At bære sit kors
Kobberslangen

Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang; hvis nogen så blev bidt af en slange og
rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet«.
(4. Mosebog, vers 21)

Skrevet af Inge Stounbjerg Barash 2010

Et speciale omhandlende kunstterapis anvendelighed til
psykotiske personer, som vi generelt anser for værende udenfor
terapeutisk rækkevidde.

”Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes”
(Johannes 3:14).
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At bære sit kors!

Et speciale omhandlende kunstterapis anvendelighed til psykotiske personer, som vi
generelt anser for værende udenfor terapeutisk rækkevidde.

Indledning
Eva fik for mange år siden af sin moder at vide, at hun som en del af hendes skizofreni
lidelse, måtte se følgende som Guds kald til hende som menneske:
Hun skulle bære sin sygdom, som en frelse for andre syndere, således som Jesus, via sin
korsfæstelse og død, bar alle vore syndere.
Eva fortalte mig om dette med tårevædede øjne midt i en kageopskrift, hun som vanligt
gerne indledte vores kunstterapi sessioner med.
Kageopskrifterne fik hende til at grine og stråle, men ofte kunne hun midt i en sætning sige
noget om Gud, citater fra biblen eller små erindringer fra hendes opvækst – og Evas
strålende smil forsvandt da for en stund, og hun blev alvorlig og overvejede nøje hendes
ord.
Andre gange valgte hun farverne og lod sig begejstre og legede med svamp og
acrylfarver. Jesus blev da til de smukke blomster og de fine forårsfarver.
Gud var god nok i forårsfarver.
Eva var ikke helt enig med sin mors og Guds lille kontrakt – hun synes ikke det kunne
være rimeligt, at hun skulle straffes med en skizofreni lidelse og endog frelse andre via
hendes ofte forpinte tanker.
Jeg var ofte forbavset.
Forbavset over hvor meget sammenhæng, der faktisk var i det Eva sagde. Hvor meget
sødme og kærlighed til hendes medmennesker trods et hårdt levet liv.
Eva havde gået ved mig i en lille gruppe lidt over et år en gang om ugen i ca. en time, før
hun begyndte at snakke om billederne og via kageopskrifter, og Evas forkærlighed for det
hebræiske Alef Beth (mit andet sprog) kunne vi sammen ofte samtale om spændende
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temaer, eller for en stund slet ikke sige noget, bare bekræfte og spejle hvad Eva var i færd
med at male.
Jeg kunne til tider se mig selv, som da mine egne små drenge løb omkring på legepladsen
og ville bekræftes i deres til tider vilde udfoldelser, således skulle jeg også bekræfte Eva
og hendes brug af farver.
Eva vækker mange tanker, følelser og faglige overvejelser i mig.
Var det rigtigt at have et forløb med en til tider psykotisk klient – kunne jeg forværre
hendes tilstand og kunne jeg sikre hende nok tryghed, struktur og ramme til at hun kunne
være der og opleve en god og meningsfuld kontakt, som måske endda på sigt kunne give
hende strategier og indsigt?
Hospitalssengene blev i denne tid nedlagt, og jeg havde unge klienter, som ikke ønskede
at leve og nu skulle til et udredningsforløb på vores center for psykosocial rehabilitering.
Disse kvinder rørte mig også meget!
Kunne jeg have tid i mit fyldte skema til en snart 50 årig kvinde, som ikke så ud til at ville
rykke sig så meget?
Ville ledelsen give mig lov til at fortsætte mit forløb med Eva?
Vil det være af nogen relevans for nogen som helst andre end Eva og måske mig, hvorvidt
vi kunne vise, at kunstterapi sat i en præterapeutisk ramme kan være indsigtsgivende og
hjælpe Eva?
Eva var nok et langtidsprojekt, og hvad ønskede jeg egentligt for Eva?
Måske en bedre kontakt til omverdenen, mindre skyld og mere glæde. Eva kunne ikke
give direkte verbalt udtryk for hvad hun ønskede, men hun ville rigtig gerne male og tale
hebræisk og endog hebræiske kageopskrifter med mig.
Eva vakte mange følelser i mig selv omkring mine egne indremissionske aner, og
hvorledes deres skyld, skam og glædesløse liv havde haft en stor indflydelse på mit eget
liv. Eva rørte ved mine egne sorte huller. Hun var projektoren. Jeg kunne se noget af mig
selv i Eva.
Når nu dette er beskrevet, ved jeg dybt inde i mig selv, at de ofte lidt sekundære
psykotiske sjæle i det lille riges psykiatriske afdelinger, dagshospitaler og socialpsykiatri
rører mig dybt, og jeg tænker, at de er lige så vigtige at forstå og være sammen med på en
meningsfuld måde.
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Græsrods - stemmehørergrupper vinder ind uden den etablerede psykiatris velsignelse –
måske kan kunstterapi med en præterapeutisk ramme også give mening for mange til tider
psykotiske mennesker, som vi normalt synes er udenfor rækkevidde.
Derfor denne problemformulering.

