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POVZETEK 

 

Vsesplošno zanimanje za ugotavljanje zavajanja v smislu zavestnega neresničnega podajanja 

informacij z namenom zavajati v zmoto je že dolgo prisotno in potreba po prepoznavanju prevar 

v vsakdanjiku ali v kriminalnih okoliščinah je nujna. Ugotovljeno je bilo, da je laganje izjemno 

kompleksno družbeno vedenje, ki ne vključuje samo enega kognitivnega procesa, temveč gre 

za kombinacijo več procesov, npr. delovnega spomina, inhibicije in odzivnega upravljanja. 

Magistrsko delo začnem z iskanjem ustrezne definicije zavajanja in s pregledom sodobnejših 

tehnik njegovega odkrivanja. Večji poudarek je na psihofizioloških meritvah, predvsem na 

tehniki slikanja toplotnega polja s pomočjo termografske kamere. V empiričnem delu gre za 

oblikovano laboratorijsko raziskavo, kjer je bil naš cilj oceniti točnost prepoznave 

psihofizioloških odzivov glede na resnično ali neresnično zgodbo z uporabo merilnih 

instrumentov. Raziskava se je začela in zaključila z vodenjem devetih udeležencev skozi 

polstrukturirani intervju. Udeleženec je pred meritvami rešil vprašalnik STAI-X1 (angl. State–

Trait Anxiety Inventory) o stopnji vznemirjenosti, nato je sledil osrednji del raziskave z 

merjenjem. V prvem delu je merjena oseba odgovarjala na postavljena nevtralna in primerjalna 

vprašanja. V drugem delu je sledilo pripovedovanje resnične in neresnične zgodbe, kjer smo 

spodbudili tehniko kognitivne obremenitve, saj so imeli udeleženci samo dve minuti ali manj 

časa za pripravo na odgovore. Predpostavljali smo, prvič, da bo med pripovedovanjem zgodb z 

izključno resničnimi elementi ali z izključno lažnimi elementi opazna temperaturna razlika na  

obrazu pripovedovalca glede na izbrana področja zanimanja (angl. Region of interest – ROI) in 

drugič, da se bosta srčni utrip in kožna prevodnost med pripovedovanjem lažne zgodbe 

povečala, medtem ko se bo temperatura kože na prstnih blazinicah znižala. Rezultati niso 

pokazali statistično pomembnih razlik med resnično in lažno zgodbo za nobeno meritev med 

merjenimi osebami in pri vsakem posamezniku posebej, manjše razlike med zgodbama pa so 

vseeno prisotne. Magistrsko delo zaključim s pregledom področja psihofiziološkega 

ugotavljanja zavajanja s kritičnim pristopom do uporabe omenjenih merilnih instrumentov, s 

poudarkom na pomembnih omejitvah, ki so morebiti vodile v nezmožnost prepoznave 

zavajanja, ter s predlogi za raziskovanje v prihodnosti.   

 

KLJUČNE BESEDE: kognitivna obremenitev, psihofiziologija, termografska kamera, 

ugotavljanje zavajanja, zavajanje 

  



ABSTRACT 

 

TITLE: Deception and thermal imagers 

 

The scientific widespread search for deception detection, in the sense of detecting deliberate 

attempts to mislead others, has long been and still is a present struggle of everyday life. It has 

been found that lying is an extremely complex social behaviour that does involve several 

cognitive processes. The right indicators of deception can be revealed with specific verbal and 

nonverbal behaviour, or more specific, with the help of physiological signals that can be 

measured with a vast variety of technologies. In our study, we were investigating deception 

detection while placing more emphasis on psychophysiological measures with the use of a non-

invasive thermal imaging technology, which can be used in stress level detection based on facial 

thermal readings. In the empirical part of the laboratory study, our goal was to evaluate the 

accuracy of the recognition of psychophysiological responses during the narration of true and 

untrue stories. The research protocol began and ended with the conduct of a semi-structured 

interview which should made participants more comfortable with the environment. Before 

measurement, the participants filled out the STAI-X1 (State-Trait Anxiety Inventory) 

questionnaire about the level of anxiety, followed by the central part of the survey. In the first 

part, there was a control measurement, where participants answered a set of neutral and 

comparative questions. The second part followed the narration of a true and an untrue story 

where we used the technique of a stimulated cognitive load, as participants had a maximum of 

two minutes for preparation. First, we assumed that between a true and a false story there is a 

noticeable temperature difference on the narrator’s face with regard to the selected regions of 

interest (ROI), and second that heart rate (HR) and electrodermal activity (EDA) will increase, 

while temperature of hands will decrease when telling the false story. The results did not show 

statistically significant differences between true and lied story for any measurement compared 

between measured participants and within each participant individually, but slight differences 

still appeared. I conclude my master thesis as a review in the field of psychophysiological 

detection of deception with a critical approach to the use of the measuring instruments, focusing 

on important limitations that may have led to the inability to recognize the deception and by 

proposing suggestions for future research.  

 

KEYWORDS: cognitive load, deception, deception detection, psychophysiology, thermal 

image 
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 UVOD 

 

Laganje je kategorizirano kot nenaklonjeno medosebno vedenje (angl. aversive interpesonal 

behaviours) (Goffman, 1967; Bryant, 2008), saj vključuje dejanja, ki jih ljudje pogosto ne 

odobravajo.  Laž najdemo v najrazličnejših oblikah, kot so pretiravanje, prikrivanje, izmikanje, 

nedvomna neresnica itd., in verjetno bi lahko vsak človek potrdil, da se je že srečal z njo. Laži 

so prisotne v družini, med prijatelji, sodelavci in tudi popolnimi neznanci. Zakaj, verjetno vsak 

ve le pri sebi. Ljudje naj bi povprečno lagali vsaj enkrat na dan (DePaulo, Kashy, Kirkendol, 

Wyer in Epstein, 1996) in naj bi bili slabi pri pravilni zaznavi laži, saj kot sta v raziskavi 

pokazala Bond in DePaulo, če imamo pred seboj dva človeka, kjer se en zlaže in drugi pove 

resnico, je verjetnost, da bomo pri človeku odkrili laž, le okoli 54 %. Skoraj toliko, kot če bi 

uganjevali naključno, saj obstajata le dve možnosti, ali nekdo laže ali ne (Bond in DePaulo, 

2006). Spretnost razumevanja, zakaj, kdaj in kako nekdo laže ali govori resnico, bi lahko 

pomagalo izboljšati vsakdanje življenje. Odkriti pokazatelje zavajanja je bilo zmeraj v interesu 

raziskovalcev; te se išče v svojevrstnih vedenjih, psihofizioloških znakih ali vsebini besedne 

komunikacije. Vedno pa se pojavi vprašanje zanesljivosti raziskav in pokazateljev laži, na 

katere vpliva cela vrsta osebnostnih in okoljskih dejavnikov (Gamer in Ambach, 2014).  

 

V magistrskem delu se posvetimo najprej splošnemu pregledu laganja; katere vrste laži 

poznamo, zakaj in kako pogosto srečujemo laži, v kakšni obliki se lahko pojavljajo in kje lahko 

zasledimo napake pri zaznavanju laganja. Sledi teoretski del naloge, kjer se dotaknemo bolj 

poznanih teorij, kot so štirikriterijski model, teorija samopredstavitve, teorije medosebnega 

zavajanja in kognitivne teorije z dodatnim podpoglavjem o delovnem spominu in kognitivni 

obremenitvi. V poglavju o tehnikah ugotavljanja laganja v krajših odsekih obravnavamo 

različne metode, kot so intervju z vedenjsko analizo, kriterijska vsebinska analiza, 

prepoznavanje izrazov na obrazu, tehnika nadzorovanja resničnosti, ponovno omenimo tehniko 

kognitivne obremenitve, tehniko spraševanja nepričakovanih vprašanj, strateško uporabo 

dokazov in pristop preverljivosti. Na začetku 20. stoletja je vsesplošna prisotnost prevar v 

družbi spodbudila vse večji raziskovalni interes v psihofizioloških metodah, znanih kot 

»poligrafske tehnike« (Ben-Shakhar, 2012), čemur je namenjeno svoje poglavje. Omenjene 

tehnike ugotavljanja zavajanja spremljajo različne druge merilne metode, v novejšem času se 

poleg tradicionalnih fizioloških meritev (elektrodermalnih, kardiovaskularnih in respiratornih 

odzivov) razvija tudi nevroznanstvena smer odkrivanja zavajanja z uporabo 

elektroencefalografije (EEG) in funkcionalnega MRI-slikanja (fMRI) ter še druge metode, kot 

so sledenje očem (angl. eye tracking) in uporaba termografske kamere, ki se ji v magistrskem 

delu nekoliko bolj posvetim. Drugi del magistrskega dela je empirični del s postavljeno študijo, 

ki ima potencial razvoja v prihodnosti. Predstavljeni so raziskovalni problem, cilj, hipoteze, 

metoda z opisom udeležencev, merilne instrumentacije, fiziološke meritve in uporabljen 

vprašalnik, postopek laboratorijske preizkušnje in obdelava podatkov z rezultati ter diskusijo in 

zaključkom. Magistrsko delo z omenjeno raziskavo je interdisciplinarne narave, saj so bili pri 

ustvarjanju študije vključeni raziskovalci z elektrotehniškega področja, forenzične psihologije 

in kognitivne znanosti. Za še boljše razumevanje zavajanja pa je potrebno poznavanje in 
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vključevanje tudi drugih pogledov, zato mestoma vključimo tudi discipline, kot so 

eksperimentalna psihologija, kognitivna psihologija, nevroznanost, filozofija in antropologija. 

 

 LAGANJE 

 

 Klasifikacija laganja 

 

Enotne definicije laži ni. V literaturi lahko zasledimo veliko podobnih pogledov, pri katerih je 

skupno to, da gre pri laži za »zavestno neresnično izjavo z namenom zavajati v zmoto« (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, 2014). Krauss pravi, da veliko raziskovalcev definira laž kot 

»dejanje, ki v drugi osebi vzbudi prepričanje ali razumevanje, za katero prevarant meni, da je 

neresnično« (1981, v Vrij, 2008, str. 13), vendar se lahko zgodi, da druga oseba ve, da je 

informacija, ki jo prevarant poda, neresnična, zato je poskus zavajanja neuspešen. Aldert Vrij 

(2008) dopolni definicijo kot »uspešen ali neuspešen namerni poskus brez predhodnega 

opozorila, ki v drugi osebi vzbudi drugačno prepričanje, za katero prevarant meni, da je 

neresnično« (str. 15).  Paul Ekman (2009) še bolj nazorno pove, da »tisti, ki laže, lahko izbere 

tudi, da ne laže. Oseba, ki govori laž, ve za razliko med resnico in neresnico« (str. 27). Nekoliko 

drugače pa definicijo laganja poda filozof James Edward Mahon (2008), in sicer v obliki štirih 

pogojev: 

 

1. laganje zahteva osebo, ki poda neko trditev (pogoj trditve); 

2. laganje zahteva, da bo ta oseba vedela, da je ta trditev neresnična (pogoj neresničnosti); 

3. laganje zahteva, da je neresnična trditev naslovljena na drugo osebo (pogoj naslavljanja); 

4. laganje zahteva, da oseba namerno želi, da druga oseba verjame neresnični trditvi, kot da je 

ta resnična (pogoj namerne prevare naslovnika).  

 

Samoprevare (angl. self-deceit), sarkazma in napačne informacije, ki se jih ljudje ne zavedajo 

in jih podajo naprej, ne bom obravnavala kot laž. Nekateri ločujejo med izrazoma zavajanje 

(angl. deceiving) in laganje (angl. lying), vendar bosta v magistrskem delu uporabljena 

zamenljivo. Prav tako bo delo omejeno na pregled literature, ki zajema odrasle ljudi, saj naj bi 

bila dinamika laganja pri otrocih drugačna (DePaulo, Lindsay, Malone, Muhlenbruck, Charlton 

in Cooper, 2003). V magistrskem delu bomo izvzeli tudi patološke lažnivce, za katere velja, da 

se zavedajo, da govorijo neresnico, vendar pri tem ne morejo nadzorovati svojega vedenja. Tudi 

v primeru igralcev v gledališčih ne moremo govoriti o lažnivcih, četudi lahko prav to igrajo. 

Pri ogledu gledališke igre gre za privolitev gledalcev v zavajanje (Ekman, 2009). 

 

 Kakšne vrste laži se pojavljajo 

 

Nekateri raziskovalci razlikujejo med nedvomnimi lažmi, pretiravanjem in premetenimi lažmi 

(angl. outright lies, exaggerations, subtile lies) (DePaulo idr., 1996; Vrij, 2008). Ekman navaja 

dve vrsti laži, ki se lahko pojavijo kot prikrivanje (angl. to conceal) in falzifikacije (angl. to 

falsify) (Ekman, 2009). Nedvomna laž je enaka falzifikaciji, saj so to laži, ki predstavljajo 

popolnoma drugačno informacijo kot prevarant verjame, da je resnična (Vrij, 2008). Če je 

nekdo ukradel avtomobil in to zanikal, je to torej nedvomna laž. Pretiravanje vključuje dejstva, 
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ki jim je pripisano preveč ali premalo pomena (Vrij, 2008). V primeru, da nekdo na službenem 

razgovoru preveč poudarja in napihuje svoje sposobnosti organizacije ali minimalizira napake, 

ki jih je storil pri svojih organizacijskih izkušnjah, govorimo o pretiravanju. Premetene laži 

vključujejo resnico, vendar je ta podana tako, da lahko zavaja. Po Ekmanu (2009) so premetene 

laži enake prikrivanju, kar pomeni, da oseba zadrži določene informacije, ne da bi rekla karkoli 

neresničnega. Lažnivci si največkrat izberejo prikrivanje, saj ga je težje odkriti in je lahko tudi 

lažje moralno opravičljivo, saj za izgovor oziroma opravičilo navajajo slab spomin ali da niso 

»zaznali«, da te informacije niso podali (Ekman, 2009, str. 29). Primer za to bi lahko bile 

besede: »Vse, kar sem omenil/-a, je resnica /…/, samo ni bila omenjena celotna resnica.« 

Nekoliko drugačna situacija je, ko zdravnik ne pove pacientu, da je rak v zadnjem stadiju, 

ampak samo, da gre za poslabšanje. V takih primerih ne vidijo vsi premetene laži oziroma 

prikrivanja kot laži, v literaturi jih lahko zasledimo poimenovane kot bele laži. Te naj ne bi bile 

tako slabe kot ostale laži. Bok (1978, v Bryant, 2008) definira belo laž kot »neresnico, ki ne 

namerava nikogar poškodovati in ima malo moralnega vložka« (str. 58). Bela laž omogoča 

mirnejšo družbeno interakcijo, ki lahko prepreči nesoglasja in ne prizadene človekove podobe 

ter je v korist drugega. Uporaba belih laži se ponekod smatra kot sprejeto in normalno vedenje 

(Bryant, 2008). Za bele laži oziroma altruistične laži pa Ekman v knjigi Telling Lies poudarja, 

da »[n]ihče, ki govori neresnico, ne sme prehitro sklepati, da si druga oseba želi biti 

prevarana« (Ekman, 2009, str. 23), zato moramo biti pozorni, kdaj uporabimo laž in ali imamo 

resnično dober razlog, da to storimo. 

 

 Zakaj in kako pogosto srečujemo laž 

 

Laži nastanejo zaradi najrazličnejših razlogov. Turner, Edgley in Olmstead (1975) za vzroke 

naštejejo ohranitev ugleda, vodenje družbene interakcije, izmikanje napetostim ali nesoglasjem, 

vzdrževanje medosebnih odnosov ali doseganje medčloveške moči. DePaulo in kolegi (1996) 

na študiji primerov pokažejo, da se je povprečni udeleženec lagal vsaj enkrat dnevno. Podobno 

pokažejo Turner in kolegi (1975), ko prosijo udeležence, da beležijo svoje pogovore in kasneje 

analizirajo resničnost trditev. Udeleženci so v pogovoru zabeležili 38,5-odstotno resničnost 

svojih trditev. To vodi v predpostavko, da so laži vsesplošno razširjeni elementi družbene 

interakcije (Bryant, 2008).   

 

V dveh študijah z visoko zunanjo veljavnostjo sta DePaulo in Kashy (1998) prosila 77 

ameriških študentov in 70 članov lokalne skupnosti, da beležijo tedenski dnevnik in si 

zapisujejo vse svoje interakcije z ljudmi ter vse laži, ki so jih povedali med druženjem. 

Interakcija je bila definirana kot vsaj desetminutna izmenjava informacij z drugo osebo, z 

izključenimi vljudnostnimi frazami, kot so pozdravi. Ugotovitve so pokazale tri dimenzije 

motivov laganja. Te so (Vrij, 2008):  

 

1. lastna korist (angl. self-oriented) ali korist drugega (angl. other-oriented); 

2. pridobitev dobička ali izognitev stroškom; 

3. materialni ali psihološki razlogi.  
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Že omenjeni študiji (DePaulo idr., 1996; DePaulo in Kashy, 1998) pokažeta, da je laganje del 

vsakdana. Povprečno so udeleženci čez cel teden lagali (34 %) na vsaj enem od štirih srečanj, 

med vsaj desetminutno interakcijo. Več laži (okoli 50 %) je bilo sebi v prid v primerjavi z lažmi 

v korist drugega (okoli 25 %). Večina laži je bilo nedvomnih laži (67 %) s psihološkimi vzroki 

(okoli 60 %) v primerjavi z materialnimi vzroki (okoli 40 %). Izkazalo se je, da udeleženci 

največkrat lažejo o svojih občutkih, stališčih, napakah, dosežkih in mnenjih ter manj o svojih 

načrtih. Svoje laži so označili za neresne (DePaulo idr., 1996). DePaulo in Kashy (1998) 

pokažeta še, da je laganje bližnjim osebam bolj altruistično usmerjeno in ne toliko v korist sebi, 

kar je ravno obratno kot pri laganju znancem. Pri pogovoru s partnerjem so ugotovili, da je bilo 

laganje lažje zaznano.  

 

Levine, Ali, Dean, Abdulla in Garcia-Ruano (2016) motive zavajanja kategorizirajo še nekoliko 

bolj podrobno. Naredili so medkulturno primerjavo 448 udeležencev in pridobili naslednje 

vzroke laganja:  

 

1. Osebna kršitev: Laž, ki prikriva napako ali zločin (npr. nezvestoba, izgovori za zamujanje). 

2. Izogibanje: Laž, ki se ima namen izogniti drugi osebi ali določeni situaciji (npr. izgovor za 

izostanek na sestanku).  

3. Ekonomska prednost: Laž, ki je motivirana z denarnim dobičkom (npr. prodaja 

neustreznih izdelkov, iskanje posojil pod lažno identiteto). 

4. Ne-denarna osebna prednost: Laž za želeni osebni izid (ekonomska prednost ni 

vključena) (npr. lažni izgovori za slabo počutje, da delo opravi drug). 

5. Upravljanje vtisa na drugega: Laž, ki ima motivacijo biti bolj naklonjen/-a drugim (npr. 

pretiravanje z dosežki na prvem zmenku). 

6. Šala na račun humorja: Laž, ki ima namen nekoga nasmejati. 

7. Altruistične laži (razen družbeno vljudnostne): Laž, ki zaščiti druge ali sebe (npr. mati ne 

pove otrokom o slabih izvidih očeta). 

8. Družbena vljudnost: Laž, da se izogne nevljudnosti in se drži družbenih vljudnostih pravil 

(npr. nekdo pove, da mu je darilo všeč, čeprav mu v resnici ni).  

9. Zlonamernost: Laž, ki povzroči drugim škodo (npr. širjenje lažnih govoric o drugi osebi, 

ki škodijo njenemu ugledu). 

10. Patološke laži: Laži, ki so brez očitnega motiva ali namena z neupoštevanjem resničnosti 

in posledic. 

 

Kako pogosto ljudje lažejo, je sicer zelo težko vprašanje za raziskovanje – koliko ljudi je 

namreč zares pozornih, kolikokrat se zlažejo, in ali so pripravljeni to tudi priznati? Debey, 

Schryver, Logan, Suchotzki in Verschuere (2015) so naredili obširno raziskavo s 1.005 

udeleženci od 6. do 77. leta starosti, kjer poročajo o prakticiranju zavajanja v različnih 

starostnih skupinah in pogostosti laganja glede na njihov odzivni čas (angl. reaction time – RT). 

Po mnenju avtorjev naj bi šlo za prvo študijo, ki zajema zavajanje v celotni življenjski dobi. 

Ugotovili so pomembno starostno razliko, saj se prakticiranje laganja izboljšuje v otroštvu (v 

natančnosti, ne reakcijskem času), se najbolje odlikuje v mladosti (v natančnosti in RT) in se 

poslabša v odrasli dobi (v natančnosti in RT) (Slika 1). Raziskovalci se strinjajo, da se 

najzgodnejše nedvomne laži pojavijo sicer pri starosti štirih let (Vrij, 2008), čeprav se zavedno 
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napačno podajanje informacij pojavlja že pri dveh do treh letih starosti (Lewis, Stanger in 

Sullivan, 1989). 

 

Na spodnji sliki vidimo pogostost laganja, ki se je v otroštvu povečala, dosegla vrhunec v 

adolescenci in se ponovno zmanjšala v odraslosti.  

 

 

 
Slika 1: Prikaz pogostosti laganja po starosti (Bhattacharjee in Winters, 2017)  

 

 Katerega spola je laž 

 

DePaulo in kolegi (1996) pravijo, da naj razlik med spoloma v pogostosti laganja ne bi bilo, 

vendar se pojavljajo razlike v izbiri laži. Ženske izberejo laži, ki so bolj v korist drugega, 

medtem ko moški bolj izbirajo laži za lastno korist. To se pokaže v že omenjenem eksperimentu 

DePaulo idr. (1996), ko so udeleženci beležili dnevnike laži. V pogovoru ženska-ženska so 

zabeležili enak odstotek (okoli 40 %) povedanih laži, ki so v korist sebi in drugemu, medtem 

ko se izkaže, da je v pogovoru moški-moški več sebi v korist povedanih laži (okoli 60 %) in 

manj v korist drugega (okoli 10 %). Razlike med spoloma se pokažejo tudi v študiji DePaulo 

in Bell (1996). Udeleženci so bili naprošeni, da izberejo dve najljubši sliki in dve, ki sta jim 

najmanj všeč, iz nabora 19 in nato mnenje delijo z naključnimi avtorji slik. Če naletijo na avtorja 

izbranih slik, bodo o tem obveščeni. V resnici je bil avtor slik vedno pomočnik, ki je vedel za 

informacijo, kateri dve sliki sta bili udeležencu všeč in kateri dve ne. V štirih različnih situacijah 

(slika je udeležencu všeč/ni všeč, z avtorjem slike in neavtorjem) se je izkazalo, da so ženske 

izpostavljale bolj pozitivne občutke glede slik in celo pretiravale v poudarjanju elementov, ki 

so jim bili zares všeč, v primerjavi z moškimi. 

