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1 POVZETEK 

 
 raziskovalni nalogi Laž – našemljena resnica sem raziskovala kako lahko 

prepoznamo laži in se pred njimi tudi zavarujemo. Želela sem ugotoviti, 

kateri dejavniki vplivajo na to, da ljudje lažemo drug drugemu in zakaj.  

 
Kako sem se lotila raziskovalne naloge: 
 

� Poiskala sem literaturo v knjižnicah in na internetu. 

� Pripravila sem anketni vprašalnik ter ga razdelila med učence šestega in 

devetega razreda. 

� Ankete sem pregledala in se na podlagi odgovorov lotila računalniške 

obdelave in analize. 

� Preko elektronske pošte sem vzpostavila stik z gospo Barbaro Kumer 

(delavko na Policijski postaji Celje). Poslala mi je svojo diplomsko nalogo, da 

sem lahko dobila odgovore na vprašanja iz intervjuja.  

� Pogovorila sem se s šolsko psihologinjo gospo Tanjo Branisel in jo 

povprašala, kakšno je strokovno mnenje o tem, zakaj ljudje lažemo in kaj 

vpliva na ta dejanja.  

� Na koncu sem raziskovalno nalogo oblikovala in pregledala. 

V 
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2 ZAHVALA 

 
edno je v zakulisju veliko ljudi, ki pomagajo gladiti pot in uresničevati podvig, 

kakršen je ta raziskovalna naloga. Zahvaljujem se svoji mentorici, prof. Gordani 

Rubelj, ki mi je dala začetni zagon, pomagala z nasveti in me vzpodbujala z izjemnim 

zaupanjem vame. Hvaležna sem staršem za njihovo neverjetno potrpežljivost, spodbudo ter 

njihovo dobro voljo, s katero so mi svetovali in pomagali pri pripravi raziskovalne naloge. 

Hvala Policijski postaji Celje in gospe Barbari Kumer za velikodušno pomoč in za to, da je 

mojim skromnim poskusom dodala lesk. Zahvaljujem se šolski psihologinji, gospe Tanji 

Branisel, ki ima pogled usmerjen v prihodnost in zna prepoznati njene možnosti. Prav 

tako se zahvaljujem lektorici, magistri Gordani Rodinger, ki je vzela raziskovalno nalogo 

pod drobnogled in ji dodala piko na i.    

Posebna zahvala gre čudoviti, predani osebi, ki zna iz mene izvabiti najboljše in ki z mano 

deli vse moje sanje in načrte – sestri Evi Lorenčič.  

 

Brez vseh zgoraj naštetih, brez njihove podpore in spodbude, ki sta me navdajali z mislijo, 

da je vse mogoče, ne bi mogla raziskovalne naloge izpeljati do konca. 

 

Hvala vsem za pomoč! 

V 
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3 UVOD 
 

em učenka 9. razreda OŠ Pesnica. Te raziskovalne naloge sem se lotila zato, 

ker sem hotela raziskati, zakaj ljudje lažemo, kaj nas pripravi do laganja in 

zakaj je laž postala skoraj vsakdanja navada. 

 

Raziskovanje vseh zastavljenih vprašanj so mi bili izziv za raziskovalno nalogo, ki 

sem jo naslovila Laž – našemljena resnica.  

 

3.1 CILJI NALOGE 
 

Odgovore želim pridobiti na naslednja vprašanja: 
 

• ali so se učenci OŠ Pesnica že kdaj zlagali; 

• kako pogosto lažejo učenci OŠ Pesnica; 

• zakaj ponavadi lažejo učenci OŠ Pesnica; 

• komu ponavadi lažejo učenci OŠ Pesnica; 

• ali imajo slabo vest, ko lažejo; 

• ali lažejo v slabe ali dobre namene ali v oboje; 

• kako odgovorijo v primeru, ko jih nekdo vpraša ali govorijo resnico; 

• kako ugotovijo, da jim določena oseba laže; 

• ali se jim je že zgodilo, da se jim je nekdo zlagal in jih s tem prizadel; 

• kako odreagirajo, ko ugotovijo, da se jim je nekdo zlagal in s tem tudi 

škodil; 

• ali ločijo med >>malo<< lažjo in lažjo, ki >>presega meje<<; 

• ali poznajo kakšno napravo, s katero lahko ugotovimo, ali določena oseba 

laže. 

S 
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3.2 METODE DELA 
 

 letošnjem šolskem letu sem želela narediti raziskovalno nalogo. Odločila 

sem se, da jo izvedem na področju psihologije. Poiskala sem temo, ki me 

zanima – laž. Sklenila sem, da raziščem kaj vse se skriva za lažjo.  

 
Naloga je nastala s pomočjo literature, v sodelovanju preko interneta z gospo 

Barbaro Kumer, v sodelovanju s šolsko psihologinjo gospo Tanjo Branisel in s 

pomočjo podatkov, ki sem jih izbrskala po spletu, nekaterih knjigah in revijah. 

 

Na začetku raziskovalne naloge sem se odločila, da poiščem nekaj literature o 

temah v zvezi z lažjo. Nato sem sestavila anketni vprašalnik, ki je obsegal 12 

vprašanj. Vprašalnik sem razdelila med učence šestega in devetega razreda. 

Pripravila sem tudi vprašanja za oba intervjuja, ki sem jih nato zastavila policijski 

delavki gospe Barbari Kumer ter šolski psihologinji gospe Tanji Branisel. Sledila 

je skrbna analiza pridobljenih podatkov, podkrepljena s tabelami in grafikoni. V 

raziskovalno nalogo sem vnesla še fotografijo, ki je nastala ob obisku pri šolski 

psihologinji Tanji Branisel.  

3.3 HIPOTEZE 
 
Menim, da bom z raziskovalno nalogo ugotovila: 
 

• Da so vsi učenci, tako 6. kot tudi 9. razredov, že najmanj enkrat lagali, ne 

glede na to, ali je bila laž >>velika<< ali >>mala<<. 

• Da učenci obeh razredov lažejo vsaj enkrat na dan. 

• Da učenci ponavadi lažejo zato, da z resnico ne prizadenejo drugega ter da 

se izognejo težavam in vprašanjem. 

• Da večina šestošolcev le redko laže staršem, sestri ali bratu, prijateljem, 

sestrični ali bratrancu in učiteljem. Po mojem mnenju učenci 6. razredov 

V 
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ne lažejo teti ali stricu, fantu ali punci in starim staršem. Mislim, da 

pogosto ne laže noben učenec 6. razreda. 

Za učence 9. razredov pa predvidevam, da pogosto lažejo samo učiteljem. 

Redkokdaj se verjetno zlažejo staršem, sestri ali bratu, prijateljem ter 

sestrični ali bratrancu. Večina učencev (le nekaterih izjem) po mojem 

mnenju nikoli ne laže teti ali stricu, fantu ali punci ter starim staršem. 

• Da imajo učenci, tako 6. in 9. razredov ponavadi slabo vest, ko lažejo, 

nekaj manj jih ima vedno slabo vest, skoraj nihče (razen izjem) pa nima 

nikoli slabe vesti. 

• Da večina anketiranih učencev laže v dobre namene in le redko tudi v 

slabe. Samo v slabe namene, pa mislim, da ne laže nihče. 

• Da večina učencev, v primeru, da so se zlagali prijatelju oz. prijateljici 

odgovorijo >>Tebi že nisem lagal/a<<, ali pa imajo svoje fraze, ki jih 

pogosto uporabljajo.  

• Da učenci ponavadi ugotovijo, če jim kdo laže, z mimiko, po izrazu na 

obrazu ter glede na potrtost in jezo. 

• Da se je že vsem zgodilo, da se jim je nekdo zlagal in jih prizadel, vendar 

mislim, da vsi niso hoteli tega napisati v anketo. 

• Da je večina učencev (ko se jim nekdo zlaže) prizadetih ali jeznih ali pa se 

počutijo kako drugače. 

• Da večina učencev 9. razredov ve, kaj je resna laž in so glede na svoje 

presoje v anketi tudi obkrožili tiste primere, ki so se jim zdeli resna laž. 

Pri učencih 6. razredov pa nisem prepričana ali jih večina ve, kaj je resna 

laž ali ne. Menim pa, da vsaj polovica učencev loči med >>malo<< lažjo in 

lažjo, ki presega meje. 

• Da glede na obveščenost otrok dandanes ter na mnogo dejavnikov, ki 

omogočajo čim večjo otrokovo ozaveščenost (televizija, radio, računalnik, 

filmi, igrice), menim, da tako učenci 6. kot seveda tudi 9. razredov, 

poznajo vsaj eno napravo, s katero lahko strokovnjaki, ki se s tem 

ukvarjajo, ugotovijo ali določena oseba laže.   
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4 TEORETIČNI DEL 

4.1 KAJ JE LAŽ 
 

oliko let, kolikor je stara resnica, je stara tudi laž. Tisoče let se vodi borba 

med resnico in lažjo, med dobrim in zlim.  

 
Definicij laži je toliko, kolikor je ljudi na našem planetu. V bistvu je laž način 

pridobivanja koristi, od materialne koristi do ugleda in visokih pozicij v družbi, in 

prikrivanja na drugi strani. Dejstvo je, da laž ni prirojena, ampak je privzgojena – 

naučena. Najbolj nevarna laž je laž, ki dobi status resnice. (Roso, 1987) 

 
Laganje je že dolgo sestavni del vsakodnevnega življenja, a ga je psihologija kljub 

temu zanemarjala ter prepuščala teologom in etikom. Zdaj psihologi ugotavljajo, 

da je laganje namerna napačna predstavitev realnosti presenetljivo skupno vsem 

ljudem in nadvse zapleten pojav. (Walters, 2003)  

4.1.1   ZAKAJ LAŽEMO 
 

trokovnjaki kot vzrok za laganje na prvo mesto postavljajo strah, ki je 

najpogostejši motiv za laganje. Strahovi so lahko racionalni ali iracionalni, 

učinek laganja pa je podoben začasnemu zavetišču pred (namišljeno) kaznijo. 

Laganje, motivirano s strahom, je lahko vzorec, ki sega že v otroštvo in ga je 

težko spremeniti. Če je v človeku nenehno prisoten strah pred kaznovanjem, 

lahko laganje postane navada, kar je drugi najpomembnejši  

vzrok za laganje. Laganje postane navada, ki se oblikuje skozi  

trajno prakso, prek katere laganje postane nekakšen "refleks",  

prisilno vedenje oziroma prisilno laganje. Ljudje, ki lažejo  

"refleksno", tudi ko jih soočimo z resnico, vztrajajo, da je  

laž resnica. S konfrontacijo se prisilno laganje navadno še okrepi. Vzrok laganja 

je lahko tudi posnemanje vzornikov. Ko ljudje vidijo lagati druge, še posebno, ko 

se jim laž obnese, postanejo bolj pripravljeni lagati tudi sami. Končno pa ljudje 

lažejo zato, ker menijo, da ne bodo dobili tega, kar želijo, če bodo govorili 

T

S 

Človeku ne morete Človeku ne morete Človeku ne morete Človeku ne morete 
preprečiti, da bi vam preprečiti, da bi vam preprečiti, da bi vam preprečiti, da bi vam 
lagal, ni pa vam treba lagal, ni pa vam treba lagal, ni pa vam treba lagal, ni pa vam treba 

verjeti njegovimverjeti njegovimverjeti njegovimverjeti njegovim    
lažem.lažem.lažem.lažem.    
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resnico. Od vseh naštetih glavnih razlogov za laganje, bi lahko torej kot "prisilno 

laganje" opredelili samo laganje iz navade. Obstaja tudi tako imenovano patološko 

laganje, ki pa je povezano z nekaterimi psihiatričnimi diagnozami in psihičnimi 

motnjami, ki večinoma izvirajo iz obdobja odraščanja. (Walters, 2003) 

4.1.2   RESNICA SKOZI OTROŠKE OČI 
 

aganje je splošen način vedenja in otrok mu je izpostavljen ves čas. Otrok se 

nauči laganja v izkušnjah z drugimi. Otroka je tako rekoč nemogoče zaščititi 

pred lažmi drugih. Otroci do petega leta starosti navadno ne lažejo zato, da bi 

koga prevarali ali ogoljufali. A ko starši pri otroku opazijo tako vedenje, morajo 

biti zelo pozorni. Če otroka ne odvadijo, lahko laganje postane navada, ki ga bo 

spremljala v puberteto in še dlje. Šest, sedem let stari otroci že znajo ločiti laž 

in resnico. V tej starosti začnejo lagati z namenom. Le redko pa pomislijo na 

posledice laži. Pomemben jim je trenutni učinek laži.  

