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l. INDLEDNING. 

l _1 - Synopsens opbygni ng. 

Jeg ser synopsen samet oplæg til diskussion i eksamenssituationen. Derfor er den 

bygget op således: 

Fiflrst mit eget udgangspunkt for emnevalget ag rogle hovedpunkter i inin teoreti 

ske forståelse (kap. l :& 2). 

Dernæst naget om grundlaget for den konkrete tegneterapeutiske metode jeg vil 

forholde mig ti I (kap .3). 

Endelig et rids over den konkrete tegneteropi - dens "mål, metodiske grundlag og 

konkrete 'Pvelser (kap .4). 

Til slut et kort rids over hvad ieg gerne vil diskutere til eksamen i form af nogle 

sp~rgsmål, som jeg vil holde et oplæg til. i eksomenssitu-otianen. 

Med hensyn tit citaters oprindelse, er disse angivet ved det nummer, hvorunder 

kilden star i litteraturlisten • 

1.2 - Hvorfor tegneteropi? 

Jeg tegner selv og hor gjort 'det længe, bl.a. udf1'rt mindre opgaver for ondre. 

Ved at tegne har ie? selvoplevet at udtrykke ting, f1'lelser og opfattelser, som jeg 

ikke havde "tænkt'· - dvs. oplevet, at tegningen hor vist mig noget nyt Dm mig selv 

Dg min situation. Med mig selv kan jeg altså se, at jeg udtrykker andre ting i teg

ninger/billeder, end jeg umiddelbort er i stand ti I sprogligt. 

Gennem deltagelse i et kursus j ge5toltteropi hvor vi lovede et r~r tegneøvel;.er, 

hor jeg også set ondre tegne ting Ilde ikke selv vidste", eller egentiig sprogligt 

"tænkte på en anden måden end den de udtrykte på tegningerne. Det er den ene 

side af min baggrund for at interessere mig for tegneteropi. 

Den anden er, at ieg selv hor en umådelig glæde ud af simpelthen ot være i gong 

med at tegne. Jeg nyder arbejdsprocessen mere end produktet. Når ieg er i gong, 

kan der gå long tid hvor ieg ikke har nogen tidsfornemmelse overhovedet, og når 

jeg er færdig er ieg lysvågen. Jeg får en masse energi af at love bi lieder. Der 

bliver produceret noget..!. mig når ieg tegner/selv producerer noget i en proces jeg 

,kan lide. 
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0·0	 D~t er ml r ud~iunfj$p~nkt fCl. at s~ill~ ~pørs~rHd.lct: 

_______ OG HVORFOR DET?HVAD $K~P. DEr. I TrGNETER..\F'l __- 0_-.-__0

fAit prim:~n' g"uldluSl er Han;].:: Hostrup Lars~ns be~kriv~lse af erfaringer udfra 

hendE:s orbr:!id~ :n~d nt udvikle Dg bruge en tegnelercop~uiisk metode; forhold lil 

neuro5~belwndl:n8 (d ....s. hendes bog.: lITesneteropi i rc:.Jro~ebehandling" - nr.4 i 

Iittc:c-'lUrli!>tcn). For at forn",lde rr.ig tl! denne tegnetercopi må jeg have en forst.6else 

af ne:.;:"oser, som ternpien ulIvendes i ·l)eh::lnd!ing0f. af. 

~ 

2. HVAD ER I-JEUROSER? 

Min fl)rs~,ielse (Jf m~nr.eskef5 udvjkiing, Dg he..;;rder også udviklingen af psykiske 

fcrst)'fr~lsNI bygger primært på deo. krithke ps>~~nbgi. Do neuroser må fOfshles som 

psykiske forstym~!ser, vil jeg kort s1(i~5eIe den kr1t!~ke psykologis opfattelse af 

hvorledes disse udvikles, 09 en S~clClro ski~5e bygge. pli den kdtiske psykologis for

sttelse af den ml.llige sunde udvjklinJ. 

2.1 - V?sentlige i:,..eg.r~ber f..e d~n .krl/iske psykO!O;1i. 

Den kritj~ke p!iykoiogi er en vido::nskab om sLbjektet r som bygg€r på ~n overo,d

net forst6ehe af mennesket som artsvæsen. Denn<=:! forsfåelse er udviklet indenfor 

rom~er;;e af den marxistiske teori, gennem ~n funktionelt-historisk onolyze i tre 

etaper: 

l - alKllf~e at den fylogenetiske udvikling og nerur,der de specifikt memesb:ligc 
udvik li ng;,;)der:tioi er . 

2 - (;llolYSB cr~ ~pr;eifikk(: .5~1:11~unrlsm~5si8t-historiskc formotions- klos5e- CfJ positi 
on,.rc·rhald. 

3 - en::.!!y;,,,:, af ir.~:ividuel!c p(,~itioner i forhold til de kunkret<: livshistorie. og 1ivs
Si;UCi)ioner. 

