
Disposition  
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Formelle tankeforstyrrelser 

• Afgrænsning af formelle tankeforstyrrelser 
 

• Definition /teoretisk-ateoretisk  
 

• Forskellige former for tankeforstyrrelser 
 

• Forstyrret-normal-kreativ tænkning  
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Tankeforstyrrelser 
Afgrænsning  

 
• Objektiv og subjektiv   

 
 

  
 



TANKEFORSTYRRELSER 
 afgrænsning  

• de ”objektive”   
-       udefra 
observerbare  
 

•  de subjektive  -
indefra oplevede  
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TANKEFORSTYRRELSER 
 afgrænsning  

• de ”objektive”   
-       udefra 
observerbare  
 

• formelle  -                    
hvordan tænkes 
 

• indholdsmæssige -hvad 
tænkes  

•  de subjektive  -
indefra oplevede  
 
 

• formelle  -                     
hvordan tænkes                                                  
 
 

• indholdsmæssige - hvad 
tænkes               



Subjektive tankeforstyrrelser 
ikke psykotiske 

• Tankeblokering 
• Tanketomhed  
• Tankemylder  
• Tanke-interferens  



Subjektive tankeforstyrrelser 
psykotiske (SFR) 

• 1 Tankeekko  
• 2 Følelse af at andre kan læse ens tanker 
• 3 Tanketyveri 
• 4 Tankepåføring 
• 5 Tankeudspredning 
• 6 Tankehørlighed (andre kan høre tanker) 

 
 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
hørbare stemmer, stemmer som argumenterer eller diskuterer med pasienten, stemmer som kommenterer pasientens aktivitet, kringkasting av tanker, opplevelse av å bli påført tanker, opplevelse av at tankene blir fjernet, 



TANKEFORSTYRRELSER 
 afgrænsning  

• de ”objektive”   
-       udefra 
observerbare  
 

• formelle  -                    
hvordan tænkes 
 

• indholdsmæssige -hvad 
tænkes  

  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Indhold og form – ligegyldigt hvad indholdet er, “jeg kan lide at gå en tur i det friske vejr – eller jeg kan ikke lide at gå en tur I det friske vejr - Jeg kan lide at gå en tur I luften – Tangentiel tænkning – ligegyldigt hvad indholdet er – mister den røde tråd – går ud af tangenter og vender ikke tilbage Jeg kan ikke lide at gå ude fordi jeg er bange for, at jeg bliver overvåget Lytter efter indholdet, for at finde ud af formen - men ikke det der afgør om formelle ..  



TANKEFORSTYRRELSER 
 afgrænsning  

• de ”objektive”   
-       udefra 
observerbare  
 

• formelle  -                    
hvordan tænkes:         
vaghed 
 

• indhold -                           
hvad tænkes                        
”overvåger”  

  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Indhold og form – ligegyldigt hvad indholdet er, “jeg kan lide at gå en tur i det friske vejr – eller jeg kan ikke lide at gå en tur I det friske vejr - Jeg kan lide at gå en tur I luften – Tangentiel tænkning – ligegyldigt hvad indholdet er – mister den røde tråd – går ud af tangenter og vender ikke tilbage Jeg kan ikke lide at gå ude fordi jeg er bange for, at jeg bliver overvåget Lytter efter indholdet, for at finde ud af formen - men ikke det der afgør om formelle ..  



TANKEFORSTYRRELSER 
 afgrænsning  

• de ”objektive”   
-       udefra 
observerbare  
 

• formelle  -                    
hvordan tænkes 
 

  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Indhold og form – ligegyldigt hvad indholdet er, “jeg kan lide at gå en tur i det friske vejr – eller jeg kan ikke lide at gå en tur I det friske vejr - Jeg kan lide at gå en tur I luften – Tangentiel tænkning – ligegyldigt hvad indholdet er – mister den røde tråd – går ud af tangenter og vender ikke tilbage Jeg kan ikke lide at gå ude fordi jeg er bange for, at jeg bliver overvåget Lytter efter indholdet, for at finde ud af formen - men ikke det der afgør om formelle ..  
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Formelle tankeforstyrrelser 

• To måder at anskue formelle 
tankeforstyrrelser på  
– Ateoretisk, deskriptiv   
– Teoretisk, psykologisk  
Forskellige former for 

tankeforstyrrelser/normal/ kreativ 
tænkning 

 



TANKEFORSTYRRELSER 
Definition  

 



 
 
 
 

 Tankeforstyrrelser  
  
  
 

• One problem that has persistently plagued both 
researchers and clinicians interested in thought 
disorder has been the absence of any common 
ground of agreement concerning its definition.  
 

