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UGOTAVLJANJE LAŽI 
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 Opredelitev laži: 

– Laž je trditev za katero govornik ve, da je napačna in je povedana 

zato, da bi govornik z njo prevaral poslušalca. 

 Vrste laži: 

– popolna laž (posredovana informacija je povsem drugačna od 

resnice), 

– drobna laž (delna resnica), 

– pretiravanja (dejstva so precenjena ali podcenjena). 

– črna laž (osebi škodujemo) 

– bela laž (ne škodujemo nikomur). 

Uvod 
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 Zakaj lažemo? 

– Da ohranjamo pozitivno samopodobo (nihče ne želi biti neprimeren, 

slab, nezaželen ipd.). 

– Da pridobimo koristi. 

– Da se izognemo kazni. 

– Lažemo zato, da drugim pridobimo koristi (priporočilo za delovno 

mesto – zamolčimo napake tistega, ki ga priporočimo). 

– Lažemo zato, da ne ogrožamo odnosov (ne morem na kavo, ker 

imam sestanek). 

 Koliko lažemo? 

– Dvakrat dnevno. 

– Lažemo približno 1/3 ljudi, ki jih dnevno srečujemo. 

– Več lažemo bežnim znancem, manj bližnjim osebam. 

 

Uvod 
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 Laganje je zahteven duševni proces. 

– V njemu se prepletajo spoznavni procesi kot so ustvarjanje, logično 

mišljenje, odločanje, spomin, čustva, zaznavanje ipd. Zaradi 

kompleksnosti procesa prihaja do motenj, ki jih opazimo kot znake 

laganja. 

 Laganje vzbuja občutke krivde, strah in vzburjenje. 

 Pri laganju se zavedamo, da nas lahko odkrijejo, zato skušamo 

nadzorovati vedenje. Z nadzorom vedenja skušamo prikazati 

vedenje, ki je običajno pri govorjenju resnice. 

 Mimiko obraza dokaj lahko nadzorujemo, govorico telesa 

bistveno težje. 

 

Uvod 
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 Sedem najpogostejših lastnosti dobrih lažnivcev: 

– vedno pripravljen odgovor, 

– izvirni odgovori, 

– zgovornost (množica informacij, pa nič konkretnega) 

– dober spomin, 

– odsotnost strahu in občutkov krivde, 

– dobra igra – igralec. 

 

Uvod 
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 Večina avtorjev priročnikov o ugotavljanju laži je neupravičeno 

samozavestna glede uspešnosti prepoznavanja laži. 

– Paul Ekman (Lie to me): 95 % točnost? 

– Reidova tehnika (BAI): 85 % točnost? 

– Poligraf: 95 % točnost? 

– metoda možganskih prstnih odtisov: 98 % točnost? 

 

 Skoraj vsi priročniki zmotno priporočajo opazovanje nebesednega 

vedenja. 

– Sodobna psihologija: besedni znaki so bolj zanesljivi pokazatelji 

laganja kot nebesedni znaki. 

Uvod 
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 Veliko raziskav, veliko nedorečenega, malo splošno veljavnih 

ugotovitev.  

 Največkrat raziskujejo povezanost med glasovnimi in jezikovnimi 

znaki in pojavom laži: 

– negotovost izražanja (mhm, hm, am …) 

– jezikovne napake (nedokončani stavki, besedni spodrsljaji, 

ponavljanje besed …) 

– spremenjena višina glasu (zvišan ali znižan glas), 

– sprememba gostote besed v minuti govora, 

– premolki (pogostost in trajanje). 

 

Nebesedni znaki laganja 
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 Med vidnimi znaki, ki naj bi bili povazani z laganjem raziskujejo: 

– usmerjenost pogleda, 

– nasmeh, 

– kretnje s katerimi govorec kaže nase (praskanje po glavi, nosu …), 

– kretnje, ki spremljajo govor (gestikuliranje, govorica telesa), 

– gibi dlani in prstov, nog, trupa, glave, 

– mežikanje, 

– mikroobrazni izrazi (mikročustveni izrazi, trajajo cca 0,25 sekunde). 

Nebesedni znaki laganja 
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 Usmerjenost pogleda 

– kvaziznanstveni stereotipi v priročnikih: ko lažemo gledamo stran, ali 

ko lažemo pogledujemo levo navzgor. 

• Nevrolingvistično programiranje (NLP) je kvaziznanost. 

