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Disposition 
Projektive test  

• Tidligere og aktuelle praksis  
• Historisk om de projektive test 
 
Anvendelsen af de  projektive test i forhold til 
at belyse: 
•  formelle tankeforstyrrelser og  
• - realitetsforstyrrelser  
• Testenes styrke og begrænsning 

 
 

•   
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Forskellige typer af  
psykologiske test/skalaer 

 
•  kognitive (neuropsykologiske) test                                                                          

  
• Performencebaserede projektive 

personlighedstest  
 

• rating-skalaer (selv-og observer-) 
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Performancebaserede  
projektive personlighedstest 

 
• Ordsprog/lighedsprøven 
• Objektsortering                           

 
• Associationstest  
• Rorschach                                                       
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 Performancebaserede  
projektive personlighedstest 

• Begrebsdannelsestest:  
• Ordsprog/lighedsprøven 
• Objektsortering                           

 
• Projektive personlighedstest: 
• Associationstest  
• Rorschach                                                       
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Historisk  
psykologiske test   

 
• Psykologiske test var psykologers 

adgangsbillet til psykiatrien i 40’-50’erne 
 

• ”Københavnerskolen”  
• ”Århuskolen”  

 
 
 
 
 



Birgitte Bechgaard Ledende psykolog 
Psyk.Center Hvidovre 

Projektive test 
Praksis: tidligere 

• ”Københavnerskolen”  
• Rigshospitalet – Lise Østergaard (D Rapaport) 

– Lang tradition (testpakke)  
– Integreret del af klinikken 

• Eneste arbejdsopgave for psykologer i 50’-60’erne 
• Testopgaver udtyndes i 70’erne (terapiopgaver)                           
• ”Århuskolen”  
• Ingen universitetsundervisning i 70’- 80’erne  
• Brud med testpakke   
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Projektive test 
Praksis: i dag 

• Broget billede ifht. projektiv test-praksis 
• -mange psykologer tester ikke med 

projektive test (ekspertopgave) 
• -nogle tester psykologer anvender kun 

Rorschach af de projektive test 
• -flere afdelinger anvender ikke projektive 

test 
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Projektive test  
årsag til aktuelle situation 

• Modstand fra psykologer i 70’erne i fht diagnostik  
• Effektivitetskrav i sundhedssystemet:  

– test er kostbare i arbejdstid:  
– både i oplæring og anvendelse  
– tvivl hos psykiaterne om anvendeligheden 

• Afhængig af mesterlære  
• Dårligt håndværk:  

– Testkonklusioner uafh.af øvrige kliniske fund 
– Ulæselige testrapporter  
– Uensartet praksis - Lokale traditioner 
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Projektive test  
årsag til aktuelle situation 

 
• Ringe interesse fra  

– Universiteterne, ingen interne lektorater  
 

– Fagforening: ingen selskaber  
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Perspektiv  

• er en psykologspecifik  arbejdsopgave i forhold til 
udredning og diagnostik  

• kan bidrage som ”Objektiv” undersøgelse   
• er værdifulde i fht særlig målgruppe  
• tidsproblemet må løses  
• stile mod kvalitet og ensartethed på landsplan – også i fht 

testrapport 
• begrænsning skal kendes, bl.a. i forhold til   diagnostik  
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Projektive personlighedstest  

Den historiske udvikling  
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Historisk -USA 
1930’- 40’- 50’ erne 

 
• Psykoanalytikere opdagede, at nogle 

mennesker ikke kunne tåle den 
ustrukturerede terapi:                               
”fri associationer”  

• Tilstanden forværres:  
• Mikro- psykotiske reaktioner   
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Historisk -USA 
 1930’- 40’- 50’erne 

• Man var klar over, at                                
psykoanalysens ustrukturerede terapiform var 
 

• anvendelig over for neurotiske patienter med godt forsvar 
• skadelig over for psykotiske patienter med svagt forsvar 
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Ny diagnose  
forskellig fra neurose og psykose 

 psykoanalysens bidrag til diagnostikken 

 
 