• Andreasen NC 
Arch Gen Psychiatry 
1979;36:1315-1321 

 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
En måde at løse det på er 



Tankeforstyrrelser 

 
• Except for Kraepelin’s early descriptions of 

thought disorder, little emphasis has been 
placed on simple clinical observation of patient 
behavior and careful definition of what is 
observed. 
 

• Andreasen NC 
Arch Gen Psychiatry 
1979;36:1315-1321 

 
 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Neokraepelin – ren empiri 
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Formelle tankeforstyrrelser 
Ateoretisk- Teoretisk   

 
• Deskriptiv og ateoretisk,  

 
• Deskriptiv og teoretisk (psykologisk)  



TLC 

• Andreasen ’s scale for the Assessment of  
• Thought, Language and Communication   
• (TLC)   

 
 

• (Andreasen N. 1979Scale for the Assessment of Thought, Language 
and Communication (TLC). Schizophrenia Bulletin, 12, 473-496.)  
 
 



TLC 
• Poverty of speech               ordfattigdom* 
• Poverty of content  indholdsfatigdom* 
• Pressure of speech  talepres* 
• Distractible speech  distraherbarhed * 
• Tangentiallty   tangentiaitet* 
• Derailment   afsporing 
• Incoherence   inkohærens* 
• Illogicality   manglende logik, modsigelsesfyldt  
• Clanging   klangassociationer * 
• Neologisms   neologisme* 
• Word approximations  ordtilnærmelser * 
• Circumstantiality  omstændelig,snørklet* 
• Loss of goal   målløshed *    
• Perseveration   perseveration* 
• Echolalia   ekkolali * 
• Blocking   blokering* 
• Stilted speech   opstyltethed 
• Self-reference   selvhenføring  

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ordtilnærmelser –kendte ord anvendes på ny og ukonventionel måde



PSE 
”sproglig udfoldelse”  

• 1 Langsom tale, øget latenstid * 
• 2 Taletrang* 
• 3 Omstændelighed,*digredierende tankegang* 
• 4 Springende tankegang, tankeflugt * 
• 5 Usammenhængende eller kaotisk tankegang 
• 6 Inkoherent tale* 
• 7 Idiosynkratisk brug af ord/sætninger, neologismer* 
• 8 Metaforisk, pedantisk eller opstyltet tale 
• 9 Vaghed, indholdsfattig tale*  
• 10 Ordfattig tale*, mutisme 
• 11 Talen hen for sig selv,mumlen  
• 12 Perseverationstendens* 
• 13 Stereotyp tale * 
• 14 Spærring* 
• 15 Overdrevent imødekommende svar 
• 16 Undvigende,afglidende tale  
• 17 Vildledende svar 
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Diagnostik og  
formelle tankeforstyrrelser 

 
 
 

• Alle har tankeforstyrrelser  
• Normale mindre end psykisk syge 
• Psykotiske flere end ikke psykotiske  
• Skizofrene har de fleste og alvorligste 

tankeforstyrrelser    
• Hos patienter i det skizofrene spektrum 

som både ”state” og ”trait” 
 
 
 



TLC 
forstyrrelser i begrebsdannelsen 

• Poverty of speech               ordfattigdom* 
• Poverty of content  indholdsfatigdom* 
• Pressure of speech  talepres* 
• Distractible speech  distraherbarhed * 
• Tangentiallty   tangentiaitet* 
• Derailment   afsporing 
• Incoherence   inkohærens* 
• Illogicality   manglende logik, modsigelsesfyldt  
• Clanging   klangassociationer * 
• Neologisms   neologisme* 
• Word approximations  ordtilnærmelser * 
• Circumstantiality  omstændelig,snørklet* 
• Loss of goal   målløshed *    
• Perseveration   perseveration* 
• Echolalia   ekkolali * 
• Blocking   blokering* 
• Stilted speech   opstyltethed 
• Self-reference   selvhenføring  

