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Newsletter fra Paris 2017 

Af Kim Gabriel Hansen 
 

 

Fra den 16. til den 22. juli 2017 var den internationale Rorschachverden samlet i Paris. Her er et illustreret 

Newsletter fra begivenheden. 

 

International Society of the Rorschach (ISR) Delegates Meeting 16. Juli. 

 

 

Fra venstre Anne Andronikof, Noriko Nakamura, Bruce Smith og Barton Ewans 

 

Jeg mødte som repræsentant for Dansk Rorschach Selskab (DRS), som formelt blev optaget i selskabet ved 

denne lejlighed. DRS er faktisk et så stort selskab i ISR, at vi har ret til to delegerede.  

I mødet deltog 40 psykologer, der repræsenterede 24 forskellige nationale selskaber fra 20 forskellige lande 

(nogle lande har flere selskaber). ISR har p.t. i alt 2527 medlemmer fra 26 forskellige lande. Der var delegerede 

fra Europa, USA og Canada, og også fra Japan, Mexico, Brasilien og Peru. 

I løbet af formiddagen gav Noriko Nakamura, der er formand for ISR, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer 

rapport om de forskellige aktiviteter i ISR. 

- Næste verdenskongres bliver i 2021 i Schweitz, for at markere 100 års dagen for fødslen af 

Rorschachtesten: Hermann Rorschachs publikation af ’Psychodiagnostik’. 

- Økonomien i ISR er god, selskabet har en egenkapital på 388.000 CHS. 



2 
 

- Sadegh Nashat, redaktør af Rorschaciana, oplyser, at tidsskriftet nu udkommer i en online udgave to 

gange om året. Artiklerne bliver en gang om året publiceret i papirudgaven af Rorschaciana. Man kan 

bruge den token, som man har fået tilsendt, til at få adgang til online udgaven. 

- Sadegh oplyste videre, at han stopper som redaktør efter 12 år på posten. Den ny redaktør vil blive 

udpeget på et senere tidspunkt. 

- Rorschachianas ’Best Paper Award’ er blevet tildelt Tuula Ilonen og hans medarbejdere fra Finland for 

artiklen ”The Rorschach CDI as an Indicator of Neurocognitive Dysfunction”. Rorschachiana, 37, 2016. 

- Næste Summer Seminares kommer til at foregå 21.-22. juli 2018 i Montreux, med ’Psykosomatik’ som 

emne. Nærmere detaljer vil blive givet på ISRs hjemmeside. Jeg gav udtryk for, at danske psykologer har 

vanskeligt ved at deltage på dette tidspunkt, da de er på ferie med deres familier, og foreslog at man 

ligesom tidligere holder Seminarerne i slutningen af august. Jeg fik oplyst at tidspunktet i juli er valgt, 

fordi man i mange lande holder ferie i august, og at man gerne vil have afholdt seminarerne inden 

efterårssemesteret begynder. 

- Rorschachmuseet er lukket efter en brand, og Rorschachs arkiver er igen anbragt i bankbokse under 

jorden. Anne Andronikof har en ide om at skabe et virtuelt museum, men det forudsatte, at der er 

nogen, der vil påtage sig at realisere denne ide. Man vil prøve at få genåbnet museet i 2021 i forbindelse 

med verdenskongressen. 

- Noriko fortalte om ISRs fremtidige mål, som inkluderer at man udarbejder en plan for, hvorledes 

selskabets formue bedst kan bruges til at støtte Rorschachtesten.  

- ISR har mistet 500 medlemmer i løbet af de sidste 8 år, primært fordi mange er ophørt pga. alder, og 

hun opfordrede til, at man arbejder på at udbrede kendskabet til Rorschach og vækker de yngre 

psykologers interesse for testen. 

