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Chapter 1 – Looking at abnormality 
 

Konteksten eller de omstændigheder som befinder sig omkring adfærden, er ned til at bestemme om 

en adfærd er unormal. Det er derfor ud fra den kulturelle kontekst, at man må stille diagnoser.  

 

Kulturel relativisme beskriver det, at der ikke er nogle universelle standarder for at beskrive 

anormaliteter. Det er vidt forskelligt fra kultur til kultur, eller bare ved kulturel udvikling, om en 

adfærd defineres som unormalt.  

 Man kan også definere anormalitet som værnende til stede, hvis personen føler ubehag 

oh ønsker at komme af med adfærden. Dette er bare et problem med de mennesker, som ikke selv er 

klar over at deres adfærd er unormal.  

 

Historical perspective on abnormality 
I det gamle Grækenland mente Hippokrates, psykiske ubalancer forekom fordi der var ubalance 

imellem kroppens væsker. Behandlingen kunne f.eks. bero på at man fjernede personen fra en 

problematisk familie, får at opnå bedring.  

 

Psykiske epidemier, som i middelalderen blev set som kroppen der var indtaget af en ånd, ses nu 

som socialpsykologiske fænomener. Hvordan individer påvirker hinanden i sociale kontekster. 



 

 

4. Assessing and Diagnosing Abnormalty 
 
Gathering information 
 
Symptoms and history 
Man kan starte med at spørge ind til symptomerne, og hvordan de påvirke klientens 
hverdag. Symptomerne skal være så omfattende og svære, at de påvirker personenens 
hverdag.  
 Man kan spørge ind til hvordan personen coper med symptomerne, og om det 
måske er en tidligere begivenhed i personenes liv som kan være hæftet sammen med 
symptomerne. Det er vigtigt, at finde ud af, om der er noget som kan have påvirket til 
symptomerne, da diagnosen kan ændre sig afhængig af om symptomerne er opstået af 
sig selv eller af en påvirkning.  
 Det er også vigtigt at få en klarlæggelse af personenes evt. tidligere psykologiske 
problemer. Derudover er det også vigtigt at få familiens historie af lidelser.  
 
Physiological and neurophysiological factors 
Det er vigtigt at finde ud af eventuelle fysiske sygdomme, da dette kan påvirke det 
psykologiske. Man skal høre om det tages nogen stoffer eller medicin, samt klientens 
kognitive og intellektuelle egenskaber skal undersøges.  
 
Sociokulturelle faktorer 
Her kan man gå ind og spørge om de sociale ressourser, som klienten har til rådighed 
f.eks. venner eller familiemedlemmer. Man skal også høre om klientens sociokulturelle 
baggrund specielt hvid der f.eks. er tale om en immigrant.  
 Personens acculturation, skal også bestemmes nærmere. Dette er i hvor stort et 
omfang personen identificerer med hans eller hendes tilhørsgruppe og dens kultur, eller 
mainstream kulturen.  
 
Assesment tools 

 
Clinical interviews 
Terapeuten kan interviewe klienten enten ved et ustruktureret eller struktureret interview. 
Med det strukturerede interview stiller terapeuten en række spørgsmål, som betyder at der  
i sidste ende kan stilles en diagnose. Der kan også være tale om, at man interviewer 
familiemedlemmer.  
 Nogle gange kan der opstå modstand hos klienten, dvs. at denne ikke ønsker at 
blive assesed eller behandlet. Modstand kan skabe problemer for forløbet.  
 
Cognitive, symptom and personality tests 
Man kan anvende neuropsykologiske tests for at bestemme specifikke kognitive og 
finmotorik mangler f.eks. opmærksomhedsproblemer eller en tendens til at ignorere dele af 
det visuelle felt.  
 Man kan også anvende hjerneskanninger til at finde ud af om der er nogle 
problemer, f.eks. hjernetumor eller forandringer i hjerneaktivitet eller kemikalier.  
 Intelligenstests bliver anvendt til at få et billede af klientens intellektuelle styrker og 
svagheder, specielt hvis der er tale om mental retardation eller hjerneskade.  
 
Symptom questionare 



 

 

Dette er spørgeskemaer, som er lavet med henblik på at bestemme hvilke symptomer, 
som klienten har. Nogle skemaer retter sig mod mange symptomer, hvor andre fokuserer 
på symptomer for en bestemt lidelse.  
 