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ordtilnærmelser –kendte ord anvendes på ny og ukonventionel mådeTale er sølv men tavshed er guld 
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Formelle tankeforstyrrelser 
psykologisk teori bag   

 
 

• Deskriptiv og teoretisk 
 
 

• Definition  
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Formelle tankeforstyrrelser  

definition  
  

 
• Forstyrrelse i begrebsdannelsen                        

 
• L Østergaard,1962,  
• ”En psykologisk analyse af de formelle schizofrene 

tankeforstyrrelser”   



Trinhøjere organisationsnivauer  
                                      (Kognitiv teori) 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
KORN SOM EKSEMPEL –PÅ NORMAL ILLUSTRER OGSÅ DET FORSTYRREDE HERUDFRA OG TÆNK PÅ EGEN UDVIKLING, NÅR MAN LÆRER NOGET NYT
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Skizofrenes tankeforstyrrelser  
LØ’s resultater  

 
• Vekslende funktionsniveau  
• - skifter mellem niveauerne på en ukontrolleret 

og uforudsigelig måde  
 

• Og hyppigere præget af begreber på det vage 
niveau  
 

  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
FORKLAR DET VEKSLENDE – UKONTROLLEREDE UDFRA HVORDAN NORMALE GØR DET PÅ FORUDSIGELIG MÅDE, NÅR VI IKKE HAR VIDEN OM OMRÅDET, MEN OGSÅ NÅR VI BLIVER BANGE 
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Formelle tankeforstyrrelser 

 
• Det er på det vage niveau, man kan 

placere formelle tankeforstyrrelser  
 
 
 

  
 



PAUSE 

 



DISPOSITION  

• FORSKELLIGE FORMER FOR 
FORMELLE TANKEFORSTYRRELSER 
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Formelle tankeforstyrrelser  

 
• Vaghed  

 
• Bogstavelighed  
• Symbolisme  
 
• Pars pro toto 
• Fusion/neologismer  

 
 
 



Vage niveau  

 
• LØ: vag om det vage niveau  
• Brug for konkretisering - differentiering  
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Formelle tankeforstyrrelser  

 
• Vaghed: udifferentierede vide begreber  

 
 



Temaer fra artiklen: 
 

 
• Under gennemgang af de enkelte formelle 

tankeforstyrrelser  
• 1.Udviklingsteori om begrebsdannelse   
• 2. Forstyrret - normal - kreativ tænkning 
• 3. Tænkning og følelser 
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Vurdering af                                    
formelle tankeforstyrrelser  

 
• Klinisk interview  

 
• Psykologiske test:  
• Lighedsprøve  
• Rorschach-objektsortering-ordsprog- 

associationstest 
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Lighedsprøven  
ØJE – ØRE  

• Abstrakt svar :  
– ”Sanser”  

 
• Konkret svar : 
• -   ”Man ser med øjet og hører med øret”  

 
• Vagt svar :  
• - ” Er dele af hovedet” 
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Lighedsprøven  
ØJE – ØRE 

• Vagt svar: udifferentierede vide begreber:  

• - ”Er dele af hovedet”  

 
• Konkret svar : nævner forskellene 
•  genstands/situationsbunden   
• - ”Man ser med øjet og hører med øret”   

 
• Abstrakt svar: ser bort fra forskelle 
• - ”Sanser”  
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Lighedsprøven  
HUND -LØVE 

• Abstrakt svar: 
• - Dyr 

 
• Konkret svar:  
• - Hunden gør og løven brøler  

 
• Vagt svar :  

• - er væsener begge to  
 
 