- Jeg opfordrede under den åbne diskussion ISR til at udarbejde en artikel, hvor man beskrev det 

videnskabelige grundlag for Rorschachtesten, og nytten af testen i forskellig sammenhæng. Desuden 

foreslog jeg, at bestyrelsen diskuterer hvilken træning der er nødvendig for at en psykolog kan anvende 

testen på en fagligt forsvarlig måde, og orienterede om den danske specialistuddannelse. Især det 

første forslag blev godt modtaget, idet bestyrelsen allerede havde gjort sig overvejelser om at udgive en 

sådan publikation, der skulle supplere SPAs udtalelse om Rorschach fra 2006. 

- Stephen Finn foreslog, at man lave online træningsseminarer for alle medlemmer af ISR. 

- De tjekkiske delegerede foreslog at man oprettede et internetforum med en international 

diskussionsgruppe for medlemmerne af ISR. 

 

Efter frokost var der valg af nyt Executive Board. Proceduren var temmelig kompliceret, så det tog nogle timer. 

Valgt blev: 

Præsident: Noriko Nakamura (Tokyo). 

To vicepræsidenter: Anne Andronikof (Paris) og Sadegh Nashat (Tavistock/Genova). 

Generalsekretær: Odile Hussein (Canada). 

Fire Members-at-large: Emiliano Muzio (Finland), Benoit Verdun (Frankrig), Pascal Roman (Schweitz) og Irem 

Atak (Tyrkiet) 

Der var kampafstemning til valget af vicepræsidenter og member-at-large. Man kunne følge med i 

afstemningen, idet stemmerne en for en blev skrevet ind i et regneark, der blev projiceret op på en skærm. 

Indimellem blev afstemningen derfor ganske spændende. 

Jeg synes at DRS har grund til at være tilfreds med valgets udfald, idet præsidenten og vicepræsidenterne har 

været vant til at arbejde sammen i Comprehensive System International Rorschach Association (CSIRA). Jeg 
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kender også Emiliano og Benoit som fornuftige folk. Irem har været med til at arrangere de sidste Summer 

Seminars. Pascal Roman kender jeg ikke. 

 

Workshop med Anne Andronikof: The Rorschach Comprehensive Psychodiagnostic System 

 

 

Anne Andronikofs model af Response Process 

 

Før kongressen deltog jeg sammen med Helge Kolodziej i en workshop hvor Anne introducerede et system til at 

tolke Rorschachtesten, ved at kombinere the Comprehensive System og et psykodynamisk approach. Om 

formiddagen introducerede hun systemet, og om eftermiddagen gennemgik hun to protokoller, hvor hun 

demonstrerede metoden. 

Hun tog udgangspunkt i, at Hermann Rorschach har tegnet hver af de 10 blækklatter med den hensigt, at hver 

tavle skal indeholde nogle åbenlyse kvaliteter, som mennesker i almindelighed vil opfatte. Desuden indeholder 

de fleste tavler nogle tydelige kognitive konflikter, som kan løses på en neutral måde. Responsprocessen 

aktiverer erkendelsesprocesser bestående af akkommodation og assimilation i Piagets forstand. 

Akkommodationsprocessen respekterer klattens ’semantiske halo’, som hun bruger som betegnelse for de 

åbenlyse kvaliteter ved hver tavle, mens assimilationsprocessen ændrer ved den opfattede realitet. Hvis 

personens akkommodationsprocesser er mest virksomme opfattes Tavle I fx som en flagermus, mens den kan 

opfattes som fx et vissent blad, hvis det er assimilationsprocesser, der er fremtrædende. 

Herefter gennemgik hun ’semantiske halo’s for de enkelte tavler, samt den indbyggede kognitive konflikt. 

Eksempelvis opfattes Tavle VII som indeholdende aspekter vedr. kvindelighed og relation, og har en konflikt 

vedr. at nærme sig eller at fjerne sig, pga. de modstridende formaspekter. Desuden er de centrale hvide 

område, samt ubehagelige ansigter på D3, aspekter, som almindeligvis bemærkes på denne tavle. Det er 

almindeligt at opfatte Tavle II med aggressive elementer, mens disse er sjældne på Tavle III, hvor der hyppigere 

opfattes en koopererende relation. 
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Ved den psykodynamiske tolkningsmetode starter man med at tolke protokollen efter the Comprehensive 

System, for at få en opfattelse af personlighedens struktur og funktion, og for at se, hvorledes følelser og tanker 

påvirker hinanden. 

