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ZNANOST IN PSEVDOZNANOST 

V FORENZIČNI PSIHOLOGIJI

Dr. Igor Areh

Znanost

Nenehen in spreminjajoč proces zbiranja, 

preverjanja in nadgradnje znanja o resničnosti.

Temelji na opazovanju in interpretaciji.

Psevdoznanost

Malo spreminjanja. Spremembe so predvsem zaradi 

osebnih, političnih ali ideoloških razlogov.

Temelji na avtoriteti in dogmi.

Psevdoznanost
Primeri

▷ Astrologija

▷ Feng-shui

▷ Bioritmi

▷ Urjenje možganov

▷ Kiropraktika

▷ Detoksikacija

▷ Hipnoza

▷ Nevro-lingvistično 

programiranje 

(NLP)

▷ Parapsihologija

▷ Numerologija

▷ Energijski meridiani

▷ Bajaličarstvo

▷ Bioenergija

▷ Jasnovidnost

▷ Kreme proti 

staranju

▷ Žogice za pranje
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Psevdoznanost
Primeri

Biologija
• znanstveni 

kreacionizem,

• rastlinski krogi.

Kemija
• polivoda,

• inteligentna voda.

Fizika
• N žarki,

• Tao fizike.

Psevdoznanost
Primeri

Psihologija
• grafologija,

• psihoanaliza,

• alfa učenje,

• hipnoza.

Medicina
• homeopatija,

• kiropraktika,

• akupunktura.

Psevdoznanost
Lastnosti

▷ Izoliranost – ni prepletanja z znanostmi, 

zavračanje raziskovalnih ugotovitev, nedostopnost 

in izogibanje razkrivanju poklicnih skrivnosti.

▷ Reinterpretacija raziskovalnih ugotovitev.

▷ Poudarjanje pomena komaj merljivih 

učinkov.

▷ Negativni dokazi se praviloma ne integrirajo 

v korpus znanja.
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Psevdoznanost
Lastnosti

▷ Nepreverljivost domnev.

▷ Komercializacija – finančni interesi.

▷ Mentaliteta bunkerja – iracionalno branjenje 

stališč, občutki ogroženosti, velika pripadnost 

somišljenikom, zavračanje zunanjih sovražnikov.

▷ Demarkacijski kategoriji:

1. psevdoznanost je področje prepričanosti,

2. znanost je področje raziskovanja.

FORENZIČNE 

(PSEVDO)ZNANOSTI

Forenzične znanosti

Forenzične znanosti niso razvili znanstveniki.

V večini primerov gre za tehnike, ki so jih razvili 

zaposleni v policiji, pri čemer jih je vodilo 

predvsem zdravorazumsko sklepanje.

Zdrav razum ni nujno 

kritičen (znanstveni) razum.

Izpostavljen je množici 

miselnih pristranskosti.
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Forenzične znanosti

Učinek CSI:

Porotniki pripisujejo samozavestnim 

izvedencem mitsko nezmotljivost, ker jih 

povezujejo z junaki iz kriminalnih 

nadaljevank.

Forenzična vs. običajna znanost

Znanost:

1. preučitev teme,

2. postavitev hipotez,

3. raziskava (kontrolni 

vzorec, dvojno slepa 

procedura, nadzor 

placebo efekta),

4. analiza podatkov,

5. recenzirana objava.

Forenzika:

1. preučitev primera,

2. postavitev hipotez,

3. analiza podatkov,

4. iskanje razlage in/ali 

vzorcev ujemanja 

med dokazi.

Forenzične znanosti 

National Academy of Sciences (NAS):

Forenzična tehnika, s katero bi z visoko stopnjo 

gotovosti povezali dokazno gradivo z 

osumljencem, ne obstaja.

Edina izjema je analiza DNK.
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Forenzične znanosti 

National Academy of Sciences (NAS):

Tehnike z zadovoljivimi znanstvenimi 

temelji prihajajo iz organske kemije in 

mikrobiologije.

Forenzična psevdoznanost

"Izvedeniško mnenje je pogosto 

nepreverjena in izmišljena zgodba, ki jo 

ustvarijo frustrirani tožilci, akademiki željni 

zaslužka in navdušenci nad reformami 

pravosodja."

