
		 I	

 

 

Barn som vitner 
 

 

Hva vet forsvarsadvokater og sakkyndige 

psykologer? 
 

Maria Bjørdal Kostopoulos og Stine Iversen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedoppgave ved Psykologisk institutt 
 

UNIVERSITETET I OSLO 
 

31.03.2017 

 



		II	

  



		 III	

 

 

 

 

 

Barn som vitner 
 

Hva vet forsvarsadvokater og sakkyndige 

psykologer? 
 

 

Maria Bjørdal Kostopoulos og Stine Iversen 

Universitetet i Oslo, 2017 
  



		IV	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Maria Bjørdal Kostopoulos og Stine Iversen 

 

2017 

 

Barn som vitner – hva vet forsvarsadvokater og sakkyndige psykologer? 

 

Maria Bjørdal Kostopoulos og Stine Iversen 

 

http://www.duo.uio.no 

  



		 V	

  



		VI	

Sammendrag 
 

Tittel: Barn som vitner – hva vet forsvarsadvokater og sakkyndige psykologer? 

Hovedveileder: Svein Magnussen 

Biveileder: Annika M. D. Melinder 

 

Tidligere undersøkelser av rettsaktørers kunnskap om barn som vitner har vist at kunnskapen 

blant en rekke yrkesgrupper er av varierende kvalitet. I denne studien ble forsvarsadvokaters 

og sakkyndige psykologers kunnskap om barn som vitner undersøkt. Barn er i denne 

sammenheng definert som små barn i alderen 3-6 år. Hensikten med studien er å få innsikt i 

hvordan aktørenes kunnskap anno 2017 samsvarer med forskningen innenfor fagfeltet. 

Oppgaven har en kvantitativ tilnærming. Vi utviklet en spørreundersøkelse, som ble besvart 

av 52 forsvarsadvokater og 62 sakkyndige psykologer. Noen av spørsmålene har kartlagt 

respondentenes holdninger og oppfatninger om temaer hvor forskningen ikke er entydig. 

Andre typer spørsmål har kartlagt respondentenes kunnskap om temaer hvor det er konsensus 

i forskningsfeltet. Det er kunnskapsspørsmålene som er tema i denne hovedoppgaven. 

Hovedfokus har vært på den deskriptive statistikken. Det ble også utført multivariate 

variansanalyser for å undersøke forskjeller i kunnskapsmål på bakgrunn av yrke, kjønn, 

erfaring og alder. Oppfølgingsanalyser av enkeltspørsmål ble gjort ved univariate 

variansanalyser. 

 

I gjennomsnitt svarte respondentene i utvalget i overensstemmelse med forskning på 

halvparten av kunnskapsspørsmålene. De sakkyndige psykologene svarte mer i tråd med 

forskning enn forsvarsadvokatene. En femtedel av respondentene i utvalget viste et 

akseptabelt kunnskapsnivå i en subjektiv vurdering, og svarte i overensstemmelse med 

forskning på ni eller flere spørsmål, av totalt 12. De fleste respondentene har noe mangelfull 

kunnskap om barn som vitner, og et lite mindretall har svært få korrekte svar. Kunnskapen 

synes å variere på tvers av temaer. På spørsmål innenfor temaet påvirkning viser 

respondentene svært oppdatert kunnskap. Mange respondenter har imidlertid oppfatninger 

som ikke har støtte i forskning om førspråklige minner og om barns hukommelse for 

traumatiske hendelser.  Totalt sett tyder resultatene på at aktørenes kunnskap ikke er spesielt 

imponerende, og at de har en del oppfatninger som ikke samsvarer med hva vi vet fra 

forskning.  
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Forord 
 

Da vi startet arbeidet med hovedoppgaven våren 2015, var det på bakgrunn av at vi begge har 

hatt en interesse for vitnepsykologi. Interessen ble vekket da Svein Magnussen hadde en 

introduksjonsforelesning i forbindelse med studiestart 2011. Vi benytter derfor denne 

anledningen, hovedoppgaven, til å fordype oss innenfor dette feltet, med fokus på barn som 

vitner. 

 

Forfatterne har siden studiestart hengt sammen som erteris. Vi har vært gode venninner og 

samarbeidspartnere. Det skal derfor innrømmes at det å skulle samarbeide om et så stort 

prosjekt vekket ulike følelser i oss begge. Ville vi fungere like godt sammen nå, som vi har 

gjort ved tidligere anledninger? Hva svaret på dette spørsmålet ville være, fikk vi tidlig en 

antakelse om. Konklusjonen er at vi gjennom denne prosessen har lært hverandre bedre å 

kjenne og at vennskapet vårt er sterkere enn noen gang.  

 

Vi vil rette en stor takk til vår hovedveileder Svein Magnussen, for god veiledning gjennom 

hele prosessen. Vi har gått fra hver veiledning med entusiasme, godt mot og mange gode 

innspill til den videre jobbingen. Det har vært givende å arbeide med en person som er så 

dedikert til faget sitt som ham. Vi vil også takke vår biveileder Annika Melinder, for 

tålmodig og grundig veiledning på analyser, metode og resultater, samt gode innspill til 

utformingen av spørreskjemaet. Videre vil vi også gi en takk til tidligere veileder Pär-Anders 

Granhag, for god veiledning under utformingen av spørreskjemaet. Takk til Forsvarergruppen 

og Norsk Psykologforening for velvillig hjelp. 

 

Til slutt vil vi benytte anledningen til å takke familiene våre. Vi har satt stor pris på troen 

dere har hatt på oss og dette prosjektet. En stor takk til våre menn og barn for at dere har gitt 

oss en arena for å tenke på noe annet enn studier, og bidratt til at den fritiden vi har hatt har 

gitt oss påfyll og pågangsmot til å fortsette med arbeidet.  

 

Oslo, april 2017. 
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1 Innledning 
 

 

1.1 Barn som vitner 
 

Studier av barn som vitner går innunder fagområdet som kalles vitnepsykologi, som er en del 

av det internasjonale forskningsfeltet ”psychology and law” – psykologi og jus (Magnussen 

& Melinder, 2012). Et sentralt tema innenfor vitnepsykologien er hva barn ved ulike aldre 

kan huske og fortelle fra forskjellige typer hendelser, samt forhold som kan virke 

kompromitterende på barns hukommelse og fortellinger. Hukommelsesforskningen og 

vitnepsykologiske studier av faktorer som styrker og svekker barns pålitelighet, hjelper oss til 

å vurdere barns forklaringer i enkeltsaker og har betydning for hvordan barn bør intervjues 

(Magnussen, under trykking). 

 

I Norge har vi en ordning med utenrettslige avhør av barn, det som tidligere har blitt kalt 

dommeravhør. Avhørene blir filmet og transkribert, og denne ordningen er laget for å skåne 

barna fra å møte i retten (Langballe, 2007). I flere saker kan det barnet sier være det eneste 

bevis. Det er sjeldent vitner tilstede når barn blir seksuelt misbrukt, og ofte mangler det 

fysiske bevis (Lyon, 2000). Dermed blir det viktig å vurdere fortellingens pålitelighet og 

barnets troverdighet. Fra forskning vet vi at små barn kan gi pålitelige fortellinger om både 

hverdagslige og dramatiske hendelser, samtidig som de kan ledes til å fortelle historier som 

ikke har rot i virkeligheten. Vi vet også noe om under hvilke betingelser barns fortellinger er 

pålitelige og under hvilke forhold de kan bli upålitelige (Magnussen, under trykking).  

 

Rettsaktørenes oppfatninger av barn som vitner påvirker vurderingene de gjør om barnets 

pålitelighet. Konsekvensene av disse vurderingene kan være alvorlige. Det er derfor viktig at 

holdningene og kunnskapen som ligger til grunn for vurderingene som fattes i retten, 

samsvarer med den ledende forskningen og kunnskapen vi har om barn (Goodman et al., 

2007; Loftus & Ketcham, 1994). En av de største utfordringene er imidlertid å balansere 

behovet for å anerkjenne, forhindre og håndtere tilfeller der barn blir utsatt for straffbare 

hendelser, samtidig som falske anklager fra barn må avdekkes og forhindres (Davis, 1998).  
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Har aktørene i retten oppdatert kunnskap om forhold som påvirker påliteligheten til barns 

forklaringer? Vet de nok om forskjellene mellom barnevitner og voksne vitner? Vurderer de 

barns pålitelighet og kompetanse som vitner ut fra oppdatert kunnskap, eller blir de farget av 

egne forestillinger? 

 

 

1.2 Tidligere undersøkelser 
 

Flere undersøkelser de senere årene har vist at advokater, dommere og politimenn fra land 

som Kina, Estland, Italia, Norge, Sverige og USA har lite oppdatert kunnskap om faktorer 

som påvirker øyevitners hukommelse og pålitelighet (Melinder & Magnussen, 2015; Benton, 

Ross, Bradshaw, Thomas, & Bradshaw, 2006; Kask, 2011; Magnussen et al., 2008; Wise, 

Gong, Safer, & Lee, 2012; Wise & Safer, 2004; Wise, Safer, & Marco, 2011). Resultatene 

indikerer at kunnskapen til de fleste profesjonelle innenfor rettsvesenet i disse undersøkelsene 

kun er marginalt bedre enn kunnskapen til jurymedlemmer (Benton et al., 2006; Magnussen, 

Melinder, Raja, & Stridbeck, 2010). 

 

En del studier har undersøkt kunnskap rettsaktører har om vitner generelt. Andre studier har 

undersøkt deres kunnskap om, og holdninger til, barn som vitner. En av de tidligste norske 

undersøkelsene av oppfatninger av barn som vitner, var Annika Melinders doktorgradsarbeid 

(2004). Melinder og medarbeideres (Melinder, Goodman, Eilertsen, & Magnussen, 2004) 

spørreundersøkelse av psykologer, forsvarsadvokater, dommere og etterforskere fant at barn 

ble vurdert som nokså troverdige, og som noe bedre vitner enn voksne. Språklige indikatorer 

ble vurdert som bedre indikatorer på pålitelighet enn ikke-språklige, og forsvarsadvokatene 

ble funnet å være generelt mer skeptiske til barnevitner enn de andre yrkesgruppene. En 

amerikansk undersøkelse viste at advokater og personer som kvalifiserer for juryetjeneste 

hadde lite kunnskap om barn som vitner og om intervjuing av barn (Buck, Warren, Bruck, & 

Kuehnle, 2014). Det er nylig gjort to svenske undersøkelser. Den ene studien (Knutsson & 

Allwood, 2014) undersøkte et nokså lite utvalg av politi, påtale- og forsvarsadvokater. 

Resultatene viste at barnevitner i alderen 7-11 år ble antatt å være mindre pålitelige og mer 

suggestible enn voksne, men at barnas frie forklaringer er like korrekte som for voksne 

vitner. Den andre svenske studien av de samme forfatterne (Knutsson & Allwood, 2015) 

undersøkte holdningen til vitner indirekte, gjennom vurderinger i konkrete saker. Forskerne 
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fant at politi, påtale- og forsvarsadvokater vurderte barnevitner som like kapable som voksne 

vitner. Dette er et interessant funn, fordi det indikerer at vurderinger i konkrete saker kan 

være påvirket av andre faktorer enn bevisste holdninger og kunnskap.  

 

 

1.3 Denne studien 
 

Tidligere undersøkelser av rettsaktørers kunnskap om barn som vitner har vist at kunnskapen 

blant en rekke yrkesgrupper er av varierende kvalitet. Deres oppfatninger av og forventninger 

til barn stemmer ikke bestandig overens med hva vi vet fra nyere forskning (Westcott, 

Davies, & Bull, 2002). Med dette som bakgrunn, utfører vi en oppdatert spørreundersøkelse 

for å kartlegge rettsaktørers kunnskap om barn som vitner anno 2017.  

 

Psykologers uttalelser om barns pålitelighet tillegges betydning ut fra en antakelse om at 

sakkyndige psykologer har relevant ekspertise. I Norge er det ikke noe krav om en akademisk 

utdannelse, eller relevant rettsvitenskapelig forskningsbakgrunn, for å være ekspertvitne eller 

sakkyndig i norsk rett (Melinder & Magnussen, 2015). Forskning tyder imidlertid på at 

sakkyndige og andre rettsaktører ikke alltid har den antatte ekspertisen (Magnussen & 

Melinder, 2012). De vil derfor stå i fare for å gi feilaktige anbefalinger i retten om barns 

pålitelighet (Melinder & Magnussen, 2015). Lite kunnskap om temaet kan i verste fall svekke 

barns rettssikkerhet (Benton et al., 2007; Wise, Dauphinais, & Safer, 2007). 