Ved den efterfølgende psykodynamiske tolkning søger man efter metaforer eller symbolsk mening, idet man 

tolker indhold efter hvor det optræder, set i relation til det forventede, og hvorledes det optræder i relation til 

graden af progression og regression. Aggressivt svar kan fx forventes på Tavle II, mens de sjældent ses på Tavle 

III.  

Specifikt kigger man efter: 

- Type of anciety 

- Defence mechanisms 

- Interplay progressive / regressive movements 

- Fantasies 

- Bounderies. 

Efter frokost gennemgik hun på sin sædvanlige skarpsindige og illustrative måde to cases, der på forhånd var 

blevet udleveret. Hun nævnte at dissociation, defineret som hos Pierre Janet, dvs at en del af bevidstheden er 

blokeret af personen, kan afspejles i Rorschach EB ved at enten M = 0 eller WSumC = 0. 

Hun var kritisk overfor Trauma Index, som i for høj grad er falsk positivt eller falsk negativt. Det eneste sted i 

Rorschach, hvor traumer (opfattet i bred forstand, dvs. at personen har oplevet ting i sit liv som har været helt 

overvældende og ikke til at håndtere) efter Exners opfattelse kan ses, er i de sjældne across-card 

perseverationer. 

Endelig nævnte hun at S-constellation kan opfattes som udtryk for at personen er i en desperat, eksplosiv 

tilstand, på grænsen til, hvad han kan håndtere af pres, og det er uvist om presset vil udløses indad gennem 

selvmord, eller udad gennem angreb på andre. Anne nævnte, at et positivt S-con også findes hos mennesker, 

der har begået mord. 

 

International Society of the Rorschach and Projective Methods: XXIInd Rorschach Congress, 

Paris, France, July 2017 17th – 21th.  
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I kongressen deltog mere end 420 psykologer fra mere end 40 lande. Fra Danmark deltog Helge Kolodziej og 

undertegnede. 

Efter åbningsceremonien havde Barton Ewans fra USA æren af at holde åbningsforelæsningen: ”The Many 

Languages of the Rorschach: The Tower of Babylon Revisited”.  

Ved kongressen var mange systemer repræsenteret, fx:  

- The French school, som er baseret på psykoanalysen, hvor personens svar betragtes som var de 

drømme, og tolkes på samme måde.  

- The Lausanne school var præsenteret af Odine Hussein og af de tre italienske selskaber er ét helliget 

Scuela Romana, som er en særlig romersk variant af Rorschach. 

- John Exners Comprehensive System (CS) er langt det mest udbredte og anvendte system i verden. 

- R-Pas®, som er en forenklet og næsten udelukkende psykometrisk udgave af CS, anvendes af en del, 

især amerikanske psykologer, der forsøger at fremstille systemet som empirisk mere solid erstatning af 

CS. De fleste af de psykologer, der har udarbejdet R-Pas®, som er et registreret varemærke, fortæller 

gerne, at de var medlemmer af Exners Council of Research. De glemmer dog at oplyse, at det imidlertid 

ikke var alle deres ideer, som vakte gehør hos John Exner. 

Barton Ewans betragtede det som en styrke ved Rorschachtesten, at den kan benyttes inden for mange 

referencerammer, og frarådede, at man på omnipotent vis stræber efter ét fælles system, som alle skal benytte. 

Han mente, at Rorschach altid vil være mere end én teori, der forsøger at indeholde alt det, der er at sige om 

Rorschach.  