 

Zakaj otroci lažejo? Lažejo lahko, da se izognejo kazni, da bi bili pohvaljeni, da bi 

se maščevali … 

 

V takih primerih bi si morali starši vzeti čas in se z otrokom pogovoriti o 

nekaterih ključnih temah, ki obsegajo razliko med realnostjo in namišljeno 

realnostjo ter laganjem in resnicoljubnostjo ter pomen poštenosti doma in v 

skupnosti. Pretiravanje, sprevračanje resnice, skrivanje dejstev ali izmišljanje 

zgodb, vse to je normalna stopnja v otrokovem razvoju. To, kar bi moralo starše 

še posebno skrbeti, je prisilno laganje, ko otrok redno laže, tudi če nima 

nobenega očitnega razloga. Prisilno laganje lahko nakazuje na zgodnje stopnje 

večjih vedenjskih motenj, ki so posledica hiperaktivnosti, pomanjkanja 

pozornosti in drugih motenj. V takih primerih lahko prisilno laganje spremljajo 

drugi vedenjski problemi, kot so kraje, agresivnost, izostajanje iz šole, 

izgubljanje stvari, težave z avtoritetami. V takih primerih je treba poiskati 

strokovno pomoč. (Walters, 2003. Revija Mama, št. 79, 2004)  

 

L
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4.1.3   KATERI DEJAVNIKI SO NAVZOČI V VSAKI SITUACIJI, V   
KATERI PRIDE DO PREVARE 

 

Trije dejavniki so navzoči v vsaki situaciji, v kateri pride do prevare: izbira, 
priložnost in sposobnost. Če razumete te tri dejavnike, je v vaših rokah ključ do 
razumevanja, zakaj in kako pride do prevare, kako jo prepoznati, in kako 
zmanjšati možnosti, da se zgodi vam.  
 

Izbira je eden izmed ključnih dejavnikov, ki spremljajo laganje. Človeku se na 
primer zdi, da je pod pritiskom in da mu rahlo prikrojena resnica prinaša več 
možnosti, zato se odloči za neko vrsto laži. Morda misli, da mu laž ali polresnica 
lahko pomaga, da se izogne kaznovanju ali negativni oceni.  

 

Priložnost je edini ključni dejavnik laganja, na katerega  

lahko vsaj delno vplivamo. Če ne želimo biti tarča laži,  

ustvarimo vtis, da ni vredno ciljati na nas. Človeku, ki nam  

želi lagati, mora biti jasno, da mu laž ne bo prinesla  

nagrade. Mi pa se moramo naučiti tehnik odkrivanja laži  

in načinov, kako se soočamo z njimi, ko se pojavijo. S tem zredčimo priložnosti, 
da bi nam ljudje lagali, zmanjšamo verjetnost, da se bodo poslužili laži, tudi če se 
pojavi priložnost za to, in omilimo škodo, ki bi nam jo lahko povzročila morebitna 
laž, če bi kdo kljub vsemu izrabil priložnost.  

 

Sposobnost učinkovitega laganja je odvisna od komunikacijskih spretnosti in inte-
lektualne moči. To ne pomeni, da so komunikativni ljudje bolj nagnjeni k zavaja-
nju, a če se odločijo lagati, bodo pri tem bolj uspešni. Tisti, ki nimajo tako močno 
razvite sposobnosti komunikacije, da bi jim pomagala pri laganju, se morajo zato 
veliko bolj truditi. Žal je nekaterim laganje skoraj v naravi. (Walters, 2003) 

4.1.4   KAKŠNA JE RAZLIKA MED LAGANJEM, KI NI RESNA   
TEŽAVA, OD LAGANJA, KI PRESEGA MEJE 

 

aganje, ki ni resna težava, so zgodbe, ki si jih izmišljujejo otroci v starosti od 
štiri do pet let. To je normalno, saj malčki uživajo v poslušanju zgodb in v 

izmišljanju za lastno zabavo. Starejši otrok ali najstnik morda laže zato, da bi se 
zaščitil, da bi se, denimo, izognil kakemu opravilu ali odgovornosti za svoja 

L 

    
Laž ni nikoli slučajna, Laž ni nikoli slučajna, Laž ni nikoli slučajna, Laž ni nikoli slučajna, 

zanjo se vedno zanjo se vedno zanjo se vedno zanjo se vedno 
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dejanja. Drugi najstniki lažejo, da bi zaščitili svojo zasebnost ali da bi si pomagali 
pri vzpostavitvi psihološke ločenosti in neodvisnosti od staršev (zanikanje, da so 
se pozno zvečer izmuznili ven s prijatelji).  

Laganje pa včasih nakazuje na resne čustvene probleme. Obstajajo otroci in 
najstniki, ki jih laganje ne moti, kot tudi ne to, da imajo koristi na račun drugih. 
Nekateri najstniki pogosto uporabljajo laganje, da bi prikrili kak drug resen 
problem. Na primer: najstnik z resnim problemom z drogami ali alkoholom laže, da 
bi prikril resnico, kje in s kom je bil, kaj je počel, za kaj je porabil denar ... 
(Walters, 2003) 

4.2 KAKO LAŽ PREPOZNAMO 
  

ri prepoznavanju laži moramo biti pozorni na: spremembe glasu, izraz na 
obrazu, oči (očesni stik, očesni videz, mežikanje), položaj rok in telesne 

položaje.  
  

Spoznati morate človekovo vedenjsko stalnico ali običajno  

vedenje, preden lahko prepoznate pomembna odstopanja od 

njega. Ključ za prepoznavanje neiskrenega vedenja je v 

prepoznavanju premika ali odklona od običajnega čustvenega 

ali mentalnega stanja. Edina možnost, da prepoznate ta  

odklon pri ljudeh, s katerimi komunicirate, izvira iz precej dobrega razumevanja 
njihovega običajnega vedenja. (Walters, 2003: 47)  

4.2.1   SPREMEMBE GLASU 
 

valiteto glasu določajo tri značilnosti: višina, glasnost in hitrost govora. 
Stres ali napetost običajno povzročita razliko v vsaj enem od treh določil 

kvalitete glasu. Na splošno ti simptomi ne izražajo prevare, temveč le to, da je 
govorec napet. (Walters, 2003: 76)  

4.2.2   IZRAZ NA OBRAZU 
 

ot opazovalci lahko marsikaj opazimo, če smo pozorni na spremembe ali 
odsotnost sprememb v izrazu na obrazu. Najprej moramo začutiti kakšen je 

človekov trenutni čustveni odziv – jeza, potrtost ali kaj drugega. S pogledom na 
poteze njegovega obraza lahko določimo intenzivnost njegovega čustvenega 

P 

K 
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Vašemu sogovorVašemu sogovorVašemu sogovorVašemu sogovorniku niku niku niku 
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dokazovati svoje dokazovati svoje dokazovati svoje dokazovati svoje 
iskrenosti. Vi mu iskrenosti. Vi mu iskrenosti. Vi mu iskrenosti. Vi mu 

morate dokazati, da morate dokazati, da morate dokazati, da morate dokazati, da 
laže.laže.laže.laže.    
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odziva. Obraz vsakega človeka je poln črtic in gub; globina, pojav ali izginotje teh 
črtic in gubic pa je odvisno od napetosti ali sproščenosti mišic pri vsakem izrazu. 
Največkrat je tako, da je čustvo, ki zareže globoke črte ali povzroči močno 
krčenje obraznih mišic, zelo intenzivno. Moč čustvenega odziva se kaže v 
intenzivnosti izraza. Vsak od nas pa ima samosvoje odzive in sebi lastno globino 
doživljanja, ki je lahko popolnoma drugačna od odzivnosti kogarkoli drugega. Zato 
ne moremo primerjati odzivov drugih s svojimi, temveč moramo vedno iskati 
odstopanja v odzivih vsakega posameznika od njegove vedenjske stalnice, ki jo 
morate poznati, da bi lahko zanesljivo presodili njegovo vedenje. Ne moremo 
primerjati različnih ljudi med seboj, temveč odstopanja znotraj vedenja istega 
človeka. (Walters, 2003: 97, 98) 

4.2.3   OČI (OČESNI STIK, OČESNI VIDEZ, MEŽIKANJE) 
 

no izmed najtrdovratnejših prepričanj o človeškem vedenju in prevari je, da 
lahko zanesljivo presodimo človekovo verodostojnost izključno s tem, da mu 

pogledamo v oči. Strokovnjaki so na podlagi številnih raziskav dognali, da med 
pogovorom nikoli ves čas ne vzdržujemo očesnega stika s sogovornikom. Kadar 
pogovor za nas ni prijeten, kadar imamo občutek manjvrednosti ali kadar 
preziramo sogovornika, bomo zelo verjetno prekinjali očesni stik med pogovorom. 
Medtem ko se pogovarjamo s sogovornikom, moramo biti pozorni tudi na videz 
oči. Tako lahko ugotovimo, kakšno je videti oko, kakšne oblike je, kako leži, 
kakšne so poteze okoli njega. Če so oči široko odprte, z visoko dvignjenimi 
obrvmi, je sogovornik presenečen ali šokiran. Pri nekaterih ljudeh lahko 
zasledimo tako imenovani san paku ali >>tri beline<<. Ponavadi sta vidna dva bela 
predela očesa – eden na notranji (ob nosu) in drugi na zunanji meji očesa. Pri 
nekaterih ljudeh se, kadar so prestrašeni, šokirani, presenečeni ali doživljajo 
skrajno paniko, pokažejo trije ali celo štirje predeli beločnice. Obenem so 
ponavadi obrvi visoko privzdignjene. Za človeka, ki se mu to dogaja, je situacija 
skrajno stresna. Večina mežikanju ne pripisuje posebnega pomena. Dejavniki, ki 
vplivajo na nihanja v pogostosti mežikanja, so nošenje kontaktnih leč, suh zrak, 
alergije, uživanje določenih zdravil in številne druge spremenljivke. Zanimivo pa 
je, da je mežikanje povezano s količino stresa, ki smo mu izpostavljeni; kako 
pogosto mežikamo, kadar smo pod stresom, pa sovpada s hitrostjo procesiranja 
naših možganov. Pogostejše mežikanje nakazuje hitrejše razmišljanje. Ta človek 
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iz neznanega razloga hitro ustvarja in presoja svoje misli, ko pripravlja sporočilo, 
kar je zanesljivo znamenje, da doživlja spremembo v ravni mentalnega stresa.   
(Walters, 2003: 102, 105, 108) 

4.2.4   POLOŽAJ ROK 
 

 lažjo je povezanih le zelo malo gibov rok. Tisti, ki so, se pojavijo istočasno z 
drugimi verbalnimi ali neverbalnimi znaki oziroma telesnimi gibi, ki se 

razlikujejo od individualnih kretenj in načina premikanja. Na prsih prekrižani roki 
predstavljata eno izmed tistih oblik vedenja, za katero marsikdo verjame, da 
pomeni >>zapiranje<< komunikacije ali celo nakazuje prevaro. Prekrižani roki lahko 
izražata občutljivost za določeno temo, včasih pa prekrižani roki pomenita samo 
prekrižani roki in nič drugega. Kadar poskušamo ugotoviti skriti pomen 
prekrižanih rok, moramo biti pozorni tudi na druge neverbalne znake in na vsa 
verbalna znamenja, ki se pojavljajo istočasno. Velika večina gibov rok in dlani, ki 
jih opazimo pri ljudeh, je povezana s prilagajanjem spreminjajočim se ravnem 
stresa, ki ga človek doživlja. (Walters, 2003: 109, 110) 

4.2.5   TELESNI POLOŽAJI 
 

rva splošna trditev, ki jo lahko postavimo, je, odklon sogovornikovega telesa 
proč od vas ni dober znak. Če se vaš sogovornik nagne nazaj in se s tem 

oddalji od vas, lahko to razumete kot izraz njegove želje, da bi se odmaknil od 
vas ali od teme pogovora, ki sta jo načela. Različica tega položaja je opazen nagib 
v levo ali v desno. Zanimivo je, kako pogosto boste opazili, da je nagib v smeri 
neke vrste izhoda ali druge možnosti umika iz prostora. Sklepamo lahko, da gre 
za nekakšen beg iz situacije. Nasprotno gibanje – če se človek nagne k vam, to ne 
pomeni nujno, da sprejema vas ali to, kar govorite. Prav možno je, da vas poskuša 
nadzirati, vas nadvladati ali celo prestrašiti. Ko se to zgodi, pozorno prisluhnite 
njegovim besedam. Prav tako je treba biti pozoren na zven in kvaliteto njegovega 
glasu, v njem lahko namreč zaznate prikrito nasilje in željo po nadvladi. V tem 
primeru lahko sklepamo, da se sogovornik odziva z jezo ali agresivnostjo. Če pa 
človek sedi togo in ravno, verjetno poskuša nadzirati samega sebe, vse svoje gibe 
in govorico telesa. Svojih občutkov in čustev ne izraža iskreno, ki jih čuti v tem 
trenutku. Obstaja še nekaj takšnih prefinjenih znakov bega, ki jih lahko izražajo 
posamezni deli telesa. Če opazite zasuk v bokih ali obrat proč od vas in proti 

Z 
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izhodu, sogovornik zavrača pogovor ali bi najraje zbežal. Če se zasuk zgodi 
istočasno, ko odgovarja na vprašanje, ki ste mu ga zastavili, je zelo verjetno, da 
ni čisto iskren. Dodatna različica tega položaja je, če opazite, da se njegovi nogi 
premakneta zelo očitno v smeri proč od vas. To je še en znak izmikanja in 
zavračanja. (Walters, 2003: 122-124) 

4.3 VRSTE ODZIVOV GLEDE NA LAŽ 
 

sako od petih odzivnih stanj – sprejemanje, pretvarjanje, jeza, potrtost in 
zanikanje – je razvidno iz besednega in nebesednega vedenja. Kadar 

opazujete in poslušate ljudi, ki se sporazumevajo, opazujete njihove čustvene in 
spoznavne odzive na določeno temo. Natančna diagnoza vedenj je tudi odlično 
sredstvo za določanje korakov k rešitvi problema. Na podlagi analize vedenja se 
lahko odločimo, kako se naj odzovemo v pogovoru in odstranimo ovire za iskreno 
sporazumevanje. (Walters, 2003: 130) 

4.4 SPREJEMANJE 
 

prejemanje je odzivni mehanizem, s katerim končno prevzamemo 
odgovornost za svoja dejanja. Sprejemanje pomeni da  

poslušate sogovornika, ne da bi poskušali spreminjati njegove 

izjave ali podatke, ki vam jih daje. Tri osnovne vrste  

besednega izražanja nakazujejo, da človek čustveno in  

razumsko vedno bolj sprejema situacijo.  