John M. Collins

Forenzične (psevdo)znanosti* 

National Academy of Sciences (NAS):

* z vidika kriterija znanosti, ki temelji na ovrgljivosti hipotez (Falsifiability – Karl Popper)

Manj zanesljive tehnike:

• analiza prstnih odtisov,

• balistika,

• analiza dlak,

• analiza odtisov orodij in ugrizov,

• prepoznavanje obrazov.
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Forenzične psevdoznanosti
Tehnike ugotavljanja laži 

Tehnika Presoja

Poligraf Neznanstven, manj 

zanesljiv, prevara merjenca

Znanstvena analiza 

vsebine (SCAN)

Kvaziznanost, ne deluje

Analiza mikroobraznih

izrazov

Kvaziznanost, ne deluje

Analiza vedenja Nezanesljiva

Nevrolingvistično

programiranje (NLP)

Kvaziznanost, ne deluje

Kriterijska vsebinska 

analiza (CBCA)

Znanstven temelj, 

zadovoljiva točnost

Strateška uporaba 

dokazov (SUE)

Znanstven temelj, 

zadovoljiva točnost

Forenzične psevdoznanosti
Psihologija 

Sporni projekcijski testi

• Rorschachov test črnilnih madežev.

• Opisovanje slik (TAT).

• Anatomske lutke.

Forenzične psevdoznanosti
Psihologija 

Sporni projekcijski testi

• Test nedokončanih stavkov,

• risanje človeka, drevesa, 

hiše, družine ...

 Projekcijski testi ne dosegajo minimalnih standardov 

znanstvenih inštrumentov.

 Neprimerni za forenzično uporabo.
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Forenzična psevdoznanost
Razširjeni miti 

▷ Otroci nikoli ne lažejo o spolni zlorabi.

▷ Travma v otroštvu zagotovo vodi v patologijo 

odrasle osebe.

▷ Spomin deluje kot snemalna naprava, ki se 

zažene ob rojstvu.

Forenzična psevdoznanost
Razširjeni miti 

▷ Skoraj vsi zlorabljeni otroci postanejo starši, 

ki zlorabljajo.

▷ Travmatične izkušnje so navadno potlačene.

▷ Hipnoza omogoča priklic verodostojnih 

spominov.

Forenzična psevdoznanost
Razširjeni miti 

▷ Otroci, ki masturbirajo ali se igrajo „zdravnike“, 

so bili verjetno zlorabljeni.

▷ Če agresivnosti ne izrazimo, se nabira dokler 

ne eksplodira v nasilnem vedenju.

▷ S projekcijskimi testi lahko zanesljivo 

ugotovimo spolno zlorabo.
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Forenzična psevdoznanost
Razširjeni miti 

▷ Psihološko profiliranje morilcev pomaga pri 

njihovem prijetju.

▷ Vsi, ki priznajo, so krivi.

▷ Osebe z duševnimi motnjami so nasilne.

▷ Med policisti je raven samomorilnosti višja 

kot pri drugih poklicih.

▷ Večina psihopatov je nasilnih.

NAPAKE MIŠLJENJA
ALI IZVORI PSEVDOZNANOSTI

Napake razmišljanja

- Teorija določa to, kar vidimo

Ko je Krištof Kolumb odkril Novi 

svet, je verjel, da je v Aziji. Tako 

je našel cimet, drevesa podobna 

sredozemski mastiki, kitajsko 

rabarbaro ipd.

Teoretični temelj iz katerega izhajamo 

vpliva na naše ugotovitve.
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Napake razmišljanja
- Opazovalec vpliva na opazovano

Temu se lahko izognemo z 

dvojno slepo (double-blind) 

proceduro raziskovanja.

Če antropologi raziskujejo življenje plemena, se 

vedenje pripadnikov lahko spremeni, saj se zavedajo 

navzočnosti tujcev.

Preučevane osebe lahko spremenijo svoje vedenje, 

če vedo kakšen je namen raziskave.

Napake razmišljanja
- Raziskovalna oprema ustvarja ugotovitve

Edwin Hubble je v 20. stoletju izdelal teleskop s 
premerom 2,54 m in z njim ugotovil, da so 
nenavadne vesoljske meglice v resnici oddaljene 
galaksije.