Han mindede om, at CS har en solid empirisk baggrund, mens R-Pas®’ empiriske grundlag endnu mangler at 

blive udarbejdet. Efter 10 års arbejde har R-Pas® ikke udviklet empirisk support for systemet som et hele. Han 

kritiserede Exner for at have udeladt at inddrage andre systemer, der havde opnået empirisk support (fx MoA 

og AgCont, og foreslog at CS praktikere skulle være opmærksom på at supplere CS’ Structural Summary med nye 

variable som AgCont, MOA, Oral Dependency Scale, Ego Impairment Index og Trauma Index. (Det kan man hvis 

man bruger CHESSSS). Han opfordrede videre til at man justerer retningslinjerne for fortolkning af CS variable i 

overensstemmelse med nyere normstudier, og at man overvejer at benytte en mere direktiv fremgangsmåde 

(R-optimized administration) ved klientgrupper, der er modvillige til at indgå i testen og kun giver få svar. 

 

Herefter startede de mundtlige præsentationer, der blev afviklet i tre sale. Jeg holdt mig til hovedsalen, hvor der 

var simultan tolkning. Jeg vil i det følgende give et par udpluk af, hvad jeg overværede. 

Kari Carstairs, Præsident for det Engelske Rorschach Selskab, fremlagde resultater fra et CS normstudie i 

England, omfattende 88 voksne nonpatients. De var samtidig testet med CORE (Clinical Outcome in Routine 

Evalutation), hvor 20 procent af samplet udviste signifikant tegn på distress i denne test. Blandt de resultater 

hun nævnte kan jeg referere: X- > .30 sås hos 14 %, Afr mean var .55 , hvor Exners CS n = 450 sample fra 

omkring årtusindskiftet havde Afr mean på .61. WSum C var 3,15 mod 4,54, og 33 % mod 15 % hos Exner havde 

positivt DEPI. Resultaterne var således i overensstemmelse med hvad man ser i mange andre Lande: lavere M og 

WSumC, højere X- og samtidig er indexerne hyppigere positive. En væsentlig forklaring på disse forskelle skyldes 

at de nyere normstudier har højere Lambda end Exners nonptt. 

Dalila Haddadi fra Algeriet præsenterede et nationalt sample på 465 nonpatient, indsamlet af 65 erfarne kliniske 

psykologer. Her sås lignende resultater med høje gennemsnitsværdi for Lambda på 2,02, EA = 4,98, WSumC= 

2,37 og X- = .29. DEPI var positivt hos 39%, mens CDI var positivt hos 54%. S-Con (3%), PTI (5%) og HVI (1%) var 

derimod sjældent positive. 



6 
 

Patrick Fontant præsenterede en overbevisende kritik af det internationale, sammenbragte normsample fra en 

lang række forskellige lande publiceret i 2007 (kaldet CIRV – Composite International Reference Values). Han 

konkluderede, at en statistisk fejlberegning havde ført til at forskellene på samples fra en forskellige lande var 

blevet minimereret med 50%, og at forskellene i virkeligheden var så store, at der var signifikante forskelle 

mellem samples fra forskellige lande. Han nævnte egen forskning, hvor han havde fundet numeriske forskelle 

mellem et finsk og to fransktalende samples af en sådan størrelsesorden, at 80% af protokollerne kunne 

identificeres som hørende til det ene eller det andet sample.  

Anne Andronikof diskuterede en EMIC (dvs indefra set) og en EPIC (dvs udefra set) forståelse af forskellene på 

resultaterne fra forskellige lande. Eskimoer har fx mange S svar og hyppigt HVI positiv. I stedet for at konkludere 

at de er fjendtlige og mistroiske, kan man ud fra en EMIC vinkel fremhæve, at Eskimoer lever i et miljø, hvor der 

er 50 ord for hvide nuancer, og at hvidt således spiller en særlig rolle, og at et skarpt blik for omgivelserne øger 

muligheden for overlevelse hos jægere. At 40 % af franskmænd har positivt DEPI, uden at have depressive 

symptomer, kunne skyldes at de i højere grad end Exners velfungerende amerikanere, med mindre hyppigt 

DEPI, er i stand til at rumme og leve med aspekter ved tilværelsen, der gør amerikanere deprimerede. 