Problemformulering
Via beskrivelse (case) af et kunstterapiforløb og dertil hørende teorier vil jeg undersøge
følgende;
Kan kunstterapi bidrage som terapeutisk /præterapeutisk forløb til personer, som anses for
værende psykotiske og udenfor terapeutisk rækkevidde?
Endvidere vil jeg undersøge den kristne religions psykologiske funktion i kontekst med det
beskrevne kunstterapeutiske forløb.

Ved et præterapeutisk forløb forstås en måde at være sammen med klienten på, der
foregår aldeles på deres egne præmisser og ikke stiller nogen krav om bidrag til kontakten
fra deres side. Præ-terapi kan bidrage til at bedre deres kontakt-evner og, som navnet
antyder, bidrage til at de nogle gange bliver så velfungerende at de bliver i stand til at
deltage i og få udbytte af et almindeligt psykoterapeutisk forløb. (Lisbeth Sommerbeck)
Psykotisk: Set i lyset af individuationsprocessen, er galskab at forstå som et kreativt
potentiale, der spejler forviste sider i personligheden…
Psykisk sygdom er en betegnelse for en tilstand, hvor det ubevidste har indtaget pladsen
som den kontrollerende faktor i personligheden, hvorved jeget helt eller delvist er sat ud af
funktion. (Vibeke Skov)

Udenfor terapeutisk rækkevidde: Klienter, som tydeligvis er ude af stand til at samarbejde
om gennemførelsen af et almindeligt psykoterapeutisk forløb. Det drejer sig hyppigst om
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utilstrækkelig interesse i eller evne for 1) at fastholde et fokus, 2) at meddele sig forståeligt
til terapeuten, 3) at forholde sig kritisk til sig selv og sin situation og 4) at modtage input fra
terapeuten. (Lisbeth Sommerbeck)