Miselna napaka: če nečesa ne morem ugotoviti z mojim 

raziskovalnim inštrumentom, potem to ne obstaja.

Kraniometrija je opredelila inteligentnost z 

velikostjo možganov, zato so naredili 

inštrumente, s katerimi so merili inteligentnost 

(velikost lobanje).

Napake razmišljanja
- Anekdote niso znanost

Sigmund Freud: “Stala je pred predalnikom 

njene pisalne mize, ki jo je poznala tako dobro, 

da bi vedela za vsako malenkost, če bi jo kdo 

premaknil.”

„Predalnik, skrinja, zaboj, ipd. so simboli ženskega 

spolnega organa. Vedela je, da lahko nekdo iz 

pregleda genitalij ugotovi ali je spolno občevala in 

take obsodbe se je že dolgo bala…“

Anekdote so zgodbe, ki imajo namen podpreti trditve. Brez 

raziskovalnih dokazov je vseeno ali imamo deset ali sto 

anekdot – ne dokazujejo ničesar.
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Napake razmišljanja
- Znanstveni izrazi niso znanost

Glenn Perry o astrološki psihologiji:

„Jung je izvedel astrološki eksperiment v 

katerem je ugotavljal korelacije med 

astrološkimi kartami poročenih parov. Postavil je 

hipotezo, da se bo pojavila višja frekvenca

ujemanja astroloških aspektov oz. korelacija

med kartami poročenih partnerjev kot med 

astrološkimi kartami ljudi brez medsebojnih 

odnosov.“

Znanstveno zveneče besede niso znanost.

Tisti, ki nimajo raziskovalnih dokazov, jih skušajo nadomestiti 

z znanstvenim žargonom.

Napake razmišljanja
- Samozavest in drznost nista znanost

Wilhelm Reich: "Orgonomska teorija pomeni revolucijo 

v biologiji in psihologiji, ki je primerljiva s Kopernikovo 

revolucijo.“

Masaru Emoto (z zavestjo vplivamo na molekularno 

strukturo vode):

… revolucionarno delo Japonskega pionirskega 

raziskovalca, katerega osupljivo odkritje o vodi, ki 

je dokumentirano s fotografijami, je spremenilo 

večino tega česar nismo vedeli in vodi v novo 

zavedanje o pomembnosti Zemljinega najbolj 

dragocenega naravnega vira.

Drzne in samozavestne izjave vplivajo predvsem na 

laično javnost.

Napake razmišljanja
- Zavrnitev je samo zavrnitev

Zavrnitev nove teorije ne pomeni, da 

je prava in znanstvena.

Wilhelm Reich: „Karkoli ste mi naredili ali pa mi 

še boste naredili v prihodnosti, če me 

poveličujete kot genija ali pa zaprete v 

norišnico, prej ali slej vas bo nuja prisilila v to, 

da boste dojeli, da sem odkril zakone življenja.“
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Napake razmišljanja
- Dokaži, da nimam prav

Breme dokazovanja je vedno na 

tistem, ki predstavlja novo teorijo.

Če nekdo postavi neobičajno trditev, mora 

dokazati, da so njegove teze veljavnejše 

kot tiste, ki so široko sprejete.

Včasih je za to potrebnih nekaj desetletij 

(npr. teorija evolucije).

Napake razmišljanja
- Govorice so le govorice

Govorice niso resničnost, a 

vseeno vplivajo na nas.

„Nekje sem prebral, da je Elvis Presley 

še vedno živ in živi na nekem 

osamljenem ranču v Texasu!“

„Neki izkušen kriminalist, mi je potrdil, 

da se osumljenci, takrat ko lažejo, 

praskajo po tilniku ali pa pogledajo levo 

navzgor.“

Napake razmišljanja
- Ujemanje je lahko naključno

Dojenčki, ki so jih mame dojile, imajo višji IQ. 

Katera snov v materinem mleku je vzrok za to?

1. Razmišljam o Sari.

2. Zazvoni telefon in kliče Sara!

3. Sva telepatsko povezana?!

Povezanost ne pomeni vzročnosti.