To so: kazenska izjava, izjava o tretji osebi in krivdna izjava.  

Kazenska izjava je pravzaprav vprašanje o tem, kakšno vrsto kazni lahko 
pričakujete za svoje neprimerno vedenje.  
 

Na primer: Če bi ujeli podrejenega v službi, da goljufa pri honorarnih urah, bi ga 
verjetno zanimalo: 

• >>Ali me boste odpustili?<< 

• >>Mi boste znižali plačo?<< 

• >>Ali to pomeni črno piko pri oceni mojega dela?<< 
  

V 

S     
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Drugo obliko odziva imenujemo izjava o tretji osebi. V tem primeru človek ne 
prizna, da je lagal temveč se obnaša, kot da je to storila namišljena tretja oseba. 
Njegove izjave zvenijo takole: 

• >>Tega nisem jaz storil, a bom prevzel odgovornost.<< 

• >>Prevzel bom krivdo nase, da bomo mirno živeli naprej.<< 

• >>Bi vam bilo kaj laže, če bi vam rekel, da sem jaz to storil?<< 

• >>Ali hočete, da se zlažem in rečem, da sem bil jaz?<< 

Zadnja skupina izjav so krivdne izjave. Slišijo se skoraj tako, kot bi človek verjel, 
da lahko z dobrim dejanjem izniči slabo. Takšne izjave lahko slišite vsak dan na 
vseh področjih življenja in vsi bi lahko rekli nekaj podobnega kot: 

• >>Moj sin ni poškodoval avtomobila na parkirišču,  

a bom vseeno plačal del stroškov za popravilo.<< 

• >>Jaz ga nisem zlomil. Ali dovoliš, da ga poskusim  

zlepiti skupaj?<< 

• >>Nisem ga jaz izgubil, a bom poskusil najti novega.<< 

• >>Mi nismo povzročili tega izlitja strupenih plinov snovi, 

a bomo finančno prispevali za čiščenje vodnega vira.<< 

(Walters, 2003: 131, 135-137) 

4.5 PRETVARJANJE 
 

retvarjanje je poskus zakriti resničnost in je bolj ali  

manj blaga oblika prevare. Spremeniti hočemo način, na  

katerega nas in naša dejanja ali vlogo, ki smo jo odigrali pri  

nekem dogodku, vidijo drugi. Eden izmed načinov, kako se 

lahko soočamo z resničnostjo svojih neprimernih dejanj, je  

ta, da jih ublažimo in olepšamo z uporabo blagih, prizanesljivih besed.  

• Kraji rečemo na primer >>sposojanje<<. 

• Če nas ustavi policist na cesti, ko vozimo 200 kilometrov na uro, ne 
>>drvimo<<, temveč se >>prilagajamo prometu<<. 

• Otroci se ne >>tepejo<<, ampak mogoče otrok prizna, da je bratca >>samo 
malo porinil.<< 

• Otroci, ki so razdejali hišo, so samo >>malo razmetali<<. 

• Kupec, ki je kričal na prodajalko, je samo >>povzdignil glas<<. 

P 
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Obstaja več ključev, s katerimi lahko razkrijemo pretvarjanje. Prvi je ta, da se 
spomnimo, da ga lahko natančneje opredelimo kot izmikanje – ki je lahko ravno 
tako zavajajoče kot laganje. Kadarkoli slišite izumetničen stavek, ki vsebuje 
pretiravanje ali nekaj, kar se ne sklada popolnoma z vašim videnjem dogodka, 
bodite pozorni: vaš sogovornik ima morda skrite namene, za katere upa, da jih bo 
s pretvarjanjem prikril.  

4.5.1   VERSKE IZJAVE 
 

esnično verni ljudje živijo svoje življenje pošteno in z osebno integriteto, ki 
jo vsi opazijo in načeloma ne čutijo nobene potrebe, da bi vas kar naprej 

spominjali na to, da so verni. Njihovo življenje je svetel zgled načelnosti in 
moralne integritete ter govori samo zase. Redko kateri znan in priljubljen 
duhovnik komurkoli reče: >>Bog mi je priča.<< Prav tako papež ne reče: >>Prisežem 
pri svetem pismu.<< Skratka, redko kdo govori pridušanja kot so: 

• >>Pri bogu, da je tako.<< 

• >>Tako mi Bog pomagaj.<< 

• >>Sam Bog ve, da je tako.<< 

• >>Prisežem pri Bogu.<< 

4.5.2   VZGOJNA IN OSEBNA NAČELA 
 

zjave o osebnih načelih in vzgoji so podobne verskim, le da 

njihova vsebina ni vezana na vero. Osnovni element teh 

izjav so moralna načela. Gre za podobno načelo kot pri verskih 

izjavah, ko visoko moralnim ljudem ni potrebno govoriti o svojem 

značaju, ker ga ves čas živijo.  

 

 Primeri izjav, ki želijo pritegniti pozornost na osebne moralne vrednote ali 
dobro vzgojo so: 

• >>Tako sem bil vzgojen.<< 

• >>Nisem takšne vrste človek.<< 

• >>Dober delavec sem.<< 

• >>Nikoli se ne bi spustil tako nizko.<< 

• >>Sem star borec za pravice.<< 

R 
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Pretvarjanje se da zelo uspešno izvesti z besednim vedenjem, še posebno, če je 
človek izredno prepričljiv.  

4.5.3   PRETIRANA PRIJAZNOST 
 

časih je kdo zelo prijazen, potem ko je nekoga prevaral, ali preden je to 
storil, ker upa, da mu bo odpustil njegovo vedenje. Drži se starega 

pregovora, ki pravi: >>Muhe se lovi na med, na sladke besede ljudi.<< Upa, da mu 
bo svet odpustil prevaro, če bo dovolj prijazen do vseh, ki jih je zavedel in jih še 
zavaja. To seveda ne pomeni, da je prijaznost ali uglajeno vedenje le maska, a biti 
moramo pazljivi, kadar opazimo hlinjeno prisrčnost ali ponarejeno vljudnost, še 
posebno, če odvrača sogovorčevo pozornost od teme pogovora.  

(Walters, 2003: 141, 144-148, 150) 

4.6 ZANIKANJE 
 

anikanje je neposredno zavračanje resničnosti. Kar 90 odstotkov se zgodi v 
tem stanju odzivanja. Človek, ki uporablja zanikanje kot odziv, mora sam 

verjeti prevari, da je lahko močan in prepričljiv pri vzdrževanju in krpanju 
procesa zanikanja. Zanikanje je zelo krhek temelj in zahteva od prevaranta velik 
napor, da ga ustrezno podpre. Zanikanje je v resnici srce prevare. Je 
razpoloženje v katerem človek ustvarja, hrani in oznanja neresnico. Pri zanikanju 
gre za skrajno zavračanje resničnosti. Če ga nameravamo razkrinkati si moramo 
upati stopiti naravnost v čeljusti laži. Pri zanikanju so razumski procesi zaradi 
zavajanja drugih v polnem zamahu. Besedna znamenja osvetljujejo dejstvo, da 
človek dejavno ustvarja miselne načine, s katerimi zavaja tako sebe kot 
poslušalca.  

4.6.1   NEBESEDNI ZNAKI ZANIKANJA 
 

amo eno nebesedno znamenje je povezano z zanikanjem. Gre za poseben 
ramenski gib. Če človek skomigne, medtem ko odgovarja na vprašanje, je to 

močno znamenje, da verjetno laže.  
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Primer nebesednega zanikanja: 
 

Če vprašamo koga od zaposlenih, kako napreduje pri določenem projektu in 
odgovori: >>Dobro,<< obenem pa skomigne, vam zelo verjetno ni povedal resnice.  
 

Če skomigne z eno ramo ali z obema, medtem ko odgovarja na vprašanje, je to 
znamenje zanikanja prvih dejstev. Sam ne verjame ali ni prepričan o točnosti 
svojih izjav. Kadar opazite takšen odziv, se je vredno zamisliti in napasti z 
resnico prav tako, kot bi napadli, če bi bili soočeni z besednimi izrazi zanikanja.       

(Walters, 2003: 151, 153, 166, 167) 

4.7 JEZA 
 

eza ni aktivna oblika prevare, kot bi lahko rekli pretvarjanju niti jedro 
prevare kot zanikanje. Vendar pa pogosto čustveni odziv podpremo še s 

spoznavnimi reakcijami. V tem primeru podžiga boj, ne vodi v spravo, zato je zelo 
daleč od prejemanja resničnosti. Pojavi se ravno zato, ker smo razočarani nad 
resničnostjo in se odzovemo z zelo močnim mehanizmom boja za preživetje. 
Velika verjetnost, da se odzovemo z jezo, je tudi takrat, kadar nas kdo opozori 
na naše napake in spodrsljaje.  

 

Kadar se človek odzove z jezo, še to ne pomeni, da ni iskren; prav tako kot 
odsotnost jeze v odzivu ne pomeni, da je. Seveda lahko jezo uporabi strateško, 
da ga ne bi ujeli na laži, a tudi človek, ki smo ga po krivem obdolžili, ima pravico, 
da se razjezi (Walters, 2003)  

4.7.1   NEBESEDNI ZNAKI JEZE 
 

a se v človeku nabira jeza, lahko ugotovimo tudi po določenih položajih glave. 
Če se pogovor vrti okrog problematične teme, lahko opazimo, da ima 

sogovornik glavo rahlo nagnjeno nazaj, brada pa štrli poudarjeno naprej.  

 

Druga oblika vedenja, ki kaže, da je človek jezen ali sovražen, vključuje glavo in 
čeljust. V tem primeru se človek močno trudi nadzorovati svoja čustva. To lahko 
ugotovimo z opazovanjem čeljustnega sklepa – tisti del čeljusti, ki leži skoraj 
natančno pod ušesom. Kadar človek poskuša  nadzorovati naraščajočo jezo, lahko 

J 

D 
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opazimo krčenje čeljustnih mišic. To se zgodi, ker stiska čeljust ali celo škripa z 
zobmi, in je zanesljiv znak potlačene sovražnosti, ki jo človek na vse načine 
poskuša obdržati pod nadzorom. Če so sogovornikove veke priprte, in so obrvi v 
obliki črke V, sogovorniku narašča jeza ali sovražnost. V tem primeru so napete 
tudi ličnice in mišice okoli oči, predvsem tiste v očesnih kotičkih. Če prekriža 
roki visoko na prsih, s tem izraža ostro zavračanje tega, kar govorimo. Obenem 
se sliši kvaliteta glasu, ki postane bolj agresiven, iz vsebine govora pa veje jeza. 
Če obenem roki pod pazduho stisne v pest, je to še dodaten znak, ki je v skladu s 
celotno sliko. Tudi kazanje s prstom lahko izraža jezo. Če bi to kretnjo opazovali 
pri drugem z dovolj velike razdalje, bi se zdelo, kot da zabada človeka z bodalom 
ali nožem. Čim bolj živo maha s prstom, tem večja je njegova jeza. Če oseba 
agresivno maha s prstom in pri tem kaže navzdol proti tlom, mu bo kmalu 
prekipelo. V nekaterih primerih se takšno vedenje pojavi, tik preden človek 
postane fizično nasilen. 

(Walters, 2003: 167, 170, 174-176) 

4.8 POTRTOST 
 

otrtost je odziv na neko vedenje in ne čustvena motnja (kot depresija). 
Potrtost se pojavi, kot posledica dogodka, ki se je zgodil 

pred kratkim. Večinoma ne traja dolgo. V tem primeru je  

potrtost oblika odziva, s katerim se človek poskuša umakniti 

iz neprijetnih okoliščin, s katerimi se sooča, in se za nekaj  

časa zateči v osamo.  

Potrtost ni mehanizem, ki bi ga uporabljali za zavajanje. Potrtost povzroči nekaj 
podobnih težav kot jeza, ker se prav tako pojavi kot odgovor na izgubljanje 
nadzora nad razmerami. Vendar se tokrat človek odzove drugače: namesto da bi 
>>napadel<< navzven, se obrne navznoter in >>napade<< samega sebe. Kadar je 
potrt, človek odprto govori o tem, da je razočaran in da čustveno trpi.  

