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Ordsprog  
(svarene demonstreret på kursus) 

• Patienten gives i alt 13 ordsprog og giver svar på dem alle. 
Funktionsniveauet er gennemgående højt, og patienten giver 
abstrakte og præcise svar på de fleste ordsprog. Prøven 
viser, at pt er velbegavet. På denne baggrund er det lidt 
påfaldende, at pt. en enkelt gang helt misforstår et ordsprog  
uden selv at bemærke det   ( til ordsproget: ”den der vil i byen 
får nok ærinde”                                 svarer pt: ”Hvis man vil 
have problemer finder man det det nok”) .  

• Til et andet ordsprog svarer patienten lidt ved siden af, igen 
uden at      bemærke det.   

• Og endelig ses et par gange anvendelse af lidt primitive ord, 
hvilket står i modsætning til pt.’s ellers korrekte sprogbrug. Til 
ordsproget ”Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i 
et glashus” siger han f.eks. ”Man skal lade være med at 
kritisere, medmindre man har sit eget på det tørre – styr på sit 
lort”.  

• Samlet ses således et diskret vekslende funktionsniveau. 
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Ordsprog (kort udgave) 
• Ordsprog 
• 14 ordsprog: 13 besvares  
• Antal abstrakte: 11  
• Begavelse: hvad angår evnen til abstrakt tænkning: 

god/middel/under middel   
 

• Funktionsniveau:  
• Ensartet højt   
• Ensartet dårlig  
• Vekslende  
• Vekslende, men overvejende godt  
• Vekslende, men overvejende dårligt 
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Ordsprog (kort udgave) 
• Formelle tankeforstyrrelser:   
• diskret                                                                                                                            

tydeligt   
– bogstavelig udlægning 
– manglende målrettethed  
– kringlet, snørklet 
– andet  
     (belys evt. med eksempler) 

 
• Evt. bemærkninger til indhold:  
• Helt eller næsten uforståelige  udlægninger                
• Bizart –idiosynkratisk indhold (fra let til alvorligt)  
• Andet:  
• Tidvist uventet primitivt ordvalg 
• /Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus/  ”Man skal 

lade være med at kritisere, medmindre man har sit eget på det tørre – styr 
på sit lort”.  
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Objektsortering 
 ( svarene demonstreret på kursus) 

• Funktionsniveauet er vekslende. Pt. klarer den passive og mest 
strukturerede del af prøven bedre end den aktive. Også i denne 
prøve viser pt en god begavelse.                                       

• I den aktive del er sorteringerne hovedsageligt lidt for snævre, mens 
begreberne overvejende er relevant abstrakte. Der ses indimellem 
afvigelser fra dette, idet pt. en enkelt gang anvender et lidt snørklet 
begreb og en anden gang bliver meget vag på en synkretistisk måde 
i sin kategorisering. Således vælger han til cykelklokken, låsen, fordi 
de begge kan høre til en cykel, men fortsætter derefter med at 
forklare grupperingen med ”de er begge to bevægelige dele, 
mekanisk funktionsmåde”.   

• I den passive del af prøven giver patienten abstrakte og præcise 
svar i alle opgaver.                                                 

• Samlet ses der i denne prøve forstyrrelser i tænkningen i form af 
vaghed af alvorligere karakter, og som ved Ordsprogsprøven 
formulerer pt sig til tider lidt snørklet, og anvender begreber som 
”spiseredskaber” samt ”legetøjskopier” om henholdsvis bestik og 
legetøj.  
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Objektsortering (kort udgave) 
• Objektsortering 
• Aktiv del, hvor pt. selv skal gruppere tingene og verbalisere 

kriterium 
• Passiv del, hvor tingene er grupperet og pt. skal verbalisere 

kriterium 
• Totalt antal abstrakte svar: 18 (i alt: 19 opgaver) 
  