Baggrund
De sidste syv år af mit liv har jeg arbejdet som ergoterapeut/ kunstterapeut i
socialpsykiatrien med det, som bliver beskrevet som den tungere psykiatri. (jeg arbejder
med kunstterapi i et psykosocialt center)
Som beskrevet i indledningen har jeg været meget optaget af de mennesker, som ofte
bedømmes værende for psykotiske til at deltage i en gruppe eller et individuelt
kunstterapeutisk forløb.
Inspireret af nyligt opståede stemmehørergrupper, som via strukturerede interview mm,
hjælper en stemmehører til at få mening i stemmerne og forstå dem ud fra egen baggrund
og levet liv, tænker jeg ligeledes at kunstterapi kan bruges til de mennesker, som opleves
psykotiske og med en meget ”hullet” jeg struktur. Med jungianske briller har selvet taget
over, og ”jeg et” blevet nærmest udslettet.
Der synes dog at være en mening i galskaben. Jo mere jeg taler med psykotiske klienter,
synes jeg, at de løsrevne og kaotiske sætninger og gøren ofte synes at have en
forbindelse med det liv, de ofte også kan fortælle om.
Kunsten har her ofte virket som en god formidler; i starten ser jeg den mest som et
pædagogisk bindeled mellem os. Mine klienter bliver ofte meget optaget af at lege, og vil
gerne snakke om farver og form men ikke nødvendigvis gå længere ind i billedet.
Efter sådanne forløb til tider 1-2 år, oplever jeg ofte et skift. Mine klienter begynder ofte at
tale mere om oplevelser fra barndommen, den hjemlige kultur, ungdomsliv mm. Vi
begynder stille og roligt at kunne bevæge os ind i den eksistentielle virkelighed, samt røre
ved det potentiale, som også ligger i mine klienters adgang til det ubevidste.
Jeg har meget lidt ”kontrol” over disse forløb, forstået på denne måde, at jeg aldrig ved
hvad der kommer op selv i en struktureret ramme, men oplever at mine psykotiske klienter
kommer med stor regelmæssighed og giver udtryk for at det er godt at være her – ikke
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nødvendigvis at de har fået mere indsigt – men at det føles godt at være der, og at jeg
f.eks. har rare øjne.
Jeg tænker, at disse forløb har deres berettigelse, da jeg har en hypotese om, at de nytter.
Ikke nødvendigvis således at mine klienter ikke skal bo på vores socialpsykiatriske center,
men jeg tænker, at de muligvis er medvirkende til, at de kan klare sig med mindre hjælp,
får en oplevelse af værende aktiv deltager i eget liv, og at de mere kan rette sig ud af mod
denne levende verden.
Specialet er tænkt som en undersøgelse af denne hypotese.

Opgavens opbygning
Herunder metodeovervejelser og litteratur
Jeg vil introducere forskellige teorier af kunstterapeutiske - samt psykoterapeutisk
relevans, som jeg tænker, kan belyse min problemformulering og case:
Præterapeutiske principper præsenteres her, da jeg tænker, at dette er en term, som giver
mening ift. min målgruppe.
Lisbeth Sommerbeck har inspireret mig – dels ved hendes bog, såvel som foredrag
omkring præterapi. Lisbeth viser inspireret af Carl Rogers en vej ind i en ringe kontaktbar
sjæl. Hun giver reelle anvisninger og tilgange til at nå ind i det psykotiske univers, hvor en
rettethed mod kontakt til f.eks. terapeut ikke er en selvfølge.
Til kort belysning af den måde jeg har valgt at forstå mine psykotiske brugers sygdom, har
jeg valgt Lars J Sørensen holistiskorienterede bog ”Særhed, særpræg og sygdom”, da jeg
oplever, at han på forståelig vis, giver en måde at forstå ”jeg” styrke og diverse forsvar på.
Han beskæftiger sig en del med det sunde i det syge og interesserer sig meget for en
persons vej ind i det sunde, og hvad dette så er for vedkommende. Hvorledes kan vi se
f.eks. skizofreni som en slags overlevelsesmekanisme - og ikke blot som hjerneventrikler
og dopamintal – altså en medfødt hjernesygdom?
Hans bog har bl.a. fået mig til at betragte os alle som mere eller mindre jeg svage/stærke
og derved gjort afstanden mindre til mine klienter.
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Vibeke Skovs bøger omkring ”Helteudvikling i Parforhold” og ”Kunstterapi”, giver mig en
god forståelse omkring Jeg´ets forsvar, introjektets betydning, og hvorledes det er muligt
at opbygge en positiv moder/ fader figur inde i sig selv – ja måske en helt hyggelig familie.
Disse temaer mener jeg er af betydning for min case persons udviklingsforløb. Desuden
bringer Vibeke Skov disse termer ind i en kunstterapeutisk vinkel, og giver mig derved en
mulighed for bedre at forstå, hvor det er jeg kan bruge mangfoldigheden af
kunstterapeutiske tiltag.
Tønnesvang repræsenterer en psykodynamisk opfattelse af gudsforholdet, og da jeg
tænker at den kristne, her det indremissionske livssyn, er af stor betydning for min case
person, vil jeg gerne medinddrage hans teori omkring rettethed mod noget – f.eks. – Gud.
Er det en konstruktiv og god rettethed – eller bliver tilknytningen til det guddommelige
ødelæggende og dømmende.
Efter en kort gennemgang af disse teorier med afsæt i min problemformulering, vil jeg via
kort case story samt dagbogsnotater og billeder skitsere et 3 måneders forløb med Eva.
Jeg vil, ud fra udvalgte analysefaktorer ift. problemformulering, analysere casen
Disse er:
1. Mine præterapeutiske overvejelser i det kunstterapeutiske forløb.
2. Psykodynamiske og kunstterapeutiske overvejelser; herunder ressourcefokus,
introjekter og den gode indre fader og moder.
3. Rettethed mod Gud, herunder Evas generelle tilknytningsmønster.