Personality inventories 
Dette handler om, at bestemme personers typiske måde at tænke, føle og agere. Den 
mest anvendt er MMPI, som indeholder 567 items.  
 
Projective tests 
Her bliver patienterne præsenteret for en stimulus f.eks. en sjovt formet blækklat. Ud fra 
hvad patienten siger, at denne ser, så mener man at kunne fortolke hvad personen på 
nuværende tidspunkt føler, optager dem, deres forhold til andre samt deres konflikter og 
lyster.  
 
Problems in assesment 

 
Evaluating children 
Her kan der opstå problemet, fordi barnet ikke er i stand til at forklare, hvad det føler eller 
hvorfor det reagerede på en bestemt måde. Her kan forældrene og skolelæreren tages 
med, for at få et bedre billede af hvad der er problemet for barnet.  
 
Evaluating clients from other cultures 
Der kan opstå problemer, hvis terapeut og klient ikke taler samme sprog, eller at klienten 
måske taler det fælles sprog meget dårlig. Dette kan betyde at der kan opstå over eller 
underdiagnosticering.  
 Ved anvendelse af en tolk, kan problemet være at der går noget tabt i 
oversættelsesprocessen, hvis tolken ikke er trænet i assesmet selv.  
 Der kan være kulturelle forskelle, som i vesten kan diagnosticeres som psykotisk 
f.eks. at klientens forfædre taler til ham.  
 Det er også vigtigt, selvom man taler det samme sprog, at huske af hver person 
kommer fra forskellige kulturelle baggrunde.  
 En af de største forskelle der kan opstå mellem kulturer er, at vi i vesten beskriver 
psykiske problemer mere følelsesmæssigt, hvor andre kulturer måske beskriver det mere 
somatisk. 



 

 

5. Treatments for Abnormality 
 
Psychological therapies 
 
Psychodynamic therapies 
Forskellen op psykoanalytisk terapi og psykodynamisk terapi, er at det sidstnævnte som 
regel er mere kortvarigt f.eks. et år eller helt ned til 12 sessioner, og at det mere fokuserer 
på nuværende begivenheder i klientens liv, fremfor tidligere.  
 Lidelser som depression og angst er oftest svære at håndtere i psykodynamisk 
terapi, da disse patienter har brug for omgående hjælp. Derudover er der heller ikke 
nærmere bevist, at det hjælper til behandling af mentale lidelser generelt. 
 
Humanistic therapy 
Dette handler om, at man skal få klienterne til at finde deres bedste potentialer, igennem 
selv-undersøgelse. Det handler om fra terapeutens side, at skabe de bedste betingelser 
for klienten, til at hele hende eller hamselv.  
 Ved at klienten føler at hun bliver forstået, så hjælper det denne til at frembringe 
dennes egen selvhelene kræfter og have modet til at genkende og forfølge deres 
potentialer.  
 
Interpersonal and social approaches 
 

Interpsersonal therapy 
Denne terapi prøver hovedsageligt at få personerne til at forstå deres plads i det sociale 
system, og ændre ders rolle i dette sociale system. Som terapeut er man venlig, men 
prøver på en konsekvent måde, f.eks. at få en person til at forøge deres sociale kontakter 
og aktiviteter.  
 
Group therapy 
Dette terapi giver medlemmerne mulighed for, at se deres problemer fra et bredere 
perspektiv end deres eget, samt prøve nye holdninger og evner i et sikkert miljø. Det er 
specielt i forbindelse med sorg, hvor denne type af terapi kan være fordelagtig.  
 
Evaluating treatments 

Det er svært at sige, om en terapi er bedre end en anden. Der er imidlertid nogle fælles 
faktorer, for alle terapiretninger, som er med til at skabe gode resultater.  
 Et positivt forhold til sin terapeut, hvor klienten mener at terapeuten forstår dem, er 
mere villige til at åbne op og fortælle om problemerne.  
 Derudover det, at terapeuten kommer med en forklaring eller fortolkning, af hvorfor 
klienten har det på den bestemte måde, synes at få folk til at få det bedre.  
 Herudover er der mange terapier, som opfordrer klienten til at konfrontere 
smertefulde følelser, og giver teknikker der kan hjælpe dem til at blive mindre sensitiv 
overfor disse føleler. 