• Begavelse:  hvad angår evnen til abstrakt tænkning: 

god/middel/under middel   
  
• Samlede funktionsniveau: 
• Ensartet højt   
• Ensartet dårlig  
• Vekslende  
•  Vekslende, men overvejende godt  
• Vekslende, men overvejende dårligt 
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Objektsortering (kort udgave) 
• Aktive del  
• Sorteringer: adekvate, løse, snævre,  
•  Opgaven løses:  

– Realistisk med forståelige oplægninger  
– Urealistisk med uforståelige/ bizarre oplægninger 

  
• Formelle tankeforstyrrelser:  
• ingen  
• diskret                                                                                                                                                                       
• tydeligt 

– vide begreber, vælger til cykelklokken, låsen, fordi de begge kan høre til en cykel, og fortsætter 
derefter med at forklare grupperingen med ”de er begge to bevægelige dele, mekanisk 
funktionsmåde”.   

– pars pro toto  
– fusion,  
– sensomotorisk  
– manglende målrettethed 
– kringlet, snørklet  
– andet  
        (belys evt. med eksempler) 
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Objektsortering (kort udgave) 
• Passive del  
• Formelle tankeforstyrrelser:     
• ingen 
• diskret                                                                                                                                                                       
• tydeligt 

– vide begreber, 
– pars pro toto  
– fusion,  
– sensomotorisk  
– manglende målrettethed 
– kringlet, snørklet (”legetøjskopier”) 
– andet  
       (belys evt. med eksempler) 

 
                

 
• Karakteristika ved indholdet  
• f.eks. perseveration, dramatisering,  paranoid tolkning, bizar, personalisering 

 
• Andet  
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Associationstesten  

 
• 70 ord –  
• Reproduktion  
• Inquiry  

 
• Populær ord / Almindelige ord  
• Originale ord: undersøges for  
    Formelle tankeforstyrrelse   
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 Ordassociation  

 
 
• Almindelige/populære R-ord viser evnen til 
konventionel tænkning – (opgjort kvantitativt) 
 
• Usædvanlige R-ord kan vidne om  
afvigelser i tænkning, -  og herunder 
formelle tankeforstyrrelser 
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Ordassociation 
 (svarene demonstreret på kursus) 

• Funktionsniveauet er noget vekslende. Reaktionstider falder i 
overvejende grad inden for normalområdet, og der er ingen 
blokeringer. Reproduktionssvarene er gennemgående korrekte. 

• Pt giver i alt 23 populære reaktionsord (R-ord), hvilket ligger lidt over 
normen.  Pt  giver 19 usædvanlige svar, hvilket stort set svarer til  
normen. De fleste usædvanlige R-ord er umiddelbart forståelige, 
men diskret ses eksempler på afvigende R-ord. I udspørge-fasen er 
der ligeledes udsagn, der ikke hører til en konventionel tankegang.  
Til ”elsker” svarer pt. ”hjerte” og forklarer det med, at han tænkte i 
symboler, da der ofte på postkort er et billede af et hjerte, når det er 
noget med kærlighed.   

• Indholdsmæssigt ses eksempler på både impulsive og 
afemotionaliserede R-ord, (f.eks. ”edderkop” /”uh” og til ”skat” /”told” 
) . 

• Samlet vidner præstationen om, at pt. behersker en konventionel 
tankegang, men indimellem ses diskret afvigende tænkning.  
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Ordassociation (forkortet 
udgave) 

• Reproduktion: god-  usikker - dårlig 
• Funktionsniveau:  
• Ensartet højt   
• Ensartet dårlig  
• Vekslende  
• Vekslende, men overvejende godt  
• Vekslende, men overvejende dårligt 
  

 
 

  
• Antal  

– populære ord:  23 som er =, > eller < norm  
– Originale ord:   19 som er =, > eller < norm  

   



13 Birgitte Bechgaard Led. psykolog 
Psyk.Center Hvidovre 

Ordassociation (forkortet udgave) 

• Forståelige 
– Personlige  
– Affektive, impulsive (1)  
– Afemotionaliserede  (1)   