Po baggrund af disse ona1i'5er forslåes bornets udvikHng ikke ~om en optimalt 

konfliktffi driftsbestemt "op·"ækst". Det helt nfpdte bom hor en Tække m~dfr,;dte 

beIlov reHr~t mod den elementære 11\"~opret:'oldelse. Inc.iividuelle behovs- Dg spæn

ding~tilstonc:ie S(llOl fx. sult, s{lges ophævet/tilfredsstillet. Der er her tole om en 

kortsig!d her-og-nu-opfylde:se af de ~",Iigt:-vitolc beho~. Barnets udvikling i 

1'vrigt ,sæBes igong oø opretholdes i starter! ilenn~m de kr:p,!, sem voksne stiller 

til borr"!d, og de mul;gh~der for kravsopfjldelse som barnet udl~yaer {1lJ(.-.d uc!8(ir.g~-
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punkt i situCltioner såsom spisning og bleskif:, h....or bernd";, sanseligt-vitale behov 

er honcllingsbestemrncnde). Barnet udvikler hondlee'vller i rorhold til Je af de vok

sne stillede krav (as den fortsatte fysiske cg motoriske udvikling), men efterhånden 

finder bernd selv en tilfreds:;tille:lse og motivalion i at kunne klore flere og flere 

ting på egen hånd. Dermed former oornet også selv de krLw som sti Iles til det, da 

dets handleevner udvikles i forhold til de aspekter i omverdenen det selv vender 

sig mod og nysgerrigt udforsker. Allerede her s-::s de første uclrryk for det m~nneske

spedfikke behov for omverdenskontrol l dvs. den enkeltes behov for indflydelse på 

de betingelser, der er af eksistenliel nlJldverdighed og vigtighed. 

"Nefop på grund af barnets ringe udviklede ~andleevne gor kravene farud for hand
-Ieevnen, således går barnets vurdering af mulighedernel behovene og kravene forud 
for den endel ige tilegnelse af færdighederne. Denne uovik li ngsd)flamik af "vil" (Le
hov) og "skollI (krav) på dc~ ene side, og "kan endnu ikke" (manglende handleevne) 
på den a;)den side, giver sig konkret udslag i en rækk.e psykiske konflikter. J. (l, s .60) . 

De udvikling:;psy:<'ologis!<e modsætningsforhold mellem utilstrækkelighed/mulighed, 

afhængighed/selvstændighed og krovjhandleevne er ikke kun drivende i barnets 

udvikling, selvom den vcksne i højere grad end barnet hor tHegnet sig de n~ven~ 

dige færdigheder, og dermed i hifli0re grad selv kan målrett~ sine handlinger. -

Mennesker udvikler sig potentielt hele livet og vil derfor livet igennem stå i kon

f1ik,er, sOln må l1Jses. Livet igennem er der dermed også mulighed far ot konflikter 
..~ 

19,5es på en udviklende og fremadrettet måde, så den enkeltes handleevne og hand

lemuligheder udvides, og der er risiko for at konflik.ter "l.pses" på cn begrænsende 

måde i form af konf1iktafværg~, som medfrprer regression af den enkeltes handleevne 

og hand!e;<1ul;~heder. 

"En handlen foreger altid i forhold ti l noget (en pers;:.n, en f,icnstCind l l'S\'.) hvorv:!d 
kends.<ab:~ til de~le naget får Cifg~,rend-;~/dr;;ng rer at kunne hondk [de\f:~'r." 

(1".61) . 

Handlerr,uligbc!en forudsætter <leIs d~n enkeltes evne til at hQndb (SC\')' uc!vi!dc:s 

i forholdet mellem omverdenens krav og heho ...et for omvcrdend<onlrcl) og ,J-i:![s moti

vationen for at bruge og udvikle clenne evne. Motivotioner. forudsæt~er op!cvc1.stm 

aF og indsigten i at det er nopdvcndigt at udFrprc handlingen for ikke at være udleve

ret til tiJfældighcc1~rnes spil. Denne indsigt i nødvendighederne er grunc1l{lget fOl· 

udviklingen aF behovet for at producere sine egne livsbetingelser, dvs. de produk

tive behcv- for at sørge for fremover at kunne få tilfredsstillet bode langsigtecle og 

umiddelbare behov. En egentlig frp.mtidig livssikring kan den enkelte ikke isoleret 
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producere far sig selv, clet forudsætter kooperation med andre i den fælles verden. 

I en sådan samFundsmæssig kooperation vil det være muligt at opnå omverdemkon

trol, dvs. selvbestemmelse gennem kantrolover egne livsbetingelser. Da koopero

tionen er forudsætninf]en for omverdenskontrol, kan den enkeltes hondleevne i 

forhold til omverd~nskontro' oltid kun være relotiv - der må tages hensyn til andreI 

den enkeltes handleevne udvikles i forhold til jndivjdualitetsformen/ 1 krav ag be

grænsninger, som resulterer i forskellige niveauer for deltagelse i den samfundsmæs

sige realitetskontrol, ag endelig sætter de historisk-samfundsmæssige forhold grænser 

for handJeevnens udvikling og udfolde/se. 

En veludviklet relativ handleevne er en forudsætning for at kunne fungere adæ

kvat i sit liv, og omfatter bl.,a. at kunne bearbejde kOiirtikter. Derfor vil en kri

tisk psykologisk terapi rn~freHe sig med at forbedre den relative hondleevne. 

Som tidligere nævnt kan udviklingen af hondleevnen blokeres ved ~onglende 

eller utilstrækkelig lopsning aF livssitua~ionens stadige konflikter. Hvis konfliktsitua

tionerne ikke lopses med en videre udvikling af handleevnen, vil 

" ••. indsigten i kravenes nødvendighed og i amverdenem indgriben tendere mod 
tvang i stedetfor motivation. Selvstændigheden truer således med at·slå aver j 

magtesløs udleverethed. 1I (1,s.95). 