 

 

Chapter 6 - Stress disorders and health psychology 
 
Chapter integration 
Stress er, når vi mødes nogle begivenheder der påvirker vores fysiske eller psykologiske 
velbefindende.  
 
Stress, Coronary Heart Disease, and Hypertension 
Coronary heart disease (CHD) er en hjertesygdom, som kan medføre at patienterne får 
hjertestop. Mennesker der lever i et stressfuldt miljø, hvor de har lidt kontrol, har større 
risiko for at få CHD.  
 Hypertension er forhøjet blodtryk, er hvor blodforsyningen er for høj, hvilket kan 
medføre at patenterne for øget pres på blodkarernes vægge. Det er en del af kroppens 
reaktion, at hæve blodtrykket, så dette er en af årsagerne til at stress hænger sammen 
med forhøjet blodtryk.  
 
Stress and the immune system 
Det viser sig, at niveauet af lymfocytter i immunsystemet nedsættes, hvis dyr bliver udsat 
for en række stressere. Dette viser sig over med personer der bliver udsat for stressfulde 
perioder.  
 
Sleep and health  
En af de første ting som forsvinder ved stress er søvnen.  
 
Personality and health 

At være pessimistisk synes at være dårligt for ens helbred. Dette kan være fordi personer 
der er pessimistiske, har en tendens til at se begivenheder som mere ukontrollable eller 
fordi de deltager i adfærd der relaterer sig til dårligt helbred.  
 
Posttraumatic stress disorder, acute stress disorder og adjustment disorder 
 
PTSD 
Forskellige typer af traumer kan medføre at personer for PTSD. Diagnosen kræver at 3 
forskellige symptomer er til stede:  
1. Genoplevelse af den traumatiske begivenhed.  
2. Følelsesløshed og afskåret fra andre.  
3. Hyperovervågenhed og kronisk vågenhed.  
 
Acute stress diaorder 
Dette forekommer også som en respons til traumer, og har symptomer der minder om 
PTSD. Den store forskel er at det opstår indenfor en måned efter hændelsen og at den er 
kortvarig, varer ikke mere end en måned.  
 
Adjustment disorder 
Denne adskiller sig fra de to tidligere ved, at stresserne der kan lede til dette kan være af 
alle slags sværhedsgrader, hvor de hos PTSD og acute stress disorder har ekstrem 
karakter.  
 
Explanations of PTSD Vulnerability 

Af sociale faktorer taler man om alvorlighed, varighed og forholdet til traumet. Derudover 
påvirker det også om man har den nødvendige sociale støtte til rådighed.  
 
Der er 3 psykologiske faktorer, som synes at påvirke risikoen for at udvikle PTSD.  



 

 

1. Ødelagte forventninger er en af dem, disse kan blive ødelagt når vi kommer ud for et 
traume.  

2. Personer der havde symptomer på stress eller angst inden traumet, har større 
overfølsomhed.  

3. Den sidste faktor er det coping mekanismer, som forskellige personer besidder.  
 
Treatments for PTSD 

Psykoterapien for PTSD rummer generelt 3 kriterier: eksponering, for at udslukke frygten 
som klienterne har, udfordre etablerede kognitioner der danner symptomerne og hlælpe 
klienterne til at håndtere deres nuværende livsomstændigheder, for at mindske stressen i 
deres liv.  



 

 

9. Mood disorders 
 
Unipolar depression 
 
Symptoms of depression 
 
Emotional sympyoms 
Den mest almindelige følelse ved depression er nedtrykthed/være ked af det. Det at 
personerne føler at de har mistet alt interesse i livet kaldes anhedonia.  
 
Physiological and behavioral symptoms 
Der er mange kropslige funktioner, som bliver ændret ved depression f.eks. appetit, søvn 
og aktivitet. Med hensyn til aktiviteten, så går de langsommere og beskriver en følelse af 
manglende energi.  
 
Cognitive symptoms 
Deres tanker omhandler værdiløshed, skyld, hjælpeløshed og sågar selvmord. De har ofte 
problemer med at koncentrere sig og tage beslutninger. Nogle gange mister personerne 
fuldstændig kontakt med virkeligheden, og de oplever illusioner og hallucinationer, som 
oftest er depressive og i en negativ sammenhæng.   
 