 

 Kaj je nebesedno/besedno vedenje in kaj nam to pove 

 

Pokazatelji zavajanja se iščejo v svojevrstnih besednih in nebesednih vedenjih, ki se med seboj 

prepletajo. Vrij (2008) navaja, da se je po zbranih podatkih 132 študij pokazalo, da se znaki 

zavajanja pojavljajo bolj ali manj naključno in da »Ostržkov« nos ne obstaja. Nebesedno 

Pogostost laganja po 

starosti v 24-urah 

0 laži 

1–5 laži 

Odstotek 

povedanih laži 

nad 5 v enem 

dnevu 
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vedenje (pogosteje slišimo poimenovanje govorica telesa) je človeško primarno komuniciranje, 

vključuje torej to, kako smo oblečeni, kako hodimo, kakšno imamo držo, kolikokrat pogledamo 

na uro, kolikokrat mežiknemo (normalno naj bi 8-krat na minuto), in obsega vse, kar je del 

komunikacije, brez vključenih besed. Nebesedno vedenje nam velikokrat pomaga interpretirati, 

kaj nekdo razmišlja, besedno vedenje pa to lahko potrjuje. Pri tem pa moramo biti pozorni, saj 

se v svetu pojavlja tudi veliko »mitov«, ki nas lahko vodijo do napačnih zaključkov. Na primer 

lažnivec pogosteje prekriža roke, ko premišljuje, te ne gleda v oči, odkašljuje, se dotika svojega 

nosu in prekriva usta (Navarro, 2018). Joe Navarro (2018) vsem tem nebesednim vedenjskim 

znakom pravi samopomirjevanje (angl. self-soothing), ki ni nujno, da kaže znake laganja, 

temveč jih ljudje uporabljamo za prilagoditev določeni situaciji. Ko gledamo neverbalno 

vedenje, je zelo pomembno, da ne gre za obsojanje, ampak s pomočjo vseh zaznanih znakov 

vedenja zgolj ocenjevanje tega, kaj tista oseba »prevaja« tisti trenutek. Do trditev, da se pri 

laganju lahko pojavijo pozitivni občutki, kot so občutki zmagoslavja, vzhičenosti ob uspeli 

prevari, in se kažejo v obliki spremenjenega tona, ki je lahko višji, hitrejšega in glasnejšega 

govora z manj ilustracijami, je treba biti previden, saj zaenkrat ni bilo dovolj dokazov, da so to 

izraziti znaki vedenja, ki bi bili značilni za laž (Navarro, 2018). 

 

Veliko raziskovalcev je že v preteklosti poskušalo opisati vedenje, ki predstavlja zavajanje. 

Ekman in Friesen (1969) sta podala primera uhajajočih znakov (angl. leakage cues) in znakov 

zavajanja (angl. deception cues), kjer prvi razkrivajo, kar naj bi lažnivec poskušal prikriti, po 

navadi, kako se počuti (mikro in makro izrazi), drugi pa prikažejo možnost zavajanja, brez da 

bi pri tem razkrili informacijo, ki jo prikrivajo. Ekman poda še dve kategoriji znakov, in sicer 

miselni znaki (angl. thinking cues) in znaki občutkov (angl. feeling cues). Miselni znaki se kažejo 

po tem, ko prevarant premišljuje in tako potrebuje več časa za odgovor oziroma govori 

počasneje (DePaulo idr., 2003). Vrij (2008) navaja, da se obotavljanje v besednem vedenju 

oziroma govoru (uporaba mašil, kot so npr. »ah«, »um«, »hmm«) v nekaterih študijah pojavlja 

pogosteje pri lažnivcih, v drugih študijah pa se pokaže manj pogosto v primerjavi s tistimi, ki 

govorijo resnico, spet tretjič pa se ne pokaže nobena povezava med obotavljanjem in 

govorjenjem laži. Pomembno vlogo pri zaznavanju laganja je Ekman pripisal razlikovanju 

občutkov, saj naj bi se ti kazali drugače pri tistih, ki lažejo. Čustva se pokažejo, ko se lažnivec 

počuti prestrašenega, krivega, pozitivno vznemirjenega ali se pretvarja, da čuti nekaj drugega. 

Na primer pri večjem tveganju se znaki strahu pri lažnivcih kažejo v obliki višjega tona glasu, 

hitrejšega in glasnejšega govora, premorov in napak ter posrednega govora (DePaulo idr., 2003; 

Ekman, 2009). Prav tako naj bi oseba, ki občuti večjo krivdo ob laganju nekomu, ki ji zaupa, 

kazala znake žalosti v obliki nižjega tona glasu, mehkejšega in počasnejšega govora in pogleda 

navzdol (prav tam). Po Cohenovih statističnih kriterijih pa se povezava med višino glasu in 

zavajanjem kaže kot šibka. Po navadi gre pri govoru za razliko le nekaj hertzov, kar je 

zanemarljivo. Nekaj pozornosti je bilo posvečeno tudi premorom med govorom, saj naj bi bili 

ti daljši, vendar ne pogostejši pri lažeh. DePaulo, Lindsay idr. (2003) v njihovi metaštudiji niso 

našli razlik v dolžini in pogostosti pojavljanja premorov pri lažeh in resnici. Vedenje, ki vsebuje 

manj ponazoritev, manj premikov rok, prstov, nog in stopal, naj bi nakazovalo pojavljanje laži, 

prav tako empirični podatki kažejo, da se med tistimi, ki lažejo ali govorijo resnico, kaže 

drugačno kognitivno stanje, saj naj bi lažnivci večkrat doživeli občutek krivde, zaskrbljenosti, 

jeze, gnusa, strahu in sramu v primerjavi s tistimi, ki govorijo resnico (Granhag in Hartwig, 



7 

 

2008). Največja velikost učinka pri odnosu med zavajanjem in vedenju se po navajanju 

DePaulo, Lindsay in kolegov (2003) pokaže pri širjenju zenic. Verbalna in vokalna negotovost, 

nervoznost, vokalna napetost, ponovitve besed in fraz, stiskanje ust idr. pa kažejo nekoliko 

manjšo povezanost. V opozorilo Aldert Vrij (2008) v svojem delu pravi, da se po primerjavi 

različnih študij še vedno pokaže, da so razlike pri lažnem in resničnem vedenju skoraj vedno 

neupravičene. 

 

 Zakaj se pojavljajo napake pri ugotavljanju laganja v vsakdanu 

 

Napake pri ugotavljanju laganja se dogajajo ves čas, na primer zaradi nagnjenosti k temu, da 

smo pozorni na znake vedenja, ki sploh niso povezani z laganjem. Razlog je verjetno to, da smo 

bili tako naučeni, saj lahko na veliko mestih v literaturi in drugod zasledimo opisovanje vedenja 

osumljenih laganja (Vrij, 2008; Frank in Svetieva, 2013). Inbau in kolegi na primer naštevajo 

zelo pogosto omenjene znake laganja, kot so spremembe v telesni drži, očesni odmik, 

samoprilagodljivost (praskanje zadnjega dela glave, dotikanje nosu, poravnavanje las idr.), 

polaganje rok pred usta med govorjenjem, skrivanje rok (sedenje na njih) ali nog (pod stol) 

(Inbau idr., 2001, v Vrij, 2008). Obstajajo pa dokazi, da naj bi prevelika osredotočenost na te 

znake pokazala slabšo učinkovitost pri odkrivanju laganja (Kassin in Fong, 1999; Vrij, 2008). 

Ekman leta 1996 predstavi šest razlogov, zakaj ljudje nismo uspešni pri odkrivanju laži. Eden 

od razlogov je evolucijsko pomanjkanje avtentičnega prikrivanja in odkrivanje laži, saj so ljudje 

pogosto živeli v skupnostih in niso imeli veliko priložnosti za skrivanje in goljufije, če se je kaj 

takega dogodilo, je prišlo do skrajnih ukrepov. Življenjske razmere so se od takrat precej 

spremenile in prostora za laži je mnogo več. Ponekod se celo spodbuja uporabo prikrivanja ali 

polresnic (npr. oglaševalske agencije, trgovine, podjetja), vendar ljudje še vedno premoremo 

malo občutljivosti za odkrivanje laži. Ekman pravi, da je posamezniku že vnaprej omogočeno 

zaupanje, ki olajša življenje. Včasih pa naj bi si posameznik tudi želel biti prevaran oziroma 

noče izvedeti resnice s tem, ko namenoma ne postavlja vprašanj. Ekman navaja tudi, da je za 

ljudi bolj pomembno, da se počutimo družbeno sprejeti, kot da bi povedali resnico. To 

poimenuje vljudnostne laži (angl. courtesy lies) (Ekman, 2009). Leta študij so pokazala, da smo 

ljudje slabi intuitivni sodniki resnice ali neresnice ter da so poznavalci tega področja prav tako 

dovzetni za napake (Kassin in Fong, 1999). V izogib napakam in želji po večjem poznavanju 

narave laganja so se desetletja razvijale različne teorije, ki bi lahko pripomogle k večjemu 

razumevanju. Več kot 60 let vedenjskih in kognitivnih raziskav spomina, pozornosti, inhibicije 

in učenja je poskušalo oblikovati teorijo, ki bi lahko pojasnila kognitivni proces prevar. V 

nadaljevanju naloge še v drugih odsekih obravnavamo napake, ki se pojavljajo pri ugotavljanju 

zavajanja.  

 

 TEORETSKI PREGLED LAGANJA 

 

Skozi desetletja raziskav so bili predlagani številni modeli in teorije, ki so se dotaknili procesa 

prevare. Vsaka od teorij je namigovala na pomen razumevanja kognitivnih procesov v prevari, 

vendar nobena ni podala podrobne razlage o tem, kako duševni procesi delujejo skupaj med 

zavajanjem. Omenili bomo nekaj teoretičnih perspektiv, ki jim je skupno to, da ne izključujejo 
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dejstva, da ljudje, ki lažejo, ne bodo avtomatsko spremenili svojega vedenja in da ni 

zanesljivega vedenjskega znaka zavajanja, ki se ne bi lahko pojavil tudi pri govorjenju resnice 

(Vrij, 2008). Teorije, ki obravnavajo vedenjske znake in se pojavijo med resnico ali neresnico 

ter bodo na kratko opisane, so štirikriterijski model (angl. Four-factor model), teorija 

samopredstavitve (angl. Self-preservation theory), teorija medosebnega zavajanja (angl. 

Interpersonal deception theory – IDT) in kognitivni teoriji aktivacijsko-odločitveno-

konstrukcijskega modela (angl. Activation-decision-construction model – ADCM) ter nevro-

kognitivni model. Za teorije zaenkrat velja, da niso dovolj empirično podprte in da nobene ne 

moremo sprejeti ali ovreči (DePaulo idr., 2003; Areh in Jaklin, 2016).  

 

 Štirikriterijski model  

 

Štirikriterijski model (angl. Four-Factor Model) so Zuckerman, DePaulo in Rosenthal 

(DePaulo idr., 2003; Vrij, 2008) objavili leta 1981 kot prvo metaanalizo znakov zavajanja na 

primeru 36 udeležencev. Pravijo, da nobeno vedenje ali skupek vedenj ne more biti prisoten 

samo pri laganju, ne da bi se pojavij tudi v drugih situacijah. Trdili so, da bi morale biti 

raziskave usmerjene bolj na področje misli, občutkov in psiholoških procesov, ki se pogosto 

pojavijo med zavajanjem, skupaj z določenimi vedenji. Razmejili so štirikriterijski model, ki 

predstavlja značilnosti zavajanja v obliki štirih psiholoških procesov, ki se lahko pojavijo med 

laganjem (Spence, Villar in Arciuli, 2012; DePaulo, 2003). Ali in do katere mere se pojavijo, 

je odvisno od osebnosti in okoliščin, v katerih se znajdejo lažnivci. Bolj kot prevaranti občutijo 

v nadaljevanju omenjene procese, bolj verjetno je, da se bodo znaki zavajanja pojavili. 

Psihološki procesi med laganjem so:  

 

1) Vzburjenje; psihofiziološki vidik odkrivanja prevar kaže, da naj bi lažnivci izkusili večje 

vzburjenje kot tisti, ki govorijo resnico. To se kaže z razširitvijo zenic, povečanim mežikanjem, 

pogostejšimi jezikovnimi motnjami in višjim tonom glasu.  

 

2) Čustva med laganjem; strah, krivda, vznemirjenje naj bi bili bolj pogosti pri lažnivcih.  

 

3) Kognitivna obremenitev; laganje je lahko bolj kognitivno kompleksno kot govorjenje 

resnice, saj si mora govorec izmisliti laž, ki bi lahko bila verjetna, in si jo zapomniti. Med 

laganjem so lahko še bolj pozorni na svoje prepričljivo vedenje, kar zahteva dodatno 

obremenitev. To se kaže v daljšem odlašanju pri govoru, manj pogostem mežikanju, manj 

nazornejših poudarkih, manjših telesnih premikih, več je premorov med govorjenjem idr. (Vrij, 

Mann, Fisher, Leal, Milne in Bull, 2008). 

 

4) Nadzorovanje vedenja; nekatera vedenja lažnivca se zgodijo zunaj možnosti nazora, še 

posebej, kadar so prisotna močna čustva, kot so npr. jeza, občutek krivde, strah (Ekman, 2009). 

Splošna trditev je tudi, da npr. lažnivci odmikajo pogled stran od sogovornika, vendar to lahko 

povzroči ravno obratno vedenje, da so še bolj pozorni in posledično ne odmikajo pogleda (Vrij, 

2008). Nadzorovanje znakov zavajanja se lahko kaže tudi v manj spontanem vedenju (Spence 

idr., 2012; DePaulo, 2003).   



9 

 

 

Omenjene predpostavke lahko vodijo do nasprotujočih si učinkov, saj čustveno vzburjenje po 

navadi vodi do povečanega mežikanja, medtem ko kognitivna obremenitev povzroči zmanjšano 

pogostost mežikanja. Čustveno vzburjenje lahko povzroči povečanje določenih gibov, ki 

nakazujejo živčnost, medtem ko kognitivna obremenitev predpostavlja zmanjšanje določenih 

gibov med zavajanjem kot posledice nadzorovanja uporabe telesne govorice (Vrij, 2008). 

Živčnost in kognitivna obremenitev se prek čustvenih in kognitivnih naporov kažeta v obliki 

pogostejših premorov in napak med govorom, medtem ko se poskus nadzora svojega vedenja 

pri lažnivcih kaže v zmanjšanju omenjenih odstopanj in lahko zvenijo nenaravno tekoče. Prav 

tako se živčnost in kognitivna obremenitev lahko kažeta v čustvenih in kognitivnih naporih v 

odmikanju pogleda, medtem ko bodo lažnivci pri poskusu nadzorovanja tega lahko prav tako 

uspešni kot tisti, ki govorijo resnico (Vrij, 2008). Vse omenjene predpostavke so samo 

možnosti, ki se lahko pojavijo pri resničnem ali neresničnem procesiranju; kot je razvidno, si 

vedenjski odzivi lahko med seboj ravno nasprotujejo. 

 

 Teorija samopredstavitve  

 

Bella DePaulo (1992) v teoriji samopredstavitvene perspektive poudarja to, da imajo lažnivci 

in tisti, ki govorijo resnico, veliko skupnega. Oboji lahko izkusijo močna čustva, kognitivno 

obremenitev ali nadzorujejo svoje vedenje. Oboji lahko občutijo strah (krivi pred tem, da jih 

odkrijejo, in nedolžni pred tem, da bodo obtoženi po krivem) zaradi negativnih posledic, če se 

jim ne verjame. Predlaga tudi, da je regulacija telesa in govora skupaj z uravnavanjem vedenja  

vključena v delovanje zavajanja. DePaulo trdi, da lažnivci uporabljajo svoje socialne veščine 

in nadzor nad nebesednim vedenjem, da bi pretentali svoja notranja stanja (inhibicija) in dosegli 

prepričljivo uspešnost. Te ideje se ujemajo s socialno kognitivno teorijo, ker ta navaja, da bodo 

osebne izkušnje oziroma spretnosti v interakciji z vedenjskimi (nebesedno vedenje) in 

okoljskimi dejavniki (tarčami) na koncu vplivale na izid kognitivnega procesa. 

 

 Teorija medosebnega zavajanja  

 

Podobna prejšnji teoriji je perspektiva teorije medosebnega zavajanja (angl. Interpresonal 

Deception Theory – IDT) po Buller in Burgoon (1996), ki predpostavlja, da mora lažnivec med 

interakcijo ena-na-ena nadzorovati številne komunikacijske naloge naenkrat in da je 

zahtevnejša komunikacija prevare kot resnice. Lažnivec mora skrbeti za verodostojno besedno 

sporočilo in nebesedno vedenje hkrati. Glede na teorijo medosebnega zavajanja osebi, ki 

komunicirata, lahko vplivata neposredno ali posredno na medsebojno vedenje (prilagajata 

glasnost, držo, pogled, mimiko idr.). Vedenje lažnivca je lahko tudi posledica neposrednega 

vpliva vedenja tarče (kameleonov učinek) ali posrednega vpliva sumničavosti s strani tarče.  

Kameleonov učinek se po navadi zgodi med dvema neznancema v nekaj minutah. IDT-teorija 

deluje tudi na predpostavki, da prevara vključuje vedenjske in kognitivne inhibicije, kar 

pomeni, da mora prevarant zatreti verbalne in neverbalne znake za uspešno izvršitev laži.  
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 Kognitivni teoriji  

 

Aktivacijsko-odločitveno-konstrukcijski model (angl. Activation-decision-construction model 

– ADCM) laganja so  leta 2003 razvili Walczyk, Roper, Seeman in Humphrey (2003). Gre za 

model, ki temelji na kognitivni teoriji zavajanja, ki poskuša razložiti, kako je resnica inhibirana 

in tako laž producirana. ADCM-teorija temelji na številnih že podanih modelih kognitivne 

psihologije o avtomatskih in kontroliranih procesih, epizodičnem in semantičnem spominu ter 

modelu širjenja aktivacije. ADCM-model zavajanja ima tri glavne kognitivne komponente:  

a) aktivacija informacije v semantičnem ali epizodičnem spominu, b) namerna odločitev za laž 

ali resnico in c) izražanje verjetne alternative resnici. Walczyk in kolegi (2003) pravijo, da so 

za producirane laži potrebni kognitivni procesi, ki kontrolirajo vedenje v naslednji smeri. Prvič, 

delovni spomin zadržuje aktivirane spomine in znanje resnice. Temu sledi proces kreiranja 

odločitve, ali bo laž izvedena in kako potem to izvesti. Po tem odločitvenem delu se pojavi 

stanje inhibicije (po navadi avtomatsko), ki je potrebna, da zatre kritične detajle, povezane z 

resnico. Na koncu konstruiranje laži potrebuje še pozornost, ki lahko povezuje znanje 

družbenega konteksta in elemente v spominu, da se zdi laž verjetna. Pri tem procesu so potrebne 

tudi izvršilne funkcije. Walczyk in kolegi so ADCM-teorijo preverjali v dveh eksperimentih. V 

prvemu so testirali aktivacijo komponent modela, tako da so merili besedni reakcijski čas na 

avtobiografska vprašanja s trdilnimi ali nikalnimi odgovori (npr. »Ali si katolik?«) in/ali več 

možnimi odgovori (npr. »Kakšna je tvoja naravna barva las?«). Izkazalo se je, da je bil pri 

laganju potreben daljši reakcijski čas kot pri govorjenju resnice, kar predpostavlja, da je za laži 

potreben dodaten čas procesiranja. Po eksperimentu so udeleženci poročali, da so v 35 % 

zavestno inhibirali informacijo, preden so podali laž. V drugem eksperimentu so testirali 

komponento odločanja ADCM-modela s primerjavo reakcijskih časov med dvema osebama, in 

sicer osebo, ki je sprejela odločitev, da bo lagala, in osebo, ki se je odločila govoriti resnico. 

Ugotovili so, da je bil za laž ponovno potreben daljši reakcijski čas. Kljub ugotovitvam pravijo, 

da je za omenjeni model prezgodaj, da bi lahko zanesljivo ugotavljali, ali gre za laganje, vendar 

rezultati kažejo na to, da morajo biti posamezniki sposobni aktivirati in nadzorovati mnoge 

izvršilne funkcije za uspešno izvedeno laž (Walczyk idr., 2003). Ena izmed omejitev ADCM-

teorije je definiranje procesa inhibicije kot avtomatskega procesa, saj ponekod navajajo, da je 

laganje kognitivno bolj obremenjujoč proces kot govorjenje resnice. Potrebna bi torej bila 

boljša obrazložitev, ali gre pri inhibiciji znotraj zavajanja za avtomatski ali mentalno 

zahtevnejši proces, potrebno bi bilo tudi boljše definiranje, kako so v eksperimentu ocenjevali 

oziroma označili laži za dovolj verjetne (Gombos, 2006).  