 

Bjugnsaken viser hvor galt det kan gå. I denne saken ble det avdekket mangelfull ekspertise 

og sakkyndighet i vitnepsykologiske spørsmål (Magnussen, 2010). Saken startet i mars 1992 

med en mistanke om blotting, og endte i det komplette kaos med en sedelighetssak som vakte 

internasjonal oppsikt (Kringstad, 1997). Det ble domfelt et masseovergrep, og 30 personer 

ble under prosessen utpekt som mulige overgripere. Ingen ble til slutt dømt. I ettertid ble det 

klart at flere av barnas fortellinger var produkter av selve etterforskningen (Magnussen & 

Melinder, 2004). Bjugnsaken og andre saker der uskyldige personer har blitt tiltalt eller dømt 

på bakgrunn av hva barn forteller, kan gi inntrykk av at barn ikke er pålitelige observatører. 

Barn kan fremstilles som upålitelige og lett påvirkbare. Dette kan medføre at historiene deres 

blir antatt å være verdiløse som rettslig bevis (Magnussen, under trykking). 
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I denne studien blir forsvarsadvokaters og sakkyndige psykologers kunnskap om barn som 

vitner undersøkt. Det blir benyttet et egenutviklet spørreskjema som verktøy for å undersøke 

dette. I spørreskjemaet bes respondentene om å ta stilling til spørsmål og utsagn om barn som 

vitner. Barn defineres her som små barn i alderen 3-6 år. Spørsmålene kartlegger aktørenes 

kunnskap, holdninger og oppfatninger om barn som vitner. Det er kunnskapsspørsmålene 

som er tema i denne oppgaven. Respondentenes svar på disse spørsmålene sammenholdes 

med etablert og internasjonal forskning. De svarene som samsvarer best med hovedtendensen 

i forskningen regnes som mest korrekte, og disse svarene gir uttelling på den totale 

kunnskapsskåren som beregnes for hver respondent. 

 

 

1.4 Kunnskapsgrunnlag 
 

Respondentene ble stilt konkrete spørsmål innenfor følgende temaer: hukommelse og alder, 

hukommelse for traumatiske hendelser, pålitelighet, påvirkning og løgn. Dette er spørsmål 

hvor den dagsaktuelle forskningen gir nokså klare føringer. Til tross for at man ikke kan 

hevde at forskningen anno 2017 har funnet sannheten, er det temmelig klare tendenser 

innenfor forskningsfeltet. I de neste avsnittene vil vi gjennomgå forskning som er direkte 

relevant for kunnskapsspørsmålene respondentene ble stilt. Vi baserer oss her i stor grad på 

nyere håndbokkapitler og oversiktsartikler. Disse oppsummerer og gir et helhetlig bilde av en 

svært omfattende litteratur. 

 

 

1.4.1 Hukommelse og alder 
 

Respondentene ble spurt om hvor gammelt et barn må være for å kunne huske og fortelle om 

traumatiske hendelser de har opplevd. Et annet spørsmål var ved hvilken alder det kan 

forventes at barnets spontane forklaring under avhør er pålitelig. Goodman, Ogle, 

McWilliams, Narr, & Paz-Alonso (2014) fremhever flere faktorer av betydning for en nedre 

grense for å kunne huske og gjenfortelle hendelser: utvikling av hippocampus og utvikling av 

språk og selv-konsept. En nedre grense for autobiografisk hukommelse på 3-3,5 år er et av de 

mest robuste funnene i hukommelsesforskningen – det er imidlertid også et robust funn at 

noen personer kan ha sine første minner fra toårsalder, selv om dette ikke er det vanligste 
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(Bauer, 2014b). De fleste eldre barn og voksne har ikke eksplisitte minner fra før de var to år 

gamle, på grunn av fenomenet kjent som barndomsamnesi (Howe, 2011). Barn sier gjerne 

sine første ord i ettårsalderen (Tetzchner, 2013). Selv om barn i toårsalder har et ordforråd på 

flere hundre ord (Clark, 2009) og de spontant kan referere til tidligere erfaringer, vil barn 

mellom ett og to år være avhengig av voksne for å få struktur på ordene og sette dem sammen 

til en sammenhengende narrativ form (Fivush, 2011). Rundt treårsalder begynner barn å 

fortelle om sentrale elementer som hvem og hva når de beskriver en hendelse, og 

fortellingene blir mer sammenhengende. De utelater imidlertid ofte aspekter som hvor og når 

hendelsen skjedde. I løpet av førskoleårene blir barna mer aktive i samtaler, og narrativene 

deres blir mer fullstendige (Bauer, 2014b). 

 

Respondentene tok stilling til hvorvidt barn kan fortelle om førspråklige minner. Som 

allerede beskrevet, er det konsensus i forskningen om at de tidligste autobiografiske minnene 

er for hendelser som skjedde i 3-4 års alder (Bauer, 2014b; Bruce, Dolan, & Phillips-Grant, 

2000). En viktig faktor i denne sammenheng er utvikling av språk (Goodman & Melinder, 

2007; Nelson & Fivush, 2004). En stor forskningsmengde indikerer at barn sjelden beskriver 

hendelser med et språk de ikke hadde på tiden hvor hendelsen fant sted, selv om noen få barn 

gjør det (Jack, Simcock, & Hayne, 2012; Morris & Baker Ward, 2007). Sentral forskning i 

denne sammenheng er Simcock & Hayne (2002; 2003) sine eksperimenter med en ”Magic 

Shrinking Machine”. Forskerne fant at barnas verbale gjenkalling reflekterer vokabularet de 

hadde ved tidspunktet for innkodingen, heller enn vokabularet de hadde da testen ble gitt. 

Forskning tyder derfor på at barn ikke gjenhenter nonverbale representasjoner av hendelsen 

og forteller verbale historier om dem. Dette funnet reduserer sannsynligheten for at et barn 

som ble misbrukt i førspråklig alder kan gi en sammenhengende fortelling om disse 

hendelsene flere år senere (Hayne, 2006). 

 

 

1.4.2 Hukommelse for traumatiske hendelser 
 

Et spørsmål i undersøkelsen handlet om hvorvidt små barn husker traumatiske hendelser 

mindre korrekt enn voksne. Forskning på hukommelse for traumatiske hendelser tyder på at 

de fleste har detaljerte minner fra slike hendelser (Greenhoot & Sun, 2014). Studier av 

voksne viser at traumer er assosiert med mer detaljert, konsistent og korrekt hukommelse 
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(Porter & Peace, 2007; Greenhoot & Sun, 2014). Kjerneminnet fra dramatiske hendelser 

huskes bedre enn, eller i hvert fall like godt som, ordinære og positive hendelser (McNally, 

2003; Nelson & Fivush, 2004). Et liknende bilde tegner seg fra litteraturen om barns 

hukommelse for traumatiske hendelser. Flere store studier av barns hukommelse for 

naturkatastrofer viser at barn har god hukommelse for hendelsen, selv etter lang tid 

(Greenhoot & Sun, 2014). En norsk undersøkelse av barns minner fra tsunamikatastrofen 

(Melinder, Fuglestvedt, & Rommetveit, 2005) gir grunnlag for å tro at barnas minner stort 

sett er korrekte. Studier hvor forskerne har kunnet sammenlikne barnets fortelling med presis 

dokumentasjon av den traumatiske hendelsen, viser også at de fleste barn husker hendelsen 

godt og over tid (Greenhoot & Sun, 2014). Forskningen på små barns hukommelse for 

traumatiske hendelser indikerer at yngre barn gir mindre fullstendige fortellinger enn eldre 

barn, og at både barn og voksne husker sentrale komponenter fra hendelsen bedre enn 

perifere detaljer (Melinder et al. 2005; Peterson & Whalen, 2001). 

 

Respondentene tok stilling til hvorvidt det er vanlig at barn som opplever traumatiske 

hendelser vil stenge hendelsene ute fra bevisstheten og senere ha vansker med å huske dem. 

Problemet synes ikke å være at barna ikke husker, men heller at traumet kan gi påtrengende 

minner (Goodman et al., 2014). Selv om de fleste barn vil huske en traumatisk hendelse i 

ettertid, kan noen få barn glemme hendelsen fullstendig (Greenhoot & Sun, 2014). 

Dokumenterte tilfeller av glemte overgrep i barndommen har blitt brukt som evidens på 

fortrengning av minner (Greenhoot & Sun, 2014). Forskning tyder imidlertid på at de fleste 

slike ”hukommelsestap” reflekterer vanlige glemselsmekanismer, og ikke en spesifikk 

amnesi for traumatiske hendelser. Glemselen kan forklares av kognitiv unngåelse eller at 

barnet ikke forstod hendelsen som misbruk da det skjedde (Ghetti et al., 2006). Selv om det 

er uenigheter innenfor temaet, er det ikke sterkt vitenskapelig belegg for å hevde at 

traumatiske hendelser blir fullstendig blokkert fra bevisstheten gjennom en 

fortrengningsmekanisme eller dissosiasjon (Davis & Loftus, 2009; McNally, 2003; Piper, 

Lillevik, & Kritzer, 2008). Den mest overbevisende forskningen på hukommelse for misbruk 

i barndommen er prospektive longitudinelle studier av personer utsatt for dokumentert 

misbruk (Greenhoot & Sun, 2014). Disse studiene viser at traumatiske erfaringer blir husket 

særdeles godt i voksen alder (Goodman et al., 2003), og at hukommelsen er positivt korrelert 

med alvorlighetsgraden av misbruket (Alexander et al., 2005). Totalt sett tyder litteraturen på 

at kjernen i barndomstraumer blir husket godt selv etter lang tid, med mindre hendelsen 

skjedde i spedbarnsalder. Både barn og voksne kan imidlertid fordreie, rekonstruere og til og 
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med glemme slike hendelser. Litteraturen gir lite evidens på at dramatiske minner blir 

prosessert på en helt annen måte enn mer ordinære minner. Gjentatte og alvorlige traumer 

kan øke glemsel for episodiske detaljer, mens hukommelsen for kjernehendelsen øker. Noen 

personer som har opplevd dramatiske hendelser i barndommen kan unngå å tenke på eller 

snakke om detaljene rundt det som skjedde, som i sin tur kan redusere tilgjengeligheten av 

minnet over lang tid (Greenhoot & Sun, 2014).  

 

 

1.4.3 Pålitelighet 
 

Respondentene tok stilling til hvorvidt barns hukommelse for egenopplevde hendelser er 

mindre korrekt, samt om de husker mer informasjon fra en hendelse, sammenliknet med 

voksne. Alder er en av de mest robuste prediktorene for øyevitnehukommelse (Goodman et 

al., 2014). Økende alder hos barn er assosiert med mer fullstendige fortellinger, og jo eldre 

barna er, jo flere detaljer fra en hendelse husker de (Howe, 2011). Førskolebarn husker 

mindre informasjon på egenhånd enn eldre barn og voksne fra både dagligdagse og 

traumatiske hendelser (Goodman et al., 2014; Eisen, Goodman, Qin, Davis, & Crayton, 2007; 

Pozzulo, Dempsey, Crescini, & Lemieux, 2009). Forskning tyder imidlertid på at det de 

faktisk husker stort sett er riktig (Baugerud, Magnussen, & Melinder, 2014; Baugerud & 

Melinder, 2011). Selv om førskolebarn uten tvil er sårbare for villedende spørsmål, suggesjon 

og dårlige intervjuteknikker (Goodman et al., 2014; Bruck, Ceci, & Hembrooke, 2002), kan 

de oppvise god langtidshukommelse når de intervjues skikkelig eller får fortelle fritt.  

 

Hvorvidt barn oftest forteller sannheten om straffbare hendelser de har opplevd eller vært 

vitne til, var også en påstand respondentene tok stilling til. Som tidligere nevnt, tyder 

forskning på at barns hukommelse er god etter at de har utviklet språk, og at det de forteller 

er overveiende korrekt, selv om hukommelsen til de miste barna ikke er så detaljert (Howe, 

2011; Fivush, 2002). Forskningen tyder på at små barn kan gi pålitelige vitneutsagn 

(Peterson, 2002). Om vi kan stole på barn har i lengre tid vært et sentralt tema. Svaret er 

ifølge Svein Magnussen (under trykking) ”ja”. Han mener at et mer sentralt spørsmål er om 

vi kan stole på at voksne forvalter sin oppgave slik at barns fortellinger ikke kommer på 

avveie under utredning og etterforskning. 
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1.4.4 Påvirkning 
 

Hvorvidt barns hukommelse er mer sårbar for påvirkning sammenliknet med voksne, var 

også et spørsmål respondentene tok stilling til. Noen barn husker hendelser svært riktig og 

detaljert, mens andre barn er svært påvirkbare og sårbare for feilaktig informasjon. Noen barn 

kan i verste fall induseres til å gi falsk informasjon om hendelser som skal ha skjedd, selv om 

hendelsen aldri har funnet sted (Ceci & Bruck, 1995; Bottoms, Shaver, & Goodman, 1996). 