Birgitte Bechgaard Led. psykolog 
Psyk.Center Hvidovre 

Vage niveau  

 
• Begreber på det vage niveau gør talen 

 
• vævende, omstændelig og upræcis 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
BED OM EN KONKRETISERNG
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KLINIK 
EKSEMPLER PÅ VAGHED  

 
 

• ”KUN PÅ MINE MEDMENNESKER”  
 

• (FOR SENT – ACCEPTERER AT TAGE UR PÅ)  

• ”VI SKAL JO LØFTE I FLOK” 
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KLINIK 
EKSEMPLER PÅ VAGHED  

 
• ”KAN LIDE AT G Å EN TUR  I LUFTEN” 

 
• The mountains which are outlined in the 

swellings of the oxygen are beautiful” 
 
I stedet for fresh air –’ 
(Bleuler s.19. 1950) 
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 Eksempel fra børns tænkning 
Erfaring og viden afgør niveau 

 
 

• Vagt: Korn  
 
 

• Konkret: rug, byg, hvede, havre  
 

• Abstrakt: korn  
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vov vov om alle firbenede dyr
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Eksempel på normal tænkning 
Erfaring og viden afgør niveau  

 
• Bønner 
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Vag - Differentieret - Abstrakt 
–   Ønskebøn - bøn om hjælp 
–   Stillebøn  - meditation – evt. uden ord 
–   Fællesbøn – bøn i en gruppe 
–   Takkebøn/lovprisning 

   _    Klagebøn – ved sorg og fortvivlelse 
–   Fadervor – Jesus’ mønsterbøn 
–   Forbøn – bøn for andre 
–   Menighedsbøn – f.eks. præstens bøn på menighedens        
      vegne 
–   Tungetale – en særlig form for bøn, gud giver nogle at    
      kunne tale 
 
Bønner       Bønner 
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Viden – erfaring  

• Afhængig af viden og erfaring vil normal 
begrebsdannelse være  
 

• vag, konkret eller abstrakt 
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Developmental psychology  
                Heinz Werner 1890-1964 

 
• “That all development passes from the 

stage of the vague organization in the 
direction of function-patterns which are 
constantly more differentiated and 
specialized”  

• Østergaard’s quote 
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Heinz  Werner  
1890 - 1964  

• Udvikling ses som geologiske aflejringer 
    Hvert lag karakteriseret ved en bestemt struktur: 

Organiseringsgrad og grænser   
• I de ældre lag kan ske strukturomdannelser,            

via forbindelser mellem nyere og tidligere lag.  
• Derfor aldrig regression tilbage til dét,           

der var engang.   
• DIFFERENTIERING – INTEGRATION  



Begrebsudvikling  

• Fra  
• Vag - Udifferentieret  
• til  
• Differentieret  
• til  
• Abstrakt  



Begrebsudvikling  

 
 

• Hvordan kommer man  
• fra vag-til konkret –til abstrakt ? 

 



Udviklingspsykologi/ 
psykopatologi 

• Træning og erfaring 
• ”Øvelse gør mester” 
• gør begreberne konventionelle  
• dvs forståelige for alle, der har viden om 

emnet. ( LØ s.201-2) 
 
 

• Sociale perspektiv:  Tilknytningsafhængig 
 

 



Birgitte Bechgaard Led. psykolog 
Psyk.Center Hvidovre 

Formelle tankeforstyrrelser  

• Vaghed: udifferentierede vide begreber  
 

• Pars pro toto 
• Fusion/neologisme  

 
• Bogstavelighed - symbolisme 
• Betydningsglidning  

 
 



Pars pro toto 

 
• Del står for helhed  
• (kjole står for person) 

• Helhed står for del  
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Pars pro toto 

 
 

• Fremhæver usædvanlig detalje ved helhed   
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Lighedsprøven  
 ÆBLE – PÆRE  

• Abstrakt svar:  
• Frugt  

 
• Pars pro toto svar: 
• Kerner 
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Formelle tankeforstyrrelser 
pars pro toto 

• Fra privat, men dog forståelig tænkning 
 

• til  
 

• privat, og uforståelig tænkning 
• Inkohærent, usammenhængende tale 
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KLINIK 
EKSEMPLER PÅ PARS PRO TOTO  

 
 

• ”Hvad var navnet på kontaktpersonen”? 
 