 

Hipotetičen model, povezan z nevro-kognitivnimi procesi zavajanja, so podali Mohamed, Faro, 

Gordon, Platek, Ahmad in Williams (2006). Opisali so lažne odzive v sedmih stopnjah, ki 

povzročijo aktivacijo različnih možganskih področij: 1) slišano ali videno vprašanje, 

postavljeno s strani preiskovalca, 2) razumevanje vprašanja, 3) priklic spomina dogodka, ki je 

povezan z vprašanjem, 4) sojenje in načrtovanje odgovora, ki vključuje inhibicijo, 5) strah, 

vznemirjenost, zaskrbljenost, krivda ali užitek, 6) besedni odziv in 7) stimulacija simpatičnega 

živčnega sistema. Kljub temu da predstavljeni model zajema izjemno kompleksnost za 

producirane laži, saj je vključenih več kot 20 različnih področij živčnega sistema, naj bi bila 
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samo ena stopnja, ki razlikuje lažnivce in tiste, ki govorijo resnico. To je stopnja sojenja in 

načrtovanja odgovora, kar potrjujejo tudi druge študije s tehnikami slikanja možganov 

(Langleben, Schroeder, Maldjian, Gur, McDonald in Ragland, 2002; Johnson idr., 2004, v 

Gombos, 2006). Mohamed in kolegi pa s svojo študijo dodajajo še, da je pri zavajanju potrebna 

tudi aktivacija obremenitvenih izvršilnih funkcij. Stopnje ena, dve in tri so si podobne tako pri 

tistih, ki lažejo, kot tistih, ki ne. Kljub temu da naj bi se vsebina povedanega pri lažeh 

razlikovala od resnice, Mohamed in kolegi pravijo, da se aktivirajo enaki možganski predeli 

(Brocovo področje in precentralni girus). Prav tako naj bi se čustveni odzivi, kot so strah, 

zaskrbljenost, krivda ali veselje, lahko pojavili v lažnih ali resničnih pogojih. Zaradi teh 

podobno izzvanih čustvenih odzivov se pojavljajo tudi največje kritike uporabe poligrafskih 

tehnik, ki so opisane v naslednjih poglavjih.  

 

 Delovni spomin in kognitivna obremenitev 

 

Za boljše razumevanje omenjenih kognitivnih teorij je temu namenjen še tale krajši pregled. Pri 

kognitivni teoriji je treba omeniti veliko vlogo našega vsakdanjega delovanja, ki jo ima delovni 

spomin. To je sistem za začasno shranjevanje informacij, ki jih pridobi iz kratkoročnega in 

dolgoročnega spomina. Delovni spomin je odgovoren za obnavljanje že shranjenih informacij 

in tudi shranjevanje novih, ki se brez pozornosti in ponavljanja lahko izgubijo v nekaj sekundah. 

Delovni spomin deluje kot mehanizem izvršilnih funkcij oziroma pozornosti. Pri raziskovanju 

učenja in pozornosti je uspešnost delovnega spomina merjena s tem, kakšno sposobnost ima 

posameznik usmeriti pozornost za ohranitev ali preprečitev, da bi bila informacija obdelana. 

Delovni spomin lahko prostorsko obdeluje povprečno od 5 do 7 elementov (Baddeley in Hitch, 

1974). Ugotovljeno je bilo, da delovni spomin pozitivno korelira z višjimi kognitivnimi 

funkcijami in ljudje, ki lahko obdelujejo več elementov, hkrati bolje delujejo pri nalogah, ki 

vključujejo bralno razumevanje in kompleksno učenje, ter imajo boljše spretnosti sklepanja 

(Engle, 2002). Visoka zmogljivost kompleksnih kognitivnih funkcij je povezana s 

posameznikovo sposobnostjo, da se bolj osredotoči na nalogo, torej ima boljšo pozornost in zna 

zmanjšati nepomembne zunanje dražljaje. Temu pravimo zmožnost kognitivne inhibicije, saj 

je posameznik zmožen ignorirati nepomembne dražljaje iz okolja in se osredotočiti na določeno 

nalogo ali trenutno miselno stanje. Naloga kognitivne inhibicije je nadzorovati tok misli, ali 

preprečiti dotok informacij, ki pridejo iz kratkoročnega ali dolgoročnega spomina, kar pa je 

lahko zavedni ali nezavedni proces (Baddeley in Hitch, 1974). 

 

Delovni spomin v naši zgodbi dobi pomen pri tako imenovani kognitivni obremenitvi. To je 

ponekod danes uporabljena metoda, ki obremeni miselne procese in s tem tudi delovni spomin. 

Kar nekaj študij se je lotilo manipulirati kognitivno obremenitev pod predpostavko, da bo to 

povečalo razliko med lažnim in resničnim vedenjem (npr. opominjanje pošiljatelja, da gleda v 

oči prejemnika). Kognitivno obremenitev se lahko manipulira, pri tem pa Beckmann (2010) 

opozarja, da uspešno manipuliranje kognitivne obremenitve ni enako kot raziskovanje 

kognitivnih procesov, ki so povzročeni s strani teh manipulacij, zato pravi, da je potrebno več 

teoretične analize. Zelo pogosto uporabljena manipulacija za povečanje kognitivne 

obremenitve je na primer tudi poročanje o nekem dogodku v nasprotnem kronološkem 
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zaporedju, saj naj bi bilo laganje kognitivno bolj utrudljivo kot govorjenje resnice, kar pa bi se 

s povečano kognitivno obremenitvijo še dodatno videlo na vedenju (Sporer, 2016). V našem 

primeru študije, ki bo opisana v empiričnem delu, uporabimo metodo kognitivne obremenitve 

z omejevanjem časa za pripravo na podajanje odgovorov. 

 

 TEHNIKE UGOTAVLJANJA LAGANJA 

 

V tem poglavju najprej opišemo nekaj najzgodnejših tehnik odkrivanja laži, potem pa sledi 

predstavitev sodobnejših metod, ki se v različnih delih sveta uporabljajo kot del zasliševanja. 

Razvoj tehnik za ugotavljanje laganja naj bi segal na Kitajsko v leto 1000 pr. n. št., kjer je 

opisan primer, ko so osumljeni morali polniti usta s suhim rižem. Ko so ga čez nekaj časa 

izpljunili in če je bil ta še vedno suh, so bili spoznani za krive. Ta metoda temelji na fiziološkem 

principu, saj so predpostavljali, da se ob prisotnem strahu in vznemirjenosti zmanjša slinjenje 

in posledično ostanejo usta suha (Ford, 2006, v Vicianova, 2015). Zgodovinski zapisi različnih 

evropskih držav pogosteje omenjajo tudi tehniko »Božje sodbe«, saj so organi v interesu 

odkrivanja laži in iskanja resnice osumljene osebe obdolžili s posebnimi dejanji, ki jih je oseba 

morala opraviti. Na podlagi izida je sodišče sprejelo odločitev in podalo utemeljitev, ki je 

temeljila na prepričanju, da Bog ne bo dopustil nepravičnemu človeku trpljenja in da zmeraj 

prevladuje pravica. Še en krut in nerazumski primer ugotavljanja zavajanja se je dogajal na 

Slovaškem v 11. stoletju z uporabo testa vode in ognja. V preizkusu s toplo vodo je bilo 

obtožencu naloženo, da roko položi v kotel vrele vode in če čez čas roka ni pokazala sledi 

opeklin, je to predstavljalo, da je trditev obtoženca resnična (Vicianova, 2015). Sledile so še 

mnoge kontroverzne metode od frenologije, ki so merile odnos med različnimi sposobnostmi 

in obliko človeške lobanje, do grafologije, ki je iskala vzorce osebnosti lažnivcev v pisavah, 

vendar se v podrobnosti metod in naštevanje preostalih tehnik ne bomo podali.  

 

Kot je bilo predstavljeno in kot sledi v nadaljevanju, so se pretekle in se še vedno sodobne 

tehnike odkrivanja prevar predvsem opirajo na kazalnike tesnobe in živčnosti pri človeku. Leta 

2003 je Nacionalni raziskovalni koncil (NRC, 2003) poročal, da ni nobene zadostne teoretične 

podlage, ki bi utemeljevala, da je raven strahu in vznemirjenosti višji pri tistih, ki lažejo. To 

predpostavlja, da so tehnike intervjujev in zasliševanj, ki temeljijo na vzbujanju vznemirjenosti, 

neustrezne za razlikovanje med tistimi, ki so lagali, in tistimi, ki so povedali resnico. Kljub 

temu v svetu prevladujejo protokoli odkrivanja zavajanja, ki temeljijo na ustrahovanju. Policisti 

so po navadi usposobljeni, da osumljenca izolirajo in poskušajo pridobiti čim več informacij, 

povezanih z nekim dogodkom, in so pri tem pazljivi na iskanje znakov prevar. Po navadi se 

zgodi, da so najpogosteje uporabljene tehnike zasliševanja tiste, ki ustvarijo strah in živčnost, 

tudi v primerih resnice, kar se lahko hitro interpretira napačno. V nadaljevanju bomo opisali le 

nekaj najpogosteje uporabljenih tehnik zasliševanja. 

 

Kar nekaj tehnik omogoča precejšno točnost ugotavljanja zavajanja, vendar niti ena izmed njih 

ni zadostna kot edino orodje, ki bi veljalo za popolnoma zanesljivo in uporabno.  
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 Intervju z vedenjsko analizo  

 

Metoda intervjuja z vedenjsko analizo (angl. Behavior Analysis Interview – BAI) je ena izmed 

bolj znanih zasliševalskih tehnik, poznana tudi kot »Reidova tehnika«, in je predvsem razširjena 

po Severni Ameriki (Vrij in Fisher, 2016). Gre za skupek standardiziranih vprašanj, ki naj bi 

pomagala določiti, ali je osumljenec kriv, kar iz intervjuja pripelje do preizkusnega dela, ki 

vključuje devet korakov. Predvideva se, da se lažnivec med BAI-tehniko počuti bolj neprijetno 

kot tisti, ki govori resnico, to se kaže kot živčno vedenje (npr. križanje nog, premikanje na stolu, 

izvajanje negovalnega vedenja ali odvračanje pogleda od zasliševalca) (Vrij in Fisher, 2016). 

Eden izmed resnejših pomislekov glede BAI-tehnike je njena težnja po proizvajanju lažnih 

priznanj, kar pomeni, da se izjave in vedenje interpretira napačno. Psihološko stresna in 

manipulativna narava te tehnike pripelje do večje verjetnosti lažnih izpovedi, ki ne predvidevajo 

krivde (Perillo in Kassin, 2011). 

 

 Kriterijska vsebinska analiza 

 

Kriterijska vsebinska analiza (angl. Criteria Based Content Analysis – CBCA) je podobna 

različici presoje veljavnosti izjav (angl. Statement Validity Assessment – SVA), ki je še nekoliko 

bolj kompleksna analiza. CBCA temelji na predpostavki, da so lažnivci bolj obremenjeni s 

svojim vtisom in si zato bolj kot iskrene osebe prizadevajo, da podajo izjave, ki bi dajale vtis 

verodostojnosti. Pri analizi izjav se je izkazalo, da naj bi lažnivci podajali drugačne izjave kot 

iskrene osebe, kar se pokaže v vsebini in kakovosti izjav. Na podlagi 19 vsebinskih kriterijev 

preiskovalci določajo resničnost izjav, pri tem pa ne iščejo znakov laganja, ampak so bolj 

pozorni na ugotavljanje verodostojnosti (Areh in Jaklin, 2016). Kriteriji za ocenjevanje so 

razdeljeni v dve skupini. V eni so kognitivni kriteriji (npr. časovne in prostorske informacije), 

v drugi so motivacijski kriteriji (kako oseba predstavi svoje videnje dogodka). Kognitivni 

kriteriji se pogosteje pojavljajo v iskrenih izjavah, ker si jih je težje izmisliti in imajo zato večjo 

diagnostično moč razlikovanja med iskrenimi in lažnimi izjavami. Splošna točnost ugotavljanja 

resničnih izjav laboratorijske CBCA-preizkušnje je ocenjena na 70 % na podlagi metaštudije 

27 raziskav (Vrij, 2008), zaradi česar je kljub trdnemu znanstvenemu in teoretičnemu temelju 

zaradi visoke 30 % možnosti napačne odločitve ocenjevalcev neprimerna kot dokazno gradivo. 

CBCA je bolj primerna kot orodje, ki potrebuje dodatno preverjanje dejstev (Areh in Jaklin, 

2016).  

 

 Izrazi na obrazu 

 

Sredi 60 let je že večkrat prej v magistrskem delu omenjeni znani ameriški psiholog Paul Ekman 

začel z izvajanjem medkulturnih študij, ki se osredotočajo na izraze obraza, čustva in geste. 

Poleg temeljnih raziskav, ki jih je izvajal glede čustev, se je posvetil tudi prevaram in leta 1979 

uvedel je metodo FACS (angl. Facial Action Coding System, kasneje preimenovan v Ekman 

Micro Expression Training Tool) kot raziskovalno orodje, ki je uporabno za merjenje 

kakršnegakoli izraza na obrazu človeka. Gre za anatomsko zasnovan sistem za podroben opis 

vseh opaznih gibov obraza. Nobeni rezultati Ekmanovih študij niso pokazali sposobnosti 
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natančnega prepoznavanja laži. Do sedaj so v primeru ustreznega usposabljanja s sistemom 

FACS pokazali odkrivanje laži s proučevanjem čustvenih izrazov v 70 % primerov 

(Matsumoto, Hwang, Skinner in Frank, 2011, v  Vicianova, 2015), kar še vedno ne dokazuje, 

da metoda deluje pri odkrivanju zavajanja. 

 

 Tehnika nadzorovanja resničnosti  

 

Tehnika nadzorovanja resničnosti (angl. Reality Monitoring – RM) s povprečno točnostjo  

69 % nudi vpogled v resnično zaznane dogodke in tiste, ki so namišljeni, in temelji na izdanih 

ter preverjenih kognitivnih teorijah o delovanju spomina. Najprej se izvede intervju, ki se ga 

snema, nato sledita dobesedni prepis in preverjanje, kolikokrat se je vsak kriterij pojavil v izjavi 

(npr. jasnost opisa dogodka, zaznane prostorske in časovne informacije, čustveni odziv, 

obnovljivost zgodbe, realizem in spoznavne operacije). Večkrat kot se pojavi, večja je 

verjetnost, da je resnična. Kriteriji RM-tehnike niso standardizirani, kar pomeni, da ne vključuje 

dejavnikov starosti, osebnosti ali stanja, v katerem je oseba, in niso natančno opredeljeni, saj 

jih raziskovalci lahko določajo po lastni presoji. Sicer pa je tehnika preprosta in časovno krajša 

od prej omenjene kriterijsko vsebinske analize ter je pogosto bolj nazorna pri razlikovanju med 

resnično in lažno izjavo (Areh in Jaklin, 2016).  

 

 Induciranje kognitivne obremenitve 

 

Gre za tehniko nalaganja kognitivne obremenitve, ker naj bi bilo laganje med intervjuji bolj 

zahtevno kot govorjenje resnice. Izpraševalci obremenijo intervjuvanca s sekundarnimi 

nalogami, medtem ko opisuje dogodek. Lažnivci, ki imajo pripravljene premišljene izjave, se 

težje soočajo z dodatnimi navodili (Vrij in Fisher, 2016).  

 

 Spraševanje nepričakovanih vprašanj 

 

Lažnivci se po navadi pripravijo na predvidene intervjuje tako, da si postavijo odgovore na 

predvidena vprašanja. Problem je vseeno v tem, da ne vedo, o čem bodo vprašani. Ko 

izpraševalec vpraša vrsto pričakovanih in nepričakovanih vprašanj, tisti, ki nič ne skrivajo, na 

vsa odgovorijo na enak način, medtem ko se pri lažnivcih pokaže, da je odgovarjanje na 

nepričakovana vprašanja težje (Vrij in Fisher, 2016). 

 

 Strateška uporaba dokazov  

 

Strateška uporaba dokazov (angl. Strategic Use of Evidence – SUE) se uporablja med 

zasliševalskimi intervjuji, saj so se iskrene osebe izkazale za nekoliko bolj »direktne«, medtem 

ko so lažnivci nagnjeni k izogibanju omenjanja podatkov, kje so bili, ali celo zanikajo, da so 

bili prisotni ob tem času. Pri tej tehniki preiskovalci poznajo informacijo s kraja preiskovanja, 

na podlagi katere postavijo vprašanje, ne da bi izpraševanec/-ka vedel/-a, da jim je informacija 

poznana. Na podlagi podanih izjav so preiskovalci pozorni na vedenje, ki se različno pokaže 
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pri iskrenih osebah in lažnivcih, saj slednji podajo manj dosegljive dokaze kot iskrene osebe 

(Vrij in Fisher, 2016). 

 

 Pristop preverljivosti  

 

Pristop preverljivosti (angl. Verifiability Approach) se je začel uporabljati, ko so ugotovili, da 

lažnivci po navadi podajo več detajlov, vezanih na nek dogodek, ker so seznanjeni z 

informacijo, da zgodba, bogata z informacijami, izpade bolj verjetna. Pri tem so tudi pazljivi, 

da ne povedo preveč, da ne bi podali informacij, ki bi jih preiskovalci preverili. Njihova 

strategija je torej podati manj detajlov, ki jih ni mogoče preveriti (Vrij in Fisher, 2016). 

 

 Metode merjenja 

 

 Psihofiziologija in poligraf 

 

Misleci in raziskovalci so stoletja odkrivali povezavo med fiziološkim vzburjenjem in 

zavajanjem. Po frenologiji je leta 1881 prvo tako omenjeno Lombrossovo rokavico, napravo, 

ki je na graf zapisovala in merila krvni tlak obtoženca, predstavil italijanski kriminolog in 

antropolog Cesare Lombrosso (Vicianova, 2015). To napravo je po prvi svetovni vojni leta 

1921 v končno različico dodelal William M. Marston. Poleg krvnega tlaka so od tedaj merili še 

spremembo dihanja med pričevanjem. Nekaj let kasneje sta John Larson in Leonard Keele 

oblikovala psihiatrično napravo (angl. Cardio-Pneumo Psychograph), drugače znano kot 

poligraf ali detektor laži (Vicianova, 2005), ki je beležila spremembe v frekvenci dihanja, 

kardiovaskularno aktivnost in aktivnost žlez znojnic (Grubin in Madsen, 2005) in se v predelani 

obliki ponekod uporablja danes. Osnova vrednotenja poligrafskih meritev je v odnosu med 

fiziološkimi spremembami, ki se kažejo, ko oseba ne govori resnice (Vicianova, 2015). Telesne 

spremembe pa se razlikujejo in so lahko povzročene s strani različnih stanj, ki niso nujno 

govorjenje neresnice. Psihofiziologija je ena izmed vej psihologije, ki raziskuje odnos med 

fiziološko aktivnostjo in psihološkimi procesi pri ljudeh. Po navadi gre za neinvazivne 

postopke, saj gre za pridobivanje podatkov s površine človeškega telesa. Pogosta meritev 

možganskih aktivnosti je skalp elektroencefalogram (EEG) ali funkcionalno magnetno slikanje 

(fMRI). Druge pogoste metode so še merjenje mišične napetosti, sledenje premikanja oči ter 

nekateri pokazatelji aktivnosti avtonomnega živčnega sistema, kot so srčni utrip (Iani, Gopher 

in Lavie, 2004), krvni tlak, širjenje zenic, električna prevodnost kože in temperatura kože 

(Pinel, 2011, Ogorevc, Lavrenčič, Pršlja, Geršak, Batagelj in Drnovšek, 2012).  

 

Današnje poligrafske tehnike po navadi spremlja merjenje elektrodermalne (EDA), 

kardiovaskularne (srčni utrip – HR) in respiratorne aktivnosti, ki jih nadzoruje avtonomni živčni 

sistem. Omenjeni fiziološki parametri se spreminjajo glede na psihološko ali duševno stanje 

posameznika, saj so do neke mere povezani s počutjem in čustvi udeleženca (Mandryk in 

Atkins, 2006; Nasoz, Alvarez, Lisetti in Finkelstein, 2004). V več laboratorijskih preizkušnjah 

so v namen raziskovanja odnosa fizioloških-psiholoških parametrov uporabljali različne 
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mentalne obremenitve, kot so matematični testi in Stroopov test, samoocenjevalne teste napora 

in ugotovili pomemben odziv avtonomnega živčevja (Ogorevc idr., 2012).  

 

Elektrodermalna aktivnost (EDA) je definirana kot sprememba električnih lastnosti kože zaradi 

potenja. Žleze znojnice nadzoruje avtonomno živčevje, na to pa vplivajo spremembe v 

limbičnih strukturah, motoričnem korteksu in bazalnih strukturah (Boucsein, 2012). Metodo 

nekateri označujejo za eno izmed bolj zanesljivih indikatorjev laganja, kjer se v večini primerov 

pokaže povečana prevodnost kože (Pennebaker in Chew, 1985). Merjenje prevodnosti kože kot 

razmerje med tokom in enosmerno napetostjo po navadi poteka tako, da se na dve mesti na koži 

(npr. med kazalec in prstanec) pritrdi elektrodi, med katerima teče električni tok, ki se ga meri. 

Težave merjenja prevodnosti kože vključujejo izbiro merilnega mesta in elektrod, stik med 

kožo in elektrodo ter velikost vira enosmerne napetosti merilnika. Boljši stik med kožo in 

elektrodama se doseže z uporabo elektrod iz zlitine srebra in srebrovega klorida v velikosti 1 

cm² in elektrolitskega gela ter enosmerne napetosti merilnika prevodnosti kože okoli 0,5 V 

(Ogorevc idr., 2012). Merjenje elektrodermalne aktivnosti se v nevrologiji uporablja na primer 

v primerih bolnikov s poškodbami možganov, študijah sprejemanja odločitev pri multipli 

sklerozi, vrednotenju rehabilitacije po kapi, preiskovanju psihofizioloških odzivov 

hiperaktivnih otrok z motnjami pozornosti (ADHD) idr. Kot že omenjeno, se uporablja tudi v 

kriminologiji s poligrafskimi metodami zasliševanja, v zadnjem času pa se EDA-meritve 

uveljavljajo tudi v zabavni industriji in drugod (Gržinič-Frelih, 2018). 

 

Kardiovaskularni sistem velja za temeljni del psihofizioloških raziskav, saj gre za kompleksen 

sistem, ki je dovzeten za različne motnje, na katere vplivajo nevro-vedenjski procesi (Berntson, 

Quigley in Lozano, 2007). Eden od najpogostejših fizioloških parametrov, ki se vidno 

spreminjajo v psihološkem stanju osebe, je arterijski krvni tlak, saj pri mentalnih obremenitvah 

hitro naraste in se počasi vrača na začetno raven. Pogosto se uporabljata tudi fiziološki 

parameter srčnega utripa in njegova sprememba, ki se spreminjata glede na psihološko stanje 

opazovanca. S kognitivno obremenitvijo se psihofiziološka parametra kažeta v povečanem 

srčnem utripu in zmanjšani variabilnosti srčnega utripa (Ogorevc idr., 2012).  