Barn kan påvirkes om perifere detaljer, og om sentrale detaljer som kan omhandle deres egen 

kropp (Ceci & Friedman, 2000). Forskning tyder på at barn har svakere hukommelsesspor 

enn voksne (Goodman et al., 2014; Gordon, Baker-Ward, & Ornstein, 2001). Dette kan bidra 

til økt suggestibilitet, fordi svakere hukommelsesspor kan være lettere å overskrive (Ceci & 

Bruck, 1995). Det er usikkert om det er selve hukommelsen for minnet som påvirkes, eller 

om det er barnas forklaring som endres på grunn av sosiale faktorer. Det er konsensus om at 

jo yngre barna er, jo mer sårbare for påvirkning er de (Goodman et al., 2014). 

 

Et spørsmål handlet om hvorvidt barnevitner er mer sårbare for autoriteters påvirkning enn 

voksne. Mennesker i alle aldre er sårbare for påvirkning og suggesjon (Lindsay, 1990). En 

stor forskningsmengde tyder på signifikante aldersforskjeller i suggestibilitet, hvor 

førskolebarn er uproporsjonalt mer sårbare for påvirkning enn skolebarn og voksne. 

Forskning viser også at barn trenger flere stikkord og mer hjelp for å gjenhente lagret 

informasjon fra hukommelsen. Selv om slik hjelp kan gi forbedret hukommelsesprestasjon, 

kan den også bidra til hukommelsesfeil (Goodman et al., 2014). Studier har vist at det er 

vanskeligere å skape falske minner hos barnet, og at barn er mer motstandsdyktige mot 

villedende informasjon, dersom hendelsene har et negativt emosjonelt innhold (Goodman, 

Goldfarb, Chong, & Goodman-Shaver, 2014; Lyon, 2014). Barn blir mer sårbare for 

påvirkning når informasjonen gis av en voksen i stedet for et annet barn (Ceci et al., 1987), 

og når den voksne oppfattes som mer troverdig og mer som en autoritet (Simpson & 

Guttentag, 1996; Templeton & Hunt, 1997).  
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1.4.5 Løgn 
 

Respondentene ble spurt om det er lettere å vurdere om et barn lyver sammenliknet med en 

voksen. I tillegg ble de bedt om å ta stilling til om det er av større betydning å tolke barnets 

kroppsspråk fremfor hva barnet sier, for å avgjøre om barnet snakker sant. Små barn kan 

overdrive ting som har skjedd, men også mer direkte løgn kan forekomme (Magnussen, under 

trykking). For å kunne lyve med suksess, må barnet ha utviklet evnen til å forstå sin egen og 

den andres mentale tilstand og kunne skille mellom dem. Barnet må også ha kunnskap om de 

sosiale normene for løgn (Lee, 2013). I rettslig sammenheng kan det være flere grunner til at 

barn lyver om hendelser de har blitt utsatt for eller vært vitne til. Barnet kan være redd for 

eller ønske å beskytte andre personer, eller barnet kan ha blitt bedt om å lyve (Magnussen, 

under trykking). 

 

Det er dokumentert at yngre barn bryter øyekontakt mer når de forteller en løgn enn når de 

forteller sannheten, sammenliknet med eldre barn (McCarthy & Lee, 2009). Dette kan tyde 

på at barn blir mer sofistikerte i bruken av løgn, og at de skjuler løgnen bedre når de blir 

eldre. Selv om forskning tyder på at det kan finnes enkelte markører som skiller sannferdige 

fra usannferdige forklaringer hos barn, er voksne imidlertid dårlige på å fange opp disse 

markørene (Crossman & Lewis, 2006; Leach, Talwar, Lee, Bala, & Lindsay, 2004; Talwar & 

Lee, 2002). Voksne skårer sjelden over sjansenivå når de skal skille mellom sannferdige og 

usannferdige uttalelser hos barn i alderen 3-16 år (Leach et al., 2009; Strömwall, Granhag, & 

Landström, 2007; Vrij, Akehurst, Brown, & Mann, 2006; Crossman & Lewis, 2006). I 

praksis synes det derfor vanskelig å skille barns sannferdige og usannferdige forklaringer på 

grunnlag av hvordan barna fremstår og hvordan de forteller historien sin (Magnussen, under 

trykking). Det er også vist at advokater, psykologer, politifolk og sosialarbeidere presterer 

ned mot tilfeldighetsnivå når de skal vurdere barnas sannferdighet. Videre ser det ut til at 

personer som baserer sine bedømmelser av løgn mer på verbale enn nonverbale faktorer, 

oppdager løgn i flere tilfeller enn de som vektlegger nonverbal atferd (Vrij, 2008). 
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2 Metode 
 

 

I denne studien undersøkes profesjonelle rettsaktørers kunnskap om barns egenskaper som 

vitner. En spørreundersøkelse ble vurdert som et godt egnet format for dette formålet. 

Spørreskjemaet besto av fem bakgrunnsspørsmål og 19 spørsmål og utsagn som 

respondentene skulle svare på og ta stilling til. Noen av spørsmålene kartlegger 

respondentenes holdninger og oppfatninger. Andre typer spørsmål kartlegger respondentenes 

kunnskap om barn som vitner. Dette er temaer hvor hovedtendensen i forskningen stort sett 

peker i én retning, og vi kan snakke om at det foreligger en ”forskningsfasit”. Spørreskjemaet 

i sin helhet ligger vedlagt oppgaven som vedlegg A. Totalt er det 12 kunnskapsspørsmål, og 

det er disse som er tema i denne oppgaven (se tabell 1). 

 

 

Hukommelse og alder 

1. Hvor gammelt må et barn være på overgrepstidspunktet for at barnet skal kunne huske 

overgrepet i etterkant og kunne gjenfortelle hva som skjedde? 

2. Barn kan oppleve noe før de har utviklet språk og senere i barndommen fortelle om denne 

hendelsen ut fra minnet de har om den. 

3. Ved hvilken alder vil du forvente at barnets spontane fortelling om en hendelse under 

avhør er riktige og pålitelige, og sammenfaller med virkeligheten? 

Hukommelse for traumatiske hendelser 

4. Små barn husker traumatiske hendelser mindre korrekt enn voksne. 

5. De fleste barn som opplever sterkt traumatiske hendelser, vil stenge disse hendelsene ute 

fra bevisstheten og senere ha vanskeligheter med å huske dem. 

Pålitelighet 

6. Barns hukommelse for hendelser de har vært involvert i er mindre korrekt (i samsvar med 

hva som faktisk hendte) sammenliknet med voksnes hukommelse. 

7. Sammenliknet med en voksen husker barn flere detaljer (mer informasjon) fra en hendelse. 

8. Barn forteller oftest sannheten om straffbare hendelser de har blitt utsatt for eller vært vitne 

til. 
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Påvirkning 

9. Sammenliknet med en voksen har barn som har vært vitne til en hendelse en hukommelse 

som er mer sårbar for påvirkning. 

10. Det hender at vitner endrer på forklaringen i løpet av avhøret eller mellom avhør på grunn 

av påvirkningen autoriteter har på vitnet. Sammenliknet med en voksen, er barnevitner 

mindre sårbare for autoriteters påvirkning. 

Løgn 

11. Når man vurderer et utsagn gitt i et avhør (i fravær av andre typer bevis), er det lettere å 

oppdage at et barn lyver sammenliknet med en voksen. 

12. Når et barn avgir en vitneforklaring er det av større betydning å tolke kroppsspråket til 

barnet fremfor hva barnet sier, for å avgjøre om barnet snakker sant. 
 
Tabell 1. De 12 kunnskapsspørsmålene som vil behandles i denne oppgaven, sortert under temaer. 
 

 

2.1 Utvalg, rekruttering og svarprosent 
 

Vi ønsket opprinnelig å sammenlikne flere yrkesgruppers og lekfolks oppfatninger om barn 

som vitner. Grunnet hovedoppgavens omfang og tilgang til respondenter, ble det avgrenset til 

to yrkesgrupper som jobber med barnevitner: forsvarsadvokater og sakkyndige psykologer. 

Disse rettsaktørene har ulik fagbakgrunn, og kan begge være sentrale i barnevitnesaker. 

 

Sekretær for Forsvarergruppen og Generalsekretær i Norsk Psykologforening ble kontaktet, 

som representanter for henholdsvis forsvarsadvokatene og de sakkyndige psykologene. 

Størrelsen på populasjonene var gitt ut fra medlemstall. Spørreundersøkelsen ble sendt ut på 

mail til ca 680 personer i Norge. Sekretær for Forsvarergruppen distribuerte undersøkelsen til 

samtlige medlemmer på Forsvarergruppens mailingliste, i alt ca 400 personer. 

Generalsekretær i Norsk Psykologforening sendte ut spørreundersøkelsen til 280 psykologer i 

foreningens medlemsregister, som er registrert som sakkyndige og/eller medlem av 

Foreningen for sakkyndige psykologer. Tabell 2 viser antall forsvarsadvokater og sakkyndige 

psykologer som deltok i spørreundersøkelsen.  
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Yrke N n % av utvalget responsrate 

psykologer 400 62 54 16 

advokater 280 52 46 19 

totalt 680 114 100 17 
 
Tabell 2. Radene for psykologer og advokater viser populasjonsstørrelse, utvalgsstørrelse, prosentandel av det 
totale utvalget og responsrate. Nederste rad viser totalen for begge gruppene. 
 

 

2.2 Utvalgskarakteristika 
 

Tabell 3 viser hvordan utvalget er sammensatt med hensyn til de registrerte 

bakgrunnsvariablene. Respondentene oppga om de har erfaring med barnevitnesaker (ja/nei) 

og anslagsvis hvor mange saker de har vært involvert i. Fordi det var få respondenter i noen 

av svarkategoriene, har vi valgt å gruppere respondentene i to grupper med hensyn til 

erfaring: mye erfaring (over 20 barnevitnesaker) og lite erfaring (opptil 20 barnevitnesaker). 

 

 

 n har erfaring mye erfaring  lite erfaring kvinner menn 

psykolog 62 79 % 29 % 71 % 55 % 45 % 

advokat 52 98 % 60 % 40 % 37 % 63 % 

totalt 114 88 % 43 % 46 % 46 % 54 % 
 
Tabell 3. Beskrivelse av utvalgets sammensetning. Radene for psykologer og advokater gjelder innen-gruppe-
prosent, mens raden for total viser til begge gruppene slått sammen i prosent. 
 

 

Respondentene ble kategorisert i seks aldersgrupper i spørreskjemaet, men på grunn av få 

respondenter i den laveste og høyeste kategorien ble materialet fordelt på fire aldersgrupper. 

Respondentene i det totale utvalget fordeler seg som følger: 22 respondenter i alderen 20-39 

år, 36 respondenter i alderen 40-49 år, 29 respondenter i alderen 50-59 år, og 27 respondenter 

på 60+ år. 

 

De bakgrunnsvariablene som benyttes i analysene, er følgelig yrke, erfaring, kjønn og alder. 
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2.3 Spørreskjemaet 
 

Vi utviklet spørreskjemaet ved hjelp av innspill og råd fra våre veiledere i perioden fra 

oktober 2015 til mai 2016, med fem utkast på veien før den sjette og endelige versjonen av 

spørreskjemaet. Hver versjon av spørreskjemaet ble diskutert og drøftet i veiledning. Før 

utsendelse av spørreskjemaet til respondentene, utførte vi en pilottesting på 20 personer med 

ulik yrkesbakgrunn, for å få tilbakemelding på eventuelle tvetydigheter og uklarheter i 

spørsmålsstillingen og begrepsbruken. Det ble gjort noen siste revisjoner på bakgrunn av 

tilbakemeldingene. Kategoriene det ble arbeidet med i utviklingen av spørsmålene, og som 

spørreundersøkelsen skulle dekke, var: generell skepsis til barnevitner, indikatorer på 

barnevitners troverdighet, faktorer som påvirker vurderingen av barnevitners pålitelighet, 

fortrengning av minner og løgn. Disse domenene og noen av spørsmålene i spørreskjemaet er 

hentet fra Annika Melinders doktorgradsarbeid (Melinder, 2004; Melinder et al., 2004). Noen 

av kunnskapsspørsmålene er hentet fra eller inspirert av spørsmål fra tidligere undersøkelser. 

