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1. Beskriv de udviklingspsykopatologiske principper om a) multifinalitet og b) 

ækvifinalitet i forbindelse med udvikling af psykiske lidelser og illustrer begreberne i 

forhold til disorganiseret tilknytning og udvikling af dissociative symptomer ud fra 

Carlson et al. (2009): ”Dissociation and development of the self”. 
 

I forhold til udviklingen af dissociative symptomer (og psykiske lidelser i det hele taget) er det vigtigt at 

holde for øje, at blot fordi individer nogle gange har samme udgangspunkt (f.eks. omsorgssvigt i 

barndommen og dårlig socioøkonomisk status), betyder det ikke, at disse udvikler sig ens. Ligeledes behøver 

der ikke være de samme udløsende faktorer der gør sig gældende, blot fordi to mennesker har samme lidelse. 

 

Ofte i forbindelse med dissociative lidelser, er der en tidligere oplevelse (i barndommen) af omsorgssvigt 

eller overgreb. Dette bliver altså ofte forbundet med dissociation. Symptomer bliver dannet i forbindelse med 

f.eks. gentaget svigt eller overgreb, netop for at kunne undslippe den ubehagelige og uønskede situation, og 

følelserne forbundet hermed. Man mener, at en sund tilknytning er essentiel, for udvikling uden dissociative 

symptomer.  

 

Vi skal dog passe på ikke at tilskrive udviklingen af et dissociativt selv til blot en enkelt hændelse. 

 

2. Redegør ud fra Fonagy, Bateman & Luyten (2012): ”Introduction and overview” for 

mentaliseringsbegrebet med inddragelse af begrebets fire dimensioner. 

 
Mentalisering henviser til en persons måde at tænke og føle om både egne og andres tanker og følelser. Man 

kan vel sige, at det handler om at forstå egen og andres mentalitet. Man mener, at evnen til at mentalisere er 

noget der bliver dannet i tilknytningsforholdet med de primære omsorgspersoner. Ved sikker tilknytning kan 

barnet nemlig spejle sig i disse og internalisere oplevelserne og følelserne. 

Kontrolleret/automatisk: Den automatiske mentalisering er noget der foregår ubevidst og hurtigt. Den 

forekommer ofte i sikre tilknytningsforhold, altså relationer hvor vi føler os trygge. Det er altså som oftest 

den vi bruger i hverdagen. Den kontrollerede mentalisering, er noget der tager længere tid og som er en 

bevidst handling. Den bliver ofte udtrykt verbalt. 

Indre-/ydre-orienteret: Fokusering på det indre betyder, at man kan identificere, afkode og forstå mennesker 

indre følelser og håb. Med det ydre menes der, at man kan afkode ”det ydre”, altså f.eks. kropssprog, 

handlinger, ansigtsudtryk, berøringer etc. 

Egen-/andre-orienteret: Henviser til om man er mere fokuseret på egne tanker og følelser, end andres.  

Kogntive/affektive: Der skal som nævnt helst være en balance imellem kognitivt fokus og affektivt fokus. Et 

ekstrem i denne dimension kan være tegn på en lidelse. F.eks. har mennesker med antisocial 

personlighedsforstyrrelse mere fokus på kognitioner fremfor affekt - hvor mennesker med borderline 

personlighedsforstyrrelse har meget fokus på affekt, fremfor kognitioner. 

 

3. Redegør på baggrund af Kendall et al. (2005): ”Considering CBT with anxious youth? 

Think exposures” for eksponeringsbegrebet og for, hvordan metoden anvendes ved 

psykologisk behandling af børn. 
 

Eksponering bliver i høj grad brugt indenfor især arbejdet med angst og fobier, da det har vist sig at have en 
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god effekt på netop dette. Man arbejder altså med en systematisk desensibiliering. Det vil sige, at 

udgangspunktet er, at ved gentagne eksponeringer (som stiger i graden af den angst det vækker i individet), 

vil angsten langsomt blive mildere, og det vil blive mere udholdeligt at være i situationer der er 

angstprovokerende. 

Terapeuten, som skal arbejde med barnet, skal i samarbejde med denne, udvikle et angsthierarki. Her 

identificerer man forskellige situationer, som provokerer barnets angst, og giver dem en rating udfra hvor 

meget angst de skaber i barnet (denne rating sker på det der kaldes en SUDS skala, som sædvanligvis løber 

fra 1-10 (eller 8)). Hvis det er svært for barnet at identificere sådanne situationer, kan terapeuten komme med 

forslag og eventuelt være i dialog med forældre omkring hvilke situationer de oplever barnet angstfuldt i. 

Eksponeringen kan foregå både inden i terapikontoret og udenfor. Det kan f.eks. være i supermarkeder, hos 

familien etc. Alt afhængigt af hvillken angst barnet lider af. Det kan her være vigtigt at involvere familien i 

eksponeringsøvelserne, bl.a. i tilfælde hvor barnet får hjemme-eksponeringsopgaver. 

 

4. Redegør med udgangspunkt i Monk & Gehart (2003): ”Sociopolitical activist or 

conversational partner” for nogle væsentlige ligheder og forskelle mellem henholdsvis 

narrativ terapi i White & Epston traditionen og kollaborative terapier i Anderson & 

Goolishian traditionen. 
 