Na primer: 

• >>To me je resnično potrlo.<< 

• >>Ne vem, ali se lahko zdaj s tem soočim.<< 

• >>Preveč težav naenkrat se mi je nabralo.<< 

 

 

P 
Znamenja laži Znamenja laži Znamenja laži Znamenja laži 

iščemo na iščemo na iščemo na iščemo na 
napačnim mestih.napačnim mestih.napačnim mestih.napačnim mestih.    
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4.8.1   NEBESEDNI ZNAKI POTRTOSTI 
 

e redkokdaj izražamo samo eno obliko neverbalnega vedenja, in še ta lahko 
ima veliko različnih pomenov, ki so odvisni od prisotnosti drugih telesnih in 

govornih znakov. Eden takšnih primerov je spust brade proti prsim ali prsnici. Ta 
položaj glave lahko pomeni dvoje – potrtost ali sprejemanje. Če je med 
pogovorom sogovornik spustil brado na prsi ali na prsnico in po možnosti še 
globoko vzdihnil, lahko sklepate, da razumsko in čustveno predeluje možnost, da 
imamo morda prav, ali se začenja strinjati z našo trditvijo. V tem primeru 
sogovorniku ponudimo roko in mu začnemo govoriti o tem, kako smo prepričani, da 
bomo našli rešitev spora. Iskreno potrt človek včasih rahlo premika obrvi tako, 
da se te približujejo druga drugi in se skoraj združijo tik nad korenom nosu. Ta 
gib je izredno težko zaigrati, ne da bi bili resnično potrti. Če opazimo takšen 
odziv, poskusimo upočasniti tempo pogovora, uporabimo lahko nežen in 
potrpežljiv pristop in dati moramo človeku možnost, da izrazi svojo osebno 
bolečino. Globoko je namreč zakopan v svojem trpljenju, in dokler ne izrazi in 
razreši svoje bolečine, ne bo mogel polno sodelovati v pogovoru.  

(Walters, 2003: 176, 179-184)  

L 
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5 EKSPERIMENTALNI DEL 

 
 raziskovalno nalogo sem želela ugotoviti, zakaj lažemo in kateri dejavniki 

vplivajo na ta dejanja. Učence sem s pomočjo ankete povprašala, ali so se že 

kdaj zlagali, kako pogosto lažejo, zakaj ponavadi lažejo, komu ponavadi lažejo, ali 

imajo slabo vest, ko lažejo, ali se lažejo v dobre ali slabe namene, kako odgovorijo 

v primeru, da so se zlagali prijatelju/ici, kako ugotovijo, da jim oseba s katero se 

pogovarjajo laže, če se jim je že kdaj zgodilo da se jim je nekdo zlagal in jih 

prizadel, kako odreagirajo, ko ugotovijo, da se jim je nekdo zlagal, ali poznajo 

razlike med nedolžnimi lažmi ter lažmi, ki presegajo meje in če poznajo napravo, 

s katero lahko ugotovijo ali določena oseba laže. 

 

V raziskovalni nalogi sem anketirala učence OŠ Pesnica. Skupaj sem anketirala 59 

učencev, in sicer 18 deklic in 12 dečkov iz 6. razreda devetletke – skupaj 30 

učencev ter 17 deklic in 12 dečkov iz 9. razreda devetletke – skupaj 29 učencev. 

Anketne vprašalnike so izpolnjevali učenci, stari 10, 11, 13 in 14 let. Anketa je 

vsebovala 12 vprašanj. Na nekatera vprašanja (zakaj ponavadi lažeš, kako 

ugotoviš, da ti določena oseba laže, kako odreagiraš, ko ugotoviš, da se ti je 

nekdo zlagal, kaj je za tebe resna laž) so učenci odgovarjali z več odgovori. 

Anketo sem izvedla ob koncu oktobra 2006 na OŠ Pesnica.   

Z 
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Tabela 1: Vzorec anketirancev 

 Št. 
anketiranih 
učencev 

Št. deklic, 
starost 

Št. dečkov, 
starost 

Št. 
vprašanj v 
anketi 

Kdaj je bila 
anketa  
izvedena 

OŠ Pesnica 59 35 / 11, 13, 
14 let 

24 / 10, 11, 
13, 14 let 

12 Oktober 
2006 

 
Tabela 2: Si že kdaj lagal/a 

  DA NE 

  Št. % Št. % 

 FANTJE 11 36,7% 1 3,3% 

6. RAZRED DEKLICE 15 50,0% 3 10,0% 

 SKUPAJ 26 86,7% 4 13,3% 

 FANTJE 11 37,9% 1 3,5% 

9. RAZRED DEKLICE 17 58,6% 0 0% 

 SKUPAJ 28 96,5% 1 3,5% 
 
 

86,7%
96,5%

13,3%
3,5%

0,00%
10,00%

20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

DA NE

6. RAZRED

9. RAZRED

 

Graf 1: Si že kdaj lagal/a 

 
Zanimalo me je, ali so se učenci že kdaj zlagali. Tako učenci 6. razredov kot tudi 

9. razredov pravijo, da so se že zlagali; in sicer je tega mnenja 86,7% šestošolcev 

ter 96,5 % devetošolcev.  
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Tabela 3: Kako pogosto lažeš 

6. RAZRED 9. RAZRED 
FANTJE DEKLETA SKUPAJ FANTJE DEKLETA SKUPAJ 

 

št. % št. % št. % št. % št. % št. % 
1x na dan 0 0% 2 6,7% 2 6,7% 1 3,4% 3 10,4% 4 13,8% 

Večkrat na 
dan 

2 6,7% 0 0% 2 6,7% 3 10,4% 5 17,2% 8 27,6% 

1x na teden 4 13,3% 6 20,0% 10 33,3% 1 3,4% 1 3,4% 2 6,9% 
Večkrat na 

teden 
0 0% 2 6,7% 2 6,7% 1 3,4% 0 0% 1 3,4% 

1x na mesec 5 16,7% 6 20,0% 11 36,7% 2 6,9% 4 13,8% 6 20,7% 
Večkrat na 

mesec 
1 3,3% 0 0% 1 3,3% 3 10,4% 4 13,8% 7 24,2% 

Nikoli ne 
lažem 

0 0% 2 6,7% 2 6,7% 1 3,4% 0 0% 1 3,4% 

SKUPAJ 12 40,0% 18 60,0% 30 100% 12 41,3% 17 58,6% 29 100% 
 

6,7%
13,8%

6,7%

27,6%
33,3%

6,9% 6,7%3,4%

36,7%

20,7%
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6,7%3,4%
0,00%

10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

1x na
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1x na
teden

večkrat
na teden

1x na
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večkrat
na

mesec

nikoli ne
lažem

6. RAZRED

9. RAZRED

 

Graf 2: Kako pogosto lažeš 

 
Z drugim vprašanjem v anketi sem želela ugotoviti, kako pogosto lažejo anketirani 

učenci. Ugotovila sem, da največ učencev 6. razredov laže 1x na teden (33,3 %) 

do 1x na mesec (36,7 %), največ učencev 9. razredov pa laže večkrat na dan 

(27,6 %) ter večkrat na mesec (24,2 %). 
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Tabela 4: Zakaj ponavadi lažeš 

6. RAZRED 9. RAZRED 
FANTJE DEKLETA SKUPAJ FANTJE DEKLETA SKUPAJ 

 

št. % št. % št. % št. % št. % št. % 
Da se pokažem v 

boljši luči 
0 0% 0 0% 0 0% 3 6,7% 0 0% 3 6,7% 

Da z resnico ne 
prizadenem 

drugega 

9 20,9% 9 20,9% 18 41,8% 4 8,9% 9 20,0% 13 28,9% 

Da se ne 
osramotim 

6 13,10% 4 9,3% 10 23,3% 1 2,2% 1 2,2% 2 4,4% 

Da se izognem 
težavam in 
vprašanjem 

2 4,7% 5 11,6% 7 16,3% 10 22,2% 7 15,6% 17 37,8% 

Ker mi je to že v 
navadi (zaradi 

zabave) 

1 2,3% 0 0% 1 2,3% 2 4,4% 6 13,4% 8 17,8% 

Drugo  0 0% 7 16,3% 7 16,3% 0 0% 2 4,4% 2 4,4% 
SKUPAJ 18 41,9% 25 58,1% 43 100% 20 44,4% 25 55,6% 45 100% 
 
 

 
Iz anketnih odgovorov ter na podlagi grafov, sem ugotovila, da učenci 6. razredov 

najpogosteje lažejo zato, da z resnico ne prizadenejo drugega (41,8 %) ter, da se 

ne osramotijo (23,3 %). Nekaj manj pogosteje pa lažejo, da se izognejo težavam 

in vprašanjem (16,3 %). Učenci 9. razredov najpogosteje lažejo, da se izognejo 

težavam in vprašanjem (37,8 %) in, da z resnico ne prizadenejo drugega (28,9 %).  

 

0,0%
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41,8%
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6. RAZRED

9. RAZRED

Graf 3: Zakaj ponavadi lažeš 
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Tabela 5: Komu ponavadi lažeš 

 
6. RAZRED 

POGOSTO REDKO NIKOLI 
 

št. % št. % št. % 
Staršem 1 0,5% 15 6,8% 14 6,4% 

Sestri/bratu 1 0,5% 13 5,9% 9 4,1% 
Teti/stricu 0 0% 5 2,3% 24 11,0% 
Prijateljem 3 1,4% 18 8,2% 8 3,7% 
Fantu/punci 0 0% 3 1,4% 18 8,2% 
Sestrični/ 
bratrancu 

3 1,4% 8 3,7% 18 8,2% 

Učiteljem 0 0% 2 0,9% 27 12,3% 
Starim staršem 0 0% 9 4,1% 20 9,1% 

SKUPAJ 8 3,7% 73 33,3% 138 63,0% 
 

9. RAZRED 

POGOSTO REDKO NIKOLI 
 

št. % št. % št. % 
Staršem 6 2,7% 20 8,8% 3 1,3% 

Sestri/bratu 9 4,0% 12 5,3% 4 1,8% 
Teti/stricu 1 0,4% 8 3,5% 20 8,8% 
Prijateljem 4 1,8% 17 7,5% 11 4,9% 
Fantu/punci 4 1,8% 10 4,4% 11 4,9% 
Sestrični/ 
bratrancu 

8 3,5% 10 4,4% 11 4,9% 

Učiteljem 13 5,8% 12 5,3% 4 1,8% 
Starim staršem 3 1,3% 6 2,7% 19 8,4% 

SKUPAJ 48 21,2% 95 42,0% 83 36,7% 
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Graf 4: Komu ponavadi lažeš - STARŠEM 
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Graf 5: Komu ponavadi lažeš - SESTRI / BRATU 
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Graf 6: Komu ponavadi lažeš - TETI / STRICU 
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Graf 7: Komu ponavadi lažeš - PRIJATELJEM 
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Graf 8: Komu ponavadi lažeš - FANTU / PUNCI 
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  Graf 9: Komu ponavadi lažeš - SESTRIČNI / BRATRANCU 
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Graf 10: Komu ponavadi lažeš - UČITELJEM 
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Graf 11: Komu ponavadi lažeš - STARIM STARŠEM 

 
Učenci 6. razredov najpogosteje lažejo sestrični oz. bratrancu (1,4 %). 

Najredkeje lažejo prijateljem (8,2 %), nikoli pa jih večina ne laže učiteljem  

(12,3 %).  

Učenci 9. razredov najpogosteje lažejo učiteljem (5,8%). Najredkeje lažejo 

staršem (8,8 %), nikoli pa jih večina ne laže teti oz. stricu (8,8 %).   
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Tabela 6: Imaš slabo vest, ko lažeš ali ne 

  DA NE VČASIH 

  Št. % Št. % Št. % 

 FANTJE 3 10,0% 1 3,3% 8 26,7% 

6. RAZRED DEKLICE 10 33,3% 2 6,7% 6 20,0% 

 SKUPAJ 13 43,3% 3 10,0% 14 46,7% 

 FANTJE 6 20,7% 2 6,9% 4 13,8% 

9. RAZRED DEKLICE 3 10,3% 6 20,7% 8 27,7% 

 SKUPAJ 9 31,0% 8 27,7% 12 41,4% 
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Graf 12: Imaš slabo vest, ko lažeš ali ne 

 
Pri vesti so si učenci 6. razredov in 9. razredov precej podobni. Največ 

šestošolcev ima slabo vest le včasih (46,7 %).  

Nekoliko manj kot polovico učencev 9. razredov (41,4 %) peče vest zaradi laganja 

le včasih.  



Laž – našemljena resnica 
 

 
    32  

Tabela 7: Pogosto lažeš v dobre ali slabe namene 
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Graf  13: Se pogosto zlažeš v dobre ali slabe namene

6. RAZRED

9. RAZRED

 

Graf 13: Pogosto lažeš v dobre ali slabe namene 

 
Fantje in deklice iz 6. razreda najpogosteje lažejo v dobre in slabe namene  
(56,7 %). Fantje in deklice iz 9. razredov imajo podobne namene kot učenci 6. 
razredov, saj prav tako najpogosteje lažejo v dobre in slabe namene (57,7 %).  