Den faktiske udlcvc:rethed, ellor baro oplevelsen aF at være udleveret og mi~te 

indflydelsen på sin situation SOm følge af en konfliktafværgende forholden, eller 

konFli!ctløsningernes begrænsning af handleevnen, kan udvikle en sam/et konflikt

angst . Denne angst for opgtpr med omverdensdominansen og -undertr)kkelsen eksi

sterer side Om side med en mere eller mindre forvrænget indsigt i, at der må g1,rcs 

noset ved siruorion8n (fll.:, i farm af oplevelsen af diffus u:·i ffredshed). De~ sCr.lled.a 

------_ .._.._-_ .._------------------------------ -------------------------
*7 - Ifølge den kritiske psykologi bæres menneskets indbyrdes reloliuner af en "ire
die sag", til hvilke~l de relaterer sig, og det vil i sidste ende sige den !o:nfl.'ndsmæs
sige produktion. De somfundsmc:!ssige krov som individet m~ somfundsmæs;.igg;f/re sig 
henitllod er ikke de somme For alle ~amFunc1smed'emrYlerne,de aFhænger af den på
gældendes placering i ndenfor produktionsforholdenes arbe(dsdelte struktur, og disse 
"samfundsmæssige individualitetsformer" kalder den kritiske psykologi med S~ve for 
kravsenheder, som er relotel·et ~i! hinand~n indenFor en arbejdsdelt struktur, ag de 
er altid historisk specifikke og almene krav. Individuolitetsformerne er oltså det 
formidlende led mellem individ og samfund, og mb ikke forveksles med det koM:.de 
individ, da de er "aktivitetsmatricer" på produktionsforholdenes side. I og med al!	 mennesket realiserer en eller flere individualitetsformer (herunder disses Forformer 
ag afledninger), bliver det en individu:l1 personlighed, som p6 sin særlige måde er 
i stand til at handle samlet overfor de samfundsmæssige produktionskrav . (Holzkom? 
; 2".65). 



--------

5 6 

frplclscs:næssige befindende præges af disse modsætninger og kan opleves som: en forbedring af kli entens objektive .:'Q subjektive livssi hJotion. (3, s .449) • ," •.• en almen diffus uro og ukoncenlrerelhed ••. en ('lft "forstyrrende indre liv" og 
en subiektiv be[ostniilg for indivicJet." (l,s.97,op.cit UHO-79 5.250). 
II., • er; forrpget almen Fysiologl* pirring, en ~'jncJre uro", som kræver umiddelbar ~ 
overvindelse." (1,s.97,op.cit UHO-79s.308). 

Denne fundamentale ongsf kan individet søge at komme til livs pc mange måder, 

den enkelte person ken udvikle forskellige reguleringsformer cg reaktions- og hand

Ie·mønstre. Personen kan s'J'!ge at afværge konflikter i stedet for at bearbejde dem 

(farhold~ sig opportunistiskL fortrænge dem, kon lave erstatnings"opgørll og aflecl

ningshancJlinger. Altsammen fing sam vi kan genfinde i neurosernes forskellige syn1p

_tamer, hvaden~en der er tale om direkte symptomneuroser eller mere grundliggende 

korakterneuroser. 

Jeg vil ikke komme nærmere ind po. de forskellige former for neuroser her, men 

blot præcisere at: 

Den kritiske psykologi forstår psykisk forstyrrelse, herunder neuroser, som en 

forstyrrelse af serve handreevnen.(3,s.432). Det vir sige, at symptomet er en inre

greret forheldemåde, som blokerer for udviklingen af den relative handleevne og 

medfører stadig ringere muligheder for adækvate konfliktl~snjnger. Dette medfører, 

som tidligen~ nævnt, oplevelsen af at være udleveret til oms~ændighederne, og en 

opportunistisk, konfliktafværg~deforheldemåde, som følge af angsten for konse

kvenserne af eventuelle kanfliktopgo?r. 

2.2 - Terapiens mål. 

Den kritiske psykologis overordnede Jloul rne~ en tercpi er at udv!klc klientens 

relative h(Nc1jc~vn~. De~:c foru,-)sæHc:r en beE!B,,",mds-:, GT ho"d!erL'mmel', dvs. hvad 

er 1ivssi~uo~ic-",en" ?bi~kf~!~_ ~rcr::i1ser o~ :,1O(ls,.-e~nil:9er, og IwilL:e subjektivt udfor

rr.ede gr~ilSer og modsætnir.ger er specifkt udviklet i denne persons indi'liGuelle 

hjst~rie? Herudfrv retter terapien sig mod at udvide klier"ltens handlerum og relative 

handleevne, genner" dels en Farbed.-ing of klientens cbjekl-ive situation, og dels 

udviklingen of en konmktbearheidende forholden . Dette g1Jres på baggrund af bl.o. 

en analyse af det emotionelle befindendE!," med en tilbageføring af de enkelte ele

menter heri (som fx. selv5~ændiggiortesymptomer) til de obiektive årsager. Konflik

terne mellem d~n enkelte og omverdenen skal !:.eurbeides og den enkeltes evne tilai 

ændre på omverdenen udvikles. Udvidelsen af har:dlcrummet skal. alfså ske gennem 

Dette er nogle meget olnlene betragtninger, og der er lang vej fra dem til et kon

kret orbejde med neul"osebehondling. Derfor finder jeg ikke den kritiske psykologi 

umiddell:Y:Jrt anvendelig i sig selv, men jeg mener at den her nogle grundliggendf} 

rigtige antagelser, som del kan være frugtbart a~ droge med ind som baggrund for 

konkret neurosebehoncJling. Dette vil jeg komme nærmere ind på i det mundtlige 

oplæg til eksamen, hvor jeg vil lægge op til diskussionsspoprgsmålene (kap.5) udfra 

nogle vurderinger af tegneferapi anvendt i neurosebehandling . Disse vurderinger 

bliver foretaget udfro mit grundlag i den kritiske psykologi, og jeg betragter dem 

selv som supplerende betragtninger til Hanne Hostrup Larsens egne vurderinger af 

tegnetercpien, der er udviklet po et primært psykoanalytisk grundlag. 

