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Vidnepsykologi Svein Magnussen Hent PDF Forlaget skriver: Hvor præcise er vi som observatører og
formidlere af personlige, sociale og historiske begivenheder? Og hvor gode er vi til at opdage, når andres

beretninger ikke er sandfærdige? Det er de helt afgørende spørgsmål inden for vidnepsykologien. At det også
er centralt inden for juraen, viser de fleste analyser af årsagerne til justitsmord.

Svein Magnussens bog er en introduktion til moderne vidnepsykologi, der henvender sig til både
efterforskere, jurister, psykologer, journalister og andre interesserede. Med inddragelse af autentisk materiale

fra faktiske sager - som afhøringsprotokoller fra ´Palmemordet´ - gennemgår bogen punkt for punkt det
vidnepsykologiske område og giver et enestående indblik i, hvad vi kan forvente af vidner og deres

forklaringer i kommende kriminalsager.

Vidnepsykologi er studiet af mennesket som observatør og rapportør af begivenheder i livet.
Vidnepsykologien beskæftiger sig med, hvor detaljeret og korrekt vi registrerer det, der sker, hvor godt vi
senere kan huske det, vi observerede, hvad der får os til at glemme og huske forkert. Og ikke mindst

beskæftiger den sig med vores evne til at vurdere pålideligheden og troværdigheden af andres fortællinger.
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