Uforståelige – i let grad 
       (må have pt’s forklaring for at forstå) 

       Uforståelige – i svær grad 
        (fortsat uforståelige også efter pt’s forklaring) 
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Ordassociation (forkortet 
udgave) 

• Formelle tankeforstyrrelser:     
• ingen 
• diskret                                                                                                                                                                       
• tydeligt 

– vide begreber, 
– pars pro toto  
– fusion,  
– sensomotorisk  
– manglende målrettethed 
– perseveration 
– kringlet, snørklet  
– andet  
       (belys evt. med eksempler) 

 
                

 
• Karakteristika ved indholdet  
• f.eks. dramatisering, paranoid tolkning, bizar,  
• Andet  
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Ordassociation 
  

• Det primære formål er at beskrive 
formelle tankeforstyrrelser  
 

• I nogle tilfælde er der særlige karakteristika ved 
indholdet, som kan sige noget  

    om dynamiske forhold  
 

• og i sjældne tilfælde (pga. de henviste pt.) kan 
man få indtryk af realitetsforstyrrelser  
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Rorschach 
 (svarene demonstreret på kursus) 

• Rorschach 
• Pt. giver 19 svar, hvilket er lidt færre end en gennemsnitlig 

præsentation. Kvaliteten af svarene er vekslende. Pt. har flest 
lettilgængelige svar, hvoraf 5 er populære svar. Pt. veksler mellem 
helhedssvar (5) og detailsvar (14). De få helhedssvar vidner om en 
forsigtig og muligvis garderet tilgang til prøven. Et enkelt svar har en 
usædvanlig afgrænsning.  

• Formkvaliteten er overvejende god men der ses 4 formdårlige svar. 
De formdårlige svar ses alle på de farvede tavler. Pt. har ingen 
anvendelse af farve, og prøven giver indtryk af, at pt. bruger en del 
kræfter på at udøve følelsesmæssig kontrol. Kontrollen er dog 
skrøbelig, og når pt. provokeres følelsesmæssigt på de farvede 
tavler, resulterer det i skrøbelig realitetsopfattelse og risiko for 
disorganisering. 
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Rorschach 
• Der ses flere eksempler på formelle tankeforstyrrelser. Pt.s svar er 

generelt præget af vaghed, og han anvender flere gange 
betegnelser som ”skikkelser”, ”figurer” og ”væsner”. Et af pt.s vage 
svar ses på en farvet tavle med mange delobjekter, hvor pt. giver 
svaret ”et mikroskopisk billede af vand”. Pt. anvender her 
”mikroskopisk” i omvendt betydning, idet han i sin forklaring af svaret 
henviser til et forstørret billede af vand, set igennem et mikroskop. 
Der ses flere svar, der grænser til pars pro toto tænkning, hvor pt. 
tager udgangspunkt i en lille del af tavlen og herefter slutter sig til, 
hvad resten må være. "Et par gange ses anvendelse af private ord , 
der har karakter af neologismer (”udglidninger” og ”ridsninger”), 

• og der ses eksempler, hvor pt. fusionerer egenskaber fra dyr og 
menneske (eks. ”krebsehænder”). I et andet svar anvender pt. tillige 
privat logik (”jeg sagde biller, fordi de har flere end to arme”). 
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Rorschach 
• Pt. giver ingen svar med menneskelige relationer og sammenholdt 

med pt.s fravær af farvesvar peger dette på alvorlige forstyrrelser i 
evnen til at indgå i interpersonelle relationer, som oftest vil være 
distante eller af formel karakter. 

• Forsvaret er præget af intellektualisering, og prøven peger på en 
manglende psykologisk kompleksitet, hvor pt. simplificerer stimuli og 
situationer blandt andet ved at holde følelserne ude af sin 
bedømmelse. Pt. kan herved blive sårbar over for mere komplekse 
og tvetydige situationer og problemer.  