• ”Jeg går og ser på hestene, køerne og 
æblerne” 

• The mountains which are outlined in the 
swellings of the oxygen are beautiful” 
Bleuler 1911 s.19:  
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Pars pro toto  

• Hvid baggrund = 
 

• Lagen  
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Kreativ ”Pars pro toto”  
  
 • Pars pro toto: usædvanlig detalje:  

• ”lakerede negle” 
 

• ABSTRAKT  
• God kondition   
     
• KONKRET 
• ”at have trænet mavemuskler, sovet godt” 
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Normal/kreativ tænkning  

 
• Hvordan vurderes om  
• et svar med en usædvanlig detalje            

(pars pro toto begreb)                          
afspejler  

• kreativ/humoristisk tænkning 
• eller forstyrret tænkning?  
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Normal tænkning  

 
• Pars pro toto begreb som led i  
   kreativ tænkning 

 
• Fleksibel  

 
• Kontrolleret skift af perspektiv  
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Rigiditet – fleksibilitet  

 
• Kontrolleret skift af niveauer  

 
• Skift af perspektiv   
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Beskrivelse af aktuelle situation 
Kontekst-afhængig  

 
• Med og uden snørebånd  

 
• Pars pro toto -> konventionelt abstrakt svar 

 
• Pars pro toto -> kontrolleret pars pro toto 
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Forstyrret og kreativ tænkning  
rigiditet og fleksibilitet  

 
• Pars pro toto begreb kan ses som   
   forstyrret tænkning:  
 hvis fleksibilitet til  at skifte perspektiv 
   mangler  
-  at tage den andens perspektiv 
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Forstyrret tænkning  

”nogle havde onde øjne”  
  

• Pars pro toto begreb som led i  
   forstyrret tænkning:  
 fordi pt. ikke har friheden 
   - til at skifte fra detalje til helhed   
   og  
   - til at tage den andens perspektiv 
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Normal tænkning  

• “Concepts are intentional constructions”  
• (Berenbaum -1995)  
  
•  Om et begreb er abstrakt, konkret eller vagt er 

bestemt af den aktuelle kommunikation og dens 
praktiske kontekst. 
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“Regression in the service of the ego” 
    Ernest Kris, psyKoanalytiker 

 

 
 

• at kunne skifte niveauer og perspektiver  
• på en bevidst og intentionel måde 

 
• Så det passer til situationen 
• Og følger konventionerne – common sense  
• Eller bryder med konventionerne som øjenåbner  
• I humoristisk / kunstnerisk indpakning 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Picasso erfaring – kan lege med … skære fra – ind til benet 
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BEGREBSDANNELSENS  
TRE NIVEAUER 

• vag:                 uden forskelle 
 

• fusion:     ting smelter sammen  
 

• konkret:          ser forskelle 
• abstrakt:         ser bort fra forskelle     

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det er her på dette vage niveau man kan placere formelle tankeforstyrrelser. Og for at nævne nogle af dem – Vide - ,pars pro toto –fusion og bogstavelig tænkningBOSTAVELIG – NÅR MAN IKKE KAN JONGLERE MELLEM DEN BILLEDLIGE OG BOGSTAVELIGE BETYDNING -  
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Fusion 
Neologisme 

 
• Forskellige begreber smelter sammen  
    til et nyt begreb  
•  som det kan ses i neologismer 



Neologisme 

• Nydannede ord, som ikke eksisterer i 
vores ordforråd  

• Dannes enten ved en sammensætning af 
to eller flere eksisterende ord eller ved en 
fuldstændig ordnydannelse (ofte helt 
uforståelig) 

• Fra Klinisk Psykiatri  
• Parnas. Kap. 8 s.292 

Birgitte Bechgaard Led. psykolog 
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Lighedsprøven  
 TRÆ-FLUE  

• Abstrakt svar:  
• Levende 

 
 

• Fusion/neologisme: 
• træflue 
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Lighedsprøven  
 FLUE -TRÆ 