 

V eni izmed študij se je izkazalo, da je eden izmed učinkov kognitivno povzročene 

vznemirjenosti tudi znižanje temperature rok (Crawford, Friesen in Tomlinson-Keasey, 1977). 

Ugotovljeno je bilo, da je temperatura kože linearno odvisna od temperature jedra telesa, kjer 

je sprememba v prekrvavitvi pri psiholoških dražljajih kratkotrajna za razliko od dolgotrajnih 

termoregulacijskih sprememb v prekrvavitvi kože zaradi hlajenja in gretja. Zatorej se 

temperatura meri na distalnih, slabše prekrvavljenih tkivih, npr. na konici prsta s pomočjo hitro 

odzivnega termometra (termistor ali termočlen). Za merjenje temperature kože pa se lahko 

uporablja še bolj neinvazivna brezstična tehnika s pomočjo precizijskega pirometra ali 

termografske kamere z visoko ločljivostjo (Ogorevc idr., 2012).  

   

Ena izmed osnovnih fizioloških meritev je tudi merjenje respiratorne frekvence in variabilnosti 

dihanja, ki sta pri večjih kognitivnih obremenitvah manjši. Za meritev se uporablja senzorje, ki 

merijo vlago ali temperaturo izdihanega zraka, ali merilnike premikanja prsnega koša (Ogorevc 

idr., 2012).  
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Poligraf se danes razširjeno uporablja v Združenih državah Amerike in vsaj še 69 drugih 

državah. Uporablja se v zveznih državnih, kot tudi lokalnih organih kazenskega pregona, prav 

tako pa tudi na delovnih mestih v zasebnem sektorju, kljub temu da njegova uporaba naj ne bi 

bila dovoljena v določenih okoliščinah (Grubin in Madsen, 2005). Zaradi vse večje uporabe in 

ponavljajočih se netočnih rezultatov je bil opravljen test zanesljivosti s strani Nacionalne 

akademije znanosti (angl. National Academies of Science), ki je pokazala 81- do 91-odstotno 

zanesljivost poligrafa (NRC, 2003; Grubin in Madsen, 2005), bolj specifično za vsako tehniko 

pa je navedeno v nadaljevanju. V Evropi se tehnike poligrafa uporabljajo v Belgiji, na Finskem, 

Norveškem, Poljskem in v Romuniji. V Švici in Nemčiji je uporaba nezakonita zaradi 

spoštovanja Evropske konvencije o človekovih pravicah, v Veliki Britaniji pa je uporaba 

omejena samo za spolne prestopnike. V Sloveniji se poligrafske tehnike uporablja kot 

dopolnilno orodje pri preiskovanju kaznivih dejanja, vendar brez dokazne vrednosti (Areh in 

Jaklin, 2016). 

 

Problem uporabe poligrafa se kaže v pomanjkljivi znanstveni utemeljitvi in kršenju etičnih 

kodeksov. Če pogledamo še drugače, se znaki živčnosti, strahu in čustvenih sprememb ne 

pojavijo samo pri ljudeh, ki so poročali lažne informacije, ampak tudi pri ljudeh, ki govorijo 

resnico. Zaključimo lahko, da poligraf ne zazna laži, temveč meri fiziološke odzive, za katere 

se domneva, da so povezani s prevaro. Noben odziv ni specifičen za prevaro niti ni nujno 

prisoten, ko pride do zavajanja. Pod pogojem, da ga uporabljajo dobro izučeni izpraševalci 

skupaj z drugimi tehnikami, se zdi, da ponuja uporaben dodatek pri prepoznavanju tistih, ki 

poskušajo prevarati (NRC, 2003). 

 

Najbolj uporabljeni tehniki ugotavljanja zavajanja, ki spremljata psihofiziološko metodo, kot 

je poligraf, torej z merjenjem elektrodermalne (EDA), kardiovaskularne (srčni utrip – HR) in 

respiratorne aktivnosti, ki jih nadzoruje avtonomni živčni sistem, sta tehnika primerjalnih 

vprašanj (angl. Comparison Questions Test – CQT, včasih poimenovan Control Question 

Technique) in tehnika prikritih informacij (angl. Concealed Information Test – CIT, včasih 

poimenovan Guilty Knowledge Test – GKT) (Ben-Shakhar, 2012; Gamer in Ambach, 2014; 

Areh in Jaklin, 2016). 

 

4.2.2.1 Tehnika primerjalnih vprašanj (angl. Comparison Question Test – CQT) 

 

Med tehniko CQT so intervjuvanci priklopljeni na poligraf in pri tem sledijo relevantnim 

vprašanjem, kot je na primer »Ali si umoril osebo X dne 1. 1. 2019?« in primerjalnim 

vprašanjem, kot je »Ali si kdaj v letu 2018 koga od svojih bližnjih fizično poškodoval?«. 

Primerjalna vprašanja so oblikovana tako, da lahko nedolžna oseba postane pri tej vrsti vprašanj 

bolj zaskrbljena kot pri relevantnih. Izpraševanec/-ka, ki se bolj odziva na primerjalna 

vprašanja, se smatra, kot da govori resnico, tisti, ki pa se bolj odziva na relevantna, pa za krivega 

(Vrij in Fisher, 2016). Splošna točnost tehnike primerjalnih vprašanj je okoli 76 % (Areh in 

Jaklin, 2016).  
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4.2.2.2 Tehnika prikritih informacij (angl. Concealed Information Test – CIT) 

 

Tehnika prikritih informacij se uporablja, ko izpraševalec/-ka zanika to, da ima informacije o 

določenem dogodku. Med testom je podano vprašanje z več možnimi odgovori, na primer »S 

katerim predmetom si umoril osebo X? a) pištolo b) nožem c) z vrvjo d) jo utopil«. Tisti, ki je 

bil deležen tega dogodka, bo prepoznal pravilni odgovor in se nanj odzval s fiziološko-

orientacijskim odzivom, medtem ko nedolžni ne prepozna odgovora in je temu primeren tudi 

odziv (Vrij in Fisher, 2016).  

 

Tehnika prikritih informacij naj bi imela 88 % splošne točnosti. Sprva je bila ta tehnika bolj 

omejena na merjenje spremembe v električni prevodnosti kože, danes pa se bolj nagiba na  

EEG – P300 merjenje možganskega valovanja z analizo sprememb možganskih potencialov, 

povezanih z dogodki (angl. Event related potentials – ERP). V naslednjem poglavju je  dodatno 

razložena metoda P300 oziroma MERMER – P300, kjer se valovanje pojavi le pri odzivih na 

osebno pomembne dražljaje, ki jih lahko pojasnimo z orientacijskim refleksom, ki se pojavi ob 

zaznavi nečesa novega ali osebno pomembnega dražljaja in se pri tem sproži prilagoditveni 

vedenjski odziv (Areh in Jaklin, 2016). 

 

Predstavljeno je bilo, kako so misleci in raziskovalci stoletja odkrivali povezavo med 

fiziološkim vzburjenjem in zavajanjem z različnimi že omenjenimi tehnikami, vendar se 

povsod pojavi problem zanesljivosti in uporabnosti. Nacionalni raziskovalni koncil (angl. 

National research council – NRC) je tako podal ugotovitve predvsem za uporabo poligrafa pri 

varnostnem pregledu, da se stopnja natančnosti prepoznavanja laži giblje med 81 % in  91 % 

(Grubin in Madsen, 2005), spet drugi navajajo 76 % točnost (Vrij, 2008), kar »sicer vodi do 

zmožnosti razlikovanja med laganjem in resnico precej nad možnostjo naključja, vendar tudi 

pomembno pod nivojem popolne zanesljivosti« (NRC, 2003, str. 4). Poudarjajo, da se študije, 

ki so sprejemljive kakovosti, osredotočajo na specifične incidente in da posploševanje 

rezultatov do uporabe za presojanje ni upravičeno. V realnih okoliščinah prihaja pri 

preiskovancih do veliko več dvoumnosti pri ugotavljanju resnice, kot se jih pojavlja pri študijah 

specifičnih incidentov, zato je natančnost poligrafa za namene preiskovanja skoraj nižja od tiste, 

ki jo je mogoče doseči s testi poligrafov specifičnih incidentov na terenu (NRC, 2003).  

 

 Nevroznanstvene metode 

 

Od začetka 80. let prejšnjega stoletja in začetka nevroznanosti so se razvili popolnoma novi 

pogledi na odkrivanje laži z možnostjo merjenja na najvišji stopnji duševnih procesov, kot so 

merjenje možganske aktivnosti s transkranialno magnetno stimulacijo (TMS), funkcionalno 

bližnje-infrardečo spektroskopijo (fNIRS), funkcijsko magnetno resonanco (fMRI), 

pozitronsko emisijsko tomografijo (PET) in elektroencefalografijo (EEG). V magistrskem delu 

bomo opisali samo najpogosteje uporabljene metode.  
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4.2.3.1 Elektroencefalografija (EEG) 

 

Metoda »možganskih prstnih odtisov« psihologa Donchina in njegovega študenta Farwella iz 

leta 1991 je način odkrivanja specifičnega EEG (elektroencefalografskega) valovanja. Teorija 

pravi, da možgani drugače obdelujejo informacije, ki so jim že poznane in pomembne (Farwell 

in Donchin, 1991). Možganom poznana informacija, kot je na primer podrobnost s kraja 

zločina, se torej lahko razkrije s pomočjo specifičnega EEG-vzorca, ki se pojavi približno  

300 ms za stimulusom (signal P300). Pri merjenju možganskega valovanja torej analiziramo 

spremembe možganskih potencialov, ki so povezani z dogodki (ERP) (Areh in Jaklin, 2016).  

Farwell je omenjeni signal P300 dopolnil s tehniko MERMER (angl. Memory of Encoding 

Related Multifaceted Electroencephalographic Response), ki je podobna P300, vendar 

vključuje še snemanje drugih možganskih valovanj in ima višjo stopnjo natančnosti. Kljub 

dobri zanesljivosti te tehnike se pojavljajo tudi pomanjkljivosti. Za uporabo te tehnike je pri 

odkrivanju kaznivih dejanj treba zbrati dovolj informacij o dogodku in storilcu, če želimo 

pravilno dokumentirati EEG-vzorce osumljenca. Snemanje EEG-vzorcev je dražja tehnika in 

zahteva več časa kot standardni poligraf, kar velikokrat omeji obseg uporabe (Vicianova, 2015).  

 

4.2.3.2 Funkcionalna magnetna resonanca (fMRI)   

 

Druga možnost uporabe grafičnega slikanja možganov za namene odkrivanja laži je 

funkcionalno magnetnoresonančno slikanje (fMRI). Omenjena metoda se osredotoča samo na 

delovanje centralnega živčnega sistema, kar zadeva možgane in hrbtenjačo. Že omenjena 

tehnika CIT skupaj z merjenjem možganskih dogodkov (ERP) nakazuje možno povezavo med 

prevaro in spremembami v možganski aktivnosti, kot je povišan lokalni pretok krvi BOLD 

(angl. Blood oxygentated level dependancy), ki bi lahko bil tudi anatomsko lokaliziran. To so 

preverili v študiji Langleben idr. (2002) z merjenjem signala BOLD med resničnimi in lažnimi 

odzivi na CIT-tehniko. Na podlagi 18 udeležencev so ugotovili povečano aktivnost 

anteriornega cingulatnega korteksa (ACC), superiornega frontalnega girusa (SFG) in levega 

premotoričnega, motoričnega ter anteriorno parientalnega korteksa (APC) med lažnimi odzivi. 

Rezultati so pokazali, da se pojavljajo kognitivne razlike med prevaro in resnico, da je inhibicija 

resničnega odziva lahko osnovna komponenta namerne prevare in da sta ACC ter SFG 

komponenti osnovnega živčnega kroga pri prevari, ki sta povezani tudi z opravljanjem 

izvršilnih nalog, kot sta izvajanje nalog in odločanje. Območje ACC pa je še natančneje 

vključeno tudi v čustveno reševanje sporov (Vicianova, 2015).  

 

V drugi študiji Ganis, Kosslyn, Stose, Thompson in Yurgelun-Todd (2003) so z uporabo 

BOLD-signala fMRI-metode razkrili, da dobro natrenirane laži, povezane v koherentno 

zgodbo, izzovejo večjo aktivacijo desnega frontalnega korteksa kot spontane laži, medtem ko 

se obratno zgodi v anteriornem cingulatnem in posteriornem vizualnem korteksu. Prav tako 

spontane kot že memorizirane laži v primerjavi z resnico sprožijo večjo aktivacijo v bilateralnih 

anteriornih prefrontalnih skorjah, bilateralnih parahipokampalnih girusih, desnem prekuneusu 

in levih malih možganih. Večja aktivacija v anteriornem cingulatnem korteksu pri spontanih 
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lažeh se kaže tudi skladno z rezultati študije Langleben idr. (2002), saj so ugotavljali povezavo 

med ACC in inhibicijo resnice (Vicianova, 2015).  

 

Nekatere študije so prepoznale tudi druga aktivirana možganska področja, kot je temporalni 

reženj. Tu se nahaja tako imenovani fuziformni reženj (angl. fusiform face area – FFA), ki se 

aktivira ob pogledu na človeški obraz, anteriorno pa se nahaja parahipokampalni reženj (angl. 

parahippocampal place area – PPA), ki se aktivira ob pogledu na zgradbe in predmete. Med 

projekcijo naključnih obrazov in različnih predmetov je mogoče z 80 % zanesljivostjo 

prepoznati, kaj je bilo dejansko pokazano (Koukolik, 2011, v Vicianova 2015). Vsaka 

laboratorijska preizkušnja pokaže, da se v možganih predeluje na drugačen način. Večina fMRI-

študij o odkrivanju laži opisujejo mlade in zdrave odrasle, vendar je znano, da je se BOLD-

aktivnost spremeni s starostjo, če ima pacient kardiovaskularne bolezni ali kako drugače trpi za 

zlorabo. Druge objavljene študije, ki proučujejo možganske funkcije med prevaro, so pokazale, 

da so rezultati teh metod nenatančni in so brez močne empirične podlage (Spence, 2008, 

Vicianova, 2015). Spence (2008) opozarja tudi na težave z replikacijo lastnih študij, 

spregledane individualne razlike med posamezniki v možganih in nenatančno opredeljena 

možganska področja, ki so povezana z govorjenjem resnice. Tudi možganska aktivnost med 

laganjem je odvisna od situacije. Pravi, da bi bilo treba nasloviti osnovne težave zanesljivosti, 

preden se fMRI-tehnika prenese v uporaben svet resničnosti. Druge omejitve te tehnike so 

možgani sami po sebi. Obdelujejo vse, kar zaznajo iz zunanjega sveta, kot tudi od znotraj, in 

pri tem delujejo procesi, kot so spomin, pozornost, čustva, sposobnost odločanja idr. Vse 

spremembe so lahko prepoznane s pomočjo fMRI in poligrafa, vendar je vseeno mogoče 

»skriti«, kaj se dogaja v naših možganih med reševanjem nalog, tako da možgani opravljajo 

različne dejavnosti hkrati (Koukolik, 2011 v Vicianova 2015). To je ena izmed prvih težav, ki 

diskreditirajo metode slikanja možganov. Drug problem so poskusi, ki nimajo visoke ekološke 

veljavnosti, kar pomeni, da so izvedeni v laboratorijih, ki ne odslikavajo vedno slike realnega 

življenja. Preizkušnje večinoma vključujejo poseben vzorec študentov psihologije in medicine, 

kar ne pomeni, da so reprezentativni vzorec tudi za druge skupine. Težava je tudi pri 

eksperimentih, kjer se od udeležencev zahteva, da lažejo, kar se ne šteje za spontano laž in še 

vsak posameznik se drugače odziva na različne situacije in imajo do prevar drugačen odnos, 

zato je pri tem treba upoštevati osebnost, kot tudi odnos posameznika (Vicianova, 2015). 

 

 Termografija 

 

Sčasoma se je pojavila potreba po razvoju novih alternativnih metod za odkrivanje prevar, ki 

bi bile manj odvisne od zunanjih dejavnikov, bile manj intruzivne in bi temeljile na 

psihofizioloških meritvah, ki se odražajo kot odziv v avtonomnem živčnem sistemu (Vicianova, 

2015). Težava desetminutnega zasliševanja s poligrafom so namreč večurna interpretacija 

rezultatov in razlike med poligrafskimi poznavalci/izvajalci (Rajoub in Zwiggelaar, 2014). Da 

bi se povečala kredibilnost poznavalcev in zmanjšal čas interpretacije poligrafov, raziskovalci 

razvijajo nove neinvazivne tehnike. Ena izmed takih tehnik je slikanje s termografsko kamero, 

ki je brezkontaktni pristop merjenja fizioloških odzivov. Termografske kamere ujamejo 

temperaturo kožne površine, ki se razlikuje glede na čustvena ali fiziološka stanja telesa 
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(Rajoub in Zwiggelaar, 2014). Slikovna analiza toplotnih polj obraza bi lahko potencialno 

ponudila izsledke zavajanja in posledično merljive fiziološke karakteristike (npr. zardevanje), 

saj se prikrivanje resničnih informacij lahko odraža v čustvenih odzivih (Harmer, Yue , Guo, 

Adams in Hunter, 2010; Warmelink, Vrij,  Mann, Leal, Forrester in Fisher, 2011).  

 

Tehnika termalnega slikanja je večjo pozornost dobila z objavo članka Pavlidisa, Eberhardta, 

in Levina (2002) v reviji Nature, kjer tudi pravijo, da gre za zanesljivost, ki je primerljiva s 

poligrafsko tehniko. Pravijo, da je uporaba termografske kamere enostavna za uporabo, 

neinvazivna (ne predre človeške kože) in neintruzivna (brezkontaktna) ter potencialno 

uporabna za neposredno detekcijo zavajanja (Pavlidis in Levine, 2002). Za večjo zunanjo 

zanesljivost je bila tehnika termalnega slikanja uporabljena tudi pri odkrivanju prevar v 

simuliranih scenarijih zločinov (Pavlidis in Levine, 2002; Park, Suk, Hwang in Lee, 2013).  

Kljub domnevam o uporabnosti termografije pri ugovarjanju zavajanja moramo biti previdni in 

kritični. V literaturi lahko najdemo tudi drugačen pogled na termalno tehniko, kjer se ji očita 

nezadostnost sprejemljivih dokazov za uporabo pri ugotavljanju zavajanja (NRC, 2003; Vrij, 

2008).   

 

Za ocenjevanje nekega vedenja in spremembe posameznika smo lahko pozorni na različne 

vidike. Psihofiziološka in čustvena stanja so se in se še danes proučujejo z vedenjsko analizo 

ali merjenjem parametrov avtonomnega živčnega sistema, kot so že omenjena električna 

prevodnost (Ayata, Yaslan in Kamasak, 2017), temperatura kože, spremembe v delovanju srca 

in celotnega krvnega obtoka (krvni tlak in spremembe srčnega utripa) (Iani idr., 2004) idr. Po 

navadi vse omenjene meritve uporabljajo kontaktne senzorje oziroma naprave, ki se izkažejo 

za nekoliko intruzivne, kar lahko vpliva na posameznikovo stanje (Cardone in Merla, 2007).  

 

Termografija ali slikanje s termografsko kamero je zato postalo precej pogosto omenjena 

metoda, saj omogoča oddaljeno opazovanje in se trenutno uporablja v industriji, gradbeništvu, 

letalstvu in medicini. V slednji se uporablja za diagnostične namene, kjer je primerna 

neinvazivna meritev sprememb telesne temperature. Kot metoda opazovanja in beleženja 

perifernega simpatičnega živčevja oziroma temperaturnih sprememb telesa (predvsem obraza) 

se uporablja tudi v eksperimentalni psihofiziologiji in sorodnih vedah v forenzični znanosti 

(Gołaszewski, Zając in Widacki, 2015).  

 

Infrardeči žarki srednje valovne dolžine (MWIR) termografske kamere odkrijejo temperaturne 

spremembe delov človeškega telesa, ki so med drugim lahko tudi posledica pojava čustev, ki 

so povezani z laganjem. V znanstvenih raziskavah se praktično uporablja v treh različicah: 

namesto poligrafa, skupaj s poligrafom ali v kombinaciji z drugimi instrumenti (Gołaszewski 

idr., 2015). V naši različici laboratorijske preizkušnje bomo uporabili termografsko kamero v 

kombinaciji z merjenjem kožne prevodnosti, temperature telesa in srčnega utripa, vendar o tem 

več v drugem delu naloge.  

 

Poskusi s termografsko kamero v poznih 90. letih so prinesli odkritje, da se ob zunanjem 

vznemirljivem dražljaju poveča temperatura na periorbitalnem področju, saj se poveča stopnja 

krvnega tlaka okoli oči (Pavlidis in Levine, 2002). Kot že omenjeno, so predlagali, da bi to 
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spoznanje lahko uporabili tudi pri odkrivanju prevar, saj so pridobili podobne fiziološke meritve 

krvnega tlaka kot pri merjenju s poligrafom (Pavlidis in Levine, 2002). Prav tako je raziskava 

Shastria, Merla, Tsiamyrtzisa in Pavlidisa (2009) pokazala podobno vrednost prevodnosti kože 

(EDA) in spreminjanje periorbitalne, supraorbitalne (nadočesne) in maksilarne (lica) regije 

obraza. Razlog za to je povezava med signalom periorbitalne regije in oskrbo s krvjo v orbitalno 

mišico, kar se posledično kaže v povišani temperaturi med dražljaji. Maksilarno območje pa je 

odvisno od žlez znojnic, kar vodi do inverznega učinka in s tem znižanja temperature (Shastri 

idr., 2009). 

 

Pavlidis in Levine (2002) sta naredila študijo s 32 udeleženci z zaigranim zločinom. Nekateri  

so morali zabosti lutko z vijakom in jo okrasti za 20 dolarjev, drugi niso bili povezani z 

dogodkom. Kasneje je bila celotna skupina izpostavljena poligrafu skupaj z zveznimi testi 

(angl. Zone Comparison Test – ZCT) in tehniko prikritih informacij (CIT). Raziskava je bila 

sestavljena iz treh stopenj, in sicer pridobivanja slik, fiziološke korelacije (izračun stopnje 

krvnega pretoka) in standardne klasifikacije (končna mnenja o resničnosti odgovorov). Med 

tem, ko so udeleženci odgovarjali na vprašanja med poligrafskim snemanjem, so slikali tudi 

njihove obraze. Za slikanje je bila uporabljena infrardeča termografska kamera, ki deluje v 

infrardeči svetlobi srednje valovne dolžine in ima ločljivost 0,025 °C. Temperaturno območje 

je bilo nastavljeno na od 29 °C do 38 °C, kar ustreza zunanji temperaturi človeškega obraza. 