• Samlet vidner prøven om alvorlige formelle tankeforstyrrelser i form 
af vaghed, betydningsglidninger og anvendelse af neologismer. Når 
pt. provokeres følelsesmæssigt er der risiko for forstyrrelser i 
realitetstestningen. 
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Rorschach (forkortet udgave) 

• Antal total svar: 19 
– Antal helhedssvar: 5 
– Antal detalje-svar:14 
Realitetstestning: 
– Antal populærsvar: 5 
– Antal minus-svar :  4 

• Heraf på farvede tavler: 4 

Realitetstestning og emotioner  
– Antal farvesvar: 0 
– Antal minus farvesvar: 0 
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Rorschach (forkortet udgave) 

• Special scores  
• Antal svar 
• Afvigende verbalisering  (dv/dr):1+1+1x2=4  
• Usædvanlige kombinationer 

(incom,fabcom,contam):2x2=4 
• Usædvanlig logik (alog):1 
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Rorschach (forkortet udgave) 

• Formelle tankeforstyrrelser:  
• Antal svar: 

– Vaghed: 1(vand) 

– Fusion: 1 (krebsehænder)  

– Pars pro toto: 1 (først så jeg en bro …) 

– Neologisme:  2 (udglidninger,risninger) 

– Autistisk/privat logik: 1 (fordi de har mere end to arme)..  

– Abstrakte (symbolske) svar:0 
– Perseveration: 0 
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Rorschach (forkortet udgave) 

• Indholdet i perception/tænkning 
• Antal svar: 

– Usædvanlige svar 1 (folde person) 
– Kringlede svar: 0 
– Bizarre svar:     0 
– Uforståelige svar: 0 

 
– Projektion (onde øjne o.l): 0  
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Rorschach (forkortet udgave) 
Relationer  
H - menneskesvar:   4 
(H)       1  
Hd        0 
(Hd)       1 
Cop       0 
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Konklusion 
• Det drejer sig om en 39-årig mand, der indlægges for anden gang 

inden for kort tid pga. suicidaltanker og under 2 indlæggelse grundet 
suicidalforsøg. Under indlæggelsen rejses der tvivl om diagnosen, 
og pt henvises derfor til personlighedspsykologisk undersøgelse 
med henblik på til diagnostisk afklaring.  

• Overordnet viser de 4 tests, at pt er velbegavet, idet han 
eksempelvis klarer ordsprogstesten på et relevant abstrakt niveau 
og besvarelserne gives hurtigt og præcist. Pt er i de øvrige og mere 
ustrukturerede tests ikke fuldt ud i stand til at udnytte sin gode 
begavelse. Her ses eksempler på alvorlige formelle 
tankeforstyrrelser i form af vaghed, pars pro toto, 
betydningsglidninger og neologismer. Realitetsopfattelse er usikker, 
og der er eksempler på en paranoiform opfattelsesmåde. Pt´s 
kontakt til andre mennesker er præget af vanskeligheder med at 
relatere sig følelsesmæssigt og en distant formel holdning.  
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Konklusion 

• Det samlede testbillede peger på en 
tilstand inden for det skizofrene spektrum, 
sandsynligvis i den lettere ende svarende 
til skizotypisk sindslidelse.  
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Konklusion (forkortet udgave) 

• Henvisning: Diagnostisk afklaring af 39-årig mand. Indlagt 2’ gang 
inden for kort tid pga. suicidaltanker og suicidalforsøg. 

• Begavelse: velbegavet 
• Funktionsniveau: vekslende  
• Formelle tankeforstyrrelser: alvorlige med vaghed, pars pro toto, 

betydningsglidninger og neologismer.  
• Realitetsopfattelse: usikker, med paranoiform opfattelsesmåde.  
• Kontakt:  præget af vanskeligheder med følelsesmæssige relationer 

og af en distant formel holdning.  
• Det samlede testbillede peger på en tilstand inden for det 

skizofrene spektrum, sandsynligvis i den lettere ende svarende til 
skizotypisk sindslidelse.  
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SLUT  
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