Kongressens anden dag startede med, at Harold Lerner (USA), der siden 80erne sammen med sin bror, Paul 

Lerner har videreført Rapaports tradition, holdt oplæg om psykoanalytisk tolkning af projektive test. Harold 

fortalte i øvrigt, at der i USA, efter Trump var blevet valgt som præsident, var opstået en øget interesse for 

personlighedsforstyrrelser, særligt af den malignt narcissistiske type, hvilket udløste spontan applaus. 

Jason Smith (USA) havde gennemgået 210 videnskabelige undersøgelser fra Mihuras metanalyse fra 2013, for at 

undersøge den videnskabelige kvalitet af disse studier, ud fra kriterier beskrevet dels af John Exner, og dels af 

Carl Gacono og medarbejdere. Ca. halvdelen af de 210 undersøgelser havde en eller flere alvorlige metodiske 

fejl, hvilket har ført til den fejlslutning, at når de variable i CS, som studierne omhandlede, ikke kunne støttes af 

empiriske studier, var det fordi variablen ikke var valid. Det har altså vist sig, at det i stedet ofte var de 

videnskabelige undersøgelser der ikke var af tilstrækkelige kvalitet, hvilket fører til hvad man betegner som Type 

I og Type II fejl i statistiske undersøgelsen, dvs at den dårlige undersøgelse ikke finder sammenhænge, der rent 

faktisk findes, eller at en undersøgelse finder sammenhænge, der ikke findes. Jason nævnte som eksempel to 

konkrete undersøgelser vedr. Egocentricity Index, som ikke levede op til de generelle standarder for, hvorledes 

Rorschach research skal udføres. Mihuras metaanalyse skal således ikke accepteres som ’sandheden’ om 

validiteten af de forskellige variable i CS. 

 

Møde den 19. juli om en Europæisk Afdeling af SPA (Society of Personality Assessment) blandt 

europæiske medlemmer af SPA. 
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Det amerikanske Rorschach Selskab (SPA) har en hel del europæiske medlemmer, hvoraf mange deltager i SPAs 

årsmøde i USA. Piero Porcelli fra Italien, der er medlem af SPAs Executive Board, har forslået at vi danner en 

europæisk afdeling af SPA, der kan holde møder i Europa i SPAs regi.  

CA. 20 europæiske psykologer deltog i mødet, og der var flere der ønskede en europæisk afdeling, der kunne 

arbejde for udvikling og uddannelse og årlige møder vedr. personlighedspsykologiske undersøgelsesmetoder i 

Europa. Andre psykologer mente at disse møder ikke skulle holdes i SPAs regi, og der opnåedes ikke rigtig 

enighed om et fremtidigt arbejde for en europæisk afdeling. 

 

”The Famous Inkblot International Festival” var Emiliano Muzios betegnelse for Kongressen. 

 

 

 

De sidste to dage af kongressen indledtes med en meget interessant forelæsning af Lafitte Yazagi og Anna Elisa 

de Villemor fra Brasilien om farveresponser i Rorschach. De citerede Hermann Rorschach for at have udtalt: 

”Introversion is the basis of Culture. Ekstratensiveness is the basis for Civilization”. Endvidere citerede de 

Schachtel for at have sagt at farven på tavlen griber øjet, men det er øjet, der griber formen. Med andre ord er 

det at opfatte farven en spontan og umiddelbar psykologisk proces, der er relateret til en affektiv interesse for 

den ydre verden, mens opfattelse af form (samt klassifikation af bevægelse, kan det tilføjes) er en mere 

kontrolleret proces, og på denne måde relateret til tænkning og interesse for indre liv.    