Do i,eg ikke hor været j praktik i klinisk psykologi bliver mine vurderinger fore

taget på et teoretisk grundfag, men ieg vil holde mig meget nært trl de resultater 

og erfaringer, som Hanne Hostrup Larsen beskriver i sin bag "Tegneterapi i neuro

sebehandlingll. Derfor vil jeg kort beskrive denne tegneteropi. 

3. TERAPISITUATIONENS PRAKTISK-FORMELLE KARAKTERISTIKA. 

Tegn~terapien udføres i en etobTeret terapeutisk situation, som har nogle prak

tisk-formelle karakteristika (som irpvrigt er fælles for monge anvendte terapier). 

Disse karakteristika vil jeg ridse op, for så i næste kapitel at se på hvad Hanne 

Hostrup Larsen mener tegneterapien gør ved neuro;<;~n. 

Det objekti\'e handlerum er klart ofgrænset, tei"opien foregQr et bestemt stecJ, -" ----
et fastsat tidsrum, med fost30tte intervaller mellem lTo~derne, relationerr':8 mellem 

de involverede er deffnerede, ligescJm de enkelte handlinger bGstem:nes af de C1k

tue!1e tpvelser og eventuelt materiole til disse. 

Terapien foregår altså i en afgrænset og overskuelig egen verden, hvor klienten 

kender præmisserne for sirie handlinger. Dagliglivets oplevelse ef at VlI)re magl-es
~ 

løst udleveret til uigennemskuelige situationer, som blokerer handleevnen, slPges 

imijbdegl1et i den veldefinerede terapeutiske si tuotion. KIi enten kan dermed o?leve 

sig selv~nderledes encJ i sif almindelige samfundsmæssige liv, og cJermed kan 

klienten opnå en ny Og anden indsigt i sig selv og :;ine horidlemønstre. 
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Hvis ~crQ?euten bri "ger be'i.bejdehe af k lientens if;vdge J;V~$;tuotion i nd i terepi

en l eller tcger den op på foronl~dnin9 ofklienh,,,n, bliver en ny indsigt i klienrens 

egne betingelser 09~å mulig. På baggrund af disse opnåede indsigter kan klientens 

handlemuligheder i fremtiden tages op. 

Men hvordan udvikles klientens relative hand!eevne i den konkrete livssituation? 

Udvikles den arene på baggrurld af klientens nye og mere adækvate kendskab t;r sig 

selv ag sin situation? Kan den relative hand!eevnc overhovedet udvikles i en fcrc

pcutisk situations lukkede "verclen l1 ? Det vender jeg tilbage til i diskussionsop!æg

get. 

4. HANNE HOSTRUP LARSEN, TEGNETEPAPl. 

4.1 - Tegneterapiens mål. 

Hanne Hostrup Larsens (HHl) arbejde er udviklet på baggrund af psykoanalysen 

(specielt er Lorenzers bearbeidning af psykoanalysen anvendt i forstce lsen af spro

gets udvikling og bet)dning). Denne baggrund betyder bl.a., at HHLs mål~ætning 

er, at klienternes indre konflikter skal grpres bevidste, de skal kende deres forholde

måder og handlemønstre for at kunne oplrpse de neurotiske symptomer. På baggrund 
.~ 

af bevidstheden Om sine egr.e synptomer ag disses funktion, må klienten vælge 

hvilke hun vil beholde som del Clf sig selv, og hvilke hun vil forkaste. Dette valg 

skol ses på baggrund af HHLs forståelse af neurosen som udviklet j samspillet mellem 

i rdivid~ behov og ~~fund8ts krav. HI-IL forstår sumfundsmæssige krav som i vid 

u<iSird';lling di$~iplin01'8T',~I'} ~'C,gl::..!? pli individets behov (4,s.50L j modscdnilJg 

ti, den kdtiskC' p:;yk(>~'-'!:Ji sor.l forstår de s~nlfui1dsmæssige krav ~om d8, der udvikle~ 

m~~inp.skf.:j·s konkrete b~r.o'.'. Nå, HHl c!fså forster neuroser: 

" ... !>lere som et udtryk for en somfumlsm~ssig måde at reagere på end som egentliG 
psykisk sygdom." 
" ••. som adfærd, der ken danne" stimulEres og cementeres beJe livef." (4,5.49). 

So har denne forståelse, som jeg er mcgel enig i, en anden baggrund end clen kriti 

ske psykologis forståelse. Konklusionen i form af terapiens mål bliver dermed og~6 

forskellig, hvilket jeg vil vende tilbage til i diskussionen. 

HHLs mal med tegneteropien er altså at give klienten indsigt i sine indre konfllk
~ -

ter cg forstå dem som sommenstØdet mellem Idi~n!cns egne behlw og de samfunds

mæssigt aco~pterede former fer tilfrcc!sstilfelse er disse beho·... ("om kan være under

trykkende i forhold til kJientem ønskede behovs1ilfrcdssliJlelse, som måske E:ke 

eccepteres). Tegneteropiens virk ning ~kot ses i forhold ti [ om der er sa~ an udvik li ng 

igang i klienten, da terapiEn arbejder med strukturelle personlighedsændringer, og 

sådanne ikke umiddelbart kan vurderes udfra om eventuelle symptomer er forsvundet 

eller ej. 