The diagnosis of unipolar depressive disorders 
Der findes det der hedder major depression, som er en svær form for depression, og så 
dysthymic disorder, som ikke er ligeså alvorlig men derimod kronisk. Man kan også få 
begge depressioner, som hedder en double depression.  
 De mest almindelige sygdomme, som opstår samtidig med depression er stof 
misbrug f.eks. alkohol, angst sygdomme f.eks. panisk lidelse, og spiseforstyrrelser.  
 Der findes også seasonal affective disorder (SAD), som er en depression der opstår  
hos nogle mennesker, fordi dagene bliver kortere og dermed mindre lyse.  
 

Bipolar mood disorders 
 
Symptoms of mania 
Humøret på de personer der er maniske er opløftet, men dette kan være blandet med 
irritation og uro/ophidselse. De har en grandios selvopfattelse, hvilket er et syn på dem 
selv som er urealistisk positiv og opblæst. De kan tale hurtigt og kraftfuldt, for at 
tilkendegive den hurtige strøm af fantastiske tanker som han har.  
 
The diagnosis of mania 
Der findes både bipolar I disorder og bipolar II disorder. Type I for en depression der er 
ligeså stor som major depression, eller mildere. Type II oplever svære depressioner, der 
kan karakteriseres som major depression, men deres maniske episoder er mildere, hvilket 
kaldes hypomania.  
 cyclothymic disorder er en mindre alvorlig men mere kronisk form af bipolar lidelse.  
 
Psychological treatments for depression 

 
Behaviour therapies 
Her prøver man, at forøge antallet af positive forstærkere og mindske antallet af 
ubehagelige oplevelser i en persons liv, ved at hjælpe personen med at ændre den måde 
som hun interagerer med omgivelserne og andre mennesker.  



 

 

 
Cognitive-behavioural therapy 
Her handler det om, at udfordre den negative tænkning, som klienten har samt prøve at få 
denne til at ændre opfattelse. Klienten skal lære de dybere generelle opfattelser, som hun 
besidder, og lære at disse danner grobund for depressionen.  
 
Interpersonal Therapy 
Denne type at terapi fokuseres på de interpersonelle problemer mellem mennesker, da 
opfattelsen er, at depressionen er opstået af dette, og at det derfor er herigennem man 
skal komme problemet til hjælp.  
 
Psychodynam theories 
Her kigger psykologen på forkskellige psykoanalytiske udtryk f.eks. overføring hos 
patienten, for at komme frem til en dybere forståelse af hvorfor depressionen er opstået. 
Psykoanalytisk terapi har ikke vist sig at være gavnlig til behandling af depression. 



 

 

Chapter 10 - Suicide 
 
På verdensplan er der flere personer der dør af selvmord end af mord.  
 
Defining and Measuring Suicide 
Tre gange så mange kvinder som mænd begår selvmord, dog er det fire gange mere 
sandsynligt, at mænd gennemfører selvmordet end kvinder.  
 Alkohol spiller også en stor rolle i forbindelse med selvmord, det sænker 
hæmningerne og forøger impulsiv adfærd. Mænd har større tendens til at drikke alkohol 
når de er oprevede, og har lettere adgang til håndvåben, måske påvirker dette til flere 
succesfulde selvmord.  
 
Der er mange voksne, som bruger selvmord som en måde at få opmærksomhed på. Et 
tidligere selvmordsforsøg er den bedste måde til at forudsige et senere selvmordsforsøg.  
 
Ændre mennesker begår ofte selvmord, fordi de har mistet deres samlever eller fordi de 
lider af en alvorlig sygdom eller stort handicap.  
 
Understanding suicide 
 
Social perspectives on suicide 
Økonomiske problemer kan betyde at folk begår selvmord, og det kan svær sygdom samt 
tab og det at blive misbrugt også.  
 Når der er en velkendt person i et samfund begår selvmord, så kan det hænde at 
personer der identificerer sig tæt med denne person, også forsøger selvmord. Dette kan 
f.eks. være tilfældet på skoler, og det kaldes for suicide cluster.  
 
Pychological theories of suicide 
Der er forskellige mentale sygdomme, som kan forhøje selvmords risikoen bl.a. bipolar 
lidelse og stofmisbrug f.eks. alkoholisme. Skizofreni kan også medføre selvmordsforsøg.  
 
Treating and preventing suicidal tendencies 

 
Drug treatment 
Litium bliver anvendt til at sænke selvmordsrisikoen, og hvis dette ikke kan anvendes kan 
SSRI forsøges.  
 