  V dobre 
namene 

V slabe 
namene 

V dobre in 
slabe namene 

  Št. % Št. % Št. % 

 FANTJE 3 10,0% 1 3,3% 8 26,7% 

6. RAZRED DEKLICE 6 20,0% 3 10,0% 9 30,0% 

 SKUPAJ 9 30,0% 4 13,3% 17 56,7% 

 FANTJE 2 7,7% 2 7,7% 5 19,2% 

9. RAZRED DEKLICE 7 26,9% 0 0% 10 38,5% 

 SKUPAJ 9 34,6% 2 7,7% 15 57,7% 
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Tabela 8: Zlagal/a si se in prijatelj/ica te vpraša ali govoriš resnico. Kako odgovoriš v 

tem primeru 

6. RAZRED 9. RAZRED 
FANTJE DEKLETA SKUPAJ FANTJE DEKLETA SKUPAJ 

 

št. % št. % št. % št. % št. % št. % 
>>Govorim ti 

resnico.<< 
4 13,3% 3 10,0% 7 23,3% 0 0% 1 3,3% 1 3,3% 

>>Tebi že ne 
bi lagal/a.<< 

3 10,0% 2 6,7% 5 16,7% 1 3,4% 2 6,6% 3 10,3% 

>>Ali praviš, 
da lažem?<< 

1 3,3% 1 3,3% 2 6,6% 2 6,9% 2 6,9% 4 13,8% 

>>Nisem se ti 
zlagal/a.<< 

1 3,3% 1 3,3% 2 6,6% 2 6,9% 6 20,7% 8 27,6% 

Sem tiho, nič 
ne odgovorim 

1 3,3% 1 3,3% 2 6,6% 2 6,9% 2 6,9% 4 13,8% 

Drugo 2 6,6% 10 33,3% 12 40,0% 5 17,2% 4 13,8% 9 31,0% 
SKUPAJ 12 40,0% 18 60,0% 30 100% 12 41,4% 17 58,6% 29 100% 
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Največ učencev 6. razreda v primeru, da se mu/ji je prijatelj/ica zlagal/a, 

odgovori >>Govorim ti resnico<< (23,3 %). Veliko jih odgovarja tudi s svojimi 

frazami (40,0 %), kot so: >>Saj ne rabiš verjet, ampak govorim resnico.<<, 

>>Vredu, zlagala sem se ti, oprosti.<<, >>Eh, hecam se.<<. Tudi učenci 9. razredov 

največkrat odgovarjajo s svojimi frazami (31,0 %): >>Res ti pravim<<, >>Pa si me 

dobil.<<, >>OK, lažem.<<, >>Valda, da ne.<<. Nekateri učenci odgovarjajo tudi z 

>>Nisem se ti zlagal/a.<< (27,6 %).  

Graf 14: Zlagal/a si se in prijatelj/ica te vpraša ali govoriš resnico. Kako odgovoriš v tem 
primeru 
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Tabela 9: Kako ugotoviš, da ti oseba, s katero se pogovarjaš, laže 

 

6. RAZRED 9. RAZRED 
FANTJE DEKLETA SKUPAJ FANTJE DEKLETA SKUPAJ 

 

št. % št. % št. % št. % Št. % št. % 
Spremeni 

položaj rok 
6 7,8% 0 0% 6 7,8% 2 2,4% 4 4,8% 6 7,2% 

Spremeni 
položaj oči 

4 5,2% 8 10,4% 12 15,6% 4 4,8% 9 10,8% 13 15,7% 

Spremeni 
položaj ramen 

1 1,3% 0 0% 1 1,3% 1 1,2% 0 0% 1 1,2% 

Spremeni 
položaj glave 

2 2,6% 0 0% 2 2,6% 1 1,2% 4 4,8% 5 6,0% 

Drugo  1 1,3% 4 5,2% 5 6,5% 4 4,8% 0 0% 4 4,8% 
Glas se zviša  3 3,9% 2 2,6% 5 6,5% 3 3,6% 0 0% 3 3,6% 
Glas se zniža 3 3,9% 2 2,6% 5 6,5% 0 0% 6 7,2% 6 7,2% 
Glas postane 

bolj cvileč 
0 0% 1 1,3% 1 1,3% 0 0% 0 0% 0 0% 

Glas postane 
bolj hripav 

3 3,9% 1 1,3% 4 5,2% 3 3,6% 1 1,2% 4 4,8% 

Drugo 0 0% 5 6,5% 5 6,5% 3 3,6% 2 2,4% 5 6,0% 
Po izrazu na 

obrazu 
5 6,5% 7 9,1% 12 15,6% 5 6,0% 11 13,3% 16 19,3% 

Po 
pretvarjanju 

5 6,5% 7 9,1% 12 16,6% 3 3,6% 9 10,8% 12 14,5% 

Glede na 
potrtost 

1 1,3% 2 2,6% 3 3,9% 1 1,2% 1 1,2% 2 2,4% 

Glede na jezo 0 0% 2 2,6% 2 2,6% 1 1,2% 2 2,4% 3 3,6% 
Drugo  0 0% 2 2,6% 2 2,6% 3 3,6% 0 0% 3 3,6% 
SKUPAJ 34 44,2% 43 55,8% 77 100% 34 41,0% 49 59,0% 83 100% 
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Graf 15: Kako ugotoviš, da ti oseba, s katero se pogovarjaš, laže 
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Graf 16: Kako ugotoviš, da ti oseba s katero se pogovarjaš, laže 
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Graf 17: Kako ugotoviš, da ti oseba s katero se pogovarjaš, laže 
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Učenci 6. razredov najlažje ugotovijo, da sogovornik laže, tako, da spremeni 

položaj oči (15,6 %), po izrazu na obrazu (15,6 %) ter po pretvarjanju (16,6 %). 

Učenci 9. razredov pa najlažje razkrijejo lažnivega sogovorca po izrazu na 

obrazu (19,3 %), s spremembo položaja oči (15,7 %) ter po znižanju glasu (7,2 %).  
 

Tabela 10: Se ti je že kdaj zgodilo, da se ti je nekdo zlagal in te prizadel? Če se ti je to že 

zgodilo, na kratko opiši tisti dogodek 

 

Na to vprašanje sem dobila več različnih odgovorov:  

 FANTJE 

- Ne. 
- Še nikoli! Na srečo! 
- Bil sem jezen na njo in je nekaj časa nisem maral, nato pa sem 
pozabil na to in vse je bilo spet v redu. 
- Ko sem se pogovarjal s prijatelji me je pogovor prizadel in sem bil 
jezen. 
- Ni se mi še zgodilo. 
Nekateri fantje na to vprašanje niso odgovorili. 

DEKLETA 

 
 
 
 
 
 
 
6. RAZRED 

- Ni se mi še zgodilo. 
- Mama mi je obljubila nov pianino, da bom lahko vadila za nastop na 
državnem prvenstvu, vendar mi ga ni kupila, zato nisem mogla vaditi in 
sem bila zelo žalostna in prizadeta. 
- Prijateljica se mi je zlagala o nečem zelo pomembnem. Bila sem zelo 
prizadeta, vendar sem ji odpustila.  
Nekatera dekleta na to vprašanje niso odgovorila. 

 

 FANTJE 

 
 
 
 
9. RAZRED 

- Ne. 
- Se mi še ni zgodilo. 
- Ne družim se z barabami. 
- Ne, pa tudi, če se bi mi to zgodilo, ne bi povedal. 
- Bil sem zelo razočaran. 
 
Nekateri fantje na to vprašanje niso odgovorili. 
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DEKLETA  

- Ni se mi še zgodilo. 

- Se mi je že zgodilo, vendar dogodka ne bom opisala, ker je zaupno. 

- Prijatelju sem povedala skrivnost. Obljubil je, da bo molčal. Potem 
me je izdal in izdajo zanikal. Prizadelo me je, ker je bil moj najboljši 
prijatelj. 
- Nerada govorim o tem in obujam spomine na dogodek, ki me je 
prizadel. 
- Prijateljica se mi je zlagala o svojih mislih, vendar sva takoj 
razčistili, ker sem se maščevala. 
- Se mi je zgodilo, ampak ne bi opisovala.  
Nekatera dekleta na to vprašanje niso odgovorila. 

 

Tabela 11: Kako odreagiraš, ko ugotoviš, da se ti je nekdo zlagal in ti s tem škodil 

  Sem 
užaljen/a 

Sem 
jezen/na 

Sem 
prizadet/a 

Drugo  

  Št. % Št. % Št. % Št. % 

 FANTJE 0 0% 7 23,3% 1 3,3% 4 13,3% 

6. RAZRED DEKLICE 8 26,7% 4 13,3% 4 13,3% 2 6,7% 

 SKUPAJ 8 26,7% 11 36,7% 5 16,7% 6 20,0% 

 FANTJE 11 26,2% 4 9,5% 2 4,8% 6 14,3% 

9. RAZRED DEKLICE 0 0% 8 19,0% 5 11,9% 6 14,3% 

 SKUPAJ 11 26,2% 12 28,6% 7 16,7% 12 28,6% 
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Graf 18: Kako odreagiraš, ko ugotoviš, da se ti je nekdo zlagal in ti s tem škodil 
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Učenke in učenci 6. razredov so ponavadi jezni (36,7 %) ali užaljeni (26,7 %), ko 

se jim kdo zlaže. Prav tako so učenke in učenci 9. razredov ponavadi jezni  

(28,6 %), ko se jim kdo zlaže, ali pa se v njih prebudijo katera druga čustva;  

(28,6 %) žalost, zamera, izguba zaupanja, …  
 

Tabela 12: Obkroži črke pred tistimi odgovori, za katere misliš, da so resna laž 

 

 6. RAZRED 9. RAZRED 
 RESNA LAŽ RESNA LAŽ 
 FANTJE DEKLETA SKUPAJ FANTJE DEKLETA SKUPAJ 
 št. % št. % št. % št. % št. % št. % 

Miha se zlaže 
prijateljici zakaj je 
prekinil zvezo, da je 

ne bi prizadel. 

0 0% 4 4,7% 4 4,7% 6 7,5% 5 6,2% 11 13,7% 

Miha se je zlagal 
mami, da se je s 
prijatelji pozno 

zvečer izmuznil ven. 
Poleg tega še je s 

prijatelji kadil in pil. 

6 7,0% 13 15,1% 19 22,1% 8 9,9% 11 13,6% 19 23,5% 

Miha dobiva v šoli 
slabe ocene in tega 

ne pove mami, čeprav 
vedno vnaprej ve, 
kdaj bo vprašan.                

5 5,8% 10 11,4% 15 17,2% 8 9,9% 6 7,5% 14 17,4% 

Preden je Miha šel v 
šolo je mami iz 

denarnice vzel denar, 
ne da bi ona to 

vedela in ga kasneje 
porabil, da si je kupil 

alkoholno pijačo. 

4 4,7% 11 12,8% 15 17,5% 7 8,6% 10 12,2% 17 20,8% 

Miha se je zlagal 
mami, da konča pouk 
ob 14. uri (čeprav je 
končal ob 13. uri), da 

bi lahko v šoli igral 
nogomet. 

3 3,5% 12 14,0% 15 17,5% 4 4,9% 4 4,9% 8 9,8% 

Miha se je zlagal, da 
ga boli glava in, da ne 
more v šolo. Zlagal se 
je zato, ker bi moral 
tisti dan pisati test 

iz matematike. 

6 7,0% 12 14,0% 18 21,0% 7 8,6% 5 6,2% 12 14,8% 
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Graf 19: Obkroži črke pred tistimi odgovori, za katere misliš, da so resna laž: 
Miha se zlaže prijateljici, zakaj je prekinil zvezo, da je ne bi prizadel 

 

22,1% 23,5%

0,00%

50,00%

100,00%

RESNA LAŽ

6. RAZRED

9. RAZRED

 

Graf 20: Obkroži črke pred tistimi odgovori, za katere misliš, da so resna laž: 
Miha se je zlagal mami, da se je pozno zvečer izmuznil ven. Poleg tega je še 

kadil in pil 
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Graf 21: Obkroži črke pred tistimi odgovori, za katere misliš, da so resna laž: 
Miha dobiva v šoli slabe ocene in tega ne pove mami, čeprav vedno vnaprej ve, 

kdaj bo vprašan 
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Graf 22: Obkroži črke pred tistimi odgovori, za katere misliš, da so resna laž: 
Preden je Miha šel v šolo je mami iz denarnice vzel denar, ne da bi ona to 

vedela in ga kasneje porabil, da si je kupil alkoholno pijačo. 
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Graf 23: Obkroži črke pred tistimi odgovori, za katere misliš, da so resna laž: 
Miha se je zlagal mami, da konča pouk ob 14. uri (čeprav je končal ob 13. uri), 

da bi lahko v šoli igral nogomet. 
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Graf 24: Obkroži črke pred tistimi odgovori, za katere misliš, da so resna laž: 
Miha se je zlagal mami, da ga boli glava in, da ne more v šolo. Zlagal se je zato, 

ker bi moral tisti dan pisati test iz matematike. 
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Otroci, ki obiskujejo 6. razred, so za resne laži spoznali:  
Miha se je zlagal mami, da se je s prijatelji pozno zvečer izmuznil ven. Poleg tega 

še je s prijatelji kadil in pil (22,1 %). 

Preden je Miha šel v šolo je mami iz denarnice vzel denar, ne da bi ona to vedela 

in ga kasneje porabil, da si je kupil alkoholno pijačo (17,5 %). 

Miha se je zlagal mami, da konča pouk ob 14. uri (čeprav je končal ob 13. uri), da 

bi lahko v šoli igral nogomet (17,5 %). 

Miha dobiva v šoli slabe ocene in tega ne pove mami, čeprav vedno vnaprej ve, 

kdaj bo vprašan (17,2 %). 

 

 

Otroci, ki obiskujejo 9. razred, so za resne laži spoznali:  

Miha se je zlagal mami, da se je s prijatelji pozno zvečer izmuznil ven. Poleg tega 

še je s prijatelji kadil in pil (23,5 %). 

Preden je Miha šel v šolo je mami iz denarnice vzel denar, ne da bi ona to vedela 

in ga kasneje porabil, da si je kupil alkoholno pijačo (20,8 %). 

Miha dobiva v šoli slabe ocene in tega ne pove mami, čeprav vedno vnaprej ve, 

kdaj bo vprašan (17,4 %). 
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Tabela 13: Poznaš kakšno napravo, s katero lahko ugotovimo, ali določena oseba laže? 