4.2 - Tes,.,eterop;em metode. 

HHLs arbeide er lavet udfra: 

II •••psykoanalysen som baggrundsteori, fordi den fokuserer pc de subjektive struk
turer, som ieg anser for enhver terapis f~r$te genstand, men jeg vil udbygge dens 
borgerlige og begrænsende rammer ved at arbeide med et indsigtsbegreb, der afdæk
ker formerne - den indøvede prClksis - og viser dem som et resultot af samspillet mel
lem den menneskel ige biologi Dg et bmemt samfunds krav." (4,s .5Q - HHls fremhæv.)
 

.. og udfra en erfaring om:
 

Il •••bevidsthedsdannelse via manuel! e/visuelle erfaringer.II (4, s. 10) •
 

Dette grundlag for hende til ot vælge tegning som betydningsfo.midler i det tera


peutiske orbeide som alternativ til det t~lte sprog. Dels har hun erfaringer for, at
 

mange klienter har vc:nskeligt ved at formulere deres erfaringer og frplelser abstrakt


verbalt, og dels har hun en forsfaelse af sproget (udfra lorenze r) som i sig selv fast 


holdende de praksisformer h,:,orunder det er indlært, og dermed blokerende for at få
 

"nyt syn ll på: erforingerne og oplevelserne af dem.
 

"Lorenzer mener, at det bildende symbol er egnet til at nyforrnvlere dS! in~erC'l!dions


former, der ikke udtrykkes via de~ verbale sprog. Med udtr)'kket "nyfolnlUI8:i"g"
 

fr<:mhæver Loren::er, a~ der er tale om en rekonstruktion, der heilvenclel' sig li! vek

SLe, der allerede er inJsocialiseret i sprog. Dene åbner fllul;Qhed for et (liW~,~d8
 

det bi lclende symbol som bevidslgtrende redskob i vobenl'erapi, hvor det nelop fer
 
en stor del drejer sig om at ny-benævne de ikke-bevidste interaktionsfo,m~r. lnrer

oktionsformer der på en eller onden måde er i modsætning til ~amfundcts krav."
 
(4" .30).
 

l

Tegningen er udgangspunkt for besrebsligg.prclsc i HHls terapi - dvs. hun lader [
 

ikke være med at bruge del" verbate udtryk, ~en lader tegnir.gerne kontakte de
 

erforinger og fplelser, som så kan formuleres/blive bevidste ru en ny mode - c.ltso'
 

Il nyformuleres" for klienten selv.
 

j 
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IHHls tegneterori adskiller sig fra det spC'ntane kreative udtryk ved at være et ~ Tegneudviklingen "torler med cilfddigt "kribleri i slulningen af 

struktureret forltpb, hvor hun bruger den barnlige tegneudviklings fors:':ellige fasers 

korakleristiske udlr)'ksformer til at kontakte de konflikter, klienterne hor oplevet 

i de perioder I d€;n aktuelle tegneiorm var fremherskende. Dznne strukturering har 

hun udviklet udfra at sammenholde tegneudviklingens foser og udtryk med faserne 

aral-, anal-, 'l>dipal-, cg lo tens- (som Freud har benævnt dem) og med disse fasers 

psykosociale funktionsmåder (som Erikson hQr skitseret og benævnt). 

Øvelsesforlrpbet er opbygget så det kan starte en reintegrotionsproces , ved at gribe 

tilbage til tidligere udvikling,;trins bevidsthedsdannende processer; altså en kontrol

leret ag tidsbegrænset regression. Selve tegnemetoden griber tjJboge til en ikke

samFundsmæssiggjart form-erindring, og metoden i sig selv er dermed med til at 

sætt~ udvikl ingsprocessen igang. 

Når Form-erindringerne er rekonstn.erede t vurderes processen og dens resultat på 

"det voksne niveau' i ~orhold til formernes ~r, funktioner ag kommunikation. ~ 
Dermed tilstræber terapien en vekselvirkning mellem en "autentisk" og en realisti-;k 

tænkning. Det er i kraft af denne vekselvirkning, at klienten på det bevidste plan 

kan blive i stand til at tage stilling til hvilke former hun vil ændre, forkaste eller 

beholde. På denne baggrund kan tegneren aktivt med-udforme et nyt bevidstheds l 
i ndhold ved at træne nye form~. 

De iildsodaliserede former viser sig både i tegningernes indhofd Og i deres formelle 

karakteristika, ofte ærligst i de formelle elementer, do disse ikke er gemtand for 

cpmærksomhed nok til at aktivere forsvaret mod hvad de formidler. Ny indsigt og 

ændring kem derfor bedst ske genn<3m arbejde med de formelle elementer. Disse kan 

som tcgn(:lidtryk beQrb8jdes enkeltvis (fx.zig-zog-linier/aggrcssicm udviklcs/ud~ryk

!ces) - (l'J/el ler de kan bcorbejcl:.:s verbolt germern ny-ben'l:!vnelser af former. BcmJe 

dele sk.:.r i terapien udfro de hypoteser som HHL har udviklet i forhold til sommen

hæng~n mellem tegne udvikl ingen cg de udvjklingspsykolagiske konfliber. 

4.3 - Tegneterapiens tpvdscr. 