Da bi izločili vpliv zunanje svetlobe, je bil eksperiment izveden v temni sobi. V primeru testa 

ZCT je bila povprečna dolžina snemanja 300 sličic pri hitrosti 30 posnetkov na sekundo, pri 

CIT pa je bila polovica krajša. Pri analizi sta bili upoštevani dve področji obraza, in sicer čelo 

ter območje okoli oči, pri tem pa je moral biti udeleženec čim bolj nepremičen. Na koncu so 

zaradi ostalih motečih dejavnikov upoštevali rezultate 18 posameznikov. Signali na čelu so se 

izkazali za nezadostne pri razlikovanju med resničnimi in neresničnimi izjavami, medtem ko je 

območje okoli oči pokazalo drugačne signale. Odziv na vprašanje se je pojavil v dveh fazah. 

Medtem ko je udeleženec odgovarjal, je krivulja za krvni pretok počasi naraščala v primeru 

vseh subjektov, nič pa se ni zgodilo v drugi fazi, če je subjekt odgovoril po resnici. Razlika se 

je pojavila, ko so ljudje podajali lažnive izjave, v tistem primeru je krivulja hitro naraščala kot 

odraz povečane krvne cirkulacije okoli oči pod vplivom vznemirjenosti (Pavlidis in Levine, 

2002).  

 

Termografija omogoča raziskovalcem poleg kožne temperature spremljati tudi vrednosti 

srčnega utripa, dihanja, krvnega tlaka in rezultate elektrodermalne aktivnosti na brezstičen 

oziroma neintruziven način s snemanjem avtonomnega živčnega sistema, vendar se  

pomembnost tehnike toplotnega slikanja v večini študij kože uporablja za merjenje različnih 

obraznih temperaturnih vzorcev. Na primer povišanje temperature okoli periorbitalnega 

območja (okoli oči) kaže na povečano aktivnost simpatičnega živčnega sistema, povezano s 

tako imenovano reakcijo bega ali boja (angl. fight or flight). V literaturi je sicer največkrat 

predlagana prav izbira periorbitalnega območja (okoli oči), saj se na tem mestu najhitreje vidi 

sprememba prekrvavitve (Bedoya-Echeverry, Belalcázar-Ramírez, Loaiza-Correa, Esperanza 

Nope-Rodríguez, Pinedo-Jaramillo in Restrepo-Girón, 2016, Tsiamyrtzis idr., 2006, Pavlidis in 

Levine, 2002) in gre za nevrofizičen odziv, ki je povzročen zaradi stresa ter se manifestira kot 

krajše povečano znojenje (Shastri idr., 2009). Raziskovalci Zhu, Tsiamytrzis in Pavlidis so 
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proučevali tudi mišico, ki je odgovorna za gubanje čela in je aktivna, ko oseba izkusi 

dolgotrajnejši stres kot posledico mentalnih naporov. To nakazuje predpostavko, da so 

posamezniki, ki zavajajo, bolj mentalno obremenjeni, kar se odraža na bolj aktivnem območju 

čela. V tej študiji so ugotovili, da lahko zaradi spremembe v temperaturi okoli čela s 76,3 % 

gotovostjo ugotovijo laganje (Zhu idr., 2007). Temperature okoli nosu prav tako lahko kažejo 

delovanje simpatičnega živčnega sistema s povzročenim zoženjem žil (vazokonstrukcija) in 

padcem temperature kože. To je bilo pokazano pri opicah in pri ljudeh (Panasiti, Cardone, 

Pavone, Mancini, Merla in Anglioti, 2016). Enako pa lahko simpatično živčevje povzroči 

obraten pojav širjenja žil (vazodilatacija) in potemtakem povišanje temperature kože. Pri 

temperaturi lic lahko pride do povišanja temperature zaradi delovanja simpatičnega živčevja v 

obliki zardevanja ali znižanja temperature pri odzivu na dražljaj iz stresa (Panasiti idr., 2016). 

Za našo raziskavo smo izbrali polja obraza, kot so čelo, levo lice in nos, vendar več o tem v 

empiričnem delu magistrskega dela. 

 

Leta 2015 so Fernández-Cuevas in kolegi (Cardone in Merla, 2017) povzeli nekatere 

pomembne kriterije, ki naj bi se upoštevali pri snemanju človeškega telesa s termografsko 

kamero:  

 

1. Na dan snemanja merjena oseba naj ne uživa aktivnih substanc (npr. kave, čaja, 

alkohola, drog, tobaka), saj naj bi to morebiti učinkovalo na spremembe temperaturnih 

vzorcev kože.  

2. Izbrani predel toplotnih polj slikanja naj bo pobrit vsaj štiri ure pred preizkusom, 

merjene osebe naj se izogibajo uporabi vlažilnih krem, ličil ali lakov za nohte (v primeru 

merjenja rok in nog). 

3. Pri merjenju je obvezno spremljanje temperature in vlažnosti sobe. Mednarodna 

akademija termografije (IACT) predlaga temperaturo v razponu 18–23 °C in vlažnost v 

razponu 40–70 %. Prav tako je predlagano, da se izvaja merjenje v večji sobi (minimalna 

vrednost 2 x 3 m) brez neposredne ventilacije ali sončne svetlobe na merjeno osebo. 

4. Razdalja med osebo in kamero mora biti dovolj velika, da zapolni vidno območje slike, 

da se ohranita ustrezna prostorska ločljivost in točnost interpretacije. Kamera naj bo čim 

bolj pravokotna na ravnino preiskovanja, da se maksimalno izkoristi zaznana toplotna 

energija. 

5. Merjena oseba naj se prilagaja prostoru vsaj okoli 15 minut pred merjenjem. To je 

pomembno za toplotno prilagoditev na eksperimentalno sobo in tudi čustveno 

stabilizacijo merjene osebe.  

 

Ostale informacije o uporabi termografije je mogoče najti na spletni strani Mednarodne 

akademije termografije (IACT) (Termography Guidelines, 2003). 

 

4.2.4.1 Težave s termografijo 

 

Kar nekaj raziskovalcev poudarja, da toplotne spremembe določenih področij obraza niso samo 

rezultat zavajanja, ampak lahko spremembe korelirajo tudi z dejavnostjo specifične skupine 
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obraznih mišic, presnove, bolezni in tudi emisije toplote iz okolja (Pollina, Dollins, Senter, 

Brown, Pavlidis, Levine in Ryan, 2006; Warmelink idr., 2011; Rajoub in Zwiggelaar, 2014, 

Gołaszewski idr., 2015). Nekateri opozarjajo na standardizacijo raziskovalne metode, tehnike 

in visoke ločljivosti opreme. Razviti bi bilo treba tudi naprednejše modele skupaj z algoritmi 

za sledenje obraza in tudi za razvoj enostavnejšega, hitrejšega in natančnejšega izvajanja 

analize zbranih termografskih podatkov (Park idr., 2013). Pri merjenju določenih regij 

zanimanja prihaja velikokrat do nenatančnih meritev zaradi ovir (npr. nošenje očal, saj steklo 

izkrivlja zapise o temperaturnih spremembah okoli oči). Največji problem pri beleženju 

sprememb, ki se dogajajo v določenih regijah obraza, pa so premiki glave subjekta. Med 

izvajanjem točkovnega slikanja je treba omejiti premike na najmanjšo možno mero, kar so 

preizkusili tudi v že omenjeni študiji Shastria, Tsiamyrtzisa in Pavlidisa (2008). Njihova študija 

je dokazala, da omrežni sistem za sledenje temperaturnih sprememb zagotavlja visoko 

konstantno učinkovitost s povprečno napako natančnosti ene slikovne točke. Rezultati so 

pokazali, da je učinkovitost omrežja, ki spremlja premike, odločno večja od enojnega sledilca, 

medtem ko posameznik premika glavo.  

 

Cilj je torej ustvariti popolnejši sistem za sledenje temperaturnim spremembam določenih regij 

obraza, kar so poskušali tudi Tsiamyrtzis, Dowdall, Shastri, Pavlidis, Frank in Ekman (2006). 

Potreba je bila utemeljena z dejstvom, da trenutna izguba sledilne poti povzroči nenadne skoke 

pri zabeleženi temperaturi, kar v takem primeru ne more več reflektirati resničnih reakcij. 

Znanstveniki so zato oblikovali tandemski sistem sledenja, ki je bolj odporen na gibanje glave 

subjekta in je prilagojen za sledenje posamezni regiji z uporabo informacij v drugi regiji. 

Uporabljena je bila tehnika za prilagajanje vzorca, ki temelji na izbiri predmeta zanimanja v 

začetnem okviru in kasneje na iskanju regij, ki so najbolj podobne prvotnemu vzorcu v 

naslednjih okvirjih. Ta inovacija pomaga zmanjšati napake pri sledenju obraza. Za 

učinkovitejše združevanje poligrafa s termografijo in odkrivanje prevar bi bila obdelava 

računalniške opreme v realnem času zato zelo koristna.  

 

Vsi raziskovalci pa se ne lotevajo te vrste raziskovanja z največjim navdušenjem, še posebej ne 

odobravajo termografske kamere kot orodja za detekcijo prevar. Vrij verjame, da bo termično 

slikanje povzročilo preveliko napačnih primerov odkrivanja prevar, ker obstajajo različni viri 

tesnobe in zato ni očitnih razlik med posamezniki, ki lažejo, in tistimi, ki govorijo resnico 

(Warmelink idr., 2011).  

 

Sledita predstavitev študije magistrskega dela in identificiranje potenciala termografije v 

prihodnosti. Predstavljeni bodo raziskovalni problem, cilj, hipotezi, metoda z opisom 

udeležencev in merilne instrumentacije, fiziološke meritve, uporabljeni vprašalnik, postopek 

laboratorijske preizkušnje in obdelava podatkov z rezultati ter razpravo in sklepom.  

 

Glavni raziskovalni problem je nasloviti problematiko uporabe termografske kamere in drugih 

merilnih instrumentov (merilnik za elektrodermalno aktivnost, srčni utrip in temperaturo 

prstov) za detekcijo laži, kot so nezadostnost sprejemljivih dokazov, razlike med posamezniki 

in podobnost odzivov pri zavajanju in vznemirjenosti s pregledom literature, in jo podkrepiti z 

laboratorijsko preizkušnjo.   
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 CILJ IN HIPOTEZI 

 

Cilj naše raziskave je s pomočjo termografske kamere in drugih merilnih instrumentov (tj. 

merilnik za elektrodermalno aktivnost, bitje srca in temperaturo prstov) oceniti točnost 

prepoznave resničnih in neresničnih zgodb, ki si jih udeleženec izbere sam.    

 

H1: Med pripovedovanjem zgodb z izključno resničnimi elementi ali z izključno lažnimi 

elementi je opazna temperaturna razlika na obrazu (izbrana področja zanimanja so nos, čelo, 

lice pripovedovalca). 

 

H2: Srčni utrip in kožna prevodnost se bosta med pripovedovanjem lažne zgodbe povečala, 

medtem ko se bo temperatura kože na prstnih blazinicah znižala. 

 

 METODA 

 

 Udeleženci 

 

V raziskavi je sodelovalo 24 udeležencev (15 moških in 9 žensk) z različnih področij, starih od 

20 do 45 let. Zaradi motenj pri izvajanju laboratorijske preizkušnje smo morali analizo 

določenih meritev posameznih oseb izključiti. Na koncu smo dobili samo 9 (5 žensk, 4 moške; 

M = 23,9 leta; SD = 5,0) popolnih meritev za primerjavo merilnikov. Vsi udeleženci so bili 

zdravi, prostovoljci in brez zdravstvenih težav. Pred začetkom izvajanja laboratorijske 

preizkušnje so udeleženci podpisali pristopno izjavo o varovanju podatkov (Priloga 2) in bili 

seznanjeni s tem, da meritev ne bo predstavljala nikakršnega tveganja ali nevarnosti ter da lahko 

brez navajanja razlogov odstopijo, kadarkoli želijo.  

 

 Merilna instrumentacija 

 

Vso opremo za izvajanje fizioloških meritev je omogočil Laboratorij za metrologijo in kakovost 

Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Programska oprema je zajemala Mathworks 

Matlab, Microsoft Excel, Flir Tools, Biopac AcqKnowledge in Rstudio. Strojna oprema je 

vključevala Biopac sistem MP150 za snemanje fizioloških odzivov, kamero Flir 650sc za 

zajemanje izbranih toplotnih polj obraza in videokamero Sony HDR-CX6E za snemanje 

vedenja. 

 

 Fiziološke meritve 

 

6.2.2.1 Termografska kamera 

 

Za pridobivanje dinamičnih sprememb izbranih toplotnih polj obraza kot posledice aktivnosti 

avtonomnega živčnega sistema in specifičnih situacij, ki so povzročile vznemirjenost (v našem 

primeru pripovedovanje zgodb), smo uporabljali termografsko kamero Flir 650s. Temperaturne 

variacije obraza po navadi ne presežejo 1,2 °C in so odvisne od posameznikove kondicije, 

starosti in aktivnosti pred merjenjem. Termografska kamera Flir 650s ima vgrajen 
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mikrobolometrski detektor, ki zajame slike v velikosti 640 x 480 slikovnih (temperaturnih) 

točk. 

 

6.2.2.2 Merilni sistem Biopac 

 

Aktivnost avtonomnega živčnega sistema oziroma fizioloških parametrov smo merili z 

merilnim sistemom Biopac MP150. Poleg osnovne enote MP150 smo uporabili še dodane 

module za merjenje prevodnosti kože, frekvence srčnega utripa in temperature kože na 

nedominantni roki. Sistem vključuje fizično lahke senzorje, ki niso moteči za merjenje osebe. 

Fiziološke spremenljivke so bile pridobljene iz fizioloških signalov merjene osebe med 

laboratorijsko preizkušnjo, in sicer elektrodermalna aktivnost (EDA), frekvenca bitja srca (angl. 

photoplethysmogram – PPG) in temperatura kože na roki (angl. skin temperature – SKT). 

Temperaturo kože smo merili na blazinici mezinca leve (nedominantne) roke, elektrode za 

merjenje kožne prevodnosti pa smo namestili na srednji členek kazalca in prstanca leve roke. 

Senzor za merjenje srčnega utripa je bil nameščen na sredinec leve roke. Zajem podatkov 

psihofizioloških parametrov je potekal s pomočjo programa Acqknowledge, obdelava pa v 

programih R in Excel.  

 

 Vprašalnik za merjenje anksioznosti – STAI-X1 

 

Za subjektivno oceno trenutnega stanja vznemirjenosti pred in po preizkušnji so bili udeleženci 

naprošeni, da rešijo vprašalnik STAI-X1 (angl. State–Trait Anxiety Inventory) (Spielberger, 

1983). Tega smo nekoliko prilagodili, saj smo namesto 20 uporabili 15 postavk o počutju, kjer 

je bilo 9 pozitivnih postavk o čustvenem stanju in 6 negativnih. Merjena oseba je imela možnost 

na štiristopenjski lestvici (1 – sploh ne drži, 2 – nekoliko drži, 3 – pretežno drži, 4 – povsem 

drži) označiti, kako se počuti v trenutku reševanja (Priloga 1). Vrednosti odgovorov se na koncu 

seštejejo (pozitivne predpostavke se vrednoti obrnjeno), kjer višji dosežek predstavlja višjo 

stopnjo vznemirjenosti.  

 

 Polstrukturirani intervju 

 

Na začetku in po koncu laboratorijske preizkušnje smo izvedli polstrukturirani intervju, kar 

pomeni, da je spraševalec sledil nekaterim vnaprej pripravljenim vprašanjem odprtega tipa, 

preostala vprašanja pa so bila oblikovana sproti. Udeleženec je zaradi prilagodljive tehnike 

polstrukturiranega intervjuja odgovarjal po svoji želji s kratkimi odgovori ali v obliki daljših 

povedi. Vprašanja pred preizkušnjo so bila na primer: »Kako se počutiš danes?«,  

»Si zdrav/-a?«, »Jemlješ kakšna zdravila?«, »Kaj tebi predstavlja beseda laž?«, »Se ti zdi, da je 

v tvojem življenju prisotnega veliko laganja?«, »Misliš, da obstaja kakšna tehnika, ki bi lahko 

ugotovila vsako laž?«, »Si že slišal/-a za poligraf?«, »Verjameš v to tehniko?«, »Si že slišal/-a 

za ugotavljanje laži s termografsko kamero?« ipd. S tem pogovorom smo želeli predvsem 

zmanjšati začetno vznemirjenost udeležencev, ki je prisotna v novem okolju, in jim dati občutek 

varnosti. 
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Po koncu preizkušnje in po izpolnjenem vprašalniku smo ponovno izvedli krajši pogovor, in 

sicer o izbiri, načinu pripovedovanja zgodb in o počutju med laboratorijskim preizkusom. 

Vprašanja so bila na primer: »Kako se počutiš zdaj?«, »Kakšno se ti zdi vzdušje v prostoru?«, 

»Kako si se počutil/-a med pripovedovanjem resnične/lažne zgodbe?«, »Se ti je bilo težko 

lagati?«, »Kako bi komentiral/-a izbiro zgodb?«, »Kaj misliš, da je potrebno za prepričljivo 

zgodbo?«, Kakšne so po tvojem mnenju lastnosti 'uspešnega' lažnivca?« itd. Namen 

zaključnega pogovora je bil predvsem pridobiti še boljši vpogled v njihovo vedenje med 

preizkušnjo, tako da so z lastnimi besedami še na glas izrazili svoje mnenje. 

  

  Postopek laboratorijske preizkušnje 

 

Najprej smo udeležence seznanili z navodili in jih poskušali prilagoditi okolju v obliki 

nekajminutnega sproščenega pogovora o temi raziskave. Udeleženec je nato rešil vprašalnik 

STAI-X1  o počutju oziroma vznemirjenosti, ki jo čuti v danem trenutku. Vprašalnik je 

namenjen ugotavljanju možnih psiholoških dejavnikov (počutje), ki bi lahko vplivali na 

fiziološke odzive posameznika.  

 

Študija meritev fizioloških odzivov posameznika je potekala v dveh delih. V prvem je 

udeleženec odgovarjal na nevtralna in primerjalna vprašanja, kjer se je pričakovalo, da 

odgovarjajo po resnici. Nevtralna vprašanja so bila splošna vprašanja (»Ali prihajate iz 

Slovenije?«), primerjalna pa so bila le posredno povezana s tematiko laganja (»Ali ste v prvih 

20. letih svojega življenja kdaj vzeli nekaj takega, kar ni pripadalo vam?«). Namen nevtralnih 

in primerjalnih vprašanj je bil prilagoditi udeleženca na vključene merilnike fizioloških 

parametrov, vendar se pri zaključni analizi rezultatov ti odzivi niso upoštevali. Namestitev 

merilnikov in senzorjev v tej fazi merjenja je lahko namreč še vedno preveč vplivala na 

doživljanje laboratorijske preizkušnje posameznika, zato smo bili še posebej pozorni na čim 

manjši vpliv tega dejavnika. 

 

V drugem delu meritev je bil udeleženec naprošen, da pove dve zgodbi na temo včerajšnjega 

ali predvčerajšnjega dne, vsako v dolžini dveh minut. Med zgodbama je bila 15-sekundna faza 

mirovanja za lažjo prepoznavo prve in druge zgodbe pri analizi. Ena od zgodb je morala biti 

lažna, druga resnična (Roulin in Ternes, 2018), vrstni red pripovedovanja pa si je udeleženec 

izbral sam. Cilj merjene osebe je čim bolj prepričljivo povedati zgodbi. Uporabili smo tehniko 

kognitivne obremenitve (Vrij idr., 2008 ), tako da smo dali udeležencem malo časa za  pripravo 

na pripovedovanje (največ dve minuti) in s tem skrajšali čas za ponavljanje, ki je potrebno, da 

se informacija v delovnem spominu bolj utrdi v spomin. Da bi povečali motivacijo, so 

udeleženci med navodili prejeli informacijo, da raziskava prikazuje tudi sposobnost njihove 

prepričljivosti, ki je dobra napoved za uspešnejše družbeno življenje, boljše iskanje služb, 

boljše odnose ipd. Podobna motivacijska tehnika je bila uporabljena tudi v drugih študijah 

(DePaulo, Lanier in Davis, 1983; Hancock, Woodworth in Goorh, 2010).  

 

Med odgovarjanjem na nevtralna in primerjana vprašanja ter pripovedovanjem zgodb smo kot 

merilne instrumente vključili termografsko kamero, merilnike za elektrodermalno aktivnost, 

frekvenco srčnega utripa in temperaturo prstov. Pri preizkušnji smo pazili, da sta bili sobna 
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temperatura (M = 23,3 °C; SD = 0,8) in vlažnost (M = 41,4  %; SD = 4,1)  čim bolj konstantni, 

da ne bi preveč vplivali na spremembe telesnih temperatur. Poskrbeli smo, da so bili izključeni 

zunanji motilni dejavniki, kot so mobilni telefoni ali zunanji hrup, in bili pozorni, da udeleženci 

niso nosili očal ali šalov, ter jih opozorili na to, da se čim manj premikajo. Poleg tega je vsak 

udeleženec pred začetkom merjenja med pogovorom miroval približno 10 minut. Snemanje je 

potekalo tako, da sta oseba, ki je vodila preizkušnjo, in merjena oseba sedeli nasproti. Poleg 

izvajalke preizkušnje je sedel še asistent, ki je spremljal meritve in bil pozoren na tehnični del 

preizkušnje ter s tem omogočil bolj osredotočeno izmenjavo informacij med merjeno osebo in 

izvajalko. 

 

V zaključnem delu smo udeležencem postavili še nekaj nenapovedanih vprašanj, vezanih na 

zgodbi in udeležence med tem tudi merili, vendar rezultatov pri analizi nismo posebej 

poudarjali, saj je bilo premalo časa za pripravo na dobro postavljena vprašanja iz strani 

spraševalca in smo zato dobili nejasne rezultate. Na koncu so udeleženci povedali še katera 

zgodba je bila resnična in katera lažna,  ponovno odgovorili na vprašalnik STAI-X1 ter še druga 

vprašanja o izbiri, načinu pripovedovanja zgodb in počutju med laboratorijskim preizkusom.  