• Borderline/grænsepsykose /pseudoneurose  
 

• Skizofrene grænsetilstande 
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ICD-10 (1994) og DSM-III (1980) 

• Borderline – diagnosen                          
    differentieres i  

 
• Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse  
     og  
• Skizotypi  
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Borderline /  
Skizofrene grænsetilstande 

 
 

• Terapeutisk: Vigtigt at diagnosticere 
tilstanden 
 

• Klinisk: svær at diagnosticere   
• subkliniske forstyrrelser uden synlige 

psykosesymptomer  
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Borderline /  
Skizofrene grænsetilstande 

 
   

 
• Menninger-klinikken:  

• Diagnose må stilles på et andet niveau end 
symptom-niveau  

• Diagnosticering skal ske i situation,               
der minder, om den ustrukturerede terapi    
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Diagnostik og psykoanalyse 

to skoler   
 
 • Klassisk: drifts-konflikt-forsvar 

• aggression/seksualitet,  
• oral/ anal/ ødipal personlighed,  
 primitive/modne forsvar 

 
• Jeg-psykologien: 
•  struktur/grænser/ integration/ organisation 
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Borderline/          
skizofrene grænsetilstande 

 
• Har ikke de grænser,–indadtil og udadtil  
   der er nødvendige for at fungere: 

 
• Mellem fantasi og virkelighed 
• Mellem én selv og andre  
• I sproget: dvs den kategorielle indordning 
• Mangelfuldt indre rum for refleksion 
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Jeg- psykologien  
 

 
• Jeg’et er den centrale instans i psyken  

 
 

• Styrer v.hj.a  jeg-funktionerne:                      
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Psykoanalytisk teori 

Psykens opbygning  

Id/det 
Energi/drifter/behov  

Ego/jeg 
integrerende-funktion 

realitetstestning 

forsvaret  

tænkning - sprog  

planlægning  

Superego/overjeg 
 

Samvittighed 

Skyld   
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Jeg-psykologi  

• Svage jeg-funktioner ses i 
– Hyppigere brug af primitive forsvar   
– Skrøbelig realitetstestning  
– Forstyrret tænkning   
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Diagnostik af borderline/                               
skizofrene grænsetilstande: 

ved psykologiske test 
 
 • Jeg-psykologi 

• Personlighed præget af dårlig 
struktur med skrøbelige 
grænser: 
 
 

• Forstyrret realitetstestning 
• Formelle tankeforstyrrelser  

 
 

• Rapaport/(Østergaard)  
• Strukturerede og     

ustrukturerede   psykologiske 
test med fokus på  

 
       Realitetstestning og                     

Formelle tankeforstyrrelser 
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Projektive hypotese  
          Rapaport  

• når vi præsenteres for et ustruktureret 
materiale vil vi spontant strukturere det 

• måden det gøres på, afspejler de                     
indre strukturende principper 

• jo bedre jeg-struktur, jo mere nuanceret og 
realistisk struktureres materialet 

• jo dårligere jeg-struktur, jo svagere og mere 
afvigende strukturering 
 



Birgitte Bechgaard Ledende psykolog 
Psyk.Center Hvidovre 

Projektive test 

 
• Lavt struktureret stimulusmateriale 
• Uigennemskueligt formål 
•   
• Er provokerende og  
• >udfordrer og synliggør den indre struktur  
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Diagnostik  
projektive test 

 
 

• De ”uigennemskuelige” test  
• ”Sætter personen i en krisetilstand” 
• (Killingmo) 

• Udfordrer jeg’ets integrerende funktion                 
den indre struktur  

• aktiverer tanke- og realitetsforstyrrelser 
 
 
 



Birgitte Bechgaard Ledende psykolog 
Psyk.Center Hvidovre 

Performancebaserede 
personlighedstest  

• Projektive test                                       
 associationstest                                            
 Rorschach                                                                                   

• Begrebsdannelsestest   
 lighedsprøve/ordsprog                        
 objektsortering                                
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Personlighedstest  

 projektive og begrebsdannelse 
 

 
• lavere struktureret stimulusmateriale  
    

 
 