Jeg vil meget fOl'kortet og skematisk skitsere HHLs forst6else af tegneudviklingen 

og i forhold hertil de .pvelser/ hun har udviklet på baggrund af somme forståelse. 

. ~ '\ fprstc leveår (arolfas~n). Konfljktcn Hllid/mistill!d til verden mo lopses. 

\ .:; - "Hypotese: En frustrotion i den orale fase vi! modsvares af en dysfunkrion ~'t'i/::' i evnen nT tegnedsk at kunne involvere kroppen 100% i sit udlTyk . Moto~~ <isk og spontant tegneudfryk vi J være hæmmet eller virke ligefrem angst
provokerende ." (4, s. 34) . 

Tegneudviklingens anden fase er kontrolleret skribleri, bornet er nu 

~ .., 1 1/2 - 2 o, og ;nde ; f~,,'e del of o"alfosen. KonfHkten at holde fast 

I{((~ ved/sHppe, eile, .age/g;ve mo I~se,. 
~ "Hypotese: Alvorlig frustrering ef barnet i onalfas~ns ftjlrste del gen~pei

les i tegning som en dysfunktion mellem motoriske og visuelle evner. 
Udfrprelsen af selvstændigt valgte visuelle mrpnstre vil skabe usikkerhed og angst, 
idet aktiviteten kontakter den frustrerede evne til at koordinere visuel og motorisk 
kontrol - den frustrerede evne til ot lade vilje og krop orbejde sommen." (4I s.36). 

Tredie Fase er navngiven skribleri, barnet er nu 2-3 år og i .sidste 

del af anolfosen. Konflikten mellem lystprincippet og reolifds~@~f
princippet skol 11lses. 1~) """,'o" ,. 'ru,",''"'~.. ,"•••~,. ~ """ru.. t'_ "modsvares aF en manglende evne til tegnerisk at slippe stereo

" 11C:P\l'(I'{.lR. H~? type udtryk, dvs. en manglende evne Hf at Fremstille fantasier 
~ ~R OG- FAR.. ved hjælp of bildende s)lTlboler. Det bildende symbol bliver 

enten så somfundsmæssiggjort ot det ikke dækker fantosierne eller det bliver s6 pri
vat, at det ikke kan kommunikere dem på en fOrst6eIig mode." (4,s.3B). 

Skdblestadiets tegnem6der kan udtrykke og beorbejde prototypiske konflikterI 

som skoll1Jses livet igennem, nemlig prtjlvelsen mellem det indre og de~ ydre, det 

selvstændige valg kontro d.::n ydre kontro!. 

.--,----- Tegr.euclviklingens flede fose er fyr-d~er;j,,-s~adie:, s(>.n foideT 

_u::.- ~~ i ødiFoJfossn (3-7-«rs cdderen). Kc'nrlikren inj~i(1iiv/ski')c! s~;al 
%2-~ /:""'

l,p"es, barnei S1{)e~' idenlitr:r, bl.a. gennem idel1iit;~:(1lioj1 rnd 

forældere:1 af somme kopn.;11 "Hypotese: En olvorlig frusirering af bornet i p..1ipo!tasen n~odsvo
res af en menglende flcxibi!:tet i sy",boldanr:~lsen. SYll1bo!ern~ 

er "tlfirre" og ensartede og rensedc for sprængstof, dvs. der vi I 
ikke findes overdrive/ser i forbindelse med emotionel~-Iadededetalje,:". Asscciotic
neme er fattige og detoljern.:: f6 og konforme." (4, s .42). 

Ftpr-skema-stodiets tegnemåder kan udtrykke og bearbejde de protot).-pi5ke kon

Flikter initiativ/skyldt SOI11 mennesker må 11Jse livet igennem. 
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tere sine egne proclukter og give dem Fra sig uden angst fer om de lever op til omDen femte fase er ~kelT1a-stadjet, som ligger i slutningen af 

~ ~, 
~M)f_J~V(i~


L/'A 1"1;fj

J'l JP~ 

1'dipolfasen, og dermed star/en af latensperioden, alderen er 

7-9 or. 8arnet skal lære at fungere i et socialt fællesskab 

uden ot,miste sin egen identitet, og det skal løse konflikten 

flid/underlegenhed. 

"Hypotese: Underlegenhedsf9leise i latensperioden modsvares af en mangel på bi lden
de symboler eller af symboler, der ingen muligheder giver for al beskrive lingene i 
sammenhæng med følelser og fantasier. Overdrivelser med emotianelt indhold akti 
verer angst og usikkerhed." (4,s.46). 

Skemastadiers tiO!gnemåder er ringe udviklet for mange mennesker og derfor lidet 

anvendelige HI a~ udtrykke Og bearbejde pratosymbolerjkonflikter. Herefter bliver I 
tegneudviklingen stadig mere underlagt bedrpmmelse i forhold til graden af realisme, 

og den er derfor ikke am/endelig i terapeutisk sammer.hæng. L 
- Udfra de opridsede hypoteser udvikler HHL et sæt af If.~elser. Gennem to pilot

undersl/lgelser opdager hun, at nogle af I/lvelserne er virknings løse, hvorfor hun ikke 

fortsætter med at bruge dem. Jeg vil kort beskrive de 1Jvelser hun anvender (og ikke 
] 

dem hun kasserer), da mit oplæg til eksamen bl.a. vil inddrage,et par eksempler fra 

hendes bog, og grundlaget for at diskutere både disse og HHLs tegnereropi er kend
J 

skab til hendes konkrete rpvelser. Beskrivelsen er nødvendigvis meget forkortet, 

hvilket bl.a. betyder at in;;trUktionerne til hver tpvelse i min fremstilling er forfær

delig upædagogis.l.::e 

lo ~I~
~~I)~ 

- det er de ikke j terapien. 