Kunnskapsspørsmål 1, 5 og 6 (se side 10) er fra undersøkelsen til Magnussen & Melinder 

(2012), og spørsmål 3, 7, 8 og 10 er fra undersøkelsen til Melinder et al. (2004). Resterende 

spørsmål er egenutviklede, i samarbeid med veiledere. Respondentene ble i 

introduksjonsteksten til spørreskjemaet instruert om å tenke på ”barn” som små barn i alderen 

3-6 år. 

 

 

2.4 Målinger 
 

Alle spørsmål og utsagn hadde faste svar respondentene måtte velge mellom. 

Svaralternativene var i hovedsak en fempunkts responsskala, formulert som en gradert skala 

fra svært enig til svært uenig, eller fra svært mye til svært lite. Etter en nøye avveining valgte 

vi å ha et nøytralt midtpunkt – ”verken enig eller uenig” eller ”verken mye eller lite”. 

Grunnlaget for denne avgjørelsen var et ønske om å unngå at respondentene ble ”tvunget” til 

å gjette eller velge svarkategori på måfå dersom de var usikre på hva de skulle svare. 

Hvordan det nøytrale midtpunktet på responsskalaen kan fortolkes, vil vi komme tilbake til i 

diskusjonsdelen (se side 43). 
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2.4.1 Kunnskapsskalaen 
 

Sentral forskning som er direkte relevant for spørsmålene i kunnskapsskalaen, er gjennomgått 

i avsnitt 1.4 kunnskapsgrunnlag. De svaralternativene som er mest i tråd med hovedtendensen 

i dagsaktuell forskning, regnes som mest korrekte. Kunnskapsspørsmålene skiller seg på 

denne måten fra holdningsspørsmålene, der det er mer problematisk å hevde at noen svar er 

mer korrekte enn andre – her er det ikke respondentenes kunnskap, men snarere deres 

holdninger og oppfatninger om barn som vitner som er av interesse.  

 

For hvert kunnskapsspørsmål får respondentene 0 eller 1 poeng. 1 poeng tildeles de svarene 

som i høyest grad samsvarer med hovedtendensen i forskningen, det vi fra nå av kaller 

korrekte svar. De svarene som ikke støttes av forskning, gir ikke poenguttelling. Hver 

respondent får altså en total kunnskapsskåre på mellom 0 og 12 poeng. Kunnskapsskalaen gir 

en indikasjon på respondentenes helhetlige kunnskap innenfor ulike temaer om barn som 

vitner. 

 

 

2.4.2 Avgrensning 
 

Vi har innhentet en stor mengde data på en rekke temaer gjennom spørreskjemaet. På grunn 

av hovedoppgavens omfang, har vi valgt å avgrense fokus for hovedoppgaven og 

analyser/resultater til de spørsmålene som inngår i kunnskapsskalaen. Avgrensningen 

innebærer at store deler av datamaterialet ikke blir behandlet i hovedoppgaven, for eksempel 

oppfatninger av faktorer som påvirker barns troverdighet. 

 

 

2.5 Prosedyre 
 

En mail med en kort presentasjon av undersøkelsen og en forespørsel om å besvare 

spørreskjemaet elektronisk ble sendt ut til hele utvalget to ganger. Mailen forklarte formålet 

med undersøkelsen og informerte deltakerne om at besvarelsene vil bli behandlet anonymt og 

konfidensielt. Svarene ble samlet inn elektronisk. Datainnsamlingen ble foretatt sommeren 

2016. 
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3 Analyse 
 

 

Dataene fra det elektroniske spørreskjemaet ble eksportert via Excel:mac 2011 og inn i 

programmet IBM SPSS Statistics versjon 24, som ble benyttet til statistiske analyser og 

annen behandling av dataene. 

 

 

3.1 Statistiske kriterier 
 

Den viktigste statistikken for å belyse problemstillingen i denne oppgaven er den deskriptive 

statistikken. Hvordan respondentene fordeler seg på de ulike svarene er interessant fordi det 

kan fortelle oss noe om kunnskapsnivået. Vi vil også utføre noen analyser på 

kunnskapsskalaen for å undersøke om eventuelle forskjeller mellom gruppene er pålitelige, 

og for disse har vi noen statistiske kriterier. 

 

Med mindre annet blir angitt i teksten, setter vi i det følgende signifikansnivå (α) til .05, som 

innebærer at vi forkaster nullhypotesen dersom p-verdien er lavere enn signifikansnivået vi 

har satt til .05. Selv om en analyse viser at det er en statistisk signifikant sammenheng 

mellom avhengig og uavhengig variabel, vet vi ikke ut fra dette hvor sterkt variablene er 

assosiert med hverandre. For å finne ut dette beregner vi effektstørrelsen (Tabachnick & 

Fidell, 2007). Vi vil i det følgende benytte partial eta squared som mål på effektstørrelse i 

variansanalyser. 

 

 

3.2 Statistiske analyser 
 

Vi vil gjøre fire multivariate variansanalyser (MANOVA) for å undersøke forskjeller i svar 

på spørsmålene på bakgrunn av yrke, kjønn, erfaring og alder. Spørsmålene i 

kunnskapsskalaen vil bli behandlet i samme analyse fordi spørsmålene henger sammen, og 

fordi vi ved å bruke multivariat variansanalyse i stedet for en rekke univariate variansanalyser 

for hver avhengige variabel unngår risikoen for økt type I-feil. Type I-feil er å avvise 
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nullhypotesen selv om det i virkeligheten ikke er en forskjell mellom gruppene. Fordelen 

med multivariat variansanalyse er at den kontrollerer for denne økte risikoen for type I-feil 

(Pallant, 2010). Til oppfølgingsanalyser av enkeltspørsmål vil vi bruke univariat 

variansanalyse (ANOVA). 
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4 Resultater 
 

 

4.1 Beskrivende resultater 
 

Kategoriseringen av svaralternativer som mest korrekt og i tråd med forskning ble gjort på 

bakgrunn av litteraturen gjennomgått i avsnitt 1.4 kunnskapsgrunnlag. Verken uenig/enig-

kategorien ble konsekvent behandlet som en vet ikke-kategori, og fikk ikke kunnskapspoeng. 

 

 

4.1.1 Hukommelse og alder 
 

1. Hvor gammelt må et barn være på overgrepstidspunktet for at barnet skal kunne 

huske overgrepet i etterkant og kunne gjenfortelle hva som skjedde? 

 

Det svaralternativet som ble kategorisert som det mest korrekte svaret, og dermed mest i tråd 

med dagsaktuell forskning, var 3-5 år. Svært få respondenter i det totale utvalget (4 %) trodde 

på gjenfortelling av minner fra de to første leveårene, og hele 82 % av respondentene svarte 

korrekt. 14 % av respondentene mente at riktig svar er 6-8 år. Figur 1 viser at flere 

psykologer (92 %) enn forsvarsadvokater (69 %) valgte det mest korrekte svaret. 

 

 
Figur 1. Prosentvis fordeling på svaralternativene til spørsmål 1 for psykologer og forsvarsadvokater. 
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2. Barn kan oppleve noe før de har utviklet språk og senere i barndommen fortelle om 

denne hendelsen ut fra minnet de har om den. 

 

De mest korrekte svaralternativene til påstanden, ble vurdert å være begge uenig-svarene.  

36 % av respondentene svarte verken/eller. Omtrent like mange var uenige i påstanden (39 

%) som enige (26 %). 
 

 
Figur 2. Prosentvis fordeling på svaralternativene til spørsmål 2 for psykologer og forsvarsadvokater. 
 

 

3. Ved hvilken alder vil du forvente at barnets spontane fortelling om en hendelse under 

avhør er riktige og pålitelige, og sammenfaller med virkeligheten? 

 

Svaralternativet som ble kategorisert som mest korrekt, var 3-4 år. I det totale utvalget svarte 

38 % av respondentene korrekt. 36 % valgte svaralternativet 5-6 år, og 26 % mente at barnet 

må være minimum 7 år før de har en forventning til at barnets spontane fortelling er pålitelig. 

Figur 3 viser at det var betydelig flere psykologer (55 %) enn advokater (17 %) som korrekt 

svarte 3-4 år . 

 

 
Figur 3. Prosentvis fordeling på svaralternativene til spørsmål 3 for psykologer og forsvarsadvokater. 
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4.1.2 Hukommelse for traumatiske minner 
 

4. Små barn husker traumatiske hendelser mindre korrekt enn voksne. 

 

Uenig-svarene ble her regnet som de mest korrekte svaralternativene. 37 % av respondentene 

svarte i tråd med forskningen og var uenig i denne påstanden. 21 % av respondentene var 

enig i at små barn husker traumatiske hendelser mindre korrekt enn voksne, og flest (42 %) 

svarte verken/eller. 

 

 
Figur 4. Prosentvis fordeling på svaralternativene til spørsmål 4 for psykologer og forsvarsadvokater. 
 

 

5. De fleste barn som opplever sterkt traumatiske hendelser, vil stenge disse hendelsene 

ute fra bevisstheten og senere ha vanskeligheter med å huske dem. 

 

De respondentene som sa seg uenig i påstanden, ble regnet som å svare mest korrekt. 38 % av 

respondentene svarte verken/eller. Videre fordelte respondentene seg nokså likt mellom 

uenig-svarene (35 %) og enig-svarene (27 %).  
 

 
Figur 5. Prosentvis fordeling på svaralternativene til spørsmål 5 for psykologer og forsvarsadvokater. 
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4.1.3 Pålitelighet 
 

6. Barns hukommelse for hendelser de har vært involvert i er mindre korrekt (i 

samsvar med hva som faktisk hendte) sammenliknet med voksnes hukommelse. 

 

De svarene som ble kategorisert som mest korrekt, var begge uenig-svaralternativene. En 

betydelig andel (37 %) av respondentene i det totale utvalget valgte den nøytrale 

midtkategorien. 50 % av psykologene sa seg uenige i påstanden om at barns hukommelse for 

egenopplevde hendelser er mindre korrekt sammenliknet med voksne, og svarte dermed 

korrekt. Til sammenlikning svarte kun 15 % av forsvarsadvokatene korrekt. 44 % av 

advokatene og 16 % av psykologene var enige i påstanden. 

 

 
Figur 6. Prosentvis fordeling på svaralternativene til spørsmål 6 for psykologer og forsvarsadvokater. 
 

 

7. Sammenliknet med en voksen husker barn flere detaljer (mer informasjon) fra en 

hendelse. 

 

På denne påstanden ble uenig-svarene regnet som mest korrekte. Et flertall av det totale 

utvalget (58 %) svarte korrekt, og 39 % valgte den nøytrale midtkategorien. Svært få (3,5 %) 

var enige i at barn husker mer enn voksne. Figur 7 på neste side viser at flere 

forsvarsadvokater (75 %) enn psykologer (44 %) svarte korrekt. 
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Figur 7. Prosentvis fordeling på svaralternativene til spørsmål 7 for psykologer og forsvarsadvokater. 
 

 

8. Barn forteller oftest sannheten om straffbare hendelser de har blitt utsatt for eller 

vært vitne til. 

 

De respondentene som sa seg enige i denne påstanden, svarte mest i tråd med forskningen. Et 

lite flertall (54 %) av respondentene valgte de mest korrekte svaralternativene og var enige i 

at barn oftest forteller sannheten. 40 %  svarte verken/eller. Svært få respondenter (6 %) var 

uenige i påstanden. Figur 8 viser at psykologene og forsvarsadvokatene fordelte seg nokså 

likt på dette spørsmålet. 

 

 
Figur 8. Prosentvis fordeling på svaralternativene til spørsmål 8 for psykologer og forsvarsadvokater. 
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4.1.4 Påvirkning 
 

9. Sammenliknet med en voksen har barn som har vært vitne til en hendelse en 

hukommelse som er mer sårbar for påvirkning. 

 

Enighet i at barns hukommelse er mer sårbar for påvirkning ble regnet som det mest korrekte. 

Et stort flertall (86 %) av respondentene svarte korrekt. På dette spørsmålet var det svært få 

(10 %) som valgte den nøytrale verken/eller-kategorien. Svarene for begge yrkesgrupper 

fordelte seg temmelig likt (figur 9). 

 

 
Figur 9. Prosentvis fordeling på svaralternativene til spørsmål 9 for psykologer og forsvarsadvokater. 
 

 

10. Det hender at vitner endrer på forklaringen i løpet av avhøret eller mellom avhør på 

grunn av påvirkningen autoriteter har på vitnet. Sammenliknet med en voksen, er 

barnevitner mindre sårbare for autoriteters påvirkning. 

 

Uenighet i påstanden om at barn er mindre sårbare for autoriteters påvirkning, ble 

kategorisert som mest korrekt. I likhet med det første spørsmålet innen temaet påvirkning 

(spørsmål 9), svarte et stort flertall (83 %) av respondentene korrekt. Svært få (8 %) 

respondenter valgte den nøytrale midtkategorien, og svært få (10 %) sa seg enig i påstanden. 

