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 Hvad er fordomme? 

 Stereotyper og skemata 

 Beslutninger 

 Fordomme ifm. sindslidelser 

 Fordommer ifm. OCD 

 Viljestyrke 

 Opsamling 

 Spørgsmål? 
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 Synspunkt, opfattelse eller indstilling som ikke er baseret på 
fakta, men på følelsesmæssige, ofte ubevidste reaktioner 

  

(Psykologisk leksikon, 2005) 
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 Oversat fra lat. praejudicium, af prae 'foran, forud' og judicium 'dom’, dvs.  
'dom, der er fældet forud' 

 En hovedsagelig negativ holdning til et bestemt fænomen eller en 
bestemt gruppe 

 En fordom omfatter en række antagelser (stereotypier) om fænomenet 
eller gruppen, der bliver sat i et bestemt, oftest dårligt lys 

 En fordom fremkalder oftest stærkt negative følelser, og kan give 
anledning til en række mulige adfærdsmæssige reaktioner over for den 
pågældende gruppe som diskrimination 

 

(http://www.denstoredanske.dk) 
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 At dømme på forhånd, dømme folk på noget man ikke ved 

 En negativ, ubevist og generaliserende påstand eller folkelig 
konvention, hvis rigtighed der ikke argumenteres nærmere 
for 

 Med fordomme mener man sædvanligvis noget 
nedsættende, men der kan også være fordomme, der har 
karakter af beundring  

 Generelt kan man sige at fordomme forekommer overalt, 
hvor man foretrækker at tro på noget frem for at undersøge 
tingene og indhente troværdig viden 

(Wikipedia) 
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 Synspunkt, opfattelse eller indstilling som ikke er baseret på 
fakta  

 ”Dommen” er foretaget på forhånd 

 Ofte ubevidst reaktion 
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 Generaliseret information om situationer 

 

 Uddraget af erfaring 

 Påvirker vores forventninger 

 

 

 Consistency bias 
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 Fælles sociale repræsentationer 

 De indeholder attributter vedr. fænomenet 

 

 

 

 

 

      Louis "The Honk" Petterson 
      Canal Wild Card 
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 Giver mening  

 Kategorisering simplificerer verden 
(identificere, huske, forudse...) 

 Social identitet 
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Spejlingen er ikke perfekt 
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intergruppe 
sammenligning 
(forskelle) 

Intra gruppe sammenligning 
(ligheder og forskelle)  

Ingroup Out-groups 

Social identitet  
(kollektiv identitet) 



 Kvinde 
 Dansker  som mange af jer ... 
 
 
 Forelsket  ...  selv mere personlige karakteristikker 
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Vi bruger stereotyper hele tiden 
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Ikke nødvendigvis værdiladet. 
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 Beslutningspsykologi skaber indsigt i hvordan mennesker 
træffer beslutninger og hvordan disse kobles til handling 

 Viden om, hvordan og hvorfor vi træffer beslutninger 
muliggør revision og læring 

 Jo mere vi ved om, hvordan beslutninger træffes, jo større er 
muligheden for at udnytte fordelene og forsøge at undgå 
ulemperne ved de forskellige processer => kvaliteten af vores 
beslutninger øges 
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Automatisk  og 
intuitiv 

• Hurtig 

• Instinktiv 

• Ukontrolleret 

• Ubesværet 

• Associativ 

• Ubevidst 

• Færdighed 

Refleksiv og rationel 

• Langsom 

• Analytisk 

• Kontrolleret 

• Ressourcekrævende 

• Deduktiv 

• Bevidst 

• Følge regler, logisk 



Vi tager beslutninger gennem forholdsvist stringente 
ræsonnementer, når  
 situationen er ny, usikker eller ukendt (mangler teorier og 

skemaer) 
 der kræves en betydelig indsats  
 udfaldet af de igangværende processer er uventet og især 

negativt 

 

Vi reflekterer ikke bevidst, når situationen virker velkendt 
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 Kompleks verden   simplificer 

 Begrænsede ressourcer 

 

 Bias = beslutningstilbøjelighed (fx framing) 

 Heuristik, tommelfingerregler  
(fx repræsentativitet og tilgængelighed) 

 

                                              (Tversky & Kahneman, 1974 mfl. ) 
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 Heuristikker reducerer vanskelige opgaver til mindre 
komplicerede 

 Heuristikkerne passer til virkelighedens 
beslutningssituationer  

 

 Hurtige og lette approksimationer til de normative strategier 

 Reducerer ressourceforbruget ved beslutninger 
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Repræsentativitets bias: 

 man vurderer en stikprøve som sandsynlig, hvis den ligner 
populationen, den er udtaget fra 

 (Kahneman & Tversky, 1972)  

  

 Anvendes, når værdien af én variabel vurderes ud fra 
information vedr. en anden variabel (lighed) 
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 Linda er bankansat. 
 Linda er bankansat og feminist. 

 
 Hvad er det mest sandsynlige svar? 

(Tversky & Kahneman, 1983) 
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 Linda is 31 years old, single, outspoken, and very bright. She majored in 
philosophy. As a student, she was deeply concerned with issues of 
discrimination and social justice, and she also participated in antinuclear 
demonstrations. 

 



Tilgængeligheds bias: 
Tendensen til at estimere frekvens eller sandsynlighed ud 
fra, hvor let diverse hændelser huskes eller på anden vis 
bringes tilgængelig for tankemæssig bearbejdning 

 (Kahneman & Tversky, 1973)  

 Bruges, når beslutningen baseres på information i 
hukommelsen  
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Forankring og tilpasnings bias: 

 Utilstrækkelig tilpasning i relation til referencepunkt 

(Tversky & Kahneman, 1974) 

 Aktiveres, når værdien af en variabel estimeres på baggrund 
af information om variablens tidligere værdi 

 

  

   

 Confirmation bias  

 Illusoriske korrelationer 
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 Beslutninger pba. bias og heuristikker går som regel godt, 
men ikke al tid... 