Če si dva dogodka sledita eden za drugim, 
to ne pomeni, da sta vzročno povezana.
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Vsota naključij vodi v gotovost –

zapomnimo si večino ujemanj, ki imajo 

pomen in obenem pozabimo ujemanja, ki 

niso vzbudila pozornosti.

Nagnjeni smo k temu, da si zapomnimo 

zadetke (uspehe) in spregledamo 

zgrešene mete (neuspehe).

Napake razmišljanja
- Ujemanje je lahko naključno

Napake razmišljanja
- Zanašanje na avtoriteto

Nagnjeni smo k temu, da se zanašamo na 

mnenje avtoritet, še posebno, če gre za 

ugledne, uspešne in inteligentne ljudi.

Ali bomo verjeli trditvi ali ne, je odvisno od 

tega, kdo jo je postavil.

Napake razmišljanja
- Krožno sklepanje

Trditev je zgolj 

ponovitev trditve.

Bog 
obstaja.

1.
Ali Bog 

obstaja?

2.
Da.

3.
Kako 

vemo?

4.
Ker tako 

piše v 
Bibliji.

5.
Kako 

vemo, da 
ima Biblija 

prav?

6.
Ker je bila 
napisana 

po Božjem 
navdihu.
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Napake razmišljanja
- Gotovost je nujna

Potrebujemo občutek gotovosti in 

nadzora nad resničnostjo in težimo k 

preprostim in lahkotnim razlagam.

Zaradi tega pride do pretiranega 

poenostavljanja sicer zapletene 

resničnosti in do nezmožnosti 

reševanje težav.

Napake razmišljanja
- Kognitivne pristranskosti

Pristranskost potrjevanja*: 

nagnjeni smo k iskanju informacij, 

ki potrjujejo naša pričakovanja.

Pristranskost zaznavanja: ne 

iščemo dokazov s katerimi bi 

izpodbijali naša pričakovanja.

Težimo k temu, da si zapomnimo le 

primere, s katerimi potrdimo 

pričakovanja.

*confimation bias

„Aha, torej je le bil obsojen zaradi umora žene?! 

Se pravi, da smo dobili pravega. Pa saj je 

logično, že takrat sem vedel! Ni želel sodelovati, 

bil je redkobeseden, ni kazal nič čustev, kot da 

ga ne zanima vse skupaj…“

Pristranskost kasnejšega spoznanja*:

nagnjenost k rekonstrukciji spomina na pretekle 

dogodke, kar je posledica novih, kasnejših spoznanj.

Po dogodku verjamemo, da smo že vnaprej vedeli, kaj 

se bo zgodilo.

Napake razmišljanja
- Kognitivne pristranskosti

*hindsight bias
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Po nesreči vesoljskega plovila

Challenger, v kateri je leta 1986 umrlo 7 

astronavtov, so pristaši Nostradamusa 

trdili, da je dogodek napovedal:

„From the human flock nine will be sent 

away, separated from judgment and 

counsel: their fate will be sealed on 

departure Kappa, Thita, Lambda the 

banished dead err.“ (I.81).

Pristranskost kasnejšega spoznanja

Napake razmišljanja
- Kognitivne pristranskosti

Kako razlikovati znanost od 

psevdoznanosti?

"Everything we hear is an opinion,

not a fact.

Everything we see is a perspective,

not the truth.”
Marcus Aurelius, Meditations

Kako razlikovati znanost od 

psevdoznanosti?

“Believe those who are seeking the truth. 

Doubt those who find it.”

André Gide
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▷ Presoja verodostojnosti virov

Kdo je avtor, ki ga citiram?

Kriteriji za preverjanje

• izobrazba,

• delovne izkušnje,

• raziskovalne aktivnosti,

• v katerih revijah objavlja,

• pri katerih založbah objavlja,

• dela z malo citati so verjetno plagiati,

• za dela starejša od 10 let, je potreben premislek.

• je v izjavah previden, zadržan in navede slabosti 

svojega dela?

igor.areh@gmail.com

„Možgani so izjemen organ. Delujejo 24 ur na dan, vseh 365 dni 

na leto in to takoj od rojstva pa vse do takrat, ko se zaljubimo“.

(Neznani)