 

 
Slika 2: Protokol laboratorijske preizkušnje 

 

 

 
Slika 3: Protokol laboratorijske preizkušnje za pripovedovalni del 

 

 

  Obdelava podatkov 

 

Vrednosti vprašalnika STAI-X1 smo pri vsakem udeležencu posebej sešteli. Pri vseh trditvah, 

ki opisujejo pozitivna občutja, se vrednosti štejejo obratno, kar pomeni, da višja končna 
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vrednost pomeni višjo vznemirjenost. Rezultate vprašalnika pred in po merjenju smo statistično 

obdelali v programskem okolju R in izvedli statistični t-test za odvisne vzorce.   

 

Podatke temperature obraza smo obdelali s programsko opremo Flir ResearchIR Max, različica 

4.40.8 (slika 4). Po pregledu literature smo se odločili spremljati tri področja zanimanja, in sicer 

čelo, nos in levo lice. Velikosti področij zanimanja smo prilagodili velikosti opazovanega dela, 

čelo v velikosti 2.512 slikovnih točk, vsako lice 710 slikovnih točk in nos v velikosti 445 točk. 

Večje kot je število točk, bolje lahko opišemo porazdelitev temperature. Za vsako področje 

zanimanja smo izračunali temperaturo v vsaki točki in nato izračunali povprečje in standardni 

odklon vseh točk. Temperaturo področij zanimanja smo spremljali v odvisnosti od časa (video) 

s frekvenco vzorčenja 15 meritev v sekundi.  

 

Za analizo elektrodermalne aktivnosti, bitja srca (PPG) in temperature kože na roki (SKT) smo 

uporabili programsko opremo Biopac AcqKnowledge (slika 5) in Excel, da smo pridobili 

povprečne vrednosti vsake eksperimentalne faze posebej, brez osamelcev in šuma v podatkih. 

Elektrodermalno aktivnost (EDA) lahko imenujemo tudi prevodnost kože (angl. skin 

conductance – SC), ki je povezana tudi s kognitivnimi in čustvenimi spremembami merjene 

osebe. Ta aktivnost vključuje dva parametra, in sicer raven prevodnosti kože (angl. skin 

conductance level – SCL) in odziv prevodnosti kože (angl. skin conductance respose – SCR) 

(Gržinič, 2018). SCL-komponenta je počasi spreminjajoč se EDA-signal v obliki toničnih 

impulzov in predstavlja raven psihološkega vzburjenja merjene osebe. Na drugi strani SCR 

hitro spreminjajoča se komponenta predstavlja raven trenutne vzburjenosti merjene osebe v 

obliki fazičnih impulzov prevodnosti kože. Merilo za psihološko vzburjeno osebo je število 

SCR-impulzov na minuto, npr. vrednost okoli 20 SCR/min nakazuje visoko raven psihološke 

vzburjenosti, medtem ko vrednost okoli 5 SCR/min kaže na bolj sproščeno stanje merjene 

osebe. SCL se med posamezniki lahko zelo razlikuje, zato pogosto ni najbolj reprezentativen 

podatek, zaradi česar ga nismo upoštevali v analizi. Z Acqknowlede funkcijo »Event related 

analysis« smo identificirali specifične SCR-je oziroma ER-SCR-je (amplitude, večje od  

0,2 uS). Od EDA-meritev smo torej upoštevali podatek ER-SCR, ki predstavlja odziv 

prevodnosti kože SCR, vezan na točno določen dražljaj oziroma motnjo v merilnem procesu. 

V našem primeru je bilo to pripovedovanje lažne oziroma resnične zgodbe.  

 

Podatke, pridobljene z različnimi tehnikami (vprašalnik STAI-X1, psihofiziološke meritve, 

druga vprašanja o izbiri zgodb, načinu pripovedovanja), smo najprej med seboj integrirali na 

skupinski ravni, s parametričnimi in neparametričnimi testi za odvisne vzorce, da smo dobili 

celostno oziroma povprečno sliko dogajanja med lažno in resnično zgodbo, nato smo 

obravnavali še vsakega posameznika individualno. V magistrskem delu so tako predstavljeni 

rezultati vprašanj, termografske kamere in drugih merilnikov posebej za lažno in resnično 

zgodbo ter rezultati merjenja vseh faz meritev z Biopac sistemom.  Eno poglavje je namenjeno 

individualni analizi udeleženca (7.5 Obravnava posameznika). 
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    Slika 4: Obdelava rezultatov s Flir ResearchIR Max, različica 4.40.8. 

 

 

 
                   

    Slika 5: Obdelava podatkov v programu Biopac AcqKnowledge. 
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 REZULTATI  

 

V tem poglavju so natančneje predstavljeni rezultati statistične analize pridobljenih podatkov s 

pomočjo termografske kamere in ostalih merilnikov fizioloških sprememb. Najprej 

predstavimo rezultate analize vrednosti STAI-X1 vprašalnika, nato rezultate termografske 

kamere za izbrana toplotna polja (čelo, lice, nos), fizioloških meritev elektrodermalne 

aktivnosti, temperature kože (mezinca leve roke) in srčnega utripa. Sledi poglavje, vezano na 

polstrukturirani intervju in obravnavo posameznika z vsemi pridobljenimi informacijami tekom 

preizkušnje. 

 

Pričakovali smo statistično pomemben znanstveni prispevek na področju psihofiziološkega 

ugotavljanja zavajanja in predvsem pridobljen boljši vpogled v prednosti ter slabosti uporabe 

termografske kamere skupaj z drugimi merilnimi instrumenti, vendar smo na koncu bolj 

pridobili znanje slednjega. Ker se je točnost prepoznave zavajanja izkazala kot pomanjkljiva, 

smo poskušali najti in opisati pomembne omejitve, ki so morebiti vodile v nezmožnost 

prepoznave. 

 

 Vprašalnik STAI-X1 in druga vprašanja  

 

Najprej smo preverili subjektivno stanje posameznikov posebej in jih nato primerjali med seboj. 

Dvostranski t-test za parne vzorce smo izbrali, ker smo preverjali enako skupino ljudi v dveh 

pogojih pred in po izvedeni preizkušnji. Test je pokazal, da se stanji pred (M = 27,11;  

SD = 7,37) in po (M = 26,44; SD = 7,86) statistično ne razlikujeta med seboj t(8) = 0,328;  

p < 0,751. Iz grafa 1 je lahko vidna podobnost med črtama (pred in po), kar nakazuje, da 

preizkušnja ni vplivala na počutje udeležencev pred in po, vendar vseeno prihaja do razlik med 

posamezniki, kar pove tudi visok standardni odklon. Večina posameznikov se je počutilo pred 

začetkom meritev bolj vznemirjenih, nekoliko manj pa po koncu preizkušnje, kar najverjetneje 

nakazuje, da udeleženci niso vedeli, kaj točno sledi, nato pa so se malo sprostili.  

 

 
                                   Graf 1: Počutje udeležencev pred in po preizkušnji 

 

 Vprašanja povezana s pripovedovanjem 

 

Prikazanih je le nekaj izbranih vprašanj v tortnih diagramih za boljšo ponazoritev, ostali 

rezultati vprašanj so prikazani v prilogi 1 in bolj podrobno razloženi v razpravi, v naslednjem 
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poglavju. Rezultati so pokazali, da je od devetih, šest udeležencev za pripovedovanje najprej 

izbralo resnično zgodbo, trije pa lažno. Izbira zgodb je bila verjetno bolj naključna, vendar 

lahko ugibamo, da nam višji odstotek izbire najprej resnične zgodbe lahko pove, da so 

udeleženci s pripovedovanjem resnične zgodbe najprej želeli videti, kako pripovedujejo 

resnično, in nato čim bolj podobno povedati tudi lažno. Razlog je bil lahko tudi v tem, da so 

»težjo« mentalno obremenitev pustili za kasneje. Obstajajo tudi druge interpretacije, ki se pri 

vsakem posamezniku razlikujejo.  

 

Večina (78 %), kar predstavlja sedem udeležencev, se je med pripovedovanjem počutila 

vznemirjeno (graf 2), vendar se njihovo počutje po preizkušnji ni statistično pomembno 

spremenilo. Razlogov je veliko, eden je najverjetneje ta, da je udeleženec izpostavljen nalogi, 

ki zanj ni vsakdanja, vznemirjenost lahko občuti tudi zaradi vsebine pripovedovanja ipd. Prav 

tako je bilo večini udeležencev vseeno, ali so med laboratorijsko izkušnjo prisotne še druge 

osebe, v manjšini pa bi bili raje sami ali samo z eno osebo. Izkazalo se je, da je bilo približno 

polovici (55%), tj. petim udeležencem, težko izbrati prepričljivo zgodbo in malo manj kot 

polovici ni. Pri tem je večjemu delu udeležencev 2 minuti časa zadostovalo za pripravo na 

pripovedovanje, dva udeleženca pa sta menila, da sta imela izrazito premalo časa. Prav tako sta 

se drugi dve osebi težko osredotočili, kar kaže na razlikovanje med posamezniki v različnih 

pogledih.  

 

Petim udeležencem (56 %) je bilo neprijetno govoriti lažno zgodbo in od tega dvema (22 %) 

zelo neprijetno, druga dva udeleženca pa se močno nista strinjala, da jima je neprijetno govoriti 

lažno zgodbo (graf 3). Prav tako večini (78%) udeležencev ni bilo neprijetno govoriti resnične 

zgodbe (graf 4). Večina udeležencev je močno zanikala uporabo elementov neresnice v resnični 

zgodbi, ena oseba je to samo zanikala, druga in edina oseba pa je priznala elemente neresnice, 

uporabljene med pripovedovanjem resnične zgodbe. V lažni zgodbi sta dva udeleženca 

uporabila elemente resnice pri pripovedovanju, ostalih sedem pa je to zanikalo (graf 5). Ta 

podatek je dvomljiv, saj se je v pogovoru po preizkušnji večkrat izkazalo, da sta v resnici več 

kot samo dva udeleženca uporabila elemente resnice v lažni zgodbi. Oba podatka o uporabi 

elementov v resnični in lažni zgodbi sta bila težko preverljiva med preizkušnjo in zato tudi 

nezanesljiva. Pet oseb (56 %) je bilo pozornih na svoje vedenje (graf 6) in nekoliko več (67 %) 

na izbiro besed (graf 7). S tem podatkom lahko vidimo, kam so posamezniki usmerjali 

pozornost, kar bi tudi lahko vplivalo na način pripovedovanja in mogoče večjo vznemirjenost.  

 

    
    Graf 2: Vznemirjenost med pripovedovanjem                               Graf 3: Počutje med pripovedovanjem lažne zgodbe 
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    Graf 4: Počutje med pripovedovanjem resnične zgodbe               Graf 5: Uporaba elementov resnice v lažni zgodbi 

 

    
    Graf 6: Pozornost na vedenje med pripovedovanjem                   Graf 7: Pozornost na izbiro besed med pripovedovanjem  

 

 Splošna vprašanja 

 

Rezultati splošnih vprašanj so pokazali, da nobenega udeleženca ni motila prisotnost kamere in 

drugih merilnikov v sobi (Priloga 1), kar pomeni, da okolica za merjenje verjetno ni bila glavni 

moteči dejavnik. Vsi udeleženci so menili, da je lagati tujcu lažje, od tega se jih je več kot 

polovica močno strinjala, kar bi lahko pomenilo, da so se udeleženci, ki niso poznali izvajalke, 

lažje lagali v primerjavi s tistima osebama, ki sta jo. Več kot polovica testiranih oseb sicer sebe 

ocenjuje za dobre lažnivce in nekoliko manj se jih s tem ne strinja (graf 8). Večina udeležencev 

je tudi izrazilo željo po iskrenosti od ljudi v vseh pogledih (graf 9). 

 

 

    
    Graf 8: Ali si dober lažnivec/-ka?                                                 Graf 9: O iskrenosti 
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 Rezultati termografske kamere 

 

Tabela 1: Opisna statistika za meritve s termografsko kamero za temperaturo čela, lica in nosu med      

                lažno in resnično zgodbo v stopinjah Celzija (°C). Mdn – mediana, M – povprečje, SD – 

                standardni odklon. 

IR-kamera Področje zanimanja (ROI)  

Vrednosti 
ČELO 

laž 

ČELO 

resnica 

LICE 

laž 

LICE 

resnica 

NOS 

laž 

NOS 

resnica 

Mdn 35,13 35,17 33,10 33,83 28,54 28,53 

M 34,31 35,01 34,04 34,07 28.26 28,74 

SD 2,29 0,74 1,77 1,60 3.84 2,69 

Razlika Mdn –0,037 –0,729 0,007 

Razlika (M) 2,02 % 0,09 % 1,68 % 

 

Spremembe temperatur smo vedno merili v stopinjah Celzija (°C), in sicer smo za temperaturo 

čela med pripovedovanjem lažne in resnične zgodbe izračunali statističen Wilcoxonov test 

predznačenih rangov in ustrezno mero velikosti učinka. Wilcoxonov test predznačenih rangov 

je pokazal, da se temperatura čela med lažno (Mdn = 35,13) in resnično (Mdn = 35,17) zgodbo 

statistično pomembno ne razlikuje, Z = –0,451; p < 0,652; r = 0,101, vendar vidimo (tabela 1), 

da razlika (Mdn = –0,037) v srednji vrednostni temperature sicer obstaja, čelo je med lažnivim 

pripovedovanjem malenkost hladnejše. 

 

Rezultat dvostranskega t-testa za odvisne vzorce pokaže, da razlika temperature lica med lažno 

(M = 34,04; SD = 1,77) in resnično (M = 34,07; SD = 1,60) zgodbo ni statistično pomembna 

t(8) = –0,214; p = 0,836, vendar se razlika v temperaturi ponovno pojavi, saj je lice pri lažni 

zgodbi v povprečju hladnejše (Mdn = –0,729 °C). 

 

Ker se podatki o temperaturi nosu med lažno in resnično zgodbo niso normalno porazdeljevali, 

smo ponovno izvedli neparametrični Wilcoxonov test predznačenih rangov in poiskali velikost 

učinka. Test je pokazal, da se temperatura nosu med lažno (Mdn = 28,54) in resnično (Mdn = 

28,53) zgodbo statistično pomembno ne razlikuje, Z = –0,568; p < 0,570, r = 0,127. 

Temperatura nosu se sicer minimalno spremeni, saj se med lažno zgodbo v povprečju malenkost 

poviša.  

 

Kratek povzetek sprememb temperatur obraza je torej, da se nobeno od izbranih toplotnih polj 

obraza (čelo, lice, nos) med seboj statistično ne razlikuje med pripovedovanjem lažne ali 

resnične zgodbe, vendar spremembe vseeno so. Temperatura čela je med lažnivim 

pripovedovanjem malenkost nižja (2,02 %), prav tako temperatura lica (0,09 %), temperatura 

nosu pa minimalno višja (1,68 %) (tabela 1). Omenjene razlike v temperaturi so lahko tudi 

naključne, saj smo obravnavali zelo majhen vzorec merjenih oseb.  
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 Ostale fiziološke meritve  

 

Sledi predstavitev rezultatov fizioloških meritev z Biopac sistemom (temperatura kože – SKT, 

srčni utrip – HR in kožna prevodnost – EDA) najprej za vse faze meritev in vsakega 

posameznika posebej, nato še posebej za fazi meritev med lažno in resnično zgodbo.  

 

 Vse faze meritev 

 

V spodnji tabeli so prikazane povprečne vrednosti intenzitete odzivov (ER-SCR), prevodnosti 

kože (SCL), temperature kože (SKT) in srčnega utripa (HR) v posameznih fazah meritev.  

 

Tabela 2:  Povprečne vrednosti ER-SCR, SCL, SKT, HR v posameznih fazah meritev 

 

V tabeli 2 in grafu 10 so prikazane povprečne vrednosti impulzov ER-SCR za vsako fazo 

meritve posebej kot merilo trenutne vzburjenosti oseb in predstavljajo impulze v signalu 

prevodnosti kože, »kjer amplituda presega določeno raven v nekem časovnem okviru (npr. 

impulzi, ki se pojavijo manj ali enako kot 8 sekund po začetku povečanja signala in imajo 

amplitude večje od 0,02 μS)« (Gržinič, 2018, str. 15), in raven prevodnosti kože (SCL) oziroma 

vrednosti, ki predstavljajo raven psihološkega vzburjenja oseb. 

 

 
Graf 10: Povprečna vrednost SCL (oranžna) in ER-SCR (zelena) v posamezni fazi meritve za vse merjene osebe skupaj. 

Deset faz meritev je navedenih v tabeli 2. 
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1. Začetek eksperimenta – zač. kontrolnih vprašanj 19 8,15 25.30 87,87 

2. Začetek kont. vprašanj – konec kont. vprašanj 5 10,11 25,37 92,06 

3. Konec kont. vprašanj – začetek priprav 5 8,60 25,33 93,96 

4. Začetek priprav – konec priprav 7 13,67 24,85 96,35 

5. Konec priprav – začetek 1. zgodbe 1 10,51 25,22 100,52 

6. Začetek 1. zgodbe – konec 1. zgodbe 6 8,01 24,87 101,00 

7. Konec 1. zgodbe – začetek 2. zgodbe 2 6,16 23,83 91,29 

8. Začetek 2. zgodbe – konec 2. zgodbe 6 7,75 24,56 99,06 

9. Konec 2. zgodbe – začetek nenapovedanih 1 7,91 23,33 92,40 

10. Začetek nenapovedanih – konec nenapovedanih 3 0 23,73 85,77 
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Vrednosti ER-SCR nam povedo, kako moteča je v povprečju za merjeno osebo posamezna faza 

meritev, na podlagi odziva prevodnosti kože. V grafih 11, 12 in 13 so prikazane vse faze meritev 

za vsako merjeno osebo posebej. V grafu 11 so pri prikazani elektrodermalni odzivi, kjer so še 

posebej vidni štirje »vrhovi«. Najbolj obremenjujoč dogodek celotnega procesa meritev 

(največji elektrodermalni odziv) je začetek nameščanja merilnikov in govorni del preizkušnje. 

Najvišje vrednosti se pojavijo na začetku (1. in 2. faza), med pripravami (4. faza) ter med 

pripovedovanjem 1. (6. faza) in 2. zgodbe (8. faza).  

 

   
  Graf 11: Število vseh ER-SCR pri posamezni fazi meritve za vsako merjeno osebo. Deset faz meritev je navedenih v tabeli 2. 

 

V naslednjih dveh grafih 12 in 13 sta prikazana temperatura kože (SKT) in srčni utrip (HR) za 

vsakega udeleženca skozi vse faze meritev. SKT je pri vseh merjenih osebah približno enaka, 

z izjemo ene osebe (ID: 1), kjer temperatura izrazito začne padati pri pripovedovanju 1. zgodbe 

do najnižje točke v fazi mirovanja (15 sek) in se poveča med 2. zgodbo in ponovno pade med 

nenapovedanimi vprašanji (glej poglavje 8.3 Obravnava posameznika).   

 

     
    Graf 12: Vrednosti  SKT med vsemi fazami za vse osebe             Graf 13: Vrednostni HR med vsemi fazami za vse osebe                                                                                              
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Srčni utrip prikazuje precej normalna nihanja pri primerjavi vseh udeležencev med seboj. Pri 

eni osebi je še bolj izrazito (ID: 2) nihanje, saj se med pripravami in pripovedovanjem zgodb 

poveča, kar nakazuje verjetno večjo vznemirjenost med temi fazami ali napake v merjenju. 

Sicer je bila pri tej osebi prva zgodba resnična s povprečno malenkost višjim srčnim utripom 

(M = 127,23; SD = 15,84) in druga lažna (M = 125,07; SD = 20,17) z nižjim srčnim utripom. 

 

 Fazi meritev lažne in resnične zgodbe 

 

Wilcoxonov test predznačenih rangov je pokazal, da se temperatura kože (SKT) v stopinjah 

Celzija, merjena na mezincu leve (nedominantne) roke, statistično sicer ne razlikuje med lažno 

(Mdn = 24,49) in resnično (Mdn = 24,88) zgodbo, Z = –1,035, p < 0,301, r = 0,231 in prav tako 

ni statistično pomembnih razlik med srčnim utripom (HR) med lažno (Mdn =  95,66) in resnično 

(Mdn = 93,12) zgodbo, Z= –0,339; p < 0,734; r = 0,076, vendar kot je razvidno iz tabele 3 in 

grafov, sta med lažno zgodbo povprečno vseeno malenkost nižja izmerjena temperatura (graf 

14) ter višji srčni utrip (graf 15). Na grafih je prikazana meritev za vsakega udeleženca posebej. 

 

Tabela 3: Opisna statistika za meritve z Biopac sistemom (SKT, HR in ER-SCR) med lažno in resnično   

                zgodbo. 

 

     
     Graf 14: Temperatura kože med lažno in resnično                     Graf 15: Srčni utrip med lažno in resnično zgodbo 

                    

Dvostranski t-test za parne vzorce tudi pri pojavnosti ER-SCR ni pokazal statistično 

pomembnih razlik med lažno (M = 6,22; SD = 3,03) in resnično  (M = 5,78; SD = 2,59) zgodbo, 

t(8) = 0,627; p < 0,548, kljub temu je razlika pozitivna, torej je med lažno več ER-SCR-jev. 

Graf 16 ločeno prikazuje, koliko ER-SCR-jev se pojavi pri vsaki meritvi lažne in resnične 

zgodbe, in sicer na podlagi odziva prevodnosti kože za vsako merjeno osebo posebej.  
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       Graf 16: Kožna prevodnost za lažno in resnično zgodbo 

 

Če povzamemo, največji elektrodermalni odzivi se pojavijo na začetku, med primerjalnimi in 

nevtralnimi vprašanji ter med pripovedovanjem 1. in 2. zgodbe z najvišjimi vrednostmi ER-

SCR. Dogajanje temperature kože – SKT (M = 24,64; SD = 0,75) in srčnega utripa – HR (M = 

94,03; SD = 5,18) za vsakega udeleženca skozi vse faze meritev je pri vseh udeležencih 

približno enako, z odstopanjem dveh udeležencev pri vsaki meritvi. Pri fazi meritev lažne in 

resnične zgodbe posebej ni statistično pomembnih razlik, vendar se spremembe vseeno kažejo 

v povprečno malenkost nižji temperaturi kože (0,08 %), višjem srčnem utripu (4,92 %) in višji 

kožni prevodnosti (7,33 %) med lažno zgodbo (tabela 3).  