Psykologene og forsvarsadvokatene fordelte seg nokså likt (figur 10). 
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Figur 10. Prosentvis fordeling på svaralternativene til spørsmål 10 for psykologer og forsvarsadvokater. 
 

 

4.1.5 Løgn 
 

11. Når man vurderer et utsagn gitt i et avhør (i fravær av andre typer bevis), er det 

lettere å oppdage at et barn lyver sammenliknet med en voksen. 

 

De svarene som ble kategorisert som mest korrekt, var begge uenig-svaralternativene. Nær 

halvparten (48 %) av respondentene svarte korrekt. 40 % av respondentene svarte 

verken/eller, og kun 11 % var enige i at det er lettere å oppdage at et barn lyver enn en 

voksen. 
 

 
Figur 11. Prosentvis fordeling på svaralternativene til spørsmål 11 for psykologer og forsvarsadvokater. 
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12. Når et barn avgir en vitneforklaring er det av større betydning å tolke 

kroppsspråket til barnet fremfor hva barnet sier, for å avgjøre om barnet snakker sant. 

 

Uenig-svarene ble her kategorisert som de mest korrekte. 35 % av respondentene svarte 

korrekt. 40 % svarte verken/eller og 26 % svarte at det er viktigere å tolke kroppsspråket til 

barnet fremfor hva barnet sier, for å avgjøre om barnet snakker sant. 
 

 
Figur 12. Prosentvis fordeling på svaralternativene til spørsmål 12 for psykologer og forsvarsadvokater. 
 

 

4.2 Variansanalyser av kunnskapsskalaen 
 

 

4.2.1 Omkoding av variablene 
 

Svarene som ut fra forskningsfasit ble kategorisert som mest korrekt, ble i variansanalysene 

kodet om til 1. De resterende svarene ble kodet om til 0. 

 

 

4.2.2 Total kunnskapsskåre 
 

Denne studien undersøker i hvilken grad kunnskapen forsvarsadvokater og sakkyndige 

psykologer har om barnevitner samsvarer med dagsaktuell forskning. Den totale 

kunnskapsskåren belyser dette, da den indikerer antall spørsmål hvor respondentene svarer i 

tråd med hovedtendensen i forskningen. Tabell 4 viser fordelingen av den totale 
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kunnskapsskåren i hele utvalget. Vi ser av tabellen at respondentene i snitt var enige med 

hovedtendensen i forskningen på halvparten av kunnskapsspørsmålene. 

 

 

 min. maks. M (SD) 

totalt n = 114 2 11 6.3 (2.1) 
 
Tabell 4. Laveste, høyeste og gjennomsnittlig total kunnskapsskåre i det totale utvalget, samt standardavvik. 
 

 

Fire univariate variansanalyser (ANOVA) ble utført for å undersøke forskjeller i total 

kunnskapsskåre. De fire uavhengige variablene var yrke, erfaring, kjønn og alder. Analysene 

(oppsummert i tabell 5) viste at den eneste variabelen som nådde statistisk signifikans på .05-

nivå var yrke, F (1, 112) = 5.45, p = .021, partial eta squared = .05. En inspeksjon av 

gjennomsnittsskårene indikerte at de sakkyndige psykologene hadde en høyere total 

kunnskapsskåre enn forsvarsadvokatene. Det skiller omtrent ett kunnskapspoeng mellom 

dem. 

 

 

Variabel M (SD) F p 
partial eta 

squared 

Yrke 
psykolog (n = 62): 6.69 (2.061) 

advokat (n = 52): 5.79 (2.061) 
5.453 .021* .046 

Erfaring 
lite erfaring (n = 65): 6.22 (2.274) 

mye erfaring (n = 49): 6.37 (1.867) 
.145 .704 .001 

Kjønn 
kvinne (n = 53): 6.47 (2.053) 

mann (n = 61): 6.11 (2.146) 
.817 .368 .007 

Alder 

20-39 år (n = 22): 5.95 (2.257) 

40-49 år (n = 36): 6.44 (1.963) 

50-59 år (n = 29): 6.83 (1.965) 

60+ år (n = 27): 6.57 (2.229) 

1.519 .214 .040 

 
Tabell 5. Oppsummering av fire ANOVA for total kunnskapsskåre når uavhengig variabel er henholdsvis yrke, 
erfaring, kjønn og alder. Viser gjennomsnitt, standardavvik, F- og p-verdi og partial eta squared. Statistisk 
signifikans på .05-nivå er markert med *. 
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Figur 13 og 14 viser hvordan total kunnskapsskåre er fordelt blant henholdsvis psykologene 

og forsvarsadvokatene. 

 
FIGUR 13 og 14. Viser hvordan henholdsvis psykologene og forsvarsadvokatene er fordelt i prosent (y-aksen) 
på total kunnskapsskåre (x-aksen). 
 

 

4.2.3 Variansanalyser av kunnskapsmålene 
 

Yrke 

En multivariat variansanalyse (MANOVA) ble utført for å undersøke forskjeller på de 12 

ulike kunnskapsmålene/-spørsmålene. Den uavhengige variabelen var yrke. Antakelsen om 

homogenitet i varians-kovarians-matrisene ble ikke funnet å være brutt. Det var imidlertid et 

brudd i antakelsen om lik varians for åtte av de 12 avhengige variablene, og det var derfor 

nødvendig med et mer konservativt alfanivå for å bestemme signifikans for disse variablene i 

de univariate F-testene. Tabachnick og Fidell (2007) foreslår et alfanivå på .025 eller .01. 

Modellen viste en signifikant forskjell mellom forsvarsadvokater og sakkyndige psykologer 

på kunnskapsmålene, F (12, 101) = 4.85, p < 0.001, partial eta squared = .37. Når resultatene 

for de avhengige variablene ble betraktet separat i oppfølgingsanalyser med univariate 

variansanalyser (ANOVA), ble det benyttet et strengt alfanivå på .01. De forskjellene som da 

nådde statistisk signifikans var: 

 

Spørsmål 1 (Hvor gammelt må et barn være på overgrepstidspunktet for at barnet skal kunne 

huske overgrepet i etterkant og kunne gjenfortelle hva som skjedde?), F (1, 112) = 10.42,  

p = .002, partial eta squared = .09. En inspeksjon av gjennomsnittsskårene (tabell 6) indikerte 

at psykologene skåret høyere og dermed svarte mer korrekt på dette spørsmålet enn 

forsvarsadvokatene. 
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Spørsmål 3 (Ved hvilken alder vil du forvente at barnets spontane fortelling om en hendelse 

under avhør er riktige og pålitelige, og sammenfaller med virkeligheten?), F (1, 112) = 19.57, 

p < .001, partial eta squared = .15. En inspeksjon av gjennomsnittsskårene (tabell 6) indikerte 

at psykologene skåret høyere og dermed svarte mer korrekt på dette spørsmålet enn 

forsvarsadvokatene. 

 

Spørsmål 6 (Barns hukommelse for hendelser de har vært involvert i er mindre korrekt (i 

samsvar med hva som faktisk hendte) sammenliknet med voksnes hukommelse), F (1, 112) = 

17.04, p < .001, partial eta squared = .13. En inspeksjon av gjennomsnittsskårene (tabell 6) 

indikerte at psykologene skåret høyere og dermed svarte mer korrekt på dette spørsmålet enn 

forsvarsadvokatene. 

 

Spørsmål 7 (Sammenliknet med en voksen husker barn flere detaljer (mer informasjon) fra en 

hendelse), F (1, 112) = 12.54, p = .001, partial eta squared = .10. En inspeksjon av 

gjennomsnittsskårene (tabell 6) indikerte at forsvarsadvokatene skåret høyere og dermed 

svarte mer korrekt på dette spørsmålet enn psykologene. 

 

 

Variabel M (SD) F p 
partial eta 

squared 

Spørsmål 1 

psykolog: .92 (.275) 

advokat: .69 (.466) 

total: .82 (.389) 

10.418 .002* .085 

Spørsmål 2 

psykolog: .40 (.495) 

advokat: .37 (.486) 

total: .39 (.489) 

.168 .683 .001 

Spørsmål 3 

psykolog: .55 (.502) 

advokat: .17 (.382) 

total: .38 (.487) 

19.571 .000* .149 

Spørsmål 4 

psykolog: .47 (.503) 

advokat: .25 (.437) 

total: .37 (.485) 

5.963 .016 .051 
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Spørsmål 5 

psykolog: .40 (.495) 

advokat: .29 (.457) 

total: .35 (.479) 

1.630 .204 .014 

Spørsmål 6 

psykolog: .50 (.504) 

advokat: .15 (.364) 

total: .34 (.477) 

17.043 .000* .132 

Spørsmål 7 

psykolog: .44 (.500) 

advokat: .75 (.437) 

total: .58 (.496) 

12.537 .001* .101 

Spørsmål 8 

psykolog: .60 (.495) 

advokat: .48 (.505) 

total: .54 (.500) 

1.528 .219 .013 

Spørsmål 9 

psykolog: .81 (.398) 

advokat: .92 (.269) 

total: .86 (.349) 

3.222 .075 .028 

Spørsmål 10 

psykolog: .79 (.410) 

advokat: .87 (.345) 

total: .82 (.382) 

1.093 .298 .010 

Spørsmål 11 

psykolog: .47 (.503) 

advokat: .50 (.505) 

total: .48 (.502) 

.116 .734 .001 

Spørsmål 12 

psykolog: .35 (.482) 

advokat: .35 (.480) 

total: .35 (.479) 

.009 .734 .001 

 
Tabell 6. Gjennomsnitt, standardavvik, F- og p-verdi og partial eta squared for kunnskapsspørsmålene fra 
ANOVA når uavhengig variabel var yrke. Statistisk signifikans på .01-nivå er markert med *. 
 

 

Kjønn 

Forskjeller på de 12 ulike kunnskapsmålene på bakgrunn av kjønn ble undersøkt med 

MANOVA, med kjønn som uavhengig variabel. Antakelsen om homogenitet i varians-

kovarians-matrisene ble ikke funnet å være brutt. Det ble funnet et brudd i antakelsen om lik 

varians for seks av de 12 avhengige variablene, som gjør det nødvendig med et mer 
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konservativt alfanivå for å bestemme signifikans for disse variablene. Modellen viste ingen 

signifikant forskjell mellom kvinner og menn på kunnskapsmålene, F (12, 101) = 1.49,  

p = .142, partial eta squared = .15. 

 

Erfaring 

En MANOVA ble utført for å undersøke forskjeller på de 12 ulike kunnskapsmålene med 

erfaring som uavhengig variabel. Det var to grupper: lite erfaring (involvert i opptil 20 

barnevitnesaker) og mye erfaring (erfaring fra 20 barnevitnesaker eller mer). Antakelsen om 

homogenitet i varians-kovarians-matrisene ble ikke funnet å være brutt. Det var et brudd i 

antakelsen om lik varians for fem av de 12 avhengige variablene, og det ble derfor brukt et 

strengere alfanivå for å bestemme signifikans i de univariate testene. Den multivariate 

variansanalysen viste en signifikant forskjell mellom respondentene med lite og mye erfaring 

fra barnsvitnesaker på kunnskapsmålene, F (12, 101) = 2.56, p = .005, partial eta squared = 

.23. Når resultatene for de avhengige variablene ble undersøkt hver for seg i 

oppfølgingsanalyser med ANOVA, nådde følgende variabler statistisk signifikans med et 

alfanivå på .01: 

 

Spørsmål 3 (Ved hvilken alder vil du forvente at barnets spontane fortelling om en hendelse 

under avhør er riktige og pålitelige, og sammenfaller med virkeligheten?), F (1, 112) = 9.06, 

p = .003, partial eta squared = .08. En inspeksjon av gjennomsnittsskårene (tabell 7) indikerte 

at de med lite erfaring skåret høyere og dermed svarte mer korrekt på dette spørsmålet enn de 

med mye erfaring. 