 

 

 Immigranter er overrepresenteret i kriminalstatistikker 

 Det er sandsynligt at en immigrant er kriminel 
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 Overveje alternative perspektiver  

 under beslutningen, hvilket bl.a. kan reducere for stor 
tiltro til ens umiddelbare valg  

 bagefter aht. læringsprocessen ved at reflektere over, 
hvorfor noget går galt og hvilke resultater andre 
beslutninger ville have givet 

 At skifte rolle eller sætte sig i den andens position kan 
reducere aktør-observatør forskelle 
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 Historisk dualisme 
 I middelalderen blev kvinder med skizofreni brændt som hekse 

 Hitler ville udrydde sindsyge 

 Stalin kaldte dissidenter ”sindsyge” for at retfærdiggøre behandlingen 

 Reflekteres i  sundhedsvæsnet med somatiske og 
psykiatriske hospitaler 

 Finansiering: Finanslov - puljemidler 

 Lettere at melde sig syg pga. fysisk lidelse end en psykisk 
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 At en psykiatrisk diagnose er  kronisk 
 

 At man ér sin diagnose, ikke en person, der lider  af en 
sygdom 
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 Er en karakteristik, der indikere en abnormalitet 

 

 Involverer 

 negativ holdning (fordom) 

 negativ adfærd (diskrimination) 

 

 Kan betyde forskellen på at  

 få drømmejobbet eller forblive arbejdsløs 

 få en kæreste eller forblive single 

 leve i isolation eller deltage aktivt 
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Kan man have en funktionsnedsættelse 
uden at have et handicap? 



Definitioner: 

 Funktionsnedsættelse + Barriere = Handicap 

 Funktionsnedsættelse + Kompensation = Lige muligheder 

 

Et miljørelateret handicapbegreb:  
  Individet   samfundets indretning 

Handicappolitik: 
 Diagnoser, fejlfinding og "reparation" hos den enkelte     
 Kompensation, forandring af omgivelserne og fremme af 
 deltagelse. 

(Det Centrale Handicapråd) 
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 Psykiske lidelser har været (og er fortsat) tabu 

 Vi  er usikre på, hvordan vi kan/skal omgås folk med psykiske 
lidelser 

 

 At tale om det, vil hjælpe på normaliseringen 
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 Ved at stå frem og fortælle, at vi selv eller fx kendte personer 
har (haft) en psykisk lidelse, men at vedkommende iøvrigt er 
helt normal kan hjælpe 
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 Jeg ved, det er overdrevet og irrationelt, men 
jeg kan ikke holde op 

 Omgivelserne synes, det er skørt:  
”Hvorfor gør du sådan, hold nu op” 

Nej ! 
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 Så godt som alle mennesker har ind imellem tanker som 
dem, der plager personer med OCD 
 

 Problemet er følelsernes intensitet,graden hvormed 
tankerne forstyrrer og vanskeligheden ved at skyde dem fra 
sig igen 
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Manglende tiltro: 
 
- Hukommelse 
- Opmærksomhed 
- Perception 

Tvivl Tjek 
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Viktoria tiden:  moralsk styrke  
 
 
 
 
 
 
 
Nu:   hænger sammen med vores energiniveau 
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 Modstå umiddelbar behovstilfredsstillelse 

 Modstå fristelser 

 Gå mod vores egne ønsker 

 Bryde vaner 

 Udfordre vores ængstelighed 

 Have styrke til at holde ud, selvom det gør lidt ondt 

 

 

dvs. selvkontrol 
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 Begrænset ressource 

 Det er den samme ressource, der anvendes til alle typer 
opgaver, der kræver vilje 

 Kognitive 

 Emotionelle 

 Fysiske 

 

 Når vi trækker veksler på vores vilje, er der mindre til 
rådighed til andre formål 

(Baumeister et al.) 
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 Tilstanden, hvor energiressourcen er udtømt, og evnen til at 
regulere egne tanker, følelser og handlinger er væsentligt 
reduceret 

 Der sker en intensivering af den stemning, personen er i, 
fordi følelserne ikke bliver kontrolleret og holdt nede 
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1. stigning i det oplevede behov eller fx trangen til noget 

2. fald i viljestyrke til brug for udskydelse eller håndtering af 
behovet 
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 Nej, i nogle tilfælde måske endda tværtimod 

 I andre situationer og på andre tidspunkter kan 
vedkommende godt modstå trangen eller en anden fristelse 

 

 OCD-ramte anvender netop viljen til at kæmpe mod 
tvangssymptomerne, hver eneste gang disse søges 
kontrolleret, skjult eller aktivt bekæmpet; det er 
underordnet om resultatet er en succes eller ej 

 Ængstelige personer vil have en øget opmærksomhed på 
trusler 

 Begge dele øger risikoen for egodepletion 
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 Stereotyper er  fælles sociale repræsentationer, der gennem 
kategorisering bidrager til at simplificere verden og giver 
social identitet 

 Jo mere vi ved om medfødte eller kulturelle bias, jo større er 
muligheden for at udnytte fordelene og forsøge at undgå 
ulemperne ved de forskellige processer 

 Normalisering gennem 
 Viden 

 At tale om psykiske lidelser  

 Rollemodeller 

 Interaktion 
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