 

 Pogovor z izvajalko 

 

Na začetku in po koncu laboratorijske preizkušnje smo poleg vprašalnika udeležencem podali 

še dodatna vprašanja v obliki dialoga. Pred izkušnjo smo z vprašanji pridobili informacije o 

njihovem počutju, ki je bilo v večini primerov »dobro«, nekateri so bili nekoliko »utrujeni«, 

eden izmed udeležencev je bil »lačen«, tretji »vzhičen«, četrti »živčen« ipd. Prav tako se je iz 

pogovora dalo razbrati, da so vznemirjeni, ker so vedeli, da bodo morali lagati, ali ker so se 

znašli v nepoznani situaciji. Vsi udeleženci so bili zdravi, brez zdravil, le ena udeleženka je bila 

na antibiotikih, nihče ni kadil in samo ena merjena oseba je pred preizkušnjo spila dve kavi. 

Odgovori na »Kaj tebi predstavlja beseda laž?« so bili različno podani, pa vendar vsi vsebinsko 

podobni, saj so laž v večini primerov označili za »podajanje informacij, za katere veš, da so 

neresnične«. Mnenja o tem, ali je v njihovem življenju prisotnega veliko laganja, so bila 

različna. Nekateri odgovori so bili: »V mojem ožjem krogu ni prisotno toliko laži, ker smo precej 

odkriti in si povemo, kar nam gre, medtem ko v družbi na splošno mislim, da je zelo veliko 

zavajanj in majhnih laži, ki so prisotne v vsakodnevnem življenju.«, »Med mojimi prijatelji ni 

toliko laži, doma pa se včasih kaj zlažem.«, »Laganja je ogromno.« idr. Na vprašanje, ali 

verjamejo v tehniko, ki bi lahko ugotovila laž, je večina odgovorila z »ne verjamem v tehniko, 

ki bi bila stoodstotno zanesljiva«. Večina jih je že slišala za poligraf, za ugotavljanje laži s 

termografsko kamero pa še niso slišali. S tem uvodnim pogovorom smo želeli predvsem 

zmanjšati začetno vznemirjenost udeležencev, ki je prisotna v novem okolju, in jim dati občutek 

varnosti. 

Po koncu preizkušnje in po izpolnjenem vprašalniku smo ponovno izvedli krajši pogovor, vezan 

na pripovedovanje. Ta pogovor je bil v vseh primerih udeležencev bolj sproščen od pogovora 

pred preizkušnjo, čeprav se je v vprašalniku pojavil precej visok odstotek vznemirjenosti po 
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preizkušnji, pripisujemo ta rezultat pripovedovanju lažne in resnične zgodbe, saj so v 

vprašalniku označili, da so se počutili nekoliko bolj razburjeni, nemirni ali ponekod manj 

samozavestni med pripovedovanjem. V pogovoru po preizkušnji smo se prepričali, da nihče ni 

zapustil preizkušnje s slabšem počutjem kot ob prihodu.  

 

Po koncu sva izvajalka in asistent 'ugibala', katera zgodba je lažna (tabela 4), in ugotovila, da v 

danem trenutku težko sprejmeš pravilno odločitev. Tako sva v petih primerih sprejela pravilno 

in v štirih napačno odločitev.  

 

Tabela 4: Odločitve izvajalcev o lažni zgodbi 

ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Odločitev 

(Napačna/Pravilna) 
N N N P N P P P P 

 

Šele pri ponovnem pregledu videov smo lahko bolj kritično presodili in videli nekatere bolj 

vidne znake laganja, vendar samo pri nekaterih udeležencih. Ti so se kazali v obliki vsebinskih 

nesmislov in s spremenjenim obnašanjem merjene osebe, kar v danem trenutku kot izvajalci 

nismo opazili, saj smo bili pozorni na tekoče vodenje eksperimenta in ne toliko na vsebino 

povedanega merjene osebe. 

 

Na vprašanje »Kakšne so po tvojem mnenju lastnosti 'uspešnega' lažnivca?« so bili podani 

različni odgovori, na primer: »Dober lažnivec more sam sebe prepričat, da res verjame.« in 

»Lažnivci nimajo sprememb v glasu in nimajo posebne mimike.«, ostali primeri so navedeni v prilogi 

1. Pogovor nam je omogočil tudi boljše razumevanje vsebine povedanih zgodb udeleženca. Kot 

omenjeno že v enem od prejšnjih podpoglavij (8.1.2 Vprašanja, povezana s pripovedovanjem), 

smo videli, da sta dva udeleženca uporabila elemente resnice pri pripovedovanju, ostalih sedem 

pa je to zanikalo. S pogovorom smo ugotovili, da sta v resnici več kot samo dva udeleženca 

uporabila elemente resnice v lažni zgodbi in prav tako se je verjetno zgodilo v resnični zgodbi, 

torej, da ni bilo vse, kot so trdili, da se je zgodilo.  

 

Poudarila bi, da smo izbrali polstrukturirani intervju v obliki dialoga, saj smo bili mnenja, da le 

tako lahko dobimo bolj pristen odziv merjene osebe in pridobimo še več informacij, povezanih 

s pripovedovanjem. Tu pa se pojavi še eno vprašanje, in sicer kakšen vpliv lahko ima izvajalec 

na merjeno osebo. V našem primeru sem bila izvajalka jaz, ki sem se v vseh primerih trudila 

biti pri vseh meritvah do vseh posameznikov enaka. To je težko dosegljivo, saj sem na primer 

dva udeleženca poznala in sta se mogoče zato lahko drugače odzivala, kot bi se sicer. Vplivu 

izvajalcev na merjeno osebo se lahko izognemo tako, da meritve opravimo brez prisotnosti 

oseb. Snemanja so bila sicer izvedena v različnih dneh in ob različnih urah, čeprav smo gledali, 

da je bil prostor zmeraj pripravljen enako.  

 

Namen zaključnega pogovora je bil torej predvsem pridobiti še boljši vpogled v njihovo vedenje 

med preizkušnjo, tako da so z lastnimi besedami še na glas izrazili svoje mnenje. Ugotovili 
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smo, da se na tak način lahko pridobi veliko informacij, ki omogočajo lažje prepoznavanje 

lažnih in resničnih zgodb.  

 

 Obravnava posameznika  

 

Obravnavanje posameznika je pri psihofiziološki vrsti meritve ključno za razumevanje, kako 

psihično stanje ali drugi dejavniki vplivajo na fiziološke parametre. V tem podpoglavju je 

predstavljena analiza samo ene merjene osebe (ID: 1), ki je omenjena že v predprejšnjem 

podpoglavju (8.3.2 Vse faze meritev).  

 

Pred preizkušnjo smo izvedli polstrukturirani intervju, kjer smo postavili nekaj splošnih 

vprašanj, na katera je udeleženec odgovarjal po svoji želji s kratkimi odgovori ali v obliki 

daljših povedi. V tem primeru je šlo za osebo moškega spola. Povedal je, da je zdrav, ni mu 

bilo vroče v prostoru, pred  prihodom je sicer spil dve kavi, vendar je bilo to zanj normalno, in 

ni vzel nobenih zdravil. Laž mu predstavlja neiskrenost oziroma nemoč, da nekomu poveš 

resnico, oziroma bojazen pred posledicami. Pravi, da so nekatere laži upravičljive, če s tem ne 

škodujejo nobenemu (npr. »Največkrat se zlažem mami o tem, da se učim, da se ne obremenjuje 

s tem, kako mi gre. Ona bo izvedela samo to, da sem naredil izpit.«). O prisotnosti laži v družbi 

pravi, da jih je »ogromno« in da ne verjame v tehniko, ki bi bila možna zaznati laž. Pravi: »Prej 

kot tehnika bi lahko laž zaznal človek, ki te dobro pozna.« S tem pogovorom smo želeli 

predvsem zmanjšati začetno vznemirjenost osebe, ki je bila prisotna v novem okolju, in ji dati 

občutek varnosti ter pridobiti nekaj informacij o njenem pogledu na temo laži.  

 

V tabeli 5 so razvidne meritve preizkušnje. Razvidno je, da je imela oseba v lažni zgodbi veliko 

več ER-SCR impulzov na minuto v primerjavi z resnično, iz česar bi lahko sklepali na njeno 

večjo vznemirjenost, vendar vidimo, da raven psihološkega vzburjenja (SCL) z analizo v 

programu ni prepoznana za pomembno, da bi lahko rekli, da gre dejansko za posledico dražljaja, 

kot je v našem primeru lažna zgodba. To, da ni bilo očitne fiziološke reakcije pri lažni zgodbi, 

bi lahko pripisali temu, da osebi merjenje oziroma metoda pripovedovanja pravzaprav ni 

predstavljala dovolj velikega psihološkega vzburjenja (motivacije), kljub temu da so meritve 

pokazale spremembe pri lažni in resnični zgodbi. Srčni utrip je bil nekoliko višji pri lažni zgodbi 

in prav tako temperatura, merjena na roki, medtem ko so bile temperature čela, lica in nosu 

nižje pri lažni zgodbi.  

 

Tabela 5: Fiziološke meritve za osebo (ID: 1) med lažno in resnično zgodbo 

  ER-SCR SCL (μS)  HR (Hz) SKT (°C) ČELO (°C) LICA (°C) NOS (°C) 

Laž 9 0 86,81 19,94 28,57 32,37 20,03 

Resnica 4 0 80,76 18,31 34,80 32,61 24,45 

razlika 76,92 % 0 % 7,22 % 8,55 % 19,66 % 0,73 % 19,87 % 

 

Po koncu preizkušnje in po izpolnjenem vprašalniku smo ponovno izvedli krajši pogovor, in 

sicer o izbiri, načinu pripovedovanja zgodb in o počutju med laboratorijskim preizkusom. 

Namen zaključnega pogovora je bil predvsem pridobiti še boljši vpogled v njihovo vedenje med 
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preizkušnjo, tako da so z lastnimi besedami še na glas izrazili svoje mnenje. Udeleženec je sam 

zase dejal, da je imel težavo izbrati prepričljivo zgodbo in da je imel premalo časa za pripravo. 

Povedal je, da je bilo lažno zgodbo pripovedovati bolj neprijetno kot resnično in da pri 

pripovedovanju ni bilo veliko pozornosti usmerjene v izbiro besed, temveč bolj v način 

pripovedovanja, saj je menil, da je lastnost dobrega lažnivca v tem, da trdno verjame v to, kar 

govori, in da to, kar pove, zveni doživeto. 

 

Tu je analiza podatkov osredotočena samo na pripovedovanje lažne in resnične zgodbe, vendar 

je pomembno, da upoštevamo tudi kontekst, v tem primeru celotno merjenje skozi vse faze 

meritev. Pri tej osebi smo videli, da temperatura kože na roki začne izrazito padati (graf 12) pri 

pripovedovanju lažne zgodbe (1. zgodba) do najnižje točke v fazi mirovanja (15 sek) in se 

poveča med resnično (2. zgodbo) in ponovno pade med nenapovedanimi vprašanji. Prikazano 

nihanje bi lahko povezali z večjo vznemirjenostjo med lažnim pripovedovanjem in 

nenapovedanimi vprašanji, kjer se zgodi padec temperature, in nato večjo sproščenostjo med 

resnično zgodbo in povišanjem temperature. Ne smemo pa izločiti tudi možnosti, da je šlo za 

slab stik elektrod in s tem slabo prevajanje meritev.  

 

Pokazalo se je, da je za lažje razumevanje fizioloških reakcij pomembno razumevanje 

posameznikovega pogleda na temo. V našem primeru smo videli na primer, da oseba ne verjame 

v prepoznavanje laži s tehnologijo in da ji laž predstavlja bojazen pred posledicami. Verjetno 

so bile razlike pri fizioloških meritvah med resnično in lažno statistično nepomembne tudi zato, 

ker ni bilo občutka krivde, strahu ali kakršnekoli bojazni pred posledicami, kar udeleženec pove 

v pogovoru. Kljub temu je vredno poudariti, da razlike med lažno in resnično zgodbo so, in 

sicer največje v spremembi temperature čela (19,66 %) in nosu (19,87 %) ter pojavnosti ER-

SCR impulzov na minuto (76,92 %). Pri vsebinski analizi povedanega se je izkazalo, da je bilo 

v lažni zgodbi povedanih veliko več detajlov, prisotnega je bilo več ponavljanja dejstev, ki sicer 

niso pomembna za samo zgodbo, ter nesmiselnega sosledja dogodkov. 

 

 RAZPRAVA 

 

V magistrskem delu opisujem raziskovanje na majhnem vzorcu udeležencev, kjer smo 

proučevali laganje oz. zavajanje, ki je izjemno kompleksno družbeno vedenje z vključenimi več 

kognitivnimi procesi, kot so npr. delovni spomin, inhibicija in odzivno upravljanje (Gamer, 

2014). Preverjali smo, ali obstaja viden psihofiziološki odziv med lažno zgodbo oziroma ali 

sploh obstaja razlika med pripovedovanjem resnične in lažne zgodbe. Meritve so bile izvedene 

s pomočjo tehnike slikanja izbranih toplotnih polj obraza (čelo, lice, nos) oziroma s pomočjo 

termografske kamere ter drugih fizioloških merilnikov, kot so merilnik za elektrodermalno 

aktivnost, bitje srca in temperaturo prstov. Stopnjo subjektivne anksioznosti udeležencev v 

danem trenutku pred in po preizkušnji smo preverjali z različico vprašalnika STAI-X1, ki je 

bila nekoliko krajša, saj nismo želeli postaviti preveč podobnih vprašanj na enako temo. Poleg 

tega smo želeli tudi skrajšati čas pisnih odgovorov, saj smo jim postavili vprašanja že s 

polstrukturiranim intervjujem. Predpostavljali smo, da bo med zgodbama opazna predvsem 

temperaturna razlika obraza in da bo hkratna uporaba različnih merilnih instrumentov 

pripomogla k bolj točni prepoznavi zavajanja. Poleg tega smo predpostavljali še, da bosta med 
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lažno zgodbo povečana srčni utrip ter kožna prevodnost ter nižja temperatura kože na prstnih 

blazinicah.  

 

Izkazalo se je, da je bil najbolj obsežen del študije priprava na izvajanje preizkušnje. Veliko 

pozornosti smo namenili izbiri metode in se na koncu odločili za izvedbo v obliki dialoga, ker 

smo predvidevali, da lahko tako pridobimo najbolj pristne odgovore udeležencev. Sledilo je 

zbiranje podatkov in nato obsežna analiza, kjer se je tudi pri nas pojavila težava večurne 

interpretacije zbranih podatkov, kar lahko zasledimo tudi pri drugih študijah oziroma na splošno 

pri zasliševalnih tehnikah s fiziološkim merjenjem, kot je poligraf (Rajoub in Zwiggelaar, 

2014). Od skupno 24 udeležencev jih je za analizo s popolnimi meritvami ostalo primernih 

samo devet. Največji razlog za izključitev meritev pri termografski kameri je bilo (nehoteno) 

premikanje obraza, kar je vodilo do napačnih meritev temperature v izbranih področjih, pri 

ostalih merilnikih pa do merilne napake in nizke amplitude signalov. Poleg tehničnih težav so 

se pri eni osebi pojavile tudi izrazite težave pri koncentraciji. Kljub uporabi manj intruzivnih 

metod oziroma neintruzivne metode s termografsko kamero, ostaja problem pridobivanja 

relevantne informacije brez motenj. V našem primeru smo za merjenje kožne prevodnosti, 

srčnega utripa in temperature kože (mezinec leve roke) uporabljali manj intruzivno merilno 

metodo glede na merilno anksioznost, saj smo fiziološko stanje merili tako, da se je oseba sicer 

zavedala merjenja, torej je bila merilna instrumentacija vidno nameščena in  bila v neposrednem 

stiku z merjeno osebo, vendar se je oseba prilagodila in navadila na meritve, kar prikazujejo 

poročani odgovori na vprašalnik in vsebina izvedenega zaključnega pogovora. Uporaba 

termografske kamere spada med neintruzivne in neinvazivne merilne metode, saj merjene osebe 

niso bile neposredno v stiku z merilnikom in se ga niso opazno zavedale. Kljub temu se je 

nekajkrat zgodilo, da je kamera med meritvami oddala zvok, kar je sprožilo manjšo 

dekoncentracijo pri udeležencu in posledično odziv na fiziologiji. Že proces merjenja je torej 

ena izmed stvari, ki lahko vpliva na opazovano osebo in posledično povzroči prikaz netočnih 

podatkov merilnih instrumentov.  

 

Iz pogovora in vprašalnika STAI-X1 domnevamo, da preizkušnja ni vplivala na počutje 

udeležencev pred in po, vendar je vseeno prihajalo do razlik med posamezniki, kar pove tudi 

visok standardni odklon. Večina posameznikov se je počutilo pred začetkom meritev bolj 

vznemirjenih, nekoliko manj pa po koncu preizkušnje. Največji razlog, da je bilo več 

vznemirjenih pred začetkom, je verjetno pričakovanje, kaj bo sledilo, oziroma novo 

eksperimentalno okolje. Kar nekaj jih je namreč poročalo, da so bili pred začetkom nemirni, 

živčni ali napeti. Prav tako se je iz pogovora dalo razbrati, da so vznemirjeni, ker so vedeli, da 

bodo morali lagati. Visok odstotek vznemirjenosti po preizkušnji pripisujemo pripovedovanju 

lažne in resnične zgodbe, saj so v vprašalniku označili, da so se počutili nekoliko bolj 

razburjeni, nemirni ali ponekod manj samozavestni. V pogovoru po preizkušnji smo ugotovili, 

da nihče ni zapustil preizkušnje s slabšem počutjem kot ob prihodu.  

 

Pri vprašanjih, povezanih s pripovedovanjem, je bil podatek z najvišjimi odstotki ta, da se je 

večina udeležencev med pripovedovanjem počutilo vznemirjenih, prav tako je bilo večini 

vseeno, ali so med laboratorijsko izkušnjo prisotne še druge osebe. Kljub temu ne smemo 

zanemariti tistih, ki bi mogoče bolje delovali brez prisotnosti ostalih oseb in bi bil s tem vpliv 
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vznemirjenosti na fiziološke meritve zaradi okolice manjši. Kljub temu bi poudarili, da smo 

izbrali preizkus v obliki dialoga, saj smo bili mnenja, da tako lahko pridobimo bolj pristen odziv 

merjene osebe. En komentar v pogovoru je bil: »Moja motivacija je večja, če govorim človeku 

in da je ta odziven. Težje bi mi bilo, če si v sobi sam ali če ima sogovornik brezizrazen obraz.« 

Tu se pojavi torej še en dejavnik, ki lahko močno vpliva na merjeno osebo, saj je pomembno, 

kako deluje spraševalec oziroma izvajalec. Kljub temu da se spraševalec trudi biti pri vseh 

meritvah za vse posameznike v enakem stanju, to nikoli ne more biti tako, posebno, kadar so 

meritve izvedene ob različnih dneh. Temu se lahko izognemo tako, da meritve opravimo brez 

prisotnosti oseb. Vrij (2008) različnost, ki se pojavi pri vsakem posamezniku, poimenuje 

intrapersonalne razlike: i) odziv ljudi je drugačen v formalnih okoliščinah v primerjavi z 

neformalnimi; ii) odziv na to, da je nekdo že obtožen, je drugačen, kot če človek ne čuti, da je 

izzvan, in iii) človek se drugače odziva na različne ljudi (Vrij, 2008). Vedenje je tudi vsebinsko 

pogojeno, saj pride do drugačnih odzivov na nevtralno vsebino v primerjavi z vsebino, ki se 

nekomu zdi pomembna, osebna ipd. Prav tako naj bi se vedenje nekaterih ljudi spremenilo s 

časom, ko je na primer nekdo pogovora deležen večkrat. Pri tem je tudi pomembno, da je pri 

večkratnih pričanjih obravnavani posameznik vedno postavljen v enako prizorišče. 

 

Podatek o tem, da je bilo več kot polovici težko izbrati prepričljivo zgodbo in da je bilo sicer le 

dvema premalo časa za pripravo, nam lahko pove, da metoda mogoče ni bila najbolj ustrezna, 

saj so morali udeleženci kreirati svojo zgodbo v okviru dveh minut. Uporabili smo namreč 

tehniko kognitivne obremenitve, saj smo z omejenim časom za pripravo na pripovedovanje 

skrajšali čas za ponavljanje, ki je potrebno, da se informacija v delovnem spominu bolj utrdi. 

Vprašati se moramo tudi o učinkovitosti tehnike kognitivne obremenitve v našem primeru, saj 

smo jo uporabili v procesu priprave in ne med pripovedovanjem. Kako poteka pripovedovanje, 

je odvisno tudi od posameznikove kreativnosti, motivacije in zbranosti. Naš namen z omejenim 

časom priprave je bil torej spodbujanje kognitivne obremenitve, kar naj bi povečalo razliko med 

lažno in resnično zgodbo, vendar si v realnosti na primer obtoženci lahko vzamejo več časa za 

pripravo na odgovore, prav tako se pri vsakem posamezniku razlikuje sposobnost kreiranja 

neresničnih zgodb. To, da je nekaterim udeležencem zmanjkalo časa za pripravo in so zaradi 

dekoncentracije pozabili, kaj so želeli povedati kot laž, se niso mogli odločiti, kaj bodo 

povedali, je dodaten pokazatelj. Posledično predvidevamo, da je možno največ informacij, 

povezanih z nekim dogodkom, dobiti na začetku preiskave, ko oseba še ni pripravljena na 

zasliševanje in je tako možno pridobiti najbolj pristne in mogoče bolj resnične odgovore (kot 

to opisuje npr. tehnika spraševanja nepričakovanih vprašanj ipd.).   