– smer pogleda ne more biti zanesljiv pokazatelj laganja, ker: 

• je očesni stik je del nebesedne komunikacije, ki ga nadzorujemo, 

• v oči pogosteje gledamo simpatične osebe, 

• v oči gledamo, če koga prepričujemo, 

• v oči gledamo, ko želimo pritegniti pozornost, 

• v oči pogosteje gledamo ljudi z avtoriteto, 

• ne gledamo v oči, če sogovornik sedi blizu nas, 

• če smo v zadregi, umikamo pogled. 

Nebesedni znaki laganja 
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 Zasliševalski priročniki: 

• pokrivanje ust, 

• dotikanje nosu, 

• pobiranje nitk z oblačil, 

• hladne dlani, 

• potenje, 

• suha usta, oblizovanje suhih 

ustnic, 

• neritmično dihanje, zehanje, 

• spreminjanje barve kože, 

• trzanje, stresanje, tiki, mežikanje, 

drget 

• pogosta potreba po uriniranju 

• izstopajoče žile (vrat, sence), 

• jecljanje, višji ton glasu, 

• pokašljevanje. 

 

Nebesedni znaki laganja 

• nemirno presedanje, 

• igra z oblačili (pobiranje delcev 

prahu ali niti, popravljanje oblačil), 

• nemirna igra prstov ali rok, 

• igranje z nakitom ali uro 

(odpenjanje, zapenjanje, 

ogledovanje), 

• preverjanje ali zavezovanje vezalk, 

• dotikanje nosu, ušes, las …, 

• grizenje nohtov ali ustnic, 

• odpenjanje ali zapenjanje gumbov, 

zadrg … 

• igra z nogami (tresenje, zibanje, 

prestopanje … 

Ni verodostojnih znanstvenih dokazov, da so ti znaki 

povezani z laganjem. So pa povezani z doživljanjem stresa. 
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 Z laganjem so povezani naslednji besedni znaki: 

– odklonilne izjave (npr. zanikanje, razvrednotenje odnosov ali 

predmetov): 

• Tega se ne morem spomniti. 

• Nekaj sem slišal o tem. 

• Nimam komentarja. 

• Ne poznam dobro teh ljudi. 

• Ne vem o čem govorite. 

• Tokrat ste prijeli napačnega. 

• Zakaj se spravljate name? 

• Tega mi ni treba poslušati. 

• To so same neumnosti. 

Besedni znaki laganja 
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 Z laganjem so povezani naslednji besedni znaki: 

– posplošitve (nikoli, vsi, zmeraj …), 

– samonanašalni izrazi (mene, jaz, moj, meni …) 

– relevantnost (odgovori so izmikajoči, posredni, nejasni). 

– krajši odgovori, 

– smiselnost odgovorov (lažnivi odgovori so manj smiselni), 

– skladnost izjav, 

– večji besedni zaklad, 

– nasprotja. 

 

Besedni znaki laganja 
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 Zasliševalski priročniki: 

• izogibanje ednine in uporaba skupinskih besed (nas, naši, mi, 

midva); 

• pretirana uporaba zaimkov on, ona, oni, njihov; 

• izražanje pogojnega naklona (mogoče, najbrž, verjetno, mislim 

da); 

• mašilne fraze (veš, mislim, kajneda, ne, no). 

 

• Ni verodostojnih znanstvenih dokazov, da so ti znaki povezani 

z laganjem. 
 

Besedni znaki laganja 
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 Uspešnost ugotavljanja laganj je večja, če: 

– je občutek tveganja pri lažnivcu večji, 

– bolj pozorno spremljamo vsebino govora in ne vedenje lažnivca, 

– če se lažnivec ni imel časa pripraviti na lažnive izjave, 

– če vemo kako se vede oseba, ko ne laže. 

 Točnost ugotavljanja laganja policistov: 

– metaanaliza ugotovitev 31 raziskav: točnost znaša 56 %. 

 Točnost ugotavljanja laganja pri običajnih ljudeh: 

– metaanaliza ugotovitev 79 raziskav: točnost znaša 54 %. 

Razlike med laiki in strokovnjaki v ugotavljanju laži 
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 Zakaj so policisti (strokovnjaki) tako neuspešni? 

– slaba usposabljanja, 

– usposabljanja temeljijo na psevdoznanstvenih zasliševalskih 

priročnikih, 

• napihujejo samozavest policistov (Reidova tehnika: „… dober 

preiskovalec mora biti povsem samozavesten in ne sme nikoli 

podvomiti v svoje sposobnosti odkrivanja laganja…“, 

• zanašajo se na manj zanesljive pokazatelje laganja (n 

ebesedna komunikacija) 

– ne morejo se učiti na lastnih izkušnej, ker ni povratnih informacij o 

njihovi uspešnosti. 