 

Spørsmål 8 (Barn forteller oftest sannheten om straffbare hendelser de har blitt utsatt for eller 

vært vitne til), F (1, 112) = 8.96, p = .003, partial eta squared = .07. En inspeksjon av 

gjennomsnittsskårene (tabell 7) indikerte at de med lite erfaring skåret høyere og dermed 

svarte mer korrekt på dette spørsmålet enn de med mye erfaring. 
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Variabel M (SD) F p 
partial eta 

squared 

Spørsmål 1 
lite erfaring: .83 (.378) 

mye erfaring: .80 (.407) 
.222 .638 .002 

Spørsmål 2 
lite erfaring: .29 (.458) 

mye erfaring: .51 (.505) 
5.783 .018 .049 

Spørsmål 3 
lite erfaring: .49 (.504) 

mye erfaring: .22 (.422) 
9.059 .003* .075 

Spørsmål 4 
lite erfaring: .38 (.490) 

mye erfaring: .35 (.481) 
.168 .683 .001 

Spørsmål 5 
lite erfaring: .28 (.451) 

mye erfaring: .45 (.503) 
3.685 .057 .032 

Spørsmål 6 
lite erfaring: .37 (.486) 

mye erfaring: .31 (.466) 
.040 .486 .004 

Spørsmål 7 
lite erfaring: .49 (.504) 

mye erfaring: .69 (.466) 
4.770 .031 .041 

Spørsmål 8 
lite erfaring: .66 (.477) 

mye erfaring: .39 (492) 
8.957 .003* .074 

Spørsmål 9 
lite erfaring: .83 (.378) 

mye erfaring: .90 (.306) 
1.037 .311 .009 

Spørsmål 10 
lite erfaring: .83 (.378) 

mye erfaring: .82 (.391) 
.040 .843 .000 

Spørsmål 11 
lite erfaring: .43 (.499) 

mye erfaring: .55 (.503) 
1.612 .207 .014 

Spørsmål 12 
lite erfaring: .32 (.471) 

mye erfaring: .39 (.492) 
.506 .478 .005 

 
Tabell 7. Gjennomsnitt, standardavvik, F- og p-verdi og partial eta squared for kunnskapsspørsmålene fra 
ANOVA når uavhengig variabel var erfaring. Statistisk signifikans på .01-nivå er markert med *. 
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Figur 15 og 16 viser hvordan respondentene med lite og mye erfaring prosentvis er fordelt på 

de ulike svaralternativene i spørreskjemaet på de to spørsmålene som nådde statistisk 

signifikans. 
 

 
Figur 15. Ved hvilken alder vil du forvente at barnets spontane fortelling om en hendelse under avhør er riktige 
og pålitelige, og sammenfaller med virkeligheten (spørsmål 3)? Prosentvis fordeling på de ulike 
svaralternativene. 
 

 
Figur 16. Barn forteller oftest sannheten om straffbare hendelser de har blitt utsatt for eller vært vitne til 
(spørsmål 8). Prosentvis fordeling på de ulike svaralternativene. 
 

 

Alder 

En MANOVA ble utført for å undersøke forskjeller på de 12 ulike kunnskapsmålene med 

alder som uavhengig variabel. Det var fire grupper: 20-39 år, 40-49 år, 50-59 år og 60+ år. 

Antakelsen om homogenitet i varians-kovarians-matrisene ble ikke funnet å være brutt. Det 

ble funnet et brudd i antakelsen om lik varians for fem av de 12 avhengige variablene, som 

gjør det nødvendig med et mer konservativt alfanivå for å bestemme statistisk signifikans for 

disse variablene. MANOVA viste ingen signifikant forskjell mellom aldersgruppene på 

kunnskapsmålene, F (12, 303) = 1.29, p = .13, partial eta squared = .13.  
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4.2.4 Nøytrale svar: verken/eller-kategorien 
 

Det ble observert at en relativt stor andel av respondentene i begge yrkesgruppene valgte den 

nøytrale svarkategorien, verken uenig/enig. Som nevnt ga ikke disse svarene poenguttelling i 

kunnskapsskalaen. Argumentet for denne avgjørelsen var at det er vanskelig å vurdere 

respondentenes bakenforliggende kunnskap når de svarer nøytralt på spørsmål. Den hyppige 

bruken av nøytrale svar bidro til en lavere total kunnskapsskåre. Av de 12 

kunnskapsspørsmålene, hadde ti av spørsmålene/utsagnene en nøytral svarkategori kalt 

verken uenig/enig. Hvordan antall nøytrale svar er fordelt i det totale utvalget er representert i 

tabell 8 og figur 17 og 18. 

 

 

 min. maks. M (SD) 

totalt n = 114 0 9 3.3 (1.9) 
 
Tabell 8. Laveste, høyeste og gjennomsnittlig antall nøytrale svar, samt standardavvik, i det totale utvalget. 
 

 

 
Figur 17 og 18. Viser hvordan henholdsvis psykologene og forsvarsadvokatene er fordelt på antall nøytrale svar. 
 

 

Fire analyser med ANOVA (oppsummert i tabell 9) ble utført for å undersøke forskjeller i 

antall nøytrale svar. De fire uavhengige variablene var yrke, erfaring, kjønn og alder. 

Analysene viste at den eneste variabelen som nådde statistisk signifikans på .05-nivå var 

erfaring, F (1, 112) = 5.63, p = .019, partial eta squared = .048. En inspeksjon av 

gjennomsnittsskårene indikerte at de med mye erfaring hadde færre nøytrale svar enn de med 

lite erfaring. 
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Variabel M (SD) F p 
partial eta 

squared 

Yrke 
psykolog: 3.29 (1.832) 

advokat: 3.27 (1.890) 
.004 .952 .000 

Erfaring 
lite erfaring: 3.63 (1.997) 

mye erfaring: 2.82 (1.537) 
5.633 .019* .048 

Kjønn 
kvinne: 3.30 (1.887) 

mann: 3.26 (1.834) 
.013 .910 .000 

Alder 

20-39 år: 3.55 (1.969) 

40-49 år: 3.33 (1.821) 

50-59 år: 2.83 (1.754) 

60+ år: 3.48 (1.909) 

.842 .474 .022 

 
Tabell 9. Oppsummering av fire ANOVA for totalt antall nøytrale svar når uavhengig variabel var henholdsvis 
yrke, erfaring, kjønn og alder. Viser gjennomsnitt, standardavvik, F- og p-verdi og partial eta squared. Statistisk 
signifikans på .05-nivå er markert med *. 
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5 Diskusjon 
 

 

5.1 Total kunnskapsskåre 
 

Total kunnskapsskåre reflekterer respondentenes kunnskap på spørsmål innenfor flere temaer 

angående barn som vitner. I gjennomsnitt svarte respondentene i utvalget i samsvar med 

forskning anno 2017 på halvparten av kunnskapsspørsmålene. Et stort flertall av 

respondentene oppgir erfaring med barnevitnesaker, og et stort mindretall oppgir at de har 

mye erfaring. Temaene som adresseres i spørreundersøkelsen bør derfor ikke være ukjente 

for aktørene. Den totale kunnskapsskåren er lavere enn det man bør kunne forvente av disse 

yrkesgruppene. En bidragende faktor til den beskjedne gjennomsnittlige totale 

kunnskapsskåren er at mange respondenter stiller seg nøytrale til flere spørsmål. Det er uvisst 

om den hyppige bruken av nøytrale svar reflekterer mangelfull kunnskap eller en refleksjon 

rundt spørsmålet av typen ”på den ene siden…, på den andre siden…”, og at respondentene 

dermed synes det er vanskelig å ta et endelig standpunkt.  

 

Om lag en femtedel av respondentene i utvalget viser et akseptabelt kunnskapsnivå i en 

subjektiv vurdering, og oppnår en total skåre på 9 eller høyere, av 12 mulige. De fleste 

respondentene har noe mangelfull kunnskap om barn som vitner, og et lite mindretall har 

svært få korrekte svar. Dette likner resultatene Magnussen og Melinder (2012) fant i sin 

undersøkelse av psykologer og psykiatere, når disse yrkesgruppene ble spurt om 

påliteligheten av vitners hukommelse. Spørsmålene i denne undersøkelsen omhandlet både 

barn og voksne. Respondentene hadde en modalskåre på 6-7 korrekte svar av 12 mulige; få 

respondenter hadde et akseptabelt høyt kunnskapsnivå (>9 av 12 i en subjektiv vurdering); og 

en liten gruppe profesjonelle skåret svært lavt. Melinder et al. (2004) konkluderte i sin studie 

med at norske profesjonelle som jobber med barn i rettssystemet synes å ha et relativt 

oppdatert syn på barns egenskaper som vitner. Våre resultater 13 år senere tyder på at det kan 

være grunn til å være noe mer skeptisk til kunnskapen som de profesjonelle rettsaktørene har 

om barn som vitner. Vi er noe overrasket over at aktørenes kunnskap i dag ikke synes å være 

bedre enn i de tidlige undersøkelsene. Vi lurer på hvorfor aktørenes kunnskap ikke øker i takt 

med fremskrittene som gjøres i forskningen. 
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De sakkyndige psykologene har en signifikant høyere total kunnskapsskåre enn 

forsvarsadvokatene i undersøkelsen. Psykologene ligger i snitt ett kunnskapspoeng høyere 

enn advokatene. Resultatene fra undersøkelsen tyder på at kunnskapsnivået om barn som 

vitner blant de spurte psykologene og forsvarsadvokatene ikke er spesielt imponerende, men 

de er heller ikke svært urovekkende. I de neste avsnittene vil vi diskutere de spesifikke 

temaene innunder kunnskapsskalaen mer inngående. 

 

 

5.2 Hukommelse og alder 
 

Internasjonal forskning indikerer at barn kan huske hendelser som skjedde da barnet var 2,5 

år til 4 år, og at en generell nedre grense for episodisk minne er 3,5 år (Bauer, 2014b). På 

spørsmålet om hvor gammelt et barn må være på overgrepstidspunktet for å kunne fortelle 

om hendelsen i ettertid, viser utvalget svært oppdatert kunnskap om barns hukommelse. Et 

stort flertall svarer 3-5 år, som samsvarer med forskningen. Det er likevel en signifikant 

forskjell mellom psykologene og forsvarsadvokatene på kunnskapen om dette spørsmålet, der 

psykologene svarer mer korrekt. Et liknende spørsmål ble stilt til psykologer og psykiatere i 

en tidligere undersøkelse (Magnussen & Melinder, 2012). På spørsmål om hvor langt tilbake 

i barndommen vi er i stand til å huske hendelser vi har vært vitne til, viste resultatene i denne 

undersøkelsen at det var ytterst få i begge utvalg som trodde på ”nær fødselen”-minner, og et 

flertall som svarte tre år eller eldre. Disse resultatene var i overensstemmelse med forskning. 

Selv om spørsmålene er formulert noe annerledes, viser våre resultater samme trend som 

Magnussen og Melinders undersøkelse (2012), og tyder på at aktørene har oppfatninger som 

samsvarer med forskningsfasit.  

 

Det er konsensus i forskningen om at førspråklige minner er vanskelig å reprodusere etter at 

barna kan snakke (Bauer, 2014a). Da er det potensielt foruroligende at det er omtrent like 

mange respondenter som tror på gjenfortelling av førspråklige minner, som det er 

respondenter som ikke tror på dette. Nær en tredjedel av psykologene og en femtedel av 

forsvarsadvokatene svarte at barn kan fortelle om førspråklige minner. Gitt konsensus i 

forskningsfeltet, er det påfallende at det svaret som flest velger er verken uenig/enig, hvilket 

vil si at de ikke tar standpunkt til påstanden. Selv om spørsmålet omhandler barn på 

gruppenivå, under vi oss likevel over hvordan respondentene som stiller seg nøytrale vil 
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vurdere påliteligheten til det enkelte barn som forteller om førspråklige minner. Resultatene 

på dette spørsmålet tyder på at hukommelse for førspråklige minner er et tema som bør løftes 

frem, og hvor myter og personlige forestillinger bør avklares. 

 

Forskning tyder på at det barna forteller spontant fra ca 3 års alder er riktig, selv om de ikke 

forteller så mye og de er sårbare for suggesjon og påvirkning (Bauer, 2014b). Når barnet 

forteller spontant, er dette til forskjell fra situasjoner der barnet blir utsatt for suggestibilitet 

eller annen påvirkning. Et stort mindretall av respondentene mener at man kan sette sin lit til 

at barnets spontane fortelling under avhør er riktig og pålitelig når barnet er 3-4 år gammelt. 

Dette er i samsvar med forskningen. Undersøkelsen til Melinder et al. (2004) viste et 

liknende resultat. De fleste yrkesgruppene i denne studien svarte at barnets fortelling er 

pålitelig fra barnet er ca 3 år gammelt, og advokatene var mest konservative. I vår 

undersøkelse svarer psykologene mer i tråd med forskningen enn forsvarsadvokatene. 

Undersøkelsen viser også en forskjell i kunnskap på bakgrunn av erfaring, der de med minst 

erfaring viser mer oppdatert kunnskap enn de med mer erfaring. Det er betryggende at de 

fleste som ikke svarer helt i tråd med forskning, velger et svaralternativ i nærheten av det som 

samsvarer best med forskningen, nemlig 5-6 år. Det er heldigvis et mindretall som mener at 

barna bør være minimum 7 år for at man skal sette sin lit til barnets spontane fortelling. 