Če jo poznaš, jo poimenuj 

 

  DA: detektor 
laži, poligraf 

NE 

  Št. % Št. % 

 FANTJE 7 23,3% 5 16,7% 

6. RAZRED DEKLICE 11 36,7% 7 23,3% 

 SKUPAJ 18 60,0% 12 40,0% 

 FANTJE 9 31,0% 3 10,3% 

9. RAZRED DEKLICE 13 44,8% 4 13,8% 

 SKUPAJ 22 75,9% 7 24,1% 
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Graf 25: Poznaš kakšno napravo, s katero lahko ugotovimo, ali določena oseba 
laže 

 
Nekaj več kot polovica učencev 6. razredov (60,0 %) pozna napravo, s katero 

lahko ugotovimo, ali določena oseba laže. 

Tudi večina učencev 9. razredov pozna napravo za razkrinkanje lažnivcev  

(75,9 %).   
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6 INTERVJU 

 
ripravila sem dva vprašalnika v obliki intervjuja. Prvi se nanaša na detektor 

laži (kako deluje, kako z njim ugotovimo ali oseba laže …), drugi pa na laž 

(kako ugotovimo kdaj oseba laže, kateri so najpogostejši pokazatelji, da oseba 

laže …). Intervjuvala sem gospo Barbaro Kumer iz Policijske postaje Celje in 

gospo Tanjo Branisel, psihologinjo na OŠ Pesnica.  

 

6.1 INTERVJU – POLICIJSKA POSTAJA 
 

a bi dobila odgovore na vprašanja o detektorju laži, sem se najprej odločila, 

da obiščem Policijsko postajo v Mariboru. Nato mi je šolska pedagoginja 

gospa Sandra Fuš, povedala, da imajo v Sloveniji samo dva detektorja laži, in 

sicer v Celju in v Ljubljani. Dala mi je elektronski naslov gospe Barbare Kumer, ki 

dela na Policijski postaji v Celju. Tako sva si dopisovali preko interneta, gospa pa 

mi je poslala tudi svojo diplomsko nalogo, da sem dobila odgovore na večino 

vprašanj, ki sem jih uporabila v intervjuju. Policijsko postajo sem želela tudi 

obiskati, a mi je gospa sporočila, da to ni možno.   

Blanka Lorenčič: Kako je nastal poligraf in kdaj je bil prvič uporabljen? 

Barbara Kumer: V začetku leta 1921 je J. A. Larson ločene naprave za merjenje dihanja, 

krvnega tlaka in pulza vgradil v skladen in prenosen aparat, ki je istočasno meril vse navedene 

procese. Tako je bil narejen prvi poligraf. Svojo napravo je prvič uspešno uporabil leta 1923, 

ko je izmed 90 deklet odkril tatico v ženskem internatu kalifornijskega vseučilišča. Tako je 

bila ženska prva žrtev detektorja laži. (Roso, 1996)    

Blanka Lorenčič: Kaj je poligraf in za kaj se uporablja? 

Barbara Kumer: Poligraf je najzanesljivejše sredstvo, s pomočjo katerega se lahko 

indirektno ugotovi, ali je neka izjava točna ali ne, kar je zelo pomembno za kriminalistiko. 

Uporablja se za izločitev sumljivih oseb, odkrivanje storilcev kaznivih dejanj, iskanje sledi, 

predmetov ali drugih dokazov o storilcu ali kaznivem dejanju. (Roso, 1996)  

 

P 

D 
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Blanka Lorenčič: Kakšna je vloga poligrafa pri odkrivanju laži? 

Barbara Kumer: Poligraf ni neko čudežno sredstvo, ki bi imelo moč preventive in moč 

odkrivanja kriminala. Poligraf ne more nadomestiti kriminalista in njegovega dela, lahko pa 

nudi zelo dobro tehnično pomoč in podporo.  

Blanka Lorenčič: Kje po svetu se uporablja poligraf in koliko poligrafov imamo v 

Sloveniji? 

Barbara Kumer: Poligraf se uporablja širom sveta, nekje bolj, nekje manj. Za Slovenijo pa 

bi bilo možno reči, da bi se uporabljal v veliko večjem številu, če bi imeli za to usposobljene 

strokovnjake; trenutno ga uporabljajo samo na UNZ Ljubljana in na UNZ Celje. Četudi je 

aparatura povsod po svetu in tudi v Sloveniji enaka, je razlika očitna v tipih testiranih oseb, 

strokovnosti in usposobljenosti poligrafista, sestavljenosti testov, načinu in zaporedju 

postavljanja vprašanj.  

Blanka Lorenčič: Lahko opišete poligraf (sestavne dele, kaj vsebuje, kateri deli 

se priključijo na tisto osebo, za katero hočete izvedeti, ali laže, itd…)?  

Barbara Kumer: Poligrafski inštrument je sestavljen iz več modulov in senzorjev, ki se 

nastavijo na testirano osebo - na primer dihalna cev se pripne okoli prsnega koša, manšeta za 

ugotavljanje krvnega pritiska okrog nadlahti, naprstnik za zapisovanje srčnega utripa na prst, 

za spremljanje elektrodermalne aktivnosti pa imamo objemke za prste ali ploščice za dlan.  

Blanka Lorenčič: Kdaj je oseba primerna za testiranje? 

Barbara Kumer: Najprej je osebo potrebno opozoriti, da ni dolžna pristati na testiranje. 

Neprimerne osebe za poligrafsko testiranje so nosečnice in ženske v času menstruacije; osebe, 

mlajše od 16 in starejše od 60 let; osebe pod vplivom alkohola, mamil ali pomirjeval; težji in 

težki duševni bolniki; izčrpane, neprespane in lačne osebe; osebe, ki trpijo hujše fizične 

bolečine, za boleznimi srca, žil, dihal; osebe, ki imajo zelo nizek ali visok krvni pritisk; osebe 

v šokovnih stanjih. (Podvršič, 1995)  

Blanka Lorenčič: Lahko na kratko opišete poligrafsko testiranje oziroma 

postopek? 

Barbara Kumer: Testirana oseba mora sedeti mirno na stolu in na vprašanja odgovarjati 

kratko z DA ali NE. Posamičen test traja okoli pet minut. Nato sledi odmor in iz testiranca 

odstranimo priključke. Nadaljnjemu testiranju se lahko testirana oseba odreče, kadarkoli želi. 
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Testirani osebi se postavlja vprašanja z enako intonacijo v razmaku 20 sekund. V trenutku, ko 

dobi poligrafist odgovor na vprašanje, vpiše na poligramski trak zaporedno številko 

vprašanja. Po zadnjem vprašanju mora oseba mirno obsedeti še 10 sekund. Če so dobljene 

reakcije jasne in berljive, je dovolj, če se test ponovi dvakrat, v nasprotnem primeru se ponovi 

3 – 4 krat. Celotno testiranje ni daljše od ene ure in pol. Kar je več je zelo naporno za 

poligrafista kot za testirano osebo.   

Blanka Lorenčič: Katere vrste testov izvajate na določenih osebah? 

Barbara Kumer: Test o vrsti kaznivega dejanja, test predmetov ali sredstev izvršitve, test 

višine vsote, test časa, test starosti, test imena, test načina izvršitve, test kraja kaznivega 

dejanja, identifikacijski test, generalni test, test preverjanja izjave, test preverjanja prič, test 

kratkega niza, test dolgega niza in test asociacij. (Roso, 1996) 

Blanka Lorenčič: Kako poteka test tihega odgovora ali nemi test? 

Barbara Kumer: Testiranec ne odgovarja na postavljena vprašanja, ampak si samo zamišlja 

resnični odgovor in odgovarja tiho – v sebi. V tihem testu je oseba soočena s svojimi mislimi 

in poskusi, da skrije resnico. V njegovi psihi prihaja do spora, rezultat pa je čustvena reakcija, 

vidna v fiziološki obliki na poligramu.  

Blanka Lorenčič: Zakaj pride do tega, da krive osebe ne reagirajo, nedolžne pa 

reagirajo? 

Barbara Kumer: Vzrok, zakaj storilec kaznivih dejanj ne reagira na kritična vprašanja v 

testu, je lahko ta, da oseba zavzame fatalistični položaj glede na situacijo, v kateri se nahaja 

(''Dokažite, če lahko!''). Izvor napake pri ocenjevanju reagiranja je lahko tudi dejstvo, da je 

nedolžna oseba izvedela za neko podrobnost o kaznivem dejanju, pa je to zatajila poligrafistu.  

Blanka Lorenčič: Pri katerih ljudeh je lažje ugotoviti lažne odgovore? Pri ljudeh 

z višjo ali z nižjo stopnjo izobrazbe? 

Barbara Kumer: Lažje je ugotoviti lažne odgovore pri osebah z višjo stopnjo izobrazbe in 

inteligence kot pri osebah z nižjo stopnjo izobrazbe in inteligence. Enaka razlika se pokaže pri 

osebah, ki živijo v mestu ali na vasi.   
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Blanka Lorenčič: Kako se na poligrafu pokažejo razlike med osebo, ki je nedolžna 

in osebo, ki je kriva? 

Barbara Kumer: Pri nedolžnih osebah ugotovimo majhno razliko v krivulji krvnega tlaka 

med pomembnimi in nepomembnimi vprašanji. Pri osebah, ki lažejo, pa so odstopanja od 

normale mnogo večja. 

Blanka Lorenčič: Kakšen mora biti poligrafist po značaju in kakšne so strokovne 

kvalitete dobrega poligrafista? 

Barbara Kumer: Poligrafist mora biti zrela osebnost, ki vliva zaupanje in ga ljudje 

spoštujejo. Nekatere od želenih kvalitet se pridobijo s treningom, nekatere pa ima kandidat že 

prej. Posebno iskane so: potrpljenje, sposobnost prilagajanja, samozavest, odpornost na 

sugestivne vplive, sposobnost pomnjenja in ugotavljanja podrobnosti, sposobnost ne 

prehitrega postavljanja sodb o ljudeh, taktičnost, nepristranost, logično mišljenje … Od znanj, 

ki naj bi jih poznal, se omenjajo kriminalistika, kriminologija, psihologija, nekatera področja 

medicine, kazensko procesno pravo, posebne veščine komuniciranja. (Podvršič, 1995)  

Blanka Lorenčič: Menite, da bi lahko s kakršnokoli napravo dobili 100% odgovor, 

ali se je neka oseba zlagala?  

Barbara Kumer: Aparata, ki bi lahko z zagotovostjo pokazal, kdo govori resnico in kdo laže, 

ni.  

  

Richard Nixon: "Jaz ne vem nič o detektorjih laži, razen tega, da preženejo zlo iz ljudi."  

 

 

 

 

 

 

 
 



Laž – našemljena resnica 
 

 
    47  

 

 

Slika 1: Detektor laži    

 

Slika 2: Elektronski detektor laži    

 

 

 

Slika 3: Ročni detektor laži 
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Slika 4: Kovček s pripomočki 

 
 
 

 

Slika 5: Izpis poligrafskega testiranja 
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Slika 6: Izpis poligrafskega testiranja 2 
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6.2 INTERVJU – PSIHOLOGINJA 

a vprašanja s psihološkega vidika sem lažje dobila odgovore, saj je bila 

gospa Tanja Branisel bolj dosegljiva. Gospo Tanjo sem lahko intervjuvala v 

živo, tako da je ob tem nastale tudi fotografija. Njene odgovore sem posnela na 

diktafon, nato pa sem jih še zapisala.  

Blanka Lorenčič: Ali lahko definirate laž – kaj psihologi pravzaprav jemljete pod 

laž? 
 

Tanja Branisel: Laž je zavestno in namerno prikrivanje resnice, da bi posameznik dosegel 

nek cilj, da bi izpadel bolj pozitivno, da bi se izognil nekim negativnim posledicam ali pa da 

bi dosegel pozitivne posledice. Ni nujno, da je laž vedno negativna, včasih lahko služi tudi v 

dobre namene.  

 

Blanka Lorenčič: Zakaj ljudje sploh lažemo?  Kaj so vzroki za laž? 
 

Tanja Branisel: Da bi se izognili nekim negativnim posledicam in bi pridobili korist. Včasih 

lažemo tudi samemu sebi zato, da vzdržujemo neko notranje psihično ravnotežje ali zato, ker 

si namerno zatiskamo oči pred resnico, ker vemo, da mogoče resnice ne bi prenesli in se ji 

zato na tak način izognemo.  

 

Blanka Lorenčič: Kako lahko pomagate, če otrok oz. najstnik laže in ga starši ne 

morejo več odvaditi od laganja? Kako se s tem problemom soočite? Kakšna je 

vaša vloga pri tem? 
 

Tanja Branisel: Če se najprej usmerim k vlogi, bi povedala, da sem v bistvu bolj 

usposobljena za delo, da nudim skupinsko in dodatno strokovno pomoč (to so individualne 

ure z otroci, ki imajo specifične učne težave). Za takšne ali drugačne težave so na tem 

področju bolj usposobljeni svetovalni delavci (v tem primeru pedagoginja na OŠ Pesnica, 

gospa Sandra Fuš). Ona se v prvi vrsti sooča s takšnimi težavami, seveda pa me tudi 

velikokrat vključuje v svoje delo. Velikokrat se soočamo s problemi kot so konflikti in laži 

med starši in otroci.  

Če laže otrok, se je najbolje z njim pogovoriti v prisotnosti staršev in mu skušati dopovedati, 

da lagati ni lepo in da lahko zaradi laganja zabrede v težave. Sicer pa otroci niti niso tako 

problematični, saj se še ne zavedajo v tako veliki meri, kaj je laž, zato skorajda ne lažejo.  