Emiliano Muzio fra Finland havde ligeledes et oplæg om farveresponser og Rorschach. Han nævnte bl.a. at 

mennesker med neuropsykologiske lidelser ofte har vanskeligt ved at integrere affektive kvaliteter, og har ofte 

ingen farvesvar i Rorschach. De kan konstatere, at farven er der, men de kan ikke integrere den i deres svar. Han 

nævnte forskellig forskning i Rorschach og neuropsykologi, og konkluderede, at affekt og farvesvar er relateret 

til højre hemisfære og limbiske processer, men når følelser anvendes bevidst i beslutningstagen benyttes 

venstre hemisfære og orbitofrontale processer. Begge præsentationer vil blive publiceret i Rorschachiana. DRS 

har aftalt med Emiliano at komme til Middelfart i april 2018 og lede en Workshop om Rorschach og 

neuropsykologi. 
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Greg Meyer, Phil Erdberg og Joni Mahura fra USA præsenterede R-Pas® gennem et caseeksempel. R-Pas® er som 

nævnt en forenklet udgave af CS, som blev publiceret i 2012 efter mange års forarbejde (startende i 2006). De 

hypoteser, de uddrog af den konkrete Rorschachprotokol, som de tog udgangspunkt i, var i det store og hele 

identisk med de hypoteser, man ville have udviklet ved brug af CS. Men man savner i R-Pas® flere variable fra 

CS, som er gledet ud af deres system, fx DEPI og CDI. Man savner ligeledes en systematisk fremgangsmåde ved 

tolkningen og inddragelse af svarindholdet i som en del af tolkningen. 

Min personlige mening er, at CS-baseret tolkning, med ændrede guidelines for tolkning af enkelte variable, og 

med inddragelse af supplerende variable og en psykodynamisk tolkning af indholdet af svarene, giver den 

rigeste kliniske forståelse af prøvepersonen (Pp).  

R-Pas® har ændret instruktionen, således at man presser for 2-3 svar pr. protokol, hvis nødvendigt, og standser 

prøvepersonen efter 4 svar. En sådan fremgangsmåde løser til en vis grad problemet med korte protokoller, 

men det er en fremgangsmåde, der i meget høj grad blander sig i Pps måde at opfatte verden på. Med den 

ændrede fremgangsmåde studerer man ikke, hvad Pp gør, når han almindeligvis opfatter verden, men hvad han 

gør, når han bliver presset og styret af testeren. R-Pas® inddrager kun i meget begrænset omfang hypoteser 

baseret på det konkrete indhold i svarene, hvorfor man i dette system går glip af de ofte rige og væsentlige 

informationer om indre repræsentationer af selv og andre, som man kan udlede af det konkrete indhold.  

 

Congress Gala Diner, torsdag aften, den 20. juli.  

 

 

Vera Campo – Still going strong 

 

Festmiddagen fandt sted på ”Les Bateaux Mouches”, hvilket indebar, at vi sejlede op og ned af Seine i de tre 

timer, arrangementet varede. Jeg sad ved bord med Emiliano Muzio og fem af hans unge, meget entusiastiske 

finske kolleger, samt den delegerede fra Rusland. Hun fortalte overraskende, at der er 36 psykologer i Rusland, 

der benytter CS Rorschach.  
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Aftenens uforglemmelige øjeblik var, da vi sang fødselsdagssang for legenden fra Barcelona: Vera Campo. Hun 

havde 90 års fødselsdag, og fortalte til almindelig begejstring, at hun glædede sig til 100 års 

jubilæumskongressen i Schweitz i 2021. 

 

Sidste dag på kongressen 

 

Formiddagen var helliget et casestudy: Rob, 18 år, fra Justin McCarthy-Woods (UK). Catherine Azonlau 

(Frankrig), Noriko Nakamura (Japan) og Greg Meyer (USA) diskuterede Robs Rorschachprotokol ud fra 

henholdsvis ’Den franske Skole’, CS og R-Pas. Sådanne diskussioner er altid interessante at lytte til, men de er 

vanskelige at referere. Det mest interessante var måske, at de mange hypoteser, der blev udledt af protokollen 

ud fra de tre systemer var overensstemmende mht. vurderingen af Robs kompleksitet, sære forestillinger, 

isolation fra omverdenen og selvmordsrisiko. Ifølge CS var der dog den væsentlige tilføjelse, som de andre 

systemer ikke udledte, at prøvepersonens vanskeligheder var forbundet med livssituationsbestemte faktorer 