 

 

5.3 Hukommelse for traumatiske hendelser 
 

Vi undersøkte respondentenes kunnskap om barns hukommelse for hendelser med en sterk 

negativ emosjonell komponent. Respondentene tok stilling til om det barn husker fra 

traumatiske hendelser er mindre korrekt enn voksne. Forskningen tyder på at minner for 

dramatiske hendelser som er innkodet hos barna, stort sett er korrekte (Greenhoot & Sun, 

2014; Melinder et al., 2005). Forskningen gir ikke grunn for å tro at barns hukommelse for 

kjerneminnet (”jeg var der”) fra traumatiske hendelser er mindre eller mer korrekt enn 

voksnes. Et stort mindretall av respondentene svarer i tråd med forskningen, og mener at barn 

husker dramatiske hendelser like korrekt som voksne. Vi ser den samme tendensen som 

nevnt tidligere, at en betydelig andel respondenter svarer verken/eller. Det fremgår ikke av 

spørsmålet hvilke deler av minnet vi snakker om – om det er kjerneminnet eller detaljer fra 

hendelsen. Uansett bes respondentene om å ta stilling til om det barnet husker er korrekt, ikke 
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hvor mye eller hva barnet husker. Et betydelig mindretall av respondentene svarer at barn 

husker traumatiske hendelser mindre korrekt enn voksne, hvilket ikke har støtte i forskning. 

Dette er ikke nødvendigvis et uttrykk for at barnas rettssikkerhet er truet, men resultatet 

avdekker at en del profesjonelle har mangelfull kunnskap om hukommelse og traumer hos 

barn. Det kan tenkes at noen av respondentene som har svart nøytralt tolker svaralternativet 

dithen at barn husker traumatiske hendelser verken mer eller mindre korrekt enn voksne. 

Dette kan i så fall bety at de har oppdatert kunnskap. Spørsmålsstillingen er imidlertid 

tydelig.  

 

Innenfor temaet hukommelse for traumatiske hendelser, bes respondentene om å ta stilling til 

hvorvidt barn som opplever traumatiske hendelser vanligvis vil ha problemer med å huske 

hendelsen i ettertid. Forskning tyder på at seksuelle overgrep og liknende opplevelser i 

barndommen vil bli husket svært godt i voksen alder (Goodman et al., 2014). Respondentene 

fordeler seg relativt likt mellom å være uenig, enig og svare nøytralt. Spørsmålet ber ikke 

respondentene ta stilling til om noen barn kan ha problemer med å huske traumatiske 

hendelser, men om dette er det vanlige. Det er påfallende at en tredjedel av 

forsvarsadvokatene og en femtedel av de sakkyndige psykologene mener at de fleste barn 

som opplever traumer senere vil ha problemer med å huske dem. Det er mulig at noen 

respondenter har tenkt at traumatiske minner kan være fragmenterte, fordi ting skjer fort og 

innkodingen begrenses av oppmerksomheten (Deffenbacher, Bornstein, Penrod, & McGorty, 

2004; Reisberg & Heuer, 2007), når de har svart. Gitt forskningsgrunnlaget anno 2017, 

hvordan kan det ha seg at såpass mange gir svar som ikke har dekning i forskningen? Det er 

mulig at det foreligger en del mytiske forestillinger om dette temaet. Det er også mulig at 

dagligtalen, hvor ”fortrengt” og ”glemt” tidvis blir brukt synonymt (Magnussen & Melinder, 

2012), kan bidra til forestillinger om temaet som ikke har rot i forskning. 

 

Magnussen og Melinder (2012) hadde i sin spørreundersøkelse et ledd som omhandler 

minner om traumatiske hendelser fra barndommen som dukker opp i terapi, selv om personen 

tidligere aldri har hatt noen erindring om slike hendelser. Selv om dette spørsmålet og vårt 

spørsmål, grunnet ulik formulering, ikke er direkte sammenliknbare, er funnene interessante: 

Svært få av psykologene og psykiaterne mente at alle disse minnene er ekte; flertallet trodde 

at de fleste er ekte; en mindre andel trodde at de fleste er falske; og noen få trodde at alle er 

falske. På grunnlag av forskning ble det konkludert med at det var det lille mindretallet som 

svarte riktig. Forfatterne uttrykker bekymring over at en stor andel fagfolk, med vitenskapelig 
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bakgrunn, ser ut til å ha forestillinger om hukommelse som er preget av kulturelle 

strømninger og personlige oppfatninger – fremfor forskning og kunnskap. Selv om det er 

vanskelig å sammenlikne spørsmålene direkte, tyder undersøkelsen vår på at fagfolk 

fremdeles lar seg prege av andre kilder enn forskning. 

 

 

5.4 Pålitelighet 
 

Som beskrevet i avsnitt 1.4 kunnskapsgrunnlag, indikerer forskningen at barn husker mindre 

enn voksne (Howe, 2011), men at det de faktisk husker stort sett er korrekt (Baugerud et al., 

2014; Baugerud & Melinder, 2011). Et mindretall av respondentene svarer helt i tråd med 

forskning og mener at barns hukommelse ikke er mindre korrekt sammenliknet med voksne. 

Analysene viser en signifikant forskjell på bakgrunn av yrke, der de sakkyndige psykologene 

viser betydelig mer oppdatert kunnskap enn forsvarsadvokatene. Det er urovekkende at et 

stort mindretall av advokatene mener at barns hukommelse er mindre korrekt enn voksnes 

hukommelse, særlig når det foreligger så omfattende og enstemmig forskning som indikerer 

at dette ikke er tilfellet. Når en så stor andel av de spurte forsvarsadvokatene gir inntrykk av 

manglende tiltro til barns hukommelse, er det nærliggende å undre seg over hvilke 

konsekvenser dette kan ha for barns rettsprosess. Igjen svarer mange respondenter nøytralt. 

Magnussen og Melinder (2012) stilte i sin undersøkelse et liknende spørsmål: ”Når små barn 

forteller om ting de har opplevd, tror du de husker bedre enn, like godt som, eller dårligere 

enn voksne?” Svaralternativene var ”bedre”, ”like godt”, ”dårligere” og ”vet ikke”. Et stort 

mindretall av både psykologer og psykiatere mente at barn husker bedre enn eller like godt 

som voksne vitner. Psykologer og psykiatere viser likevel mer oppdatert kunnskap enn 

befolkningen generelt, hvor nesten 40 % mente at små barn husker bedre enn voksne 

(Magnussen et al., 2006). Våre resultater tyder på at aktørene fremdeles har mangelfull 

kunnskap, særlig forsvarsadvokatene. Elleve år etter undersøkelsen til Magnussen et al. 

(2006), ser det fortsatt ut til å være viktig å forbedre kunnskapen om barns hukommelse. 

 

I tillegg til å ta stilling til hvorvidt barns hukommelse er mindre korrekt enn voksnes, tok 

respondentene stilling til om barn husker flere detaljer fra en hendelse. Et lite flertall av 

respondentene svarer helt i tråd med forskningen, og mener at barn husker mindre 

informasjon fra en hendelse enn voksne. De fleste respondenter som ikke svarer i 



		39	

overensstemmelse med forskning, velger å svare nøytralt. Svært få mener heldigvis at barn 

husker flere detaljer enn voksne. Resultatene tyder på at respondentene i det store og hele har 

relativt oppdatert kunnskap om dette temaet. Forsvarsadvokatene svarer mer i tråd med 

forskning på dette spørsmålet enn det de sakkyndige psykologene gjør. 

 

Hvis vi ser de to spørsmålene under ett, om barn husker flere detaljer enn voksne og om 

barns hukommelse er mindre korrekt, tyder resultatene på at forsvarsadvokatene er mer 

”skeptiske” til barnevitner. Forsvarsadvokatene tror i større grad enn psykologene at barn 

husker mindre, og at det de husker er mindre korrekt. Psykologene er på sin side mer 

”godtroende” til barn i sine svar på disse spørsmålene. Forskningen inntar en mer nøytral 

posisjon – barn husker mindre, men det de husker er stort sett riktig.  

 

Det spørres om hvorvidt barn oftest forteller sannheten om straffbare hendelser de har blitt 

utsatt for eller bevitnet. Det kan være flere grunner til at barns forklaringer ikke sammenfaller 

med det som faktisk skjedde – de objektive fakta. I rettssammenheng er poenget nettopp at 

det som oftest ikke er tilgang til de objektive fakta, men det må vurderes hvorvidt vitnenes 

forklaringer er pålitelige og troverdige. Dermed blir det viktig å avdekke rettsaktørenes 

generelle holdninger til barn som vitner. Alternativer til å fortelle sannheten kan være at 

barnet lyver, blir utsatt for påvirkning eller husker feil. Påstanden handler om vi som oftest 

kan tro på det barna forteller, ikke om det kan finnes tilfeller hvor barnets fortelling er 

upålitelig. Resultatene tyder på oppdatert kunnskap. Et lite flertall av respondentene svarer at 

barn oftest forteller sannheten, hvilket samsvarer med forskningen. Svært få mener heldigvis 

at barna som oftest ikke forteller sannheten, og et stort mindretall av utvalget svarer 

verken/eller. Det er på dette spørsmålet en signifikant forskjell i kunnskapsskåre på bakgrunn 

av erfaring, der respondentene med lite erfaring svarer mer korrekt enn de med mye erfaring. 

En betydelig større andel av de med mest erfaring svarer nøytralt sammenliknet med de med 

minst erfaring. Dette kan tolkes på ulike måter: kanskje er de mest erfarne mer reflekterte og 

tenker mer nyansert rundt spørsmålet, eller så kan det også tenkes at de med minst erfaring 

har mest oppdatert kunnskap.  

 

På spørsmålet om ved hvilken alder man kan forvente at barnets spontane fortelling om en 

hendelse under avhør er pålitelig, svarte respondentene med lite erfaring også her mer i tråd 

med forskning enn de med mye erfaring. Når det i begge tilfeller er de med minst erfaring 

som svarer mest i tråd med forskning, kan vi ut fra dette få en hypotese om at mer erfaring i 
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seg selv ikke er kunnskapsforbedrende. En sentral bok om ekspertise og erfaring, er Robyn 

M. Dawes’ bok House of Cards (1994). Forfatteren spør om konsultasjon av psykologiske 

”eksperter” fører til riktigere vurderinger av hvorvidt et overgrep mot et barn har funnet sted, 

sammenliknet med om vurderingene ble gjort ut fra bevisene alene. Han viser til bred 

forskning som indikerer at erfaring i seg selv ikke nødvendigvis fører til bedre kunnskap. Vår 

undersøkelse gir et liknende bilde, da respondentene med minst erfaring svarer mest korrekt 

på to spørsmål. Kan dette skyldes at det er kortere tid siden de med lite erfaring var under 

utdannelse, slik at de besitter mer dagsaktuell kunnskap? Eller fører mer erfaring til økt 

skepsis til barnevitner? Samtidig som respondentene med lite erfaring svarer mest korrekt på 

to spørsmål, gir de flere verken/eller-svar enn de med mye erfaring. Vi lurer på om dette 

skyldes at de med mye erfaring opplever seg sikrere på sin kunnskap, og derfor oftere tar 

standpunkt til spørsmålene. Likevel ser vi at der hvor det er en signifikant forskjell på 

bakgrunn av erfaring, svarer de med mest erfaring også mest feil. 

 

 

5.5 Påvirkning 
 

Respondentene tok stilling til to påstander om påvirkning. Den første påstanden er at barns 

hukommelse er mer sårbar for påvirkning, og handler dermed om at selve minnet for en 

hendelse endres. Den andre påstanden handler om hvorvidt barn er mer sårbare for 

autoriteters påvirkning, altså en sosial påvirkning. Forskningen på temaet som ble presentert i 

innledningen, tyder på at barn er mer påvirkbare enn voksne i begge tilfeller (Goodman et al., 

2014). Resultatene for begge spørsmålene tyder på at respondentene har svært oppdatert 

kunnskap om og forståelse for barn og påvirkning. Et stort flertall svarer helt i 

overensstemmelse med forskning på begge spørsmål, og svært få svarer nøytralt. Dermed ser 

det ut til at både psykologene og advokatene har god kunnskap om autoriteters påvirkning av 

barn i rettssammenheng, og om påvirkning av barns hukommelse. Vi lurer på om de gode 

resultatene kan ha sammenheng med at påvirkning har vært et sentralt tema i lengre tid, ikke 

minst i forbindelse med forskning på avhørsteknikker (Bruck et al., 1998; Gordon et al., 

2001). Denne forskningen har dokumentert en rekke faktorer som virker kompromitterende 

på barnas pålitelighet under avhør, og viser til at barna bør få fortelle så åpent som mulig. 
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5.6 Løgn 
 

På spørsmålet om det er lettere å oppdage at barn lyver enn voksne, er det oppløftende at 

svært få mener at dette er tilfellet. Halvparten av respondentene mener, i samsvar med 

forskning, at det ikke er lettere å oppdage løgn hos barn. Et stort mindretall svarer nøytralt. 