Večje težave se lahko pojavijo pri najstnikih, predvsem v tistem obdobju, ko se nekako 

skušajo odcepiti od staršev, se postaviti na svoje noge, biti uporniški in pametni. Prav tako ga 

poskušamo odvaditi od laganja s pogovorom, s prisotnostjo staršev ter nekako zgladiti spore 

N
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med najstniki in starši. Tako pri otrocih kot tudi pri najstnikih pa je vse odvisno od vzgoje, od 

odnosa med starši in otroki,  glede na postavljene meje – kaj se sme in kaj ne – od razlage 

določenih stvari, od časa, ki ga starši posvečajo otroku … Prav glede na vsa načela, ki sem jih 

naštela pa je odvisno, kako se bodo otroki obnašali v najstniških letih in kakšen odnos bo 

vzpostavljen med starši in otroki. Dejstvo je, da če starši otroka zavajajo že v njegovih rosnih 

letih, potem bo vsekakor prišlo do tega, da bo tudi otrok potem, ko bo začel odraščati lagal in 

zavajal tako druge kot tudi sebe.   

Če pa so starši in otroki preveč skregani ali pa so težave prevelike, se lahko obrnejo na šolo, 

svetovalne delavce, obiščejo lahko tudi psihologa ali terapevta in tako poskušajo skleniti nek 

dogovor in se ga poskušajo držati.  

 

Blanka Lorenčič: Kateri dejavniki so najpogosteje prisotni v situacijah, v katerih 

pride do prevare?  
 

Tanja Branisel: Kljub temu, da se še nisem tolikokrat znašla v takšnih situacijah, da bi 

morala prepoznati dejavnike, ki vplivajo na laž, mislim da so najpogostejši dejavniki 

naslednji: očesni stik, motorika rok, zavlačevanje, spremembe v glasu, rdečica na obrazu, 

cepetanje, ipd. 

 

Blanka Lorenčič: Kako otroku ali najstniku razložite kaj je resna laž in kaj ne, 

ter kako odvaditi otroka da bi lagal? 
 

Tanja Branisel: Glede na starost otroka poskušam razložiti na primeru kaj je resna laž in kaj 

ne. Opišem mu tudi posledice in nevarnosti laži. Nekako jim pojasnim, da obstajajo določena 

pravila, kakšne bodo ''kazni'' in s tem tudi odvzemanje nekaterih ugodnosti (prepoved 

računalnika, televizije…).  

Tudi neresne laži poskušam otroku razložiti in povedati, da tudi če želiš uporabiti laž v 

namen, da bi nekomu pomagal, je vseeno bolje povedati resnico.  

Sicer pa primerov, da bi lagal otrok skorajda ni, saj – kot sem že prej povedala – otroci ne 

lažejo.  

 

Blanka Lorenčič: Kakšne vrste odzivov lažnivec največkrat uporablja?   
 

Tanja Branisel: Odziva se tako, da na zastavljeno vprašanje prav tako odgovori s 

vprašanjem, oziroma začne postavljati vedno nova vprašanja. Nekateri me tudi z razlago na 

dolgo in široko skušajo zavesti in speljati pogovor na čisto drugo temo. Miselno skušajo 

človeka odvrniti od zastavljenega vprašanja in skušajo doseči, da bi vodili pogovor.   
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Blanka Lorenčič: Kako lahko na podlagi odgovarjanja sogovornika na zastavljeno 

vprašanje ugotovite, ali laže? Ali lahko glede na odgovore lažnivca sploh ugotovite 

ali laže? 
 

Tanja Branisel: Vsekakor moraš dobro poznati osebo iz katere skušaš izvedeti ali laže. 

Poznam kar nekaj učencev, ki so zelo bistri, prebrisani, rahlo nagajivi in provokativni. 

Nekateri najstniki pravzaprav vedno komunicirajo na ta način, da znova in znova zastavljajo 

vprašanja, čeprav vem, da ne lažejo. Nekateri so tudi zelo zgovorni in opisujejo dogodke na 

dolgo in široko ter me skušajo s tem sprovocirati. V določenih situacijah lahko na podlagi 

tega sicer ugotoviš, da sogovornik laže, če pa nisi dovolj pozoren pa to ugotoviš le stežka. 

Odvisno je tudi od tega, kakšen kriterij imaš do drugih in kakšen tip si po naravi. Recimo, jaz 

sem takšne vrste oseba, ki zaupam ljudem in me zato lahko kar zlahka naplahtajo.    

 

Blanka Lorenčič: Ali lahko na podlagi nebesednih znakov – skomiganje z rameni, 

premikanje glave, prekrižanje rok, stiskanje roke v pest, ipd. – ugotovite, ali 

človek laže? 
 

Tanja Branisel: Mislim, da na podlagi nebesednih znakov lahko ugotovimo, ali določena 

oseba laže. Seveda je lažje ugotoviti tistim, ki so usposobljeni in naučeni za to delo, ki imajo 

že več izkušenj in ki dobro poznajo ravnanje osebe v primeru govorjenja resnice. Drugim 

osebam, ''neprofesionalcem'' pa je to seveda težje ugotoviti. Odvisno je tudi od gibov in 

usposobljenosti tiste osebe, ki nas hoče zavesti in pripraviti do tega, da bi mu verjeli.  

 

 

Slika 7: Psihologinja, Tanja Branisel med intervjujem 
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7  PREGOVORI O LAŽEH 

 
a internetu sem izbrskala tudi nekaj pregovorov in verzov o lažeh in 

resnicah ter mnenja znanih osebnosti, kaj oni menijo oziroma so menili o 

lažeh. 

 
PREGOVORI 
 

• Navadi se reči: »Ne vem«, če nočeš, da bi te prisilili lagati. ((((arabski pregovorarabski pregovorarabski pregovorarabski pregovor)))) 

• Laž je debela, a kratka; resnica je tenka, a dolga. ((((hrvaški pregovorhrvaški pregovorhrvaški pregovorhrvaški pregovor)))) 

• Resnica je jed, ki nikomur ne tekne.... ( ( ( (nemški pregovornemški pregovornemški pregovornemški pregovor)))) 

• Resnica ne potrebuje mila, ker je lepa po naravi. ((((nemški pregovornemški pregovornemški pregovornemški pregovor)))) 

• Kdor gre pridigat resnico, se vrne domov z modrico. ((((nemški pregovornemški pregovornemški pregovornemški pregovor)))) 

• K laži pelje tisoč poti, k resnici - samo ena. ((((osetinski pregovorosetinski pregovorosetinski pregovorosetinski pregovor)))) 

• Laž se je odpravila na pot pred desetimi leti, toda resnica jo je dohitela po dnevu hoda. 

((((peulski pregovorpeulski pregovorpeulski pregovorpeulski pregovor)))) 

• Laž ima kratke noge. ((((slovenski pregovorslovenski pregovorslovenski pregovorslovenski pregovor)))) 

• Laž, ki ima dober namen, je boljša od resnice, ki zbuja sovraštvo. ((((tadžiški pregovortadžiški pregovortadžiški pregovortadžiški pregovor)))) 

• Nekateri se pritožujejo, da ljudje ne verjamejo njihovim lažem, pri tem pa sami ne verjamejo 

tujim resnicam. (italijanski pregovor)(italijanski pregovor)(italijanski pregovor)(italijanski pregovor) 

• Resnica ne potrebuje veliko besed, laž jih nima nikoli dovolj. (nemški pregovor)(nemški pregovor)(nemški pregovor)(nemški pregovor) 

• Resnica se ne more nikdar z lažjo poljubiti. (slovenski pregovor)(slovenski pregovor)(slovenski pregovor)(slovenski pregovor)    

 

O LAŽEH: 
 

• Abraham Lincoln:Abraham Lincoln:Abraham Lincoln:Abraham Lincoln: Ves čas imaš lahko za norca nekaj ljudi in nekaj časa vse ljudi, ne moreš 

pa imeti ves čas za norca vseh ljudi. 

• Adrienne Rich:Adrienne Rich:Adrienne Rich:Adrienne Rich: Laže se z besedami, a tudi z molkom. 

• Demosten:Demosten:Demosten:Demosten: Nič ni lažjega kot samoprevara. To, kar si človek želi, to tudi verjame, da je res. 

• George EliotGeorge EliotGeorge EliotGeorge Eliot: Laž je lahka, resnica je težavna. 

• Mark Twain:Mark Twain:Mark Twain:Mark Twain: Ko si v dvomih, povej resnico. 

• Montaigne:Montaigne:Montaigne:Montaigne: Kdor ni prepričan v svoj spomin, se ne sme lotiti obrti laganja. 

• Noam Chomsky:Noam Chomsky:Noam Chomsky:Noam Chomsky: Odgovornost intelektualcev je, da govorijo resnico in izpostavljajo laži. 

• Ralph Waldo Emerson:Ralph Waldo Emerson:Ralph Waldo Emerson:Ralph Waldo Emerson: Resnica je lepa, brez dvoma, a lepe so tudi laži. 

N
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• Virginia Woolf:Virginia Woolf:Virginia Woolf:Virginia Woolf: Če ne poveš resnice o sebi, je ne moreš niti o drugih. 

• Maksim GorkiMaksim GorkiMaksim GorkiMaksim Gorki: Včasih laž bolje pojasni kot resnica, kaj se godi človeku v duši.  

• NNNNeznani:eznani:eznani:eznani: Napol prazen kozarec vina je hkrati napol poln, polovična laž pa nikoli ni 

polovična resnica.  

• Žarko PetanŽarko PetanŽarko PetanŽarko Petan: Gola resnica ne more uspešno tekmovati z lažjo oblečeno po najnovejši modi.  

• Žarko PetanŽarko PetanŽarko PetanŽarko Petan: Laž je resnica v embalaži.  

• AleAleAleAleksander Sergejevič Puškinksander Sergejevič Puškinksander Sergejevič Puškinksander Sergejevič Puškin: : : : Zanosno laž imam rajši kot tanko in prazno resnico.     

• William ShakespeareWilliam ShakespeareWilliam ShakespeareWilliam Shakespeare: : : : Zares izreden je sedanji čas, vendar tolmačijo ljudje pogosto stvari po 

svoje, daleč od resnice.  

• Raymond BradburyRaymond BradburyRaymond BradburyRaymond Bradbury: : : : Angleži so vljudni tako, da govorijo laži; Američani so vljudni tako, 

da govorijo resnico.  

• Georges BraqueGeorges BraqueGeorges BraqueGeorges Braque: : : : Resnica obstaja. Izmišljajo si le laž.  

• Robert BrowningRobert BrowningRobert BrowningRobert Browning: : : : Resnica je v nas samih, ne prihaja od zunaj.  

• VoltaireVoltaireVoltaireVoltaire: : : : Ljubi resnico, odpuščaj napako. 

• Andre Gide:Andre Gide:Andre Gide:Andre Gide: Lahko dvomim v resničnost vsega, ne pa v resničnost svojega dvoma. 

• Victor Hugo:Victor Hugo:Victor Hugo:Victor Hugo: Resnica je kot sonce. Zaradi nje vse vidimo, ne moremo pa je gledati. 

• Toivo Pekkanen:Toivo Pekkanen:Toivo Pekkanen:Toivo Pekkanen: Včasih je bolj pošteno lagati kot govoriti resnico. 

• Georges Schehade:Georges Schehade:Georges Schehade:Georges Schehade: Resnica ima več obrazov, laž samo enega! 

• Lev Nikolajevič Tolstoj:Lev Nikolajevič Tolstoj:Lev Nikolajevič Tolstoj:Lev Nikolajevič Tolstoj: Prava naslada ni v tem, da najdeš resnico, temveč, da jo iščeš. 

• Oscar Wilde:Oscar Wilde:Oscar Wilde:Oscar Wilde: Resnica je redko nedolžna in nikoli preprosta. 

• Stan B.Stan B.Stan B.Stan B. Walters:Walters:Walters:Walters: Laganje javnih osebnosti bi nas moralo skrbeti.   

• Louis Ferdinand Celine:Louis Ferdinand Celine:Louis Ferdinand Celine:Louis Ferdinand Celine: Resnica je agonija, ki nima konca. Resnica tega sveta pa je smrt. 

• Rihard IIRihard IIRihard IIRihard II: : : : Kjer je malo besed, se ne izgubijo; ti ki trpijo, resnico govorijo. 
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VERZI: 
 

• Ta, ki od resnice neizprosne beži, 
laži blagodejnih si pogosto želi. 

 
• Laž nikoli nujna ni, je pa sprejemljiva 

v primeru, ko resnica zla bila bi kriva. 
 

• Laganje spremeni v patološko se takrat, 
ko lažnivec sam sebi verjame vsakokrat. 

 

• Nekaj, kar pri tebi za resnico velja, 
neredko nekdo drug za prevaro ima. 

 

• Kdor umaže svojo čast z goljufijo in z lažmi, 
poslanstvo le s težavo bo opravljal med ljudmi. 

 

• Kdor sam sebi, drugim laže, ta se nima rad, 
saj z lažjo prezir do sebe kaže vsakokrat. 

 

• Resnico govoriti res ni prav prikupno, 
zanikati jo pa je le še bolj brezupno! 

 
• Prikrivanje resnice je prav tako laž, 

ki včasih bolj pogubna je kot prava laž. 
 

• Bogastvo, ki z lažjo si ga privabil k sebi, 
se slej ko prej bo obrnilo proti tebi. 

