EMLÉKEZET
A csecsemőkor után a gyermekkor későbbi részében egyértelműen eltér a kétféle
emlékezet fejlődése.
A deklaratív emlékezet lényegesen hatékonyabbá válik, az implicit emlékezetet
viszont alig befolyásolja az életkor.
Az implicit emlékezet alapvetőbb folyamatokat foglal magába, mint a deklaratív
memória, ezért kevésbé függ a gyermek kognitív képességeinek és készségeinek
fejlődésétől.

A deklaratív emlékezet gyermekkori fejlődését befolyásoló tényezők (alapvető
munkamemória-kapacitás, általános ismeretek, emlékezési stratégiák,
metaemlékezet) kevésbé játszanak szerepet az implicit emlékezeti folyamatokban

ÖNÉLETRAJZI EMLÉKEZET ÉS
INFANTILIS AMNÉZIA

Katherine Nelson (1988) Emily
21 hónaposan már 2 hónappal korábbi élményeket emlegetett

emlékeinek jelentős része az előző napról származott, de voltak 6 hónappal korábbi
eseményekkel kapcsolatos emlékei is
24 hónapos korában kezdett el explicit szabályokat és általános megfigyeléseket
megfogalmazni, jövővel kapcsolatos feltételezéseket

→

két éves gyerekek is képesek egyedi eseményekre emlékezni

KOGNITÍV SZELF
Hoew és Courage 1997
A csecsemők csak azt követően tudnak önéletrajzi emlékeket létrehozni,
hogy kialakult az éntudatuk (2 év vége felé jelenik meg)
Lewis és Brooks-Gunn (1979) vizuális önfelismerés
A csecsemők akik felismerték a tükörképüket, azok a saját orrukhoz nyúltak, és nem a
tükörhöz.
1 évnél fiatalabbak közül senki
21-24 hónapos korban 70%-a a babáknak

Lewis és Ramsay (2004) személyes névmás használat, mintha játék
Mindegyik életkori csoportban azt találták, hogy akik használják a személyes névmást
és élvezik a mintha játékot képesek a vizuális önfelismerésre is.

→ új szemléleti keret az emlékek szervezéséhez:
önéletrajzi emlékezet kialakulása infantilis amnézia korszakának a lezárulása egyben

SZOCIOKULTURÁLIS ELMÉLET
Fivush és Nelson 2004
A nyelv és a kultúra egyaránt fontos szerepet játszanak az önéletrajzi emlékezet korai
fejlődésében.
Preverbális élményeket később nagyon nehéz a nyelv segítségével kifejezni.
A szülők eltérnek abban, hogy gyerekeiknek milyen részletességgel beszélnek a múltról.
Akiknek részletesebben beszélnek, azoknak több és teljesebb emlékük lesz a gyermekkorukból.
Az anyák emlékezési stílusa fontos tényező

A gyerek milyen nyelvi készségekkel rendelkezett az esemény bekövetkeztekor
utólagos felidézéskor olyan szavakat használnak a gyerekek, amiket már ismertek az esemény
megtörténtekor is

GYERMEKEK, MINT SZEMTANÚK

EMLÉKEK PONTOSSÁGA ÉS MEGBÍZHATÓSÁGA
Az ilyen traumatikus élményekre jobban vagy rosszabbul fognak emlékezni,
mint a semleges vagy kellemes élményekre?
Freud elfojtás elmélete

→

A legtöbb emlékezet kutatási eredmény ugyanakkor azt mutatja, hogy a
jelentőségteljes és egyedi eseményekre általában jobban emlékszünk, mint a nem
jelentős és nem túl egyedi eseményekre
Cordón, Pipe, Sayfan, Melinder és Goodman (2004)

Azok a tényezők, amelyek befolyásolják a nem traumatikus eseményekre való
emlékezést (például életkor, felidézésig eltelt idő, esemény jellege) ugyanolyan
fontos szerepet játszanak a kora gyermekkori traumák felidézésben.
Az emlékek későbbi tudatos felidézése szempontjából a döntő faktor az, hogy a
traumatikus esemény idején hány éves volt a személy.

Bruck és Ceci (1997)
3-4 évesek fokozott szuggesztibilitás, 10-12 éves korra felnőttekéhez hasonló szintre
csökken
Amikor a gyerekek nem kaptak félrevezető információt, az életkor csak kismértékben
befolyásolta az emlékezeti teljesítményt, ha kaptak megtévesztő információt a kisebb
gyerekek sokkal pontatlanabbul emlékeztek a történetre, mint az idősebbek.
Kisebb gyerekek sokkal inkább hajlamosak az emlékezeti torzításokra, ha megtévesztik
őket, mint az idősebbek.
A gyerekek meglehetősen szuggesztibilisek sok olyan helyzetben is, amikor nem erőteljes
a félrevezetés.

→ megfelelési igyekezet

→ kognitív éretlenség

GYAKORLATI SZEMPONTBÓL CÉL..
→

a gyerekek szemtanúvallomásai a lehető legpontosabbak legyenek

→ megfelelési igyekezetből adódó problémák csökkentése

→ kirányított kérdések alkalmazását kerülni
→ semmilyen befolyásoló hatásnak nem tesszük ki őket a kikérdezés során
→ forrásmonitorozó képesség figyelembevétele

→ Tulving – kódolásspecifikussági hipotézis –

kontextuális információk elraktározása

→ az információk legalább egy részét nonverbális formában raktározzák el

→ rajzos beszámolók beiktatása
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