Det mulig at noen av respondentene har fortolket verken uenig/enig som at det verken er 

lettere eller vanskeligere å oppdage barns løgn sammenliknet med voksne, og at det generelt 

er vanskelig å oppdage løgn. Resultatene tyder på at respondentene har nokså god kunnskap 

om dette temaet, i og med at svært få velger svar det ikke er belegg for i forskningen.  

 

Respondentene ble spurt om det er viktigere å tolke kroppsspråket fremfor hva barnet sier, for 

å avgjøre om barnet snakker sant. Et stort mindretall svarer i tråd med forskning, og mener at 

det ikke er viktigere å vurdere kroppsspråket fremfor det barnet forteller. Et flertall sier seg 

enten enig i påstanden eller svarer nøytralt. Forskningen omtalt i innledningen indikerer at 

voksne sjelden skårer over tilfeldighetsnivå når de skal skille sanne og falske fortellinger hos 

barn i alderen 3-16 år (Leach et al., 2009; Strömwall, Granhag, & Landström, 2007; Vrij, 

Akehurst, Brown, & Mann, 2006; Crossman & Lewis, 2006). Selv om det skulle finnes 

markører som indikerer løgn hos barn, tyder forskningen på at voksne er dårlige på å fange 

opp disse. Under bestemte betingelser vil små barn kunne fortelle overbevisende løgner, men 

det synes vanskelig å skille mellom sannferdige og usannferdige forklaringer på grunnlag av 

hvordan barnet fremstår og hvordan de forteller historien sin (Magnussen, under trykking). 

Da er det interessant at det er så stor spredning i kunnskapen om dette temaet blant 

respondentene, og at relativt mange fastholder at det er viktigere med kroppsspråk enn ord 

når løgn skal oppdages. Vi lurer på om tabloide ”oppskrifter” på hvordan man kan oppdage 

løgn ut fra kroppsspråk kan bidra til å vanne ut kunnskapen som er tilgjengelig innenfor 

temaet. Kanskje er ikke rettens aktører immune mot denne formen for påvirkning? 

 

 

5.7 Praktiske implikasjoner 
 

Resultatene i undersøkelsen tyder på at det er stor individuell forskjell i kunnskap blant 

respondentene, og stor variasjon i kunnskap på tvers av temaer. Påvirkning av barn peker seg 

ut som et tema der respondentene i undersøkelsen viser solid kunnskap. På andre spørsmål og 
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temaer står det dårligere til. Førspråklige minner og barns hukommelse for traumatiske 

hendelser er temaer der kunnskapen synes særlig mangelfull. Resultatene impliserer et behov 

for mer kunnskap om barn som vitner hos sentrale rettsaktører. Det er ikke nødvendigvis slik 

at svar på kunnskapsspørsmål som ikke samsvarer med forskning, medfører et alvorlig 

problem i rettssammenheng.  

 

Det foreligger en omfattede litteratur om barn som vitner, og det er et stort forskningsfelt som 

omhandler denne tematikken. Dog synes ikke rettsaktørene alltid å inneha denne kunnskapen. 

Noen respondenter oppnår en svært god total kunnskapsskåre og innehar solid og oppdatert 

kunnskap. Andre respondenter kunne ha nyttiggjort seg av faglitteraturen som finnes. Bør det 

opprettes formelle krav for sakkyndige, og bør mer vitnepsykologi inn i undervisningen til 

forsvarsadvokatene? Er det dette som skal til for at barn i rettssystemet møter på 

profesjonelle aktører med mest mulig oppdatert kunnskap? 

 

 

5.8 Mulige begrensninger ved studien 
 

Risikoen ved å utvikle et eget spørreskjema, til tross for at noen av spørsmålene er gjenbrukt 

fra tidligere undersøkelser, er at spørsmålene kan være tvetydige eller utydelige. Det kan 

tenkes at spørsmålene har blitt forstått annerledes fra respondentenes side enn hva som er 

ment og forsøkt målt med spørsmålet. Begrepene pålitelighet og troverdighet ble definert i 

introduksjonsteksten i spørreskjemaet som respondentene fikk. Til tross for dette kan de 

forstås ulikt ut fra yrkesbakgrunn og hvordan begrepene benyttes innenfor ulike fagfelt. 

Pilottestingen av spørsmål ble utført for å redusere forekomsten av tvetydige spørsmål. Dette 

er imidlertid ingen garanti for at tvetydigheter ikke forekommer. Ved første øyekast kan 

utvalgsstørrelsen synes å være en begrensning ved studien. Det er et forholdsvis lite utvalg. 

Samtidig tilhører respondentene selve målgruppen, og de fleste oppgir å ha erfaring med 

barnevitnesaker. 

 

Hovedoppgavens fokus ble avgrenset til 12 av 19 spørsmål fra spørreskjemaet. Dette 

innebærer at deler av datamaterialet fra resten av spørreskjemaet ikke er analysert og 

behandlet i oppgaven. Avgrensningen medførte at troverdighet og betydningen av barns 

emosjonelle atferd når de forteller om overgrep under avhør ikke ble dekket av oppgaven, til 
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tross for at temaene er representert i spørreskjemaet. Disse temaene er svært sentrale i 

rettspsykologisk sammenheng (Melinder et al., 2004). 

 

I kunnskapsskalaen har vi på bakgrunn av internasjonal forskning kategorisert 

svaralternativene som mer og mindre korrekte. Det er noen forbehold som må tas når vi 

forenkler virkeligheten på denne måten. Det kan finnes litteratur som avviker fra 

hovedtendensen i forskningsfeltet, og forskning er ikke alltid entydig. Samtidig vil 

”forskningsfasit” endre seg med tiden. 

 

I utarbeidelsen av spørreskjemaet ble det valgt å inkludere en nøytral midtkategori som 

svaralternativ, ut fra et argument om å redusere ”gjetting”. En utfordring er hvordan verken 

uenig/enig-svaret skal fortolkes. På noen spørsmål kan denne kategorien tenkes å avspeile 

”vet ikke”, og på andre spørsmål kan den avspeile en refleksjon rundt spørsmålet og 

svaralternativene. Et argument for ikke å ha en nøytral svarkategori er at respondentene i sitt 

virke må ta stilling til de spørsmål som reiser seg omkring et barns egenskaper som vitne.  

 

 

5.9 Videreføring av studien 
 

De deler av spørreskjemaet som ikke ble analysert i forbindelse med hovedoppgaven, er det 

ønskelig å analysere ved senere anledning. Spørsmålene som angår vurderinger av barns 

emosjonelle uttrykk under avhør er av særlig interesse. Det er et behov for mer forskning på 

dette feltet, og nyere undersøkelser tyder på at følelsesuttrykk under avhør kan være av stor 

betydning for troverdighetsvurderinger (Wessel, Magnussen, & Melinder, 2013; Melinder, 

Burrell, Eriksen, Magnussen, & Wessel, 2016).  

 

I en fransk artikkel som er under utarbeidelse (Dodier, Melinder, Otgaar, Payoux, & 

Magnussen, 2017), blir resultatene fra en norsk undersøkelse (Melinder & Magnussen, 2015) 

reanalysert og sammenliknet med data fra en tilsvarende fransk spørreundersøkelse. 

Respondentene er psykologer og psykiatere som gjennom sitt virke er ekspertvitner i retten. 

Forskergruppen fant at det franske utvalget presterte langt dårligere på kunnskap om 

hukommelse enn det norske utvalget. I likhet med denne undersøkelsen, ønsker vi å finne ut 

om det kan være tilsvarende nasjonale forskjeller mellom norske og italienske 
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forsvarsadvokater og sakkyndige psykologer. Spørreskjemaet vi utviklet til denne 

hovedoppgaven er derfor blitt oversatt til italiensk og distribueres nå i Italia. 
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Vedlegg A 
 

Kjønn  

(kvinne  –  mann) 

Alder  

(20-29 år  –  30-39 år  –  40-49 år  –  50-59 år  –  60-69 år  –  70+ år) 

Hva er din yrkesbakgrunn?  

(psykolog  –  advokat) 

Har du erfaring i å håndtere barnevitnesaker?  

(ja  –  nei) 

Anslagsvis hvor mange barnevitnesaker har du vært involvert i?  

(ingen  –  1-5  –  6-10  –  11-20  –  mer enn 20) 

Hvor gammelt må et barn være på overgrepstidspunktet for at barnet skal kunne huske 

overgrepet i etterkant og kunne gjenfortelle hva som skjedde? 

(0-2 år  –  3-5 år  –  6-8 år) 

Ved hvilken alder vil du forvente at barnets spontane fortelling om en hendelse under avhør 

er riktige og pålitelige, og sammenfaller med virkeligheten? 

(3-4 år  –  5-6 år  –  7-8 år  –  9-10 år) 

I hvor stor grad er du enig i disse påstandene? 

(svært uenig  –  uenig  –  verken uenig eller enig  –  enig  –  svært enig) 

Barn forteller oftest sannheten om straffbare hendelser de har blitt utsatt for eller vært 

vitne til. 

Sammenliknet med en voksen husker barn flere detaljer (mer informasjon) fra en 

hendelse. 

Sammenliknet med en voksen har barn som har vært vitne til en hendelse en hukommelse 

som er mer sårbar for påvirkning. 

Hvis barnet uttrykker seg språklig på en mer moden måte enn hva alderen skulle tilsi, 

fører dette til at barnet fremstår som mer troverdig. 

Barns hukommelse for hendelser de har vært involvert i er mindre korrekt (i samsvar med 

hva som faktisk hendte) sammenliknet med voksnes hukommelse. 
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Det hender at vitner endrer på forklaringen i løpet av avhøret eller mellom avhør på 

grunn av påvirkningen autoriteter har på vitnet. Sammenliknet med en voksen, er 

barnevitner mindre sårbare for autoriteters påvirkning. 

Barn kan oppleve noe før de har utviklet språk og senere i barndommen fortelle om 

denne hendelsen ut fra minnet de har om den. 

Hvis et barns utsagn er detaljert og rikt på innhold, er det et tegn på at barnet husker 

korrekt. 

Små barn husker traumatiske hendelser mindre korrekt enn voksne. 

De fleste barn som opplever sterkt traumatiske hendelser, vil stenge disse hendelsene ute 

fra bevisstheten og senere ha vanskeligheter med å huske dem. 

Et barn som blir utsatt for et overgrep, før barnet vet hva et overgrep er, kan i voksen 

alder forstå hendelsen som et overgrep sett i lys av ny kunnskap. 

Når man vurderer et utsagn gitt i et avhør (i fravær av andre typer bevis), er det lettere å 

oppdage at et barn lyver sammenliknet med en voksen. 

Et barnevitne er mer tilbøyelig for å gi sanne forklaringer av hendelsen i et avhør, 

sammenliknet med et voksent vitne. 

Når et barn avgir en vitneforklaring er det av større betydning å tolke kroppsspråket til 

barnet fremfor hva barnet sier, for å avgjøre om barnet snakker sant. 

I hvor stor grad vektlegger du følgende forhold når du vurderer barns troverdighet? 

For å sette dette spørsmålet i en sammenheng, kan du tenke på et barn som under avhør 

forteller om et overgrep barnet skal ha blitt utsatt for. 

(svært lite  –  lite  –  verken lite eller mye  –  mye  –  svært mye)  

Det barnet forteller. 

Hvordan barnet fremstår følelsesmessig under avhøret. 
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Under er det listet opp en rekke mulige følelsesuttrykk barn kan vise. Hvordan vil du vurdere 

troverdigheten til barn som viser disse følelsesuttrykkene? 

                                                                  påvirker ikke 

(ikke troverdig                                           vurderingen                                               troverdig)            

         1         –         2         –         3         –         4         –         5         –         6         –         7 

Barnet snakker om hendelsen på en rolig måte. 

Barnet gråter når han/hun forteller om hendelsen. 

Barnet smiler når han/hun forteller om hendelsen. 

Barnet er sint når han/hun forteller om hendelsen. 

Barnet viser ikke noe følelsesuttrykk når han/hun forteller om hendelsen. 

Hvor stor kompetanse har ulike profesjonelle i å evaluere barns troverdighet og pålitelighet? 

(ingen  –  liten  –  verken eller  –  noe  –  stor) 

Psykologer 

Psykiatere 

Politi 

Advokater 

Dommere 

Jurister 

 


