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Formandsberetning for 2009 

Medlemsaktiviteter i 

2009 
At designe en personlighedstest - udviklingen af ProPerson 
testen. 2. dec. 2009 v/ cand.psych.aut. Jane Bruun (ProPer-
son), dr.phil.cand.stat. Benny Karpatschof (Institut for Psyko-
logi, Kbh. Universitet), cand.pæd.psych. Carsten Rosenberg 
Hansen (Danmarks Pædagogiske Universitet).  
Foredraget belyste teoretiske, psykometriske og anvendelses-
mæssige aspekter ved udviklingen af en coaching-test, som 
bryder med den dominerende trækteroretiske tilgang til person-
lighedstestning, idet den er baseret på en procesmodel, hvor 
skalaer for udviklelige kognitive, motivationelle og interperso-
nelle evner sættes i relation til arbejdsmæssige problemløs-
ningsprocesser. 
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Universitetspædagogisk praksis og videnskabelighed. 16. 
nov. 2009 v/ ph.d., Tine Nielsen, cand.psych., CBS Learning 
Lab. 
Tine Nielsen gav bud på hvordan man kan videnskabeliggøre 
den universitetspædagogiske praksis, både generelt og eksem-
plificeret på forskellig vis – bl.a. ved en præsentation af den 
”scholarship of teaching and learning”-model, som søges im-
plementeret med den pædagogiske adjunktuddannelse ved 
CBS. De forskellige bud på videnskabeliggørelse af universi-
tetspædagogisk praksis blev diskuteret i forsamlingen.  

 

 

Structural Equation Modeling og tidsforløbsundersøgelser. 
19. okt. 2009 v/ ph.d., cand.psych. Jan Ivanouw. Jan Ivanouw 
demonstrerede brug af kombineret multi-level-analyse og 
Structural Equation Modeling i forbindelse med undersøgelser 
af udviklingsforløb (f.eks. effektundersøgelser). Det blev vist 
hvordan disse metoder tilsammen har en række fordele i for-
hold til det klassiske før/efter (evt. suppleret med 'follow-up' )-
design; bl.a. fordi de kan identificere uerkendte faktorer, der er 
ansvarlige for systematiske forskelle i de undersøgte udvik-
lingsforløb samt åbner mulighed for at kombinere flere forskel-
lige informationskilder (frem for f.eks. blot at basere målingen 
på en enkelt test). 
Der vil blive lagt slides og referencemateriale fra foredraget 
ind på hjemmesiden her. 
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Dansk tilpasning og dokumentation af udenlandske person-
lighedstest. 18. maj. 2009 v/ ph.d., cand.psych. Henrik Skov-
dahl. Med udgangspunkt i sin ph.d. afhandling og konkrete ek-
sempler gav Henrik Skovdahl Hansen en beskrivelse af de pro-
blemstillinger, der knytter sig til tilpasning af udenlandske per-
sonlighedstest til danske forhold. En række praksisorienterede 
retningslinjer blev gennemgået og der blev fremlagt en model, 
der kan anvendes til at analysere adapterede personlighedstest. 
Præsentationen fra foredraget kan hentes her 

 

Cross-national comparisons of family affluence - measure-
ment issues and statistical inference. 14. april. 2009 v/ pro-
fessor Svend Kreiner, Institut for Folkesundhedsvidenskab, 
Biostatistisk Afdeling, Københavns Universitet. Oplægget gen-
nemgik måleproblemer i forbindelse med konstruktion af en 
international ”family-affluence”-skala (FAS), som forsøger at 
afdække børnefamiliers økonomiske formåen. Svend Kreiner 
fortalte om undersøgelser af FAS-skalaens validitet, og de nye 
metoder han og hans forskergruppe har taget i anvendelse for 
at kompensere for de afdækkede problemer. Den efterfølgende 
diskussion drejede sig om basale måleproblemer, Rasch-
modeller og mere generelt om validitetsbegrebet. 
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Hukommelsens mange ansigter 23. marts. 2009 v/ Anders 
Gade, Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Oplæg-
get formidlede en række nyere forskningsresultater, der belyser 
og efterprøver den bredt accepterede antagelse om hukommel-
sens opdeling i flere delvist uafhængige hukommelsessyste-
mer, som beror på forskellige hjernefunktioner (og skal testes 
med forskellige test). Der blev givet eksempler på testning med 
vægt på de klinisk mest væsentlige former. Link til powerpo-
int-præsentation: http://gade.psy.ku.dk/ (klik på undervisnings-
noter - dernæst: se under "ekstern undervisning).  