(formentlig at Rob netop var blevet 18 år, og havde meget svært ved at udfylde sin ny rolle og de forventninger, 

der var knyttet til den). Tolkningen efter CS førte efter min vurdering til en mere detaljeret mentalisering af 

prøvepersonen end de to andre systemer, der fokuserede mere på en diagnostisk klassificering. Noriko havde i 

øvrigt den hypotese, at Sc svar undertiden kan forstås ligesom de contentkategorier, der tilhører Isolation Index, 

og ses som udtryk for at Pp foretrækker den ikke-menneskelige verden, og dermed isolerer sig fra denne. 

Eftermiddagssessionen omhandlede bl.a. ny forskning indenfor CS.  

Anne Maria Rosso (Italien) gennemgik ny forskning vedrørende Spaceresponser, som hun inddeler i 3 eksklusive 

kategorier: Integrerede S-svar kaldet Sint; svar hvor kun den hvide del tolkes, kaldet Srev for S reversal; og Sfus, 

det betegner de svar, hvor S er fusioneret med de farvede dele af klatten i et enkelt objekt. Sfus scores på kun 

på de fragmenterede klatter, dvs II, III og VII, VIII, IX og X. I et forskningsprojekt, hvor probanderne var tidligere 

ægtefæller, der havde indledt et sagsanlæg i forbindelse med forældremyndighed, havde hun undersøgt 

sammenhængen mellem vrede hos Pp, som den var rated af en sagsbehandler og forekomsten af flere 

forskellige typer af Spaceresponser. I dette studie var der en sammenhæng mellem alle typer Spaceresponser 

(svarende til Exners S) og vrede. I tidligere undersøgelser af Rosso har denne sammenhæng kun været tilstede 

vedr. Sfus og Srev, og anden forskning tyder på, at Sint kan have at gøre med evne til kompleksitet i opfattelse af 

et stimulusfelt, kognitiv anstrengelse og kreative evner. Der var således fundet mange af denne slags Space i en 

undersøgelse af arkitekter. 
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Yfat Weinburger fra Israel gennemgik en undersøgelse, hvor hun havde sammenlignet svar på akromatiske 

udgaver af de kromatiske tavler med et fransk normstudie. Hun oplyste, at Bl-responser forsvandt på tavle II og 

III, når man brugte de akromatiske farver, ligesom morbide svar. DRS har inviteret Yfat til at lede en workshop i 

november 2018 i Middelfart. 

 

Møde i Comprehensive System International Rorschach Associations Council of Administration  

den 22. Juli. 

 

På Georgisk restaurant med CSIRA-ARISI 
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Cirka 20 psykologer fra Canada, USA, Japan, Israel, Mexico og Europa var mødt op til det årlige bestyrelsesmøde 

i CSIRA på Université Ouest i Paris Nanterre. 

Associationen har fået en webside: www.csira-arisi.org, der fik mange positive kommentarer.  

Anne oplyste, at flere og flere psykologer ønsker at blive medlem af CSIRA, og at vi således har momentum. Jo 

større associationen er, jo mere vil der blive lyttet til den i den internationale Rorschachverden, så jeg vil foreslå 

medlemmer af DRS at støtte organisationen ved at melde sig ind, og på denne måde bakke op om CSIRA, som 

man ikke automatisk bliver medlem af, hvis man er medlem af DRS. Som medlem af DRS er man kun automatisk 

medlem af ISR.   

CSIRA (Anne, Jason og Patrick) har haft flere møder med R-Pas® (Greg og Joni) for at diskutere muligt 

samarbejde om videnskabeligt baserede forbedringer af begge systemer. Disse diskussioner fortsætter. R-Pas® 

folkene har haft en falsk tro på at CS var ophørt med at eksistere efter Exners død, og det ser ud til at de nu har 

indset, at CS stadig er det mest benyttede system. 