Razlike med laiki in strokovnjaki v ugotavljanju laži 
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 Zakaj so policisti (strokovnjaki) tako neuspešni? 

– večja sumničavost in samozavest (kot pri laikih) imata negativen 

učinek na točnost ugotavljanja laži (obtožbe nedolžnih oseb). 

• zrcaljenje: nedolžna oseba se brani, da ni vpletena, policist je 

prepričan, da je vpletena in postane vznemirjen in nestrpen. 

Osumljeni to (nezavedno) zazna in postane vznemirjen. Policist 

opazi vznemirjenje in ga razlaga kot znak laganja ter zmotno 

ugotovi, da oseba laže. 

• introvertirane in socialno anksiozne osebe se zaradi svojih 

lastnosti vedejo sumljivo tudi ko govorijo resnico. Zato jih lahko 

policisti zmotno smatrajo kot krive. 

Razlike med laiki in strokovnjaki v ugotavljanju laži 
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 Ena najpogostejših zasliševalskih tehnik v ZDA, avtor John E. 

Reid. 

 Uporablja se pred začetkom predkazenskega postopka, ko se 

odločajo ali je osumljenca smiselno še naprej zasliševati. 

 Postavljajo se premišljena (standardizirana) vprašanja, ki izzovejo 

vedenjske odzive osumljenca. 

– Osnovna domneva: lažnivci se zaradi nelagodja nanje odzovejo 

drugače kot iskrene osebe. 

• Domneva ni dokazana. 

• Nelagodje zaradi zaslišanja se pojavi pri krivih in iskrenih osebah, 

odzivi so lahko enaki. Pri iskrenih iz več razlogov: 

– kaj če mi ne bodo verjeli? 

– preiskovalci se lahko dokopljejo do informacij, ki jih oseba želi 

ohraniti kot zasebne. 

Tehnike ugotavljanja laganja: 
Intervju z vedenjsko analizo* 

*Behavior Analysis Interview (BAI) 
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Primer kraje 

denarja. 

Intervju z 
vedenjsko 
analizo 

V1, namen: 
Kaj je po vašem mnenju namen tega pogovora? 

(lažnivci: ne vem, nimam pojma, nabrž zaradi …) 

V2, zgodovina/vi: Ali ste vzeli denar?          (Lažnivci: prekrižanja nog, presedanje , urejanje …) 

V3, vednost: Ali veste, kdo je vzel denar?          (Lažnivci odgovorijo hitro …) 

V4, sum: Koga sumite, da bi lahko vzel denar? 

V5, jamstvo: Ali lahko za koga poleg sebe jamčite, da denarja ni vzel? 

V6, verodostojnost: Ali menite, da je nekdo zares namenoma vzel denar? 

V7, priložnost: Kdo bi imel najboljšo priložnost za krajo denarja, če bi to hotel storiti? 

V8, odnos: Kaj si mislite o tem, da vas sprašujemo o pogrešanem denarju? 

V9, razmišljanje: Ali ste kdaj samo pomislili, da bi vzeli denar iz odložene denarnice? 

V10, motiv: Zakaj mislite, da je nekdo vzel denar? 

V11, kazen: Kaj bi se po vašem moralo zgoditi z osebo, ki je vzela denar? 

V12, oprostitev: 
V kakšnih okoliščinah bi si oseba, ki je vzela denar, zaslužila, da za prekršek ni 

kaznovana? 

V13, pomisleki: Kaj vam preprečuje, da bi vzeli denar? 

V14, rezultati: Kaj bomo ob koncu preiskave izvedeli o vaši vpletenosti pri prekršku? 

V15, komunikacija z 

bližnjimi: 
Komu ste povedali, da imate danes razgovor z mano? 

V16, izzivalno vprašanje: 

V tisti sobi je videonadzor. Ali obstaja razlog, zakaj bi na kasetah lahko pričakovali 

vas? S tem ne trdim, da vas bomo videli pri kraji denarja, le zanima me vaše 

mnenje o verjetnosti, da bi se to lahko zgodilo? 
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 Točnost tehnike: 

– Avtorji dajejo nepreverljive podatke: 85 %. 

– Raziskava: 68 britanskih policistov doseglo 51 % točnost (to 

je zgolj 1 % več, kot če bi metali kovanec, ko bi se odločali 

ali je oseba kriva!). 