De første tre rpveLser er "skriblerpvelser", og den første af disse 

er "stregtegning", som bygger på det kontroller.;;:de skribleris

metoder og udtryk. Disse blev brugt i tegneudviklingBns anden 

fase (s. 10) . HHL vælger a~ starte med denne 9velsc, fordi hun 

finder det færdige produkt mere motiverende end .pvels.~n f~o 

f~rste fase. 

Materialer: hvidt papir, sort spritpen • -
Instruktion: tegn en lodret streg, se godt på din streg. Over- og underdriv dens 

uiævnheder med nye streger på begge sider. Når du synes om den samlede Form, så 

slands. 

Virkning: Øvelsen viser i tegningen om tegneren kan lode vi1ie og krop orbeide 

sammen, dvs. kan acceptere sig selv som hun er og arbejde videre herudfra, occep- I 
• J 

J 

verdenens krav. Det er analFasens prototyp!ske konflikt Om at kunne holde Fast ved/ 

slippe, hvis Ipsning vises i tegningens Form. Er konflikten "I~st" ved en neurose, 

vil Forsvoret vise sig som usikkerhed/angst over at skulle udføre q'Ne1scn. Dette kan 

bearbejdes i telopisituatian<.::n ved at tegneren aktivt finder en ny Irpsning po kon

flikten gennem flere tegnerpvelser. 

Gennem samtale efter ,?velsen kan den ubevidste konflikt, som tegningen udtr)kker, 

gtpres bevidst, hvorefter tegneren kan træne ~ at bruge Former, sOm både frplelse og 

FornuFt kan acceptere, og SOm ikke bli ndt styres af samFundsmæssige forbud mod at 

nyde selvstændige handlinger. 

Øvelsen i sig selv giver .som proces ag produkt livsfølelse fra sig, så de klienter,J 

hvis konflikter ikke bearbejdes her, oplever glæden ved at skabe papirets overflad:: 

om til levende form. (4,5.52-54). 

Den anden I/lvelse er nand'edrætslegning~1 som bygger pa det 
~2. tilfældige skribleris meloder ag u:itryk. 

Matedalec: hvidt papi" fa.-vekdd' i fa'Skellige fa've'. 

~._V J Instruktion: tag en farve i hver hand, slap aF stående bran 

~1:·' papiret, tegn med begge hænder samtidig, styret af ande

drættet. 

Virkning: Øvelsen viser om tegneren kan vise sin krops udtryk uden intellektuel'' 

styring, og acceptere dem, den kontakter konflikten Hindre/ydret! - om det in.dre 

svarer til omgivelsernes Feed-back, en prototypisk kenflikt som frprste gang blev oe

arbeidet i orolfasen, h-,for tillid/mistillid til verde" gwnclJægges.. 

Også denne 0;';"/121:;;;: kor. vidcrd:;'lrc5 i s,:'~1telc, Dg "ny form" kan ind'i~ves bevldst. 

Derudover kan den b~tJges sem (1f~!(1r·}r,ln[j.\.;,\'c!~t, S(;fn producere. f1·leJsen af Of være 

tif stede og autentisk. (4,s.54-55). 

Den tredie ,?velsOCl er "ossociationsfegning': den bygger- .-,. 

po det navngivne skribleris metocler og udj-ryk.
 

Moterialer: stort hvidt papir, alle farver.
 

Instruktion: tag en farve i venstre hånd, tegn hvad hån


den vil, stands når der er tegnet en del. Se på det teg


nede - hvis du genkender noget, so tegn det færdigt 


djg~ videre på hvad der kommer Frem •
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Virkning: Øvelsen kontakter anolfC!sens konflikl holde Fast ved/slippe i mzre 

overfprt betydning end fprste iPve1se. Kan og tpr tegnere:n fantasere og digte, se 

forbindelsen mellem sir. tegning (den fysiske verden) og sine fantasier om der (05.$0

cicHoner)? Ti'r hun benævne de afbildede/sete protos}/mboler - give udgong for 

bevidst behandling af dem? Herudfra kan de ikke-benævnte praksisformer nemlig få 

sprogligt symbol og dermed analyseres og diskuteres. 

Som i den ~!assiske psyko::lnalyses "frie associationer" kan fpr-bevidst og ubevidst 

materiale bringes frem i øvelsen, men dette bliver her betragtet som noget virkeligt 

j sig selv og ikl<~ reduceret til en "betydning" - dvs. ossociotionerne" tolkes ikke i 

k Icssisk forstand. (4,s .55-57). 

If. 

l 
l 

hvidt papir, farve-

Fjerde i{Nelse er "indre skemotegning" , som 

kridt. 

Instruktion: tegn omridset of et menneske. 

Slap af - mærk hvad der sker i din krop. 

l 

Se det j billeder - hvor er energierne, hvor er kroppen levende/d~, kold/varm, 

tom/fuld? Tegn det i dit men~ske. 

Virkning: Øvelsen kontakter rpdipalfasens konflikt initiativ/passivitet - skyldfrplel

se/selvrespekt, ved at afdække kropsoplevelsens grundlæggende former. Kropsop!e

) velserne konki-etiseres - ubevidste driftsenergier grpres bevidste, da rpvelsen ved sam
J 

talebearbejdning viser, hvordan de forbu::Jte f~lelser (behov) omdannes og passivisNes 

af forsvoret, så de opleves i fonn af sa:nfun:tmæssigt acceptoble kropscplevc!ser 

(spændinger, hovedpine etc.). (4,s.57-5B). 