Næste CSIRA kongres bliver den 29.-31. august 2018 i Algier i Algeriet. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Det er 

udenfor skoleferierne, så jeg håber vi kan blive en stor dansk delegation. Jeg er medlem af kongressens 

Scientific Committee, så man kan kontakte mig, hvis man vil bidrage med en mundtlig præsentation eller en 

poster. 

Sidste programpunkt var fællesscoring af en konkret, meget kompliceret protokol. Barry Ritzler har lavet den 

tommelfingerregel, at protokoller, der er svære at score, stammer fra prøvepersoner, der er vanskelige at 

forstå. Det lyder jo meget rigtigt. 

Vi nåede at diskutere fire svar på godt en time. 

Der var især tre typer af diskussioner, hvor enighed ikke kunne opnås: Den ene drejede sig om, hvor 

bogstaveligt man skulle opfatte det, som prøvepersonen havde sagt, og hvornår man synes at han havde udtrykt 

sig tilstrækkeligt tydeligt til at man kunne foretage en scoring. Implicerer fx begrebet ”øjenhuler” ved de 

centrale spacefelter på tavle I, at han har oplevet dybde? Og indicerer det, at han siger ”nederste del mangler”, 

at objektet er skadet? Nogle havde en meget bogstavelig måde at forholde sig til det, prøvepersonen havde 

sagt, mens andre var mere liberale, og diskussionsdeltagerne var således meget forskelligt placeret i et 

kontinuum mellem en eksplicit og implicit forståelse af prøvepersonens verbaliseringer.  

En anden type diskussion drejede sig om, hvor definitivt man skulle opfatte Exners regler. Fx opfattede nogle af 

deltagerne reglen om unequivocal brug af farve således, at denne regel kun kunne bruges i de fire tilfælde, 

Exner nævner som eksempel. Andre mente, at der netop var tale om eksempler, og at man ud fra denne regel 

kunne score akromatisk farve, hvis personen fx havde sagt ”det hvide er en ballerinas kjole”, idet ballerinaer i 

den klassiske ballet altid havde hvide kjoler. På den anden side har man set, at ballerinaer har optrådt i farvede 

kjoler, hvilket kunne være et argument for ikke at bruge unequivocal reglen.  

En tredje problemstilling drejede sig om hvornår noget var et nøgleord, og hvorledes man skulle udspørge 

yderligere. Det er ikke muligt at beskrive helt præcist, hvad et nøgleord er, idet reglen – at det viser hen til en 

mulig determinant - opfattes forskelligt af forskellige mennesker. Exner var i øvrigt tvetydig hvad angår inquiry, 

idet han pointerer i Manualen, at man ikke skal spørge for meget, men at det på den anden side er det bedre at 

stille et spørgsmål for meget end et for lidt.  

Det er vigtigt at huske, at r > 0,80 betragtes som god interrater-agreement, og at r > .70 er acceptabelt. 

Fuldstændig overensstemmelse er et ideal, som det ikke er muligt at realisere. Exner sagde og skrev, at man skal 

bruge sin sunde fornuft (i stedet for at være for spidsfindig). Der kommer formentlig noget forskelligt ud af at 

bruge sund fornuft, afhængigt af, hvem der gør det, så Exner accepterede formentlig denne mangel på 

http://www.csira-arisi.org/
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fuldkommen enighed. Jeg mindes, at han ikke var særligt interesseret i at diskutere scoringer, men accepterede 

at der var forskellige muligheder – ”do whatever you want”, kunne han finde på at sige, hvis der var uenighed 

om, hvad der skulle scores. Dette kan være et frustrerende synspunkt, eftersom der er mange, der gerne vil 

vide, hvad det ”rigtige” er, og har svært ved at acceptere den tanke at modstridende muligheder kan være lige 

rigtige. 

 

 

Notre Dame de Paris med Tour Eiffel i baggrunden 

 