• højere struktureret stimulusmateriale  
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Personlighedstest til vurdering af               

jeg-struktur  
begrebsdannelse- og projektive test 

  
• lavt struktureret stimulusmateriale  
    vide svarmuligheder, uigennemskueligt 

formål 
 

• højere struktureret stimulusmateriale    
færre svarmuligheder 
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D. Rapaport  
Psykologiske test 

 
• Ordsprog/lighedsprøven 
• Objektsortering                           
• Associatonstest –  
• Rorschach                                                       
•   
• Fokus fra indhold til  måden,der verbaliseres på  
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Formelle tankeforstyrrelser 

• Forstyrrelser i begrebsdannelsen                           
 - i måden, der kategoriseres på 
 

• Tre niveauer: Vagt – konkret – abstrakt  
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Tænkning 
normal og forstyrret   

• Konventionel tænkning:   
• et hierarki af over-underordnede begreber  
• målrettet tankeforløb: indordner sig under 

styrende målsætning  
• Afvigende tænkning:  

• ustabile begreber og hierarki  
• tangentiel, afsporende, inkohærent,             
    svær at følge –fokus og styring mangler 
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Forstyrrelse af 
realitetstestning 

En tilstand præget af udtalt læderet 
opfattelse af virkeligheden: 

En opfattelse, der strider mod den 
intersubjektive konsensus 
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Projektive test 

tænkning og realitetstestning 
 • Ustruktureret materiale struktureres  

 
• I konventionelle svar  
• I originale svar  

 
• Statistisk oversigt over konventionelle-originale svar 
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Diagnostik og psykologiske test  

• Både i Rorschach og Associationstesten              
er der normer for de ”almindelige 
reaktioner”  
 

• giver mulighed for at vurdere 
konventionelle og afvigende svar ud fra 
statistisk baseret normmateriale –  

• common sense.  
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Projektive  
personlighedstest  

 
• Objektsortering  
• Ordsprog 
• Associationstest  
• Rorschach  

 
• Rotter  
• TAT 
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Rotter - testen 
hvorfor Rotter ikke egner sig til at belyse                         
realitets- og formelle tankeforstyrrelser 

• 1 eller 2 Ord- færdiggør en sætning 
• Hjemme ..er der godt at være eller 
• Somme tider ---  
• Ønsker , behov, frygt og holdninger afspejles i 

testsvar-angst, afhængighed , fjendtlighed 
• Konfliktstof scores 

 
• ”Giver den information som pt vil give- men ikke 

som han ikke kan lade være at give”! 



Birgitte Bechgaard Ledende psykolog 
Psyk.Center Hvidovre 

TAT  
hvorfor TAT ikke egner sig til at belyse                         
realitets- og formelle tankeforstyrrelser 

”Fortæl en historie” om et flertydigt billede 
 
Kan bruges til at se på dynamiske temaer     

ud fra indholdet i historien, der fortælles 
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Emotioner, forsvar mm ?  

 
• Beskrives, når de er fremtrædende –                     

men de er usikre i forhold til ”diagnostik”   



Pause  
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Psykologiske test og diagnostik 
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Gruppe-drøftelse   
 
 

 
• Kan man stille ICD/DSM diagnoser ud fra 

psykologiske test? 
• Neuropsykologiske test   
• Projektive test  
• Ratingskalaer  
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Diagnostik og psykologiske test 
begrænsning  

 
 

• Kan man stille ICD-10 diagnoser ud fra 
psykologiske test? 
 

• + De kognitive (neuropsykologiske) test   
• + Ratingskemaer 
• ÷ Projektive personlighedstest 
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Projektive test  
deres styrke og begrænsninger 
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Diagnostik og projektive test  
 begrænsninger  

 
 
 

 
• Kan man stille ICD/DSM diagnoser ud fra 

projektive test? 
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Personlighedstest og diagnostik 

 
 

• + ICD-8 / DSM II 
 

• ÷ICD-10 (1994) / DSM III (1980)                                                     
    



Birgitte Bechgaard Ledende psykolog 
Psyk.Center Hvidovre 

ICD-8/9 og ICD 10 

 
 

• Prototypisk  
 
 