So 
<:'Ol 

~'':w 

l 
j 

+~ 

ø~ 

k, 

Femte I~Nelse er "+/- teRninger" og den bygger 

også på f1>r-skema-tcgningen og <Pdlp::llfasens 

konflikt, denne gang med fckus på rlo:!otionerne 

mellem "jeg" og "de andre". 

Materioler: stort hvidt papir, farvekridt, sprit 

penne. 

~ ,(i?j
"4> Vi~ ",}'p ~;; 

@'I 6'''- ÆZflL"'il... "'-"vfI'[$)!l .. ' ~'-:!i..'.";J" ,'" '-.~ 
.... ) ~X 

de mennesker du har positive følelser for, p6. den an

den side de du har negative f4'lelser for. Tegn også 

.hvorfor du har de f~lelser, måske både positive og 

negotive for de samme persaner • 

Virkning: Øve/sen giver mulighed for billedligt at 

udtrykke de bevidste frplelsesmæssige relationer. J 

tegningen of "hvorfor positiv eller negativ" bindes den "verb~le" bevidsthed (frplelse) 

sammen med konkrete oplevelser, handlinger og situotioner. Disse kan så igen be

nævnes mere dækkende end frplelsen alene, denne bliver forstoelig og mulig at be::lr

bejde. Om der er sammenhæng mellem den afdækkede bevidsthed og de ubevidste 

" tendenser kor: ses på tegningens over- /under-drivelser, detaljer /mangel på samme,, 
energi/mangel på samme i stregfrpring. (4,s.5B-60). 

Sjette ~velse (oprindelig nr .9), '''navne-tegninger ll 

e"	 
I 

~ ,

l 

l 
I 
1 

i 
.1 

er tænkt som afsluttende rpvelsestyp~, som demonstra


tion af identitet og valg af former.
 

Materialer: alle hidtil anvendte må bruges.
 

Instruktion: 1 er i et land hvor sam~cle foregår vha.
 

tegning. I skal præsentere jer - skriv jeres fornavn
 

som almindelig underskrift. Dekorer navnet so det
 

fortæller om jeres frplelser og måde at være på. 

Virkning: Øvelsen visualiserer tegnerens. identitet vhCl. formelle grafiske elemen

ter - det bliver et ærligt portræt fordi det sæc!v.:lnlige forsvar ikke aktiveres of denne 

nye udtryksform. SoonmenhDldi med terapiens. rpvrige tegninfjer kan udviklin::;en i 

fo.-l~,bC'j ~ss, O;) lcgn~,r;:n mo llled sig selv overveje hvem hun er ~ ag hvor hun er .nu 

i sin udviklhg. Videre mb::!de med navn:;rpvelsf;r kan v~re med til at bringe opmke

ue former he'TI OJ uønJ.<'.c1e bJ,t (ide f former repræsenterer flflle!ser, handlingoer og 

Ij'>nsker). Det drejer sig om af vælge former og vælge sig væk ffa former, da 

" .. der D::Jg hver form ligger et biologisk krav, soon har fået et somfundsmæs.r.igt u·::{
try:.c." (4,s.66). 

Instruk!ian: papiret er verden, du er midt i den. På den	 ene side af dig tegner du 

cVcc,\. ,< ' OeU!-"'" J 
;\.-~e, 1-l ,\o~ 

,J, 
:_-,~._--

l 
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50 DISKUSSIONSOPLÆG 00 I 
Jeg har i synojJsen gjort min forståelse af psykiske forstyrrelser, herunder neuroser, 1 

klar i den teoretiske fremlæggelse af den kritiske psykologis begreber. 

Denne forståelse er mit grundlag fOr at stille nogle sp«>rgsmO! tit dels hvad der 

indholdsmæssigt bearbejdes i den terapeutiske situation - og hvor langt man kon nå 

i denne (terapiens mål)? Dels det specielt overskriclende potentiale jeg ser i fegne

terapien som behandtingsform - eksemplificeret ved Hanne Hostrup Larsens arbejde. 

Disse aspekter vil jeg holde et oplæg Dm til eksamen, og udfra dette oplæg 1msker 

jeg at diskute~e f1>lgende: 

DiskussionsspØrgsrnå!: 

Hovedspi(>rgsmålet er, hvordan klientens relative honclleevne udvikles i forhold 1, 
til den konkrete livssituation? Og herudfra 

l- Kan klienten udfra indsigten i og forståelsen af sin situarion og forholdemåde 

blot vælge at ændre den? J 
2 - Kan den relative handleevne kun udvikles i ·"den virkelige samfur:dsmæssige : 

realitet" I eller kan udviklingen sættes igang og oplevelsen af at udvide nandle J 
evnen "indø-ves" i den terapeutiske situations trygge ag lukkede verden? 

],,~ 

3 - Kan tegneterapien overskride handferummets opdeling i dels den lukkede tera

peutiske situation og dels den samfundsmæssige realitet, i kraft af at omfatte 

bade betydningsformidHng og handlingsforsø-g - dvs. foranstalte ikke blot 

bevidstgø-relse, men direkte oplevelse af klienten selv som handlende subjekt? 

4 - Er det derfor tegncferapien er så "eksplosivt" effektiv i forhold til behandlin3en 

af neuroser? 

74 -S':? - ke.Pv°MWe« 

) 

.l 
J 
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