 

• Ko te enkrat kdo prevara – si bil pač nepozoren. 
Ko te drugič kdo prevara – refleks je bil okoren. 
Ko te tretjič kdo prevara – razum tvoj res je boren! 

 
• Ena stvar je – laž izgovoriti, 

čisto druga pa – življenje v njej prebiti! 
 

• Besede resnice nikdar niso mične, 
a mične besede le redko resnične. 

 

• Ko laž postane kdaj navada, 
pod njenim vodstvom vse propada. 
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8 UGOTOVITVE 

 

• Menim, da so vsi učenci, tako 6. kot tudi 9. razredov, že najmanj enkrat 

lagali, ne glede na to, ali je bila laž >>velika<< ali >>mala in nedolžna<<. 

To hipotezo lahko ovržem, saj so nekateri odgovorile, da še nikoli niso 

lagali.  

 

• Menim, da učenci obojih razredov lažejo vsaj enkrat na dan. 

Tudi to hipotezo lahko ovržem, saj je nekaj učencev odgovorilo, da sploh 

ne lažejo ali da lažejo manj kot enkrat na dan. 

 

• Predvidevam, da učenci ponavadi lažejo, da z resnico ne prizadenejo 

drugega ter, da se izognejo težavam in vprašanjem. 

To hipotezo lahko potrdim, saj jih je večina odgovorila, da lažejo zato, da 

z resnico ne prizadenejo drugega ter, da se izognejo težavam in 

vprašanjem. 

 

• Predvidevam, da večina šestošolcev le redko laže staršem, sestri ali bratu, 

prijateljem, sestrični ali bratrancu in učiteljem. Po mojem mnenju pa 

učenci 6. razredov ne lažejo teti ali stricu, fantu ali punci in starim 

staršem. Mislim, da pogosto ne laže noben učenec 6. razreda. 

Za učence 9. razredov pa predvidevam, da pogosto lažejo samo učiteljem. 

Redkokdaj se zlažejo staršem, sestri ali bratu, prijateljem, sestrični ali 

bratrancu. Večina učencev – le nekaterih izjem – po mojem mnenju nikoli 

ne laže teti ali stricu, fantu ali punci ter starim staršem. 

          Tudi to hipotezo lahko potrdim. 
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• Menim, da imajo učenci, tako 6. in 9. razredov ponavadi slabo vest, ko  

lažejo. 

To hipotezo lahko ovržem, saj ima večina učencev le včasih slabo vest. 

 

• Predvidevam, da večina anketiranih učencev laže v dobre namene in le 

redko tudi v slabe namene. Samo v slabe namene, pa mislim, da ne laže 

nihče. 

To hipotezo lahko delno potrdim in delno ovržem. Večina učencev laže v 

dobre namene, nekaj manj v dobre in slabe namene, le majhen delček pa  

laže samo v slabe namene – torej zgolj iz zabave. 

 

• Menim, da večina učencev, v primeru, da so lagali prijatelju oz. prijateljici 

odgovorijo >>Tebi že nisem lagal/a<<, ali pa imajo svoje fraze, ki jih 

pogosto uporabljajo.  

To hipotezo lahko delno potrdim, saj učenci največkrat odgovorjajo s 

svojimi frazami, kot so:   

>>Res ti pravim.<< 

                             >>Ja, pa si me dobil.<< 

   >>Oprosti.<< 

   >>Eh, stari, hecam se.<< 

   >>V redu, zlagala sem se ti, oprosti.<< 

   >>Saj ne rabiš verjet, ampak govorim ti resnico.<< 

   >>Oprosti, sem mislila, da bo tako boljše.<<     

 

Odgovarjajo pa tudi z:   >>Nisem se ti zlagal/a.<< 

    >>Govorim ti resnico.<<   

 

• Predvidevam, da učenci ponavadi ugotovijo, ko jim kdo laže glede na 

mimiko, po izrazu na obrazu ter glede na potrtost in pretvarjanje. 

To hipotezo lahko potrdim, le da še poleg že naštetih primerov, učenci 

ugotovijo, ko jim kdo laže, s spremembo položaja rok in oči.  
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• Menim, da se je že vsem zgodilo, da jim je nekdo lagal in jih prizadel. Ta 

hipoteza ni pravilna, saj se še nekateri niso znašli v takšni situaciji. Na 

vprašanje zastavljeno v anketi (Se ti je že kdaj zgodilo, da se ti je nekdo 

zlagal in te prizadel? Če se ti je to že zgodilo, na kratko opiši tisti 

dogodek.) sem dobila takšne odgovore: 

 

� Ne. 

� Še nikoli se mi ni zgodilo – na srečo. 

� Bil sem jezen na njo in jo nekaj časa nisem maral, nato pa sem 

pozabil in vse je bilo spet v redu. 

� Ni se mi še zgodilo. 

� Se mi je že zgodilo, vendar dogodka ne bom opisala, ker je zaupno. 

� Prijatelju sem povedala skrivnost. Obljubil je, da bo molčal. Potem 

me je izdal in izdajo zanikal. Prizadelo me je, ker je bil moj 

najboljši prijatelj. 

 

Nekateri učenci na to vprašanje niso odgovorili. 

 

• Predvidevam, da je večina učencev (ko se jim nekdo zlaže) prizadetih ali 

jeznih. 

Ta hipoteza je delno pravilna. Večina učencev je odgovorila, da so v 

primeru, če se jim kdo zlaže in jim s tem škoduje, užaljeni ali jezni. Kar 

nekaj pa jih je odgovorilo s svojimi besedami:  

o Mirno sprejmem. 

o Sem žalostna, a tega ne pokažem. 

o Ne pogovarjam se več z njim. 

o Izgubim zaupanje do tistega. 

o Mu zamerim do smrti oz. zamera je odvisna od >>velikosti<< laži. 

o Se začnem smejati. 

o Rečem: >>Ja, ja<<. 

o Ga vžgem po lapah.  
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• Menim, da večina učencev 9. razredov ve, kaj je resna laž in so glede na 

svoje presoje v anketi tudi obkrožili tiste primere, ki so se jim zdeli resna 

laž. Pri učencih 6. razredov pa nisem prepričana ali jih večina ve, kaj je 

resna laž ali ne. Menim pa, da vsaj polovica učencev loči med >>malo<< lažjo 

in lažjo, ki presega meje. 

Večina učencev, tako iz 6. kot tudi iz 9. razredov, ve, kaj je resna laž. 

Obkroževali so predvsem tiste odgovore, v katerih je bil omenjen alkohol 

in cigareti ter kraja denarja in s tem pokazali, da ločijo med >>nedolžno<< 

lažjo in lažjo, ki presega meje. 

 

• Glede na obveščenost otrok dandanes ter na mnogo dejavnikov, ki 

omogočajo čim večjo otrokovo ozaveščenost (televizija, radio, računalnik, 

filmi, igrice), menim, da tako učenci 6. kot seveda tudi 9. razredov, 

poznajo vsaj eno napravo, s katero lahko strokovnjaki, ki se s tem 

ukvarjajo, ugotovijo ali določena oseba laže.     

Za to hipotezo sem na podlagi odgovorov iz anket ugotovila, da sem bila 

napačnega mnenja in z odgovori tudi nekoliko presenečena. Resda to 

napravo pozna več kot polovica anketirancev, vendar sem pričakovala, da 

jo poznajo vsi učenci, ampak sem se zmotila. 
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9  ZAKLJUČEK 
 

 raziskovalno nalogo sem spoznala, da večina učencev (tako učenci 6. kot 

tudi 9. razredov) laže večinoma v dobre namene. Ugotovila sem, zakaj učenci 

lažejo, kateri dejavniki vplivajo na to, komu lažejo, kako odreagirajo na laž, ipd. 

 
Ko sem zares začela z raziskovalno nalogo, sem si postavila cilje in hipoteze. 

Sedaj, ko sem z raziskovalno nalogo pri koncu, lahko hipoteze potrdim, nekatere 

tudi ovržem, cilje pa preverim.  

 

Ko pogledam nazaj, vidim, da je bila primerjava med dejanskim in 

eksperimentalnim raziskovanjem zelo pametna poteza. Ta primerjava mi je v prvi 

vrsti razkrila, da se ti dve vrsti raziskovanj dejansko razlikujeta med seboj; kot 

drugič pa sem dobila osnovo, na kateri je temeljilo in se razvijalo celotno 

raziskovanje.  

 

V sklepu ali zadnjem dejanju pisanja raziskovalne naloge je težko povzeti vse 

delo, vtise, napore, pričakovanja in odgovore, do katerih si prišel. Izredno veliko 

ti pomeni to, da če se lotiš še tako zapletene naloge, ti uspe premagati goro 

problemov in dobiš nova, dragocena spoznanja.  

 

Na koncu je potrebno zapisati, da je pričujoča raziskovalna naloga le majhen 

insert iz celote spoznanj o lažeh. Lotila sem se določenega vprašanja in upam, da 

sem ga tudi ustrezno predstavila in zagovarjala.   

 

Zadovoljna sem, ker mi je uspelo raziskovalno nalogo izpeljati do konca. 

 

 

 

Nobena stvar ne naredi človeka bolj srečnega, kot njegovo lastno prepričanje, da je naredil najboljše, 

kar je mogel (Mihajlo Pupin). 

Z 
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11   PRILOGA - ANKETA 

Sem učenka 9. razreda in delam raziskovalno nalogo z naslovom Laž – našemljena 
resnica. S to anketo želim ugotoviti, zakaj lažemo in kateri dejavniki vplivajo na 
ta dejanja. Prosim, da na vprašanja odgovoriš iskreno.  
  

 RAZRED: ______ 
                                                                  STAROST: _____ 
        
1.) Si že kdaj lagal/a? 

a) DA b) NE 
 
2.) Kako pogosto lažeš? 
a) 1x na dan b) večkrat na dan c) 1x na teden 
č) večkrat na teden d) 1x na mesec e) večkrat na mesec 
f) nikoli ne lažem   
   
3.) Zakaj ponavadi lažeš? Obkroži največ 2 odgovora. 
a) da se pokažem v boljši 
luči 

b) da z resnico ne 
prizadenem drugega 

c) da se ne osramotim 

č) da se izognem težavam 
in vprašanjem 

d) ker mi je to že v 
navadi (zaradi zabave) 

e) drugo:____________ 
___________________ 

 
4.) Komu ponavadi lažeš? 
 POGOSTO REDKO NIKOLI 
a) staršem    
b) sestri/bratu    
c) teti/stricu    
č) prijateljem    
d) fantu/punci    
e) sestrični/bratrancu    
f) učiteljem    
g) starim staršem    
 
5.) Imaš slabo vest, ko lažeš ali ne? 

a) DA        b) NE                       c) VČASIH 
 
6.) Lažeš v dobre ali slabe namene? 

a) v dobre namene    b) v slabe namene         c) v dobre in slabe namene 
 

SPOL: M Ž 
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7.) Zlagal/a si se in prijatelj/ica te vpraša ali govoriš resnico. Kako 
odgovoriš v tem primeru? Obkroži samo 1 odgovor. 

a) ''Govorim ti resnico''                  b) ''Tebi že ne bi lagal'' 
                c) ''Ali praviš, da lažem?''               č) ''Nisem se ti zlagal/a'' 
                d) Sem tiho, nič ne odgovorim          e) Drugo: __________________ 
 
8.) Kako ugotoviš, da ti oseba, s katero se pogovarjaš, laže? 
a) z mimiko b) po spremembah v glasu c) po drugih znakih 
a1) spremeni položaj rok b1) glas se zviša c1) po izrazu na obrazu  
a2) spremeni položaj oči b2) glas se zniža c2) po pretvarjanju 
a3) spremeni položaj ramen b3) glas postane bolj cvileč c3) glede na potrtost 
a4) spremeni položaj glave b4) glas postane bolj hripav c4) glede na jezo 
a5) drugo b5) drugo c5) drugo  
 
9.) Se ti je že kdaj zgodilo, da se ti je nekdo zlagal in te prizadel? Če se ti 
je to že zgodilo, na kratko opiši tisti dogodek.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
10.) Kako odreagiraš, ko ugotoviš, da se ti je nekdo zlagal in ti s tem 
škodil? 
a) sem užaljen/a b) sem jezen/na 
c) sem prizadet/a č) drugo: _____________________ 
 
11.) Obkroži črke pred tistimi odgovori, za katere misliš, da so resna laž. 
a) Miha se zlaže 
prijateljici zakaj je 
prekinil zvezo, da je ne bi 
prizadel.  

b) Miha se je zlagal 
mami, da se je s prijatelji 
pozno zvečer izmuznil 
ven. Poleg tega še je s 
prijatelji kadil in pil. 

c) Miha dobiva v šoli 
slabe ocene in tega ne 
pove mami, čeprav vedno 
vnaprej ve, kdaj bo 
vprašan. 

č) Preden je Miha šel v 
šolo je mami iz denarnice 
vzel denar, ne da bi ona 
to vedela in ga kasneje 
porabil, da si je kupil 
alkoholno pijačo. 

d) Miha se je zlagal 
mami, da konča pouk ob 
14. uri (čeprav je končal 
ob 13. uri), da bi lahko v 
šoli igral nogomet. 

e) Miha se je zlagal, da 
ga boli glava in, da ne 
more v šolo. Zlagal se je 
zato, ker bi moral tisti 
dan pisati test iz 
matematike. 

 
12.) Poznaš kakšno napravo, s katero lahko ugotovimo, ali določena oseba 
laže? 
a) DA: ________________________ b) NE 
 