 

 16. vprašanje neetično in nedopustno zaradi zavajanja: 

osumljencu sugeriramo, da imamo dokaze. 

 

 Tehnika temelji na dvomljivih in nepreverjenih trditvah, ki 

so zvečine v nasprotju z ugotovitvami verodostojnih 

znanstvenih raziskav. 

Tehnike ugotavljanja laganja: 
Intervju z vedenjsko analizo 
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 Tehnika je bolj poznana v raziskovalnem okolju EU kot med 

policisti. 

 Omogoča analizokognitivnih procesov s katerimi ugotavljamo 

razlike med izmišljenimi in resnično doživetimi izkušnjami. 

 Osnovna predpostavka: spomini na resnične dogodke so 

drugačni kot tisti, ki so izmišljeni. 

 V resničnih spominih opazimo: 

– jasnost, živost in natančnost opisovanja, 

– čutne informacije, 

– kontekstne informacije (prostor), 

– časovne podatke, 

– čustvene podrobnosti 

Tehnike ugotavljanja laganja: 
Tehnika nadzorovanja resničnosti* 

*Reality Monitoring (RM) 
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 Analiza vsebine: posneti intervju dobesedno prepišemo in 

ugotavljamo ali so prisotni kriteriji: 

1. jasnost opisa dogajanja (je opis jasen, dinamičen?) 

2. zaznavne informacije (kaj je videl, slišal, vonjal …), 

3. prostorske informacije (kje se je dogajalo, kje je kdo bil, ipd), 

4. časovne informacije (kdaj in v kakšnem vrstnem redu se je 

dogajalo), 

5. čustveni odzivi (omenja lastna čustva?), 

6. obnovljivost zgodbe (lahko s podatki, ki nam jih je dal 

rekonstruiramo dogajanje?), 

7. skladnost izjav z resničnostjo (je povedano sploh možno?), 

8. prisotnost spoznavnih procesov (domneve, sklepanje, odločanje). 

Tehnike ugotavljanja laganja: 
Tehnika nadzorovanja resničnosti 
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 Točnost ugotavljanja zavajanja podobna kot pri vsebinski 

analizi izjav (69 %). 

 Lažje se jo naučimo kot vsebinsko analizo izjav, a ni primerna 

za mlajše od 6 let. 

 Ni primerna, če se je dogodek zgodil dolgo nazaj. 

 Socialno anksiozne osebe dosegajo slabše rezultate. 

 Primerna za hitri test iskrenosti priče. Priporočljiva je v 

kombinaciji s vsebinsko analizo izjav. 

Tehnike ugotavljanja laganja: 
Tehnika nadzorovanja resničnosti 
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 Izhaja iz Izraela, uporabljajo jo še v ZDA, Avstraliji, Kanadi, 

Belgiji, VB, … 

 Temelji na hipotezi, da se izjave o resničnih dogodkih vsebinsko 

in kakovostno razlikujejo od izjav o izmišljenih dogodkih. 

–  obstajajo razlike med lažnivci in iskrenimi osebami (Undeutscheva 

hipoteza). 

 Izvedba: 

– pisna izjava osumljenca med preiskovalnim intervjujem (alibi) ali 

osumljeni izpolni vprašalnik (VIEW) kjerkoli hoče in ga vrnejo po 

pošti. 

– sledi analiza vsebine, ugotavljajo prisotnost kriterijev. 

Tehnike ugotavljanja laganja: 
Znanstvena analiza vsebine* 

*Scientific Content Analysis (SCAN) 
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 Kriteriji: 

1. zanikanje obtožb (iskreni zanikajo), 

2. jasnost predstavitve oseb (nejasni opisi oseb značilni za 

lažnivce), 

3. spontani popravki (črtanje stavkov naj bi bil znak zavajanja), 

4. negotovost ali pomanjkljivosti spomina (izjave „nisem 

prepričan …“ naj bi bile znak zavajanja), 

5. sestava izjave (pri resničnih izjavah je prvih 20 % izjave uvod, 50 

% opis dogodka, 30 % opisu dogajanja po dogodku – odstopanje 

od pravila pomeni zavajanje), 

6. čustvene vsebine (lažnivci omenijo čustva tik pred vrhuncem 

zgodbe, iskreni pa predvsem po vrhuncu), 

7. objektivni in subjektivni čas (v resnični izjavi sta objektivni in 

subjektivni čas sinhrona), 

Tehnike ugotavljanja laganja: 
Znanstvena analiza vsebine 
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 Kriteriji: 