• Abstrakt svar:  
• Levende 

 
• Fusion/neologisme: 
• ”levegenstand” 
• Flue skadedyr for mennesket. Fluen gemmer sig 

inde i træet. Træet er en ”levegenstand” –er ikke 
dødt. Hører til planteverdenen.  
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Lighedsprøven  
 DIGT-STATUE 

• Abstrakt svar:  
• kunst 

 
• Fusion/neologisme: 
• ”Formgenstand” 
• Et digt rimer, en statue er en 

formgenstand 



Birgitte Bechgaard Led. psykolog 
Psyk.Center Hvidovre 

Patologi-kreativitet 

 
• Hvornår er et ord en neologisme  
• og hvornår en kreativ ordnydannelse?  
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Neologismer ?  

• Snigord  
 

• Superkolofantalistieksplialisofiske 
   fænomener 
 
(Fra Mary Poppins) 

 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Værdistrømsanalyse, designspor, gå gemba
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Neologismer ?  

• Jeg ”hutrer” (fryse om morgenen) 
 

• (Rifbjerg, ”Intet sikkert abnormt”2013)  
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Neologisme  
patologisk – kreativ? 

 
• Hvis ordet slår an –                                          

og indgår i den danske 
retskrivningsordbog ? 
 

• Kontekst: indlagt på psykiatrisk afdeling 
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Formelle tankeforstyrrelser  

• Vaghed: udifferentierede vide begreber  
 

• Pars pro toto 
• Fusion/neologisme  

 
• Bogstavelig tænkning - symbolisme 

 



Bogstavelig tænkning  

 
 

• materialisering - immaterialisering  (LØ s.189) 
 

 
• bogstavelig tænkning - symbolisering (LØ196) 
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Symbolisme  

• Privat symbolbrug 
 

• Fra Klinisk Psykiatri  
• Parnas. Kap. 8 s.292 
•   
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Konkret og Bogstavelig tænkning 

• Konkret tænkning,  
• står "i modsætning til"  
• Bogstavelig tænkning 

 
• Konkret og bogstavelig tænkning 

sammenblandes ofte i litteraturen og 
klinikken - jv. overkonkrete tænkning (Goldstein) 
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Test  
med fokus på forskellige tankeforstyrrelser 

• Ordsprogstesten  
• Fokus på bogstavelig tænkning  

 
• Objektsortering og Rorschach  
• Fokus på symbolisme 
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Konkret tænkning i  
ordsprogs-testen 

• Den pukkelryggede ser ikke sin egen 
pukkel  
 

• Ser ikke sine egne fejl 
 

• ”Ligesom når min kæreste ikke kan se at 
han er stædig”  
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Konkret   
 

 
• Svaret er bundet til en bestemt situation,  

til bestemte eksempler.  
• Og er så begrænset til dette område.  

 
• Den konkrete besvarelse indebærer en 

mindre omfattende kognitiv bearbejdning  
end den abstrakte besvarelse. 
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Bogstavelig tænkning i  
ordsprogs-testen 

• Den pukkelryggede ser ikke sin egen 
pukkel  
 

• Ser ikke sine egne fejl 
 

• ”Fordi den ikke er synlig for hende selv,  
hun kan måske mærke den” 
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Bogstavelig tænkning  
 

• Der er i en bogstavelig besvarelse tale om 
en afsymbolisering af ordsproget.  
 

• Svaret holder sig helt nært til de 
oprindeligt givne elementer i ordsproget, 
da disse tages for umiddelbart pålydende. 
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Bogstaveligt svar i                         
ordsprogs-testen 

• Kærlighed gør blind 
 

• Når man er forelsket kan man ikke se 
fejlene hos den, man holder af 
 

• Sikke noget pjat, så skulle alle forelskede 
løbe rundt med blindestok 
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konkret –vagt –abstrakt- metaforisk  

• ”frakke – kjole ” 
Konkret svar:  
• - Man kan tage frakken oven på sin kjole  
Vagt svar :  