• Polytetisk  
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Diagnosesystemer  
• Prototypisk (ICD-8) 
• Typiske case-fremstillinger  
• med kriterier på alle niveauer (deskriptiv, proces, 

ætiologisk) og testpsykologisk 
• Mesterlære  

 
• Polytetisk  (ICD 10 og DSM III og IV) 
• Et antal symptomer af et større antal skal være opfyldt 
• Manual 
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Prototypisk diagnostik 

 
• ”Kun ved at betragte sygdomsbilledet i dets 

helhed, dets aktuelle sammensætning, 
forhistorie og udvikling kan man opnå et 
adækvat grundlag for klassifikation.            
Dertil kræves .. …at symptomatologi og 
totalpersonlighed sammenholdes”.  

• Vanggaard T ’s kapitler om psykotiske grænsetilfælde  
• i Welner J m.fl. ”Psykiatri –en tekstbog”FADL (1980) 
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Personlighedstest og diagnostik  

• Prototypisk diagnosesystem  
• Udvikling af personlighedstest  

 
• Polytetisk diagnosesystem  
• Udvikling af ratingskemaer 
• DSM-III fra 1980 
• ICD-10   fra 1994 
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Diagnostik og psykologiske test 
begrænsning  

 
 

• Kan man stille ICD-10 diagnoser ud fra 
psykologiske test? 
 

• + De kognitive (neuropsykologiske) test   
• + Ratingskemaer 
• ÷ Projektive personlighedstest 
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Diagnostik og psykologiske test 

• Kan man slutte fra ”realitetsforstyrrelser” i 
de projektive test  

 
• til realitetsforstyrrelser i klinikken?  

– hallucinationer  
– vrangforestillinger   
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Diagnostik og psykologiske test 

• Kan man slutte fra tankeforstyrrelser i de 
projektive test  

• til tankeforstyrrelser i klinikken?  
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Diagnostik  
projektive test 

 
 

• De ”uigennemskuelige” test  
• ”Sætter personen i en krisetilstand” 
• (Killingmo) 

• Udfordrer den indre struktur  
• aktiverer tanke- og realitetsforstyrrelser 
• og derfor forskellig fra ICD-10 

symptomniveau 
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Konklusion  
• ICD-10 er et operationelt diagnosesystem  

mens ICD-8 er et prototypisk system             
 

• Testadfærd og resultater er på et andet niveau 
end adfærdskriterierne i ICD-10 
 

• Derfor kan man ikke stille ICD-10 diagnoser 
ud fra testresultaterne  
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Personlighedstest og diagnostik 

• Hvorfor fortsætte med de projektive test? 
 

• Fordi ICD 10 kun er deskriptivt 
• Og som sådan mangelfuld  
• Og specielt ifht. at identificere lidelser inden for 

det skizofrene spektrum 
• Psykologiske test er udviklet til at identificere 

psykiske processer, der er karakteristiske for 
skizofrenispektrets lidelser  
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Diagnostik og projektive test 
deres styrke 
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NIVEAUER OG 
TESTDIAGNOSTIK  
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Diagnostik og projektive test  

 
• Det diagnostiske bidrag består i at placere 

patienten på  
• integrations – disintegration dimensionen  

 
• Hvor godt eller dårligt er patienten  
   integreret / struktureret / organiseret  
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 Psykens opbygning  

 
• Struktureret-------------------- ustruktureret  

 
• Organiseret---------------------disorganiseret 

 
• Integreret -----------------------disintegreret 
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•      ”Et orkester uden dirigent” 
 (Kraepelin)  

Disintegreret  
Disorganiseret/Ustruktureret 
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Disintegrativ-term 
 indgår i testrapporter  

 
• Dårligt integreret person 

 
• Disintegrative træk i tilstanden ---------> 

 
• Disintegrativ tilstand 
• Psykotiske tilstand  
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Disintegration  

• svage jeg-funktioner ses i 
– forsvar   
– realitetstestning  
– tænkning   
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Diagnostik på forskellige niveauer 
 
 •  

 
• ICD-10’s symptom niveau over for 

projektive test’ strukturelle - proces niveau   
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Skiftet mellem niveauerne  