Ligheder mellem narrativ terapi og kollaborative terapier: 

 

- Både narrativ terapi og kollaborative terapier ligger vægt på sproget. Sproget er formativt. 

 

- I begge terapier, er det vigtigt at terapeuten ikke fungerer som eksperten, og man ser snarere klienten 

som eksperten omkring hendes eget liv og sind. Dog nævnes dette emne i denne tekst som noget der 

snarere beskriver den kollaborative terapeut, end den narrative. De andre narrative tekster på 

pensum, beskriver dog, at den narrative terapeut forholder sig lige sådan. 

 

- Begge retninger mener, at der ikke er en enkelt sandhed. 

 

Forskelligheder mellem narrativ terapi og kollaborative terapier: 

 

- I den narrative terapi, hvor terapeuten kaldes en ”sociopolitical activist”, er der i højere grad fokus 

på at dekonstruere og frigøre sig fra de sociale normer og diskurser som findes i det givne samfund. 

- Den kollaborative terapeut, som også kaldes en ”conversational partner” har mere fokus på 

meningsdannelse i det dialogiske møde fremfor på dekonstruering af sociale normer og diskurser. 

Ligeledes inkluderer man i de kollaborative terapier en masse ”stemmer” f.eks. fra familien. Der er 

problem fokus og bl.a. med hjælp fra ”stemmerne” er ønsket, at klienten ser det verserende problem 

fra flere forskellige vinkler. 

 

Dog er der langt flere ligheder end forskelligheder, og det er ligeledes disse Monk &Gehart (2003) 

fokuserer på i teksten. 

 

 

5. Giv på baggrund af Fuchs (2004): ”Neurobiology and psychotherapy: an emerging 

dialogue” eksempler på, hvordan neurobiologisk forskning har påvirket forståelsen af 

psykoterapi. 

 



30 Klinisk psykologi, forelæsning, 

valgfag 

E05-018 

 

20. marts 2012 Side 4 af 4 

 

 
Et af hovedområderne, hvor neurobiologisk forskning bl.a. har påvirket og bidraget til forståelsen af 

psykoterapien, er i forhold til opdagelsen af hjernens plasticitet. Det er igennem forskningen blevet synligt, 

at hjernen ikke kun udvikler sig i de tidlige år, men hele tiden forandre sig igennem erfaringer, oplevelser og 

bl.a. også igennem psykoterapien. Det kan f.eks. ses i dannelsen af nye synapser. Der er ligeledes her 

foretaget undersøgelser af hjernen både før og efter psykoterapi, og her ses også en ændring i hjernen. Det er 

dog diskutabelt om det netop er terapien som er skyld i forandringen eller om det blot skyldes den rum tid 

der er gået og den normale individuelle udvikling. 

Opdagelsen af spejlneuroner er ligeledes noget, der har bidraget til psykoterapien. Disse forbindes med at 

kunne føle empati overfor andre, og har altså en social islæt. Fuchs (2004) beskriver, at dette kan ses som, at 

mennesker er neurobiologisk og ubevidst forbundne.  

I forhold til hukommelsesforskning er en forskel mellem ubevidst (procedural) og bevidst (deklarativ) 

hukommelse blevet fundet. 

Fuchs (2004) gør det dog også klart, at det ikke på noget tidspunkt vil komme til at influere psykoterapien så 

meget, at denne bliver en ny form for neurobiologisk terapi. Han siger, at vi som psykologer vil blive ved 

med at være i dialog med mennesket og ikke menneskets synapser. 

 

6. Beskriv ud fra Bernard & Goodyear (2009): ”The supervisory relationship”, hvad 

begrebet parallelprocesser dækker over, og redegør for, hvordan fænomener og 

processer fra psykoterapi kan forplante sig til supervision og omvendt. 
 

Begrebet parallelprocesser er et fænomen bl.a. kan opstå i det triangulære forhold mellem supervisor, 

supervisee (terapeut) og klient. Det er en slags tilstand som af supervisee’en bliver ubevidst overført fra 

forholdet mellem supervisee (terapeut) og klient, som bliver taget med ind i forholdet mellem supervisoren 

og supervisee (terapeut). Det kan f.eks. være at supervisee virker nedtrykt i det supervisoriske forhold, og at 

det er noget der bliver overført fra den klient med en depression som supervisee er terapeut for. 

Parallelprocesser er noget der kan foregå bidirectionelt, det vil sige, at det ligeså vel kan være noget der 

kommer fra supervisoren.  

Det kan bl.a. skyldes, at vi her har med to forholdsvist ens situationer at gøre. Formen er om ikke andet den 

samme, hvorom indholdet er forskelligt. 

I teksten bliver det bl.a. givet et eksempel med hvor terapeuten har en klient som føler sig overhørt og i høj 

grad hele tiden forsøger at få terapeuten til at lytte, uden at give denne plads til at spørge ind. Dette forhold 

bliver så overført i situationen hvor terapeuten skal mødes med sin supervisor. Denne forsøger at spørge ind 

til forskellige elementer ved terapien, men terapeuten er optaget af ”hans” historie om klienten og de ting han 

har brug for at fortælle. Både klienten og terapeuten (supervisee) kommer altså i de to forhold til at føle sig 

overset og vil høres.  

 