 

Druga težava pri merjenju zgodb je, da so se kljub navodilom o pripovedovanju lažne zgodbe 

z izključno lažnimi elementi in resnične zgodbe z izključno resničnimi v lažni zgodbi pojavili 

resnični elementi in v resnični zgodbi lažni elementi. V vprašalniku sicer večina udeležencev 

zanika uporabo resničnih elementov v lažni zgodbi, vendar je ta podatek težko preverljiv brez 

podatka o univerzalni resnici. Udeleženci so na primer lahko izbrali »lažen« opis včerajšnjega 

dne tako, da so opisali dan v drugačnem zaporedju in drugačni situaciji, vendar se jim je to sicer 

zares že zgodilo, kar se ni dalo razbrati iz vprašalnika, temveč iz pogovora po preizkušnji. 

Raziskovanje vsakdanjih situacij ali »terenske« raziskave se sicer nekoliko razlikuje od 

laboratorijskih preizkušenj, kjer gre za bolj kontrolirano raziskovanje. V laboratorijskih pogojih 
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se za odkrivanje vedenja med laganjem pogosto naredi videoanalizo udeležencev z navodilom, 

da povedo resnico ali neresnico. Pri terenskih raziskavah pa se pojavljajo vsaj trije problemi: 

analiza videoposnetkov, vzpostavitev temeljne resnice in izbira primerljive resnice. Velikokrat 

se zgodi, da v vsakdanjih situacijah nimamo videoposnetkov. Pri njihovi analizi so uporabni 

samo odzivi, kjer zanesljivo vemo, da so resnični ali neresnični, da vzpostavimo to temeljno 

resnico, pa moramo imeti medicinske, materialne ali DNK-dokaze, zanesljive priče ipd. Brez 

pravih dokazov torej nikoli ne moremo dobiti primerljive resnice. Izbira primerljive laži in 

resnice pa je težka, saj se vsak človek drugače odziva v različnih situacijah (Vrij, 2008). 

Prednost laboratorijske preizkušnje je v tem, da je vse vedenje lahko posneto, veliko 

dejavnikov, ki bi lahko vplivali na vedenje, je kontroliranih, temeljna resnica je lažje 

nadzorovana in tudi izbira primerljive resnice ni težava, saj lahko primerjamo vedenje med 

laganjem in govorjeno resnico. Mi smo z metodo dialoga želeli približati laboratorijsko 

preizkušnjo realnim okoliščinam pogovora, vendar pri tem izgubili možnost popolnega nadzora 

nad primerljivo resnico. Omejitve laboratorijske preizkušnje gredo umetno ustvarjenim 

pogojem, kjer postane primerljivost z vsakdanjimi lažmi vprašljiva. V naši študiji je več kot 

polovica udeležencev podalo mnenje, da so bili pozorni na svojo izbiro besed in nekoliko manj 

na vedenje. Poleg ostalih dejavnikov, ki vplivajo na odzive posameznikov, je verjetnost, da bo 

udeleženec občutil močne občutke krivde, strahu ali tveganja, majhna. Da bi povečali 

motivacijo pri udeležencih, se po navadi v študijah za prepričljivo laganje ponudi denarno 

nagrado, v nekaterih študijah pa so udeležencem povedali, da jih o odkritosti sodijo njihovi 

vrstniki (Vrij, 2008) ali da biti dober lažnivec kaže na uspešnost v prihodnji karieri (DePaulo 

idr., 1983, Hancock idr., 2010), kar smo uporabili tudi mi.  

 

Kot smo predpostavljali, se je med zgodbama sicer pokazala temperaturna razlika na izbranih 

toplotnih poljih, ki bi lahko bila naključna, saj smo obravnavali zelo majhen vzorec, in tudi 

nobena vrsta meritev ni pokazala statistično pomembne razlike med pripovedovanjem lažne in 

resnične zgodbe. V literaturi je največkrat predlagana izbira periorbitalnega območja (okoli 

oči), saj se na tem mestu najhitreje vidi spremembo prekrvavitve (Bedoya-Echeverry idr., 2016, 

Tsiamyrtzis idr., 2006, Pavlidis in Levine, 2002), nekatere študije pa vključujejo tudi čelo, lica 

in nos. Zhu in kolegi (2007) so v študiji pokazali, da lahko zaradi spremembe v temperaturi 

okoli čela s 76,3 % gotovostjo ugotovijo laganje. Temperature okoli nosu prav tako lahko 

kažejo delovanje simpatičnega živčnega sistema s povzročenim zoženjem žil in padcem 

temperature kože ali pa se pokaže obraten pojav širjenja žil in povišanja temperature. Pri 

temperaturi lic lahko prav tako pride do povišanja temperature zaradi delovanja simpatičnega 

živčevja v obliki zardevanja ali znižanja temperature pri odzivu na dražljaj iz stresa (Panasiti 

idr., 2016).  

 

Povprečna temperatura čela in levega lica se je v našem primeru v povprečju med laganjem 

nekoliko shladila,  temperatura nosu pa je bila skoraj zanemarljivo višja v lažni zgodbi, vendar 

so se s statističnimi testi vsa tri območja izkazala kot nezadostno merilo za razlikovanje med 

resnično in lažno zgodbo. Nasprotno, višjo temperaturo čela so sicer pokazali v študiji Zhu in 

kolegi (2007), enako spremembo temperature lic ter nosu pa Panasiti s kolegi v študiji leta 2016.  
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Večji standardni odkloni so se pri izbranih toplotnih poljih najverjetneje pojavljali zaradi 

večjega števila zajetih slikovnih točk, pri nosu pa zaradi večjega vpliva dihanja. V našem 

primeru raziskave smo v vseh primerih sicer zaznali spremembo, vendar ta v nobenem primeru 

ni bila tako velika, da bi lahko zaradi tega trdili, da gre za laž ali resnico. Slabost zbiranja 

podatkov v našem primeru je bila tudi ta, da nismo pridobili podatkov termografske kamere 

skozi vse faze meritev, kar bi nam lahko omogočilo primerjavo z vsemi ostalimi meritvami. 

Dobra stran naše raziskave je bila v uporabi neintruzivne metode termografske kamere skupaj 

s kontrolnimi instrumenti, kot so merilnik za elektrodermalno prevodnost, srčni utrip in 

temperaturo kože na roki, česar v literaturi nismo zasledili. Prednost naše raziskave je bilo tudi 

kontrolirano, a hkrati sproščeno okolje, v katerem smo izvajali preizkušnjo, kjer so se 

udeleženci počutili varno in udobno ter hkrati izkazovali veliko motivacije.  

 

Za temperaturo kože na roki smo predpostavljali, da bo med lažno zgodbo hladnejša 

(Pennebaker in Chew, 1985), srčni utrip višji (Ogorevc idr., 2012) ter da se bo pokazala višja 

elektrodermalna aktivnost (Crawford, Friesen in Tomlinson-Keasey, 1977). Prav tako kot pri 

temperaturi obraza se pri ostalih fizioloških meritvah ni pokazala statistično pomembna razlika 

med resnično in lažno zgodbo, čeprav je razlika bila prisotna. Temperatura prstov je bila 

povprečno nižja za 0,08 %, srčni utrip višji za 4,92 % in elektrodermalna aktivnost višja za  

7,33 % med lažno zgodbo.  

 

Pri omenjenih spremembah je potrebno upoštevati čim več možnih vplivov. Nekoliko 

podrobneje vzemimo naš primer merjenja srčnega utripa. Udeleženci kot merjene osebe so bili 

postavljeni v situacijo, ki je sama po sebi stresna, na katero pa se je telo posameznika odzvalo 

različno. Fiziološka sprememba, ki se pojavi v dani situaciji v obliki spremenjenega srčnega 

utripa, torej ne prikazuje splošnega psihofizičnega stanja merjene osebe, temveč stanje trenutne 

situacije. Težava nastane ob neupoštevanju različnih vplivov na psihofiziologijo merjene osebe 

in ko ti rezultati lahko vplivajo na nadaljnje odločanje. Na primer v realnih, resnejših 

okoliščinah je to lahko spoznavanje obtoženca za krivega ali ne (Handler, 2009). Upoštevati je 

treba, da na merjene osebe vplivajo tako pogoji okolja in osebe, ki izvajajo merjenje (Handler, 

2009), ne samo stanje merjene osebe. Različni dejavniki (npr. nenatančen merilni instrument, 

nepravilen položaj merjene osebe, bolezenska stanja idr.) lahko vplivajo na točnost meritve, 

zato je treba znati oceniti, kdaj gre za spremembo psihofiziološkega signala kot posledico 

motnje in kdaj gre za posledico psihološkega stanja osebe.  

 

Če povzamemo, smo z izvedeno študijo ugotovili: 

- da je proces merjenja ena izmed stvari, ki lahko vpliva na opazovano osebo in 

posledično povzroči prikaz netočnih podatkov merilnih instrumentov,  

- več posameznikov se je počutilo bolj vznemirjeno pred začetkom meritev kot na koncu, 

vendar ni bilo statistično pomembnih razlik med obema stanjema, 

- pomembno je upoštevati stanje spraševalca, 

- pripovedovanje lažne zgodbe s kognitivno obremenitvijo ali z omejenim časom priprave 

lahko ustvari bolj pristne odgovore, 

- metoda brez univerzalne resnice je težko primerljiva z lažjo, 
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- nobeno od izbranih toplotnih polj obraza (čelo, lice, nos) se med seboj statistično ne 

razlikuje med pripovedovanjem lažne in resnične zgodbe, vendar spremembe vseeno 

so. Temperatura čela in lica je med lažnivim pripovedovanjem malenkost nižja, 

temperatura nosu pa minimalno višja,  

- pri fazi meritev lažne in resnične zgodbe posebej ni statistično pomembnih razlik, 

vendar se spremembe vseeno kažejo v povprečno malenkost nižji temperaturi kože, 

višjem srčnem utripu in višji kožni prevodnosti med lažno zgodbo, 

- obravnava posameznika z upoštevanjem tudi dejavnikov iz okolja je ključna za 

zaznavanje zavajanja, 

- boljše razumevanje meritev in prepoznavanje lažne zgodbe lahko dosežemo s 

pogovorom in dodatnimi vprašanji, povezanimi s pripovedovanjem merjene osebe,  

- analiza posnetega pogovora lahko poda bolj kritičen pogled in boljše prepoznavanje 

lažne zgodbe. 

 

Na podlagi izvedene študije bi lahko rekli, da ni enoznačnega odgovora na to, kako se 

posameznik odziva med lažno in resnično situacijo, vendar je pomembno, da se vsakega 

obravnava individualno in se pri tem išče vzorce, če sploh lahko trdimo, da so različni med 

lažnim in resničnim pričanjem. Naše razlike med lažno in resnično zgodbo so se izkazale za 

manjše od ločljivosti naše metode in pod pragom zaznavanja. 

 

Opisana laboratorijska preizkušnja se lahko izboljša oziroma pridobi še boljši vpogled na temo 

zavajanja predvsem: a) z večjim številom udeležencev, b) še bolj kontroliranim okoljem,  

c) poglobljeno interpretacijo vsakega posameznika posebej, d) spremljanjem meritev 

spraševalca in udeleženca hkrati (ali izvedba meritev brez prisotnosti ostalih oseb), e) 

primerjavo fizioloških korelatov (srčnega utripa, temperature kože in elektrodermalne 

aktivnosti), merjenih s termografsko kamero in ločenimi merilnimi instrumenti hkrati, f) večjim 

motiviranjem posameznikov za induciranje lažne zgodbe, g) bolj robustno metodo, ki bo izzvala 

realen odziv pri lažeh in h) spremljanjem posameznika v vseh fazah meritev z vsemi merilniki.  

 

  SKLEP 

 

Klasične študije pri zaznavanju zavajanja se po navadi usmerijo na raziskovanje z uporabo 

tehnik, ki vključujejo spremembe v aktivnosti avtonomnega živčnega sistema, vendar pri 

množici objavljenih raziskav še vedno ostaja nejasna slika vzorcev, ki naj bi spremljala lažnivo 

vedenje. Poleg tega je v omenjenih preizkušnjah težko dobiti zanesljive povprečne podatke 

udeležencev in to posplošiti za širšo uporabo, ker se posamezniki preveč razlikujejo med seboj 

in je preveč dejavnikov, ki vplivajo na meritve. Pomembna je obravnava vsakega posameznika 

individualno in nato iskanje ustrezne povezave psihofizioloških odzivov in zavajanja. V 

magistrskem delu nismo potrdili nobene od zastavljenih hipotez, saj se laž z nobeno meritvijo 

ni statistično razlikovala od resnične pripovedi kljub sicer zaznani spremembi. Največji razlog 

je verjetno v premajhnem vzorcu udeležencev in tudi v kompleksnosti teme. Laganje se je zares 

izkazalo kot izjemno zapleteno delovanje, ki zahteva še več interdisciplinarnega sodelovanja 

pri proučevanju.  
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  PRILOGE 

 

Priloga  1. Vprašalniki 

 

Stanje 1 in 2 – TermoLaž 

 

Pred seboj imaš 15. stanj počutja. Preberi trditve in označi kako se počutiš v tem trenutku na štiri-

stopenjski lestvici (1 - sploh ne drži; 2 - nekoliko drži; 3 - pretežno drži; 4 - povsem drži).  Ni pravilnih 

ali napačnih odgovorov. Ne zaustavljaj se pri odgovorih, ampak samo izberi odgovor, ki najbolj 

predstavlja tvoje trenutne občutke. 

 

1. Počutim se mirno. * 

2. Počutim se varno. * 

3. Počutim se napeto. * 

4. Počutim se udobno. * 

5. Počutim se razburjeno. * 

6. Počutim se spočito. * 

7. Počutim se tesnobno. * 

8. Počutim se prijetno. * 

9. Počutim se samozavestno. * 

10. Sem živčen/-na. * 

11. Sem nemiren/-a. * 

12. Sem sproščen/-a. * 

13. Počutim se zadovoljno. * 

14. Počutim se zaskrbljeno. * 

15. Počutim se veselo. * 

 

 

Vprašanja vezana na pripovedovanje 

 

1. Katera zgodba je bila resnična? * 33% 1. Zgodba / 67% 2. Zgodba 

2. Med pripovedovanjem sem se počutil/-a 

vznemirjeno. * 
22% se strinjam / 78% se ne strinjam 

3. Lažje bi pripovedoval/-a, če bi bil/-a v sobi sama. 
11% sama / 11% samo z eno osebo / 11% 

vseeno mi je / 67% z več osebami 

4. Imel/-a sem težave izbrati zgodbo, ki bi bil/-a 

prepričljiva. 

11% se močno ne strinjam / 34% se ne 

strinjam / 22% se močno strinjam / 33% se 

strinjam 

5. 2 minuti za pripravo mi je bilo premalo. 

22% se močno ne strinjam / 45% se ne 

strinjam / 22% se močno strinjam / 11% se 

strinjam 

6. Neprijetno mi je bilo govoriti RESNIČNO 

zgodbo. 

56% se močno ne strinjam / 22% se ne 

strinjam / 22% se strinjam 

7. Neprijetno mi je bilo govoriti LAŽNO zgodbo. 

22% se močno ne strinjam / 22% se ne 

strinjam / 22% se močno strinjam / 34% se 

strinjam 

8. Izbral/-a sem zgodbi, ki bi naredili boljši vtis o 

meni. 

44% se močno ne strinjam / 56% se ne 

strinjam 

9. Izbral/-a sem zgodbi, ki bi bili zabavni. 
22% se močno ne strinjam / 67% se ne 

strinjam / 11% se strinjam 

10. V resnični zgodbi sem uporabil/-a elemente 

neresnice. 

78% se močno ne strinjam / 11% se ne 

strinjam / 11% se strinjam 
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11. V lažni zgodbi sem uporabil/-a elemente resnice. 
45% se močno ne strinjam / 33% se ne 

strinjam / 22% se strinjam 

12. Pozoren/-a sem bil/-a na izbiro besed. 
33% se ne strinjam / 11% se močno strinjam 

/ 56% se strinjam 

13. Pozoren/-a sem bil/-a na svoje vedenje. 
11% se močno ne strinjam / 33% se ne 

strinjam / 56% se strinjam 

14. Težko sem se skoncentriral/a. 

22% se močno ne strinjam / 56% se ne 

strinjam / 11% se močno strinjam / 11% se 

strinjam 

 

Splošna vprašanja 

 

1. Prvi vtis bo vplival na to kakšno mnenje imajo 

ljudje o meni. 

11% se močno ne strinjam /11% se močno 

strinjam / 33% se ne strinjam / 45% se 

strinjam 

2. Želim, da so ljudje z menoj iskreni v vseh 

pogledih. 

45% se močno strinjam/ 11% se ne strinjam / 

44% se strinjam 

3. Sebe lahko označim za dobrega/-o lažnivca/-ko. 
22% se močno strinjam / 45% se strinjam / 

33% se ne strinjam 

4. V družbi sem zelo pozoren kako se vedem. 

11% se močno ne strinjam /11% se močno 

strinjam / 33% se ne strinjam / 45% se 

strinjam 

5. Med neznanci sem pazljiv/-a na izbiro besed. 
11% se močno strinjam / 22% se ne strinjam 

/ 67% se strinjam 

6. Menim, da je laganje nesprejemljivo v vseh 

pogledih. 

11% se močno ne strinjam / 67% se ne 

strinjam / 22% se strinjam 

7. Lagati tujcu je lažje kot nekomu, ki te pozna. 56% se močno strinjam / 44% se strinjam 

8. Lažje je lagati nekomu nasprotnega spola. 
33% se močno ne strinjam / 67% se ne 

strinjam 

9. Lagati je potrebno takrat, ko ne želiš koga 

prizadeti. 

11% se močno strinjam / 67% se ne strinjam 

/ 22% se strinjam 

10. Kako pogosto se zlažeš? 
56% enkrat na teden / 11% se ne lažem / 

33% večkrat na teden 

11. Prisotnost kamere in ostalih instrumentov me je 

motila 

75% se močno ne strinjam / 25% se ne 

strinjam 

 

Odgovori na vprašanje v pogovoru: » Kakšna je po tvojem mnenju lastnost »uspešnega« 

lažnivca?« 

 

»Dober lažnivec je ful sproščen in si hitro lahko nekej zmisli, ker na primer jst sm tukej zmrznu.« 

» Lastnost dobrega lažnivca je, da tudi če ga nekdo pelje na led, se zna izvit. Dober lažnivec si, če 

se boš znal spravit ven, ko se boš zagovoril.« 

»Za dobrega lažnivca moreš bit prepričljiv in miren.« 

»Za prepričljivo zgodbo, ne moreš blefirat o nečem kar nimaš pojma, ker se hitro zaplezaš. Torej, da 

si dober lažnivec moreš dobro poznat situacijo.« 

»Lažnivci nimajo sprememb v glasu in nimajo posebne mimike.« 

»Več kot poveš detajlov, bolj ti bodo ljudje verjeli.« 

»Kot dober lažnivec se ne smeš zmesti in takoj odgovori, ne sme se ti zatikat, ne smeš imeti čudnih 

mimik, aja in moreš biti miren.« 

»Dober lažnivec more sam sebe prepričat, da res verjame.« 
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Priloga  2. Izjava o sodelovanju  

 

 

 

Izr. prof. dr. Gregor Geršak 

Fakulteta za elektrotehniko 

Laboratorij za metrologijo in kakovost 

Tržaška 25 

1000 Ljubljana 

 

 

datum: _____________  

   

 

IZJAVA 

 

Spodaj podpisani Gregor Geršak, vodja projekta preučevanja zavajanja s termografsko kamero, 

izjavljam, da bodo vaši fiziološki, video in biometrični podatki uporabljeni le v raziskovalne 

namene Laboratorija za metrologijo in kakovost (LMK) Fakultete za elektrotehniko Univerze 

v Ljubljani. Podatki bodo obdelani v obliki skupinskih povprečjih. Pri tem se zavezujemo, da 

boste ostali anonimni. 

Udeleženec je upravičen do rezultatov svojih meritev. V kolikor želi, ga lahko obvestimo o 

bistvenih izsledkih raziskave. Udeleženec lahko od meritev brez navajanja razlogov kadarkoli 

odstopi. 

 

 

 

Spodaj podpisana testna oseba 

_____________________________________________________________, soglašam s svojo 

udeležbo v meritvah in izjavljam, da dovoljujem anonimno uporabo zbranih fizioloških 

podatkov in video zapisov za znanstveno‐raziskovalne namene. 

 

 

 

 

Podpis testne osebe: 

 

 

 

Podpis vodje projekta: 

 

Datum:____________
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izjava o avtorstvu 2012 

 

 

PODATKI O ŠTUDENTU/-KI 

 

IZJAVA 

S svojimi podpisom zagotavljam, da: 

je predloženo magistrsko delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela; 

sem poskrbel/-a, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 

predloženem delu, ustrezno navedena oz. citirana; 

sem poskrbel/-a, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v seznamu 

virov, ki je sestavni element predloženega dela; 

sem pridobil/-a vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v predloženo 

delo in sem to tudi jasno zapisal/-a v predloženem delu; 

se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v obliki 
skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli oziroma 

ideje predstavljene kot lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah, 
Uradni list RS št. 21/95, 68/2008), morebitna kršitev pa pomeni tudi hujšo disciplinsko 

kršitev po določbah Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani; 

se zavedam škodljivih posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 

delo in za moj status na Pedagoški fakulteti; 

so elektronska oblika magistrskega dela, naslov (slov., angl.), povzetek (slov., angl.) ter 

ključne besede (slov., angl.) identični s tiskano obliko magistrskega dela ter soglašam z 

objavo elektronske oblike magistrskega dela v zbirki »Dela PeF UL«; 

dovolim javno objavo osebnih podatkov, vezanih na zaključek študija na spletnih straneh PeF 

UL in v publikacijah PeF UL; 

je magistrsko delo lektorirano in urejeno skladno s fakultetnim Pravilnikom o podiplomskem 

študiju 2. stopnje za nove študijske programe. 
 

Datum   Podpis avtorja/-ice    
 

 
 

 
 

 

 

 

Referat za podiplomski študij PeF UL 

IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA 
2. stopnja 

Ime in priimek       AJDA CENTA     

Študijsko leto prvega vpisa v 1. letnik                        2016 / 17 magistrskega 

študijskega programa     KOGNITIVNA ZNANOST   



 

 

P O T R D I L O 

 

Spodaj podpisana Ksenija Pečnik, profesorica slovenščine, potrjujem, da sem 

lektorirala magistrsko delo Ajde Centa. 

 

Ksenija Pečnik 

 

 

 

 

 

 

 
Orehova vas, 9. 9. 2019 

 