 

Psykopati - gradsforskel eller specifik mekanisme? 26. jan. 
2009 v. cand.psych. Nikolaj Lunøe. Den officielle psykopatidi-
agnose er ret snævert knyttet til kriminalitet. Erhvervspsykolo-
ger kommer imidlertid ud for personer, som mangler mange af 
de officielle kendetegn på psykopati, men som ikke desto min-
dre kan opfattes som psykopater, og som måske til gengæld har 
andre egenskaber, der ikke normalt nævnes. Eksemplificeret 
med egne erfaringer fremlagde Nikolaj Lunøe egne og andres 
teorier på området og lagde op til debat om de metodiske van-
skeligheder, der knytter sig til emnet. 
Link til artikler og supplerende materiale, som Nikolaj stillede 
til rådighed forud for foredraget. 

 
 
 
 
 
 

http://gade.psy.ku.dk/�
http://www.forskningsmetode.dk/arrangementer/psykopati_jan2008/psykopatiforedrag.htm�
http://www.forskningsmetode.dk/arrangementer/psykopati_jan2008/psykopatiforedrag.htm�
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Overskrifter til temaoverblik 2009 
 
 

Udvikling og standardisering af personlighedstest 
To af årets aktiviteter centrerede sig om udvikling, standar-
disering og validering af dels test af klassiske trækbaserede 
personlighedstest og dels af kognitive, motivationelle og in-
terpersonelle udviklingspotentialer. 
  
Dansk tilpasning og dokumentation af udenlandske personlig-
hedstest. v/ ph.d., cand.psych. Henrik Skovdahl. Med udgangs-
punkt i sin ph.d. afhandling og konkrete eksempler gav Henrik 
Skovdahl Hansen en beskrivelse af de problemstillinger, der knyt-
ter sig til tilpasning af udenlandske personlighedstest til danske 
forhold. 

At designe en personlighedstest - udviklingen af ProPerson te-
sten. v/ cand.psych.aut. Jane Bruun (ProPerson), 
dr.phil.cand.stat. Benny Karpatschof (Institut for Psykologi, Kbh. 
Universitet), cand.pæd.psych. Carsten Rosenberg Hansen (Dan-
marks Pædagogiske Universitet).  
Psykometriske og anvendelsesmæssige aspekter ved udviklingen 
af en coaching-test, som bryder med den dominerende trækterore-
tiske tilgang til personlighedstestning, idet den er baseret på en 
procesmodel, hvor skalaer for udviklelige kognitive, motivationel-
le og interpersonelle evner sættes i relation til arbejdsmæssige 
problemløsningsprocesser. 

 
 
 



Gorm Hetmar  1. april 2010 

 6 

Metodeudvikling, nyere statistiske metoder til tidsfor-
løbsundersøgelser og konstruktion og validering af 
tværkulturelle test 
Nye metoder til konstruktion af internationale skalaer til måling af 
noget så kulturelt forskelligt som børnefamiliers økonomiske for-
måen, og andre statistiske generelle metoder til forløbsundersøgel-
ser 

Cross-national comparisons of family affluence - measurement 
issues and statistical inference. v/ professor Svend Kreiner, Insti-
tut for Folkesundhedsvidenskab, Biostatistisk Afdeling, Køben-
havns Universitet. Oplægget gennemgik måleproblemer i forbin-
delse med konstruktion af en international ”family-affluence”-
skala (FAS), som forsøger at afdække børnefamiliers økonomiske 
formåen.  

Structural Equation Modeling og tidsforløbsundersøgelser. 19. 
okt. 2009 v/ ph.d., cand.psych. Jan Ivanouw. Jan Ivanouw demon-
strerede brug af kombineret multi-level-analyse og Structural 
Equation Modeling i forbindelse med undersøgelser af udviklings-
forløb (f.eks. effektundersøgelser).  
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Hukommelse 
Hukommelse forstås i dag ved begreber som sensorisk regi-
strering, arbejdshukommelse, og forskellige områder indenfor 
langtidshukommelsen som episodisk, semantisk og deklarativ 
hukommelse. Dertil udvikles forskellige undersøgelsesmetoder 
og test. 
Hukommelsens mange ansigter v/ Anders Gade, Institut for Psy-
kologi, Københavns Universitet. Oplægget formidlede en række 
nyere forskningsresultater, der belyser og efterprøver den bredt 
accepterede antagelse om hukommelsens opdeling i flere delvist 
uafhængige hukommelsessystemer, som beror på forskellige hjer-
nefunktioner (og skal testes med forskellige test). Der blev givet 
eksempler på testning med vægt på de klinisk mest væsentlige 
former 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gorm Hetmar  1. april 2010 