8. kronološki red in zunanji dogodki (resnična izjava: kronološki 

red, če so omenjeni zunanji dogodki, je to znak zavajanja), 

9. pomanjkljive informacije (izjava „Bil sem v baru, šel ven in enkrat 

kasneje sem se vrnil, pa so se že tepli“ ima znake zavajanja), 

10.uporaba prve osebe ednine in preteklika (resnične izjave naj bi 

bile napisane v prvi osebi ednine (jaz) in v pretekliku. Pri mrtvih in 

pogrešanih je preteklik sumljiv.), 

11.zaimki (izpuščanje zaimkov je sumljivo, npr. „Pištola se je spravila 

v predal in ni se več videla“), 

12.sprememba jezikovnega registra (osumljeni najprej uporablja 

izraz vozilo, potem pa preklopi na izraz avto – to naj bi bil znak 

zavajanja). 

Tehnike ugotavljanja laganja: 
Znanstvena analiza vsebine 
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 Kritična analiza tehnike SCAN 

– pomanjkanje empiričnih dokazov, ki bi upravičevali uporabo 

kriterijev. 

– šibko teoretično ozadje (od kod izvirajo razlike med lažnivci in 

iskrenimi osebami?). 

– obstajajo le tri raziskave 

1. analiza 30 izjav, izhodiščna resnica ni bila znana, kriteriji 

nezanesljivi, skoraj tretjina iskrenih označenih kot lažnivci. 

2. znana izhodiščna resnica, trije kriteriji (sestava izjave, 

pomanjkljive informacije, uporaba ednine) neuporabni. 

3. analiza 27 izjav osumljencev, izhodiščna resnica delno znana, 

točnost ugotavljanja laži 78 %. 

– paradoks: razlika med usposobljenimi detektivi in tistimi, ki ne 

poznajo tehnike, je zelo majhna. 

Tehnike ugotavljanja laganja: 
Znanstvena analiza vsebine 
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 Kritična analiza tehnike SCAN 

– tehnika je slabo standardizirana 

• kateri kriterije bolj upoštevati? 

• dva preiskovalca, ki bereta isto izjavo, jo različno ocenita. 

– nekateri kriteriji so v nasprotju z rezultati raziskav. Raziskave 

kažejo, da iskrene osebe: 

• priznajo, da se ne spomnijo dobro, 

• se večkrat popravljajo, 

• pripovedujejo tako, da preskakujejo kronološki vrstni red, 

• omenjajo kontekst. 

Tehnike ugotavljanja laganja: 
Znanstvena analiza vsebine 
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 Kritična analiza tehnike SCAN 

– točnost tehnike je neznanka 

• izjava avtorja Avioama Sapirja: „veliko učencev poroča, da so 

rezultati tehnike primerljivi z rezultati poligrafskega testa, če ne 

celo boljši.“ – kje so številke, kje so raziskave? 

– tehnika je neprimerna za ugotavljanje laži, 

– tehnika je uporabna kot orodje za usmerjanje intervjuja. 

Tehnike ugotavljanja laganja: 
Znanstvena analiza vsebine 
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 Ko lažnivci lažejo, so v večjem stresu kot iskrene osebe, to se 

odraža v glasu: 

– višina tona, 

– amplituda, 

– frekvence glasov, 

– drhtenje glasu, 

– višji harmoniki. 

 Podatke lahko analiziramo prikrito. 

 Tehnika je bistveno slabša kot tehnike poligrafiranja. 

• precej manj točna je kot poligrafiranje. 

• ne uporablja standardiziranega postopka – nezanesljivi rezultati. 

 Raziskovalne ugotovitve nasprotujejo trditvam avtorjev tehnike. 

Nekatere raziskave kažejo, da gre za naključno ugibanje o laganju 

preiskovanca. 

Tehnike ugotavljanja laganja: 
Analiza stresa v glasu* 

*Voice Stress Analysis (VSA) 
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 Merijo se toplotne spremembe v predelih kože okoli oči. 

 Pri lažnivcih se zaradi stresa poveča pretok krvi v žilicah na 

zgornjem delu obraza. 

 Prednosti: 

– neposredni stik z osebo ni potreben, 

– hitrost preverjanja. 

 Točnost: 

– avtorji: 87 % 

– neodvisna raziskava: 67 %. 

 Znanstveno mnenje: tehnika je neraziskana, ni verodostojnih 

podatkov o njenih lastnostih in zato velja za nezanesljivo. 

Tehnike ugotavljanja laganja: 
Toplotno snemanje* 

*Thermal Imaging 
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Hvala za pozornost in lep dan. 