Psychological treatments 
Der er udviklet en terapi kaldet dialectical behaviour therapy, som er en kognitiv adfærds 
intervention. Psykologer inddrager også ofte den selvmordstruede omgangskreds f.eks. 
samlever eller familien.  
 
Tilstedeværelsen af skydevåben i hjemmet medfører at der er en større risiko for 
selvmord. 



 

 

11. Scizophrenia 
 
Hvis man ikke er i stand til at fortælle hvad der er virkeligt og uvirkeligt, så lider man af en 
psykose.  
 
Symptoms, diagnosis, and prognosis of schizophrenia 

 
Symptoms 
Her taler man om positive og negative symptomer. De positive symptomer er nogle der 
tilfører den skizofrene noget ekstra f.eks. bemærkelsesværdig perception, tanker eller 
adfærd. Hvor de negative symptomer repræsenterer tab eller mangler i bestemte områder, 
det kan f.eks. være tab i sociale egenskaber.  
 Selvbedrag som f.eks. at tro at man vinder lotteriet adskiller sig fra psykotiske 
illusioner på tre måder:  

1. Selvbedrag er ikke komplet umuligt, hvor illusioner ofte er det.  
2. Personer der nærer selvbedrag tænker på dem engang imellem, hvor folk 

der nærer illusioner er stærkt optaget af dem.  
3. Personer der udfører selvbedrag indrømmer typisk at ders opfattelser kan 

være forkerte, hvor personer med illusioner ofte er komplet uimodtagelige 
overfor argumenter der modbeviser der illusioner. Ofte kan de se 
modargumenter som en konspiration imod dem, og et bevis for at ders 
illusioner er korrekte. 

 
Diagnosis 
I DSM-IV-TR er der 4 forskellige typer af skizofreni, se s. 391 for nærmere uddybelse.  
 
Psychological and social treatments 
Selvom der er gode behandlingsmuligheder med medicinsk behandling, er det også 
nødvendigt med psykologisk intervention, da dette med medvirke til at forøge skizofrenes 
sociale egenskaber og deres immobilitet.  
 Man taler om kognitiv, adfærds og sociale interventioner. De kognitive 
interventioner handler om, at få patienterne til at genkende egne demoraliserende tanker 
mod deres sygdom, og ændre disse, så de søger hjælp når de har brug for det samt 
deltager i samfundet på en så god mulig måde.  
 Den adfærdsrealterede behandling prøver at få patienten til at agere mere socialt 
acceptabelt f.eks. ved at anvende et belønningssystem omhandlende tokens.  
 De sociale interventioner omhandler at sætte den skizofrene i kontakt med støtte 
grupper, som hjælper hinanden til bedre at håndtere sygdommen. Det kan f.eks. omfatte, 
at de skizofrene giver hinanden gode råd, om hvordan man skal håndtere bestemte 
sociale situationer.  
 
Family therapy 
Dette omhandler, en kombination af psykoedukation til familien omhandlende skizofreni og 
derudover at lære familiemedlemmerne at cope med den upassende adfærd samt 
lidelsens påvirkning af den skizofrene. 



 

 

12. Personality disorders 
 
Odd-Eccentric Personality disorder, oversigt s. 429 
Herunder kan der stilles 3 forskellige diagnoser. Alle diagnoserne har fællestræk med 
skizofreni eller paranoid psykotisk lidelse, men de har dog en større grad af realisme end 
de psykotiske patienter. De kan være paranoide, take i mærkelige en excentriske måder, 
have problemer med at relatere sig til andre mennesker, og have usædvanlige opfattelser 
eller perceptuelle opfattelser, som dog falder uden for kategorien af illusioner og 
hallucinationer.  
 
Dramatic-emotional personality disorders, oversigt s. 435 
Disse personer involverer sig ofte i adfærd der er dramatisk og impulsiv, og de viser ofte 
kun lidt hensyn til deres egen eller andres sikkerhed. De kan f.eks. deltage i sucidal 
adfærd eller selvskadende adfærd som cutting. De kan også agere fjendtlig eller voldeligt 
imod andre  
 En af kærne kendetegnene ved denne diagnose er imidlertid der manglende 
bekymring for andre.  
 
Anxious-fearful personality disorder, oversigt s. 448 
Diagnoserne under denne kategori kan karakteriseres som have en kronisk angst eller 
frygt, og ders adfærd bærer præg af at undgå disse frygtede situationer.  