 8 

Videnskabelig fundering af praksis  
…er til en vis grad og bør være til stadig diskussion blandt 
psykologer. Her beskrives forsøg indenfor universitetspæda-
gogikken på håndhævelse af fordringen. 
Universitetspædagogisk praksis og videnskabelighed. v/ ph.d., 
Tine Nielsen, cand.psych., CBS Learning Lab. 
Tine Nielsen gav bud på hvordan man kan videnskabeliggøre den 
universitetspædagogiske praksis, både generelt og eksemplificeret 
på forskellig vis – bl.a. ved en præsentation af den ”scholarship of 
teaching and learning”-model, som søges implementeret med den 
pædagogiske adjunktuddannelse ved CBS. 
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Psykopati 
Hvorvidt findes psykopater udenfor det kriminelle miljø, hvad 
karakteriserer dem, og hvordan finder man ud af det? 
 
Psykopati - gradsforskel eller specifik mekanisme? v. 
cand.psych. Nikolaj Lunøe. Eksemplificeret med egne erfaringer 
fremlagde Nikolaj Lunøe egne og andres teorier på området og 
lagde op til debat om de metodiske vanskeligheder, der knytter sig 
til emnet. 
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Planer for medlemsarrangementer forår 2010 
 
David Faurholt om beskrivelse og kritik af socialkonstruktionis-
men. Ultimo februar. 
 
Eventuelt: Peter Weber Hartmann om forholdet mellem Spear-
man’s ”Law of Diminishing Returns” og g-faktoren.(forhåbentlig 
medio april). 
 
Rolf  Kuschel om metoder anvendt indenfor tværkulturelle psyko-
logiske studier (forhåbentlig ultimo maj). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gorm Hetmar  1. april 2010 

 11 

Organisation 
 

1. Vi har haft et år med vanlig høj aktivitet. Med 4 aktiviteter i 
foråret og tre i efteråret 

2. Langtidsplanlægningen af diverse aktiviteter og overholdelse 
af DPs nyere regler for regnskabsår, afholdelse af General-
forsamling mm. fungerer i det store og hele. 

3. Vi er ved at komme i gear igen efter et kassererskifte 
4. Annoncering af vores aktiviteter foregår ad fire kanaler:  
• Hjemmesiden www.forskningsmetode.dk. Det er her vægten 

vil blive lagt fremover 
• Annoncering i Psykolog Nyt 
• Annoncering i Input 
• Aktuelle e-mails til vores medlemmer 
5. En ekstra medlemsservice er planlagt: Instruktion i hvordan 

on line-undersøgelser kan foregå ved hjælp af tilgængelig 
share ware 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.forskningsmetode.dk/�
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Anskaffelser 
Vi har anskaffet os et eksemplar af statistikprogrammet S-plus. 
Ellers ingen anskaffelser 
Til gengæld yder vi følgende medlemsservice: Et gratis eksemplar 
affestskriftet til Benny Karpatschof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.forskningsmetode.dk/forlag.htm�
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Medlemsudvikling mm. 
 
Vi er et lille selskab med et så særpræget fokus, at vores virksom-
hed kun engagerer en niche blandt psykologer. 
 
Vi er aktuelt 47 medlemmer, hvoraf de 43 er medlem af DP. 
 
Selv om vi til stadighed diskuterer og jævnt hen søger at øge syn-
liggørelsen af vores eksistens og aktiviteter, gør vi os efter mange 
års erfaringer ikke forestillinger om en voluminøs medlemsskare.  
 
Det vigtigste mål bliver et fortsat engagement i vores aktiviteter 
og medlemsservice samt et mindste medlemsgrundlag til sikring af 
vores fortsatte eksistens som fagligt selskab indenfor Dansk Psy-
kologforening. 
 
Vi stiller pt. forhåbninger til den øgede tilgængelighed og med-
lemsservice via den videre udvikling af hjemmesiden. 
 
 


	Formandsberetning for 2009
	Udvikling og standardisering af personlighedstest
	Metodeudvikling, nyere statistiske metoder til tidsforløbsundersøgelser og konstruktion og validering af tværkulturelle test
	Hukommelse
	Videnskabelig fundering af praksis
	Psykopati

	Planer for medlemsarrangementer forår 2010