• - lavet af stof 
Abstrakt svar + metaforisk svar: 
• Tøj eller klæder –  
• håber du er klædt på til at teste mig  
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Metaforisk/symbolsk 
begrebsdannelse 

 
 

Kontrolleret brug af skift i perspektiv –  
• Lege med begreberne  
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KLINIK 
EKSEMPLER PÅ BOGSTAVELIGHED 

• ”Du kan lægge tøjet på stolen”  
 
 

• ”Jeg falder i med tapetet” – nej, det kan 
jeg ikke sige, for jeg er jo ikke 
håndværker” 
 

• Finde et ståsted – hvor skal jeg stille mig? 
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KLINIK 
EKSEMPLER PÅ BOGSTAVELIGHED 

• Tanketyveri  
• Tankepåvirkning  
• Tankeindsættelse 

 
• Tanketransmission  
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Eksempler på børns 
bogstavelige tænkning  

• Skal slå græsset  
 

• Synd for græsset  
 

• En liter sødmælk  
 

• En sød liter mælk  
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Vittigheder                                     
med brug af bogstavelig og billedlig  tænkning 

• Århus-historier  
 

• Jødisk øjenlæge indsamlet politisk 
propaganda fra mellemkrigsårene  

• måske træningen som øjenlæge,                     
der gjorde ham så fremsynet. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Plakater, reklamer, brochurer mm 
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“Regression in the service of the ego” 
    Ernest Kris, psyKoanalytiker 

 

 
 

• at kunne skifte niveauer og perspektiver  
• på en bevidst og intentionel måde 

 
• Så det passer til situationen 
• Og følger konventionerne – common sense  
• Eller bryder med konventionerne som øjenåbner  
• I humoristisk / kunstnerisk indpakning 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Picasso erfaring – kan lege med … skære fra – ind til benet 



Symbolisme  
i objektsortering og Rorschach   

• Rød papskive 
• ”Kærlighedsbrev” ?   
• ”pga det røde og det runde” ? 
•  ”det er jo hjertet”  

 
• Grøn klatdel  
• Det er håb - ? ”Håbets farve” 



Symbolisme  
i klinikken  

• ”Jeg er blind, fordi jeg ser for meget, derfor 
læser jeg ved en mørk lampe”.  
 
 
 
 
 



Symbolisme  
i klinikken 

• ”Mit hjerte er fuld af kærlighed, som ikke kan 
bruges  

• Derfor går jeg  i rødt og har hjerter ..og vil 
ikke have klør knægt – skal ikke være ved 
siden af hjerte dame”  
 
 

•   ”Poetisk rejse- kreativ fase”  
 
 



Symbolske udtryk i litteraturen 

 
 
 

• Hun tog sine tanker i hånden og gav dem til os 
(Susan Sontag) 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Pol. Overskrift d. 25.1.14 om ny og om ST – Rune Lykkebergs overskrift 
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Interview med Liz Jensen  
 

• ”Jeg ville gerne være forfatter,  
• Men hvor går grænsen mellem en 

fantastisk  forestillingsevne  
• og en fantasi i frit fald ”?                           

(Inf. Forår 2013) 
 



Referencer  

• Haddock et al (1995) 
• Tai S et al (2004)  

 
• Andreasen N et al (1974) 
• Kyaga S et al  (2011) 



English language proverb  
that is rich in metaphor  

 
• Don't cross the bridge until you come to it  
• "Wait for ill-defined problems to be clarified before 

dealing with them." 
• "Don't be concerned about distant-future problems until 

they become near-present problems." 
• "Don't try to solve that problem until you are prepared to 

deal with it." 
• "Don't waste your time preparing for all potential 

problems, because most of them will no longer be 
problems when you get to them, or because conditions 
will have changed by then." 

• "Don't work on that problem until the scheduled time."  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
"Cross the bridge" is a metaphor for solving a problem or overcoming an obstacle. "Until you come" to the bridge is a metaphor for waiting until a vague or low-probability problem arises so you can learn more about what the problem is, before trying to solve or overcome it. 

http://en.wikipedia.org/wiki/English_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Proverb
http://en.wikipedia.org/wiki/Metaphor
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