• Symptomerne  
 

• Processerne bag/patogenese  
 

• Årsagen til processerne  
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Skiftet mellem niveauerne  

• Symptomerne (rød, øm hals, næsen løber) 
 

• Processerne bag (betændelsesproces) 
 

• Årsagen til processerne (virus) 
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psykiske     symptomer 

Processer/
strukturer 

        neurologiske  

Årsager     neurologiske/ 

                                       genetiske 
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psykiske     symptomer 

Processer/
strukturer 

       psykiske    

Årsager  psykiske 
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psykiske     symptomer 

Processer/
strukturer 

       psykiske   neurologiske 

årsager psykiske/sociale                   neurologiske/ 
       genetiske  
     
     

 
 



Birgitte Bechgaard Ledende psykolog 
Psyk.Center Hvidovre 

Der kan være flere processer bag - og 
flere årsager til samme symptombillede  

• Symptomerne  
 

• Processerne bag/patogenese  
 

• Årsagen til processerne  
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Diagnostik og projektive test  

 
• Det diagnostiske bidrag består i at placere 

patienten på integrations - dimensionen  
 

• Hvor godt eller dårligt er patienten  
   integreret / struktureret / organiseret  
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Principper for testrapport 
• De fleste henvisninger vil være formuleret med en 

diagnostisk problemstilling 
   dvs. inden for ICD-10 systemet   
• Rapporten skal rette sig ind efter denne problemstilling – 

både overordnet og i forhold til den konkrete 
problemstilling 

• Men formuleres i testterminologi 
• Og kan aldrig konkludere i ICD-10 diagnostik  
• Men kan pege på/være forenelig med …  
• Rapporten skal være enkel og forståelig 
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Diagnostik og projektive test 

 
 

• De projektive test bør fortrinsvis anvendes 
til at beskrive  

• 1.formelle tankeforstyrrelser og                      

2.realitetstestforstyrrelser 
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Skizotypi  
• Inadækvate eller indsnævrede følelser, følelseskulde  
• Excentrisk, sært eller aparte udseende eller adfærd  
• Nedsat evne til kontakt og tendens til at isolere sig  
• Sære ideer eller magisk tænkning som påvirker ens adfærd og som man 

ikke deler med andre i en subkultur  
• Mistroiskhed eller paranoide ideer  
• Obsessive ruminationer uden indre modstand, ofte med 

dysmorfofobisk, seksuelt eller aggressivt indhold. 
• Usædvanlige sanseoplevelser, depersonalisation, derealisation. 

somatosensoriske forestillinger, dvs. følesansninger, hvor man mærker 
ting, der ikke er der   

• Vag, omstændelig, metaforisk, kunstig eller stereotyp tankegang 
og måde at tale på  

• Mikropsykotiske episoder, hvor man har intense illusioner, 
hallucinationer eller vrangforestillinger.  
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Emotionelt ustabil personlighedsstruktur, og 

borderline type  
• For den impulsive type gælder det, at tre eller flere af følgende symptomer skal 

være tilstede, heraf altid nr. 2: 
• Tendens til at handle impulsivt og uoverlagt  
• Stridbarhed, især når personen møder modstand  
• Hurtige følelsesmæssige svingninger, voldsomme følelsesudbrud  
• Manglende udholdenhed  
• Ustabilt og lunefuldt humør  

 
• Derudover skal mindst to af følgende symptomer være til stede for borderline-typen: 
• Forstyrret og usikker identitetsfølelse  
• Tendens til intense og ustabile forhold til andre  
• Udtalt tendens til at undgå at blive ladt alene  
• Tendens til selvdestruktivitet  
• Kronisk tomhedsfølelse  
• Borderline-typen skal altså opfylde begge typer kriterier.  
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SLUT  



Kraepelins medico-organiske 
'Krankheitsbegriff'  

Idealet om, at der til samme årsager findes samme 
psykiske (og om muligt fysiske) symptomer, samme 
sygdomsforløb og endelig samme obduktionsfund 
(hjerneforandringer). 

En forståelse af sygdom som en identificerbar 
essens.   