Herefter vil jeg diskutere mine analysefaktorer i relation til min problemformulering, og
slutteligt nå frem til, hvorvidt det giver mening at give psykotiske patienter mulighed for et
kunstterapeutisk forløb med en præterapeutisk vinkel.
Jeg vil her inddrage forbehold omkring et sådant forløb, og desuden hvilke terapeutiske
tiltag, som gav mest mening.
Som en afslutning vil jeg komme ind på min egen terapeutiske proces i relation til forløbet
med Eva, og derefter konkludere og perspektivere på min problemformulering.
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At være dårlig nok til præterapi
Lisbeth Sommerbeck er psykolog og har arbejdet mange år indenfor psykiatrien.
Hun beskæftiger sig meget med klientcentreret psykoterapi med Roger som inspiration.
Her er det unikke menneske i fokus:

Det er ubetinget positiv anerkendelse og empatisk forståelse af klientens helt individuelle
måde at være i sin verden på…( Sommerbeck, s.16)
Forholdet terapeut/ klient er hele tiden betinget af, at terapeuten gør alt for at skabe et
rum, der kan befordre den terapeutiske kontakt. Det er anderledes end venner; nabo,
kollega forhold, da den terapeutiske kontakt har et fokus omkring at forstå og skabe
forandring (en psykologisk funktion)
Da Rogers udviklede den klientcentrerede psykoterapi var den til klienter med et rimelig
godt ”jeg” fundament.
I mit arbejde med psykotiske klienter, er der ofte et meget svagt ”jeg” fundament, og en
rettethed mod verden og det, som gør at jeg kan ”sætte mig ind i” og forstå disse klienter
er ofte meget svært at få øje på. (Set med neuropsykologiske briller, Susan Hart, Fonagy
m f. kunne man sige at klientens højre halvdel (det ubevidste, følelser og traumer mm) er
den dominerende, og at der ikke er så meget kontakt med den venstre rationelle og
ordstærke hjernehalvdel – positionen er depressiv og indadvendt)
At forstå klienten ud fra, hvorledes klienten forstår sig selv, den empatiske kontakt, er i
disse situationer uklar, da klientens indre forståelsesramme ikke er tydelig.
En rettethed / ønske om at gøre sig selv forståelig er ligeledes uklar, da det ikke er
omdrejningspunktet i den psykotiske klients univers.
At komme til kunstterapi som et selvudviklingsønske ligger sjældent først for klienten, og
terapeuten kan ikke umiddelbart med indføling og empati forstå den andens univers.
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Jeg tænker her at der er mange forskellige niveauer i at være udenfor terapeutisk
rækkevidde, og min erfaring er for mange af mine klienter, at det varierer, fra minutter,
timer til måneder og år. I ganske få tilfælde har jeg oplevet klienter, som på intet tidspunkt
havde en intention om at indgå i en eller anden relation til terapeuten.
For at forsøge at begribe klientens indre referenceramme bruger Sommerbeck, inspireret
af Garry Prouty, kontaktrefleksioner.
Da den psykotiske klient til tider ikke forholder sig med en bevidsthed og en relation til
terapeut, til omverdenen lige som den ser ud her og nu, ses disse kontaktrefleksioner som
værende ikke optimale.
Sommerbeck skelner mellem tre primære kontaktrefleksioner.
1. Kontakt med sig selv (såkaldt affektiv kontakt)
2. Kontakt med andre (såkaldt kommunikativ kontakt)
3. Kontakt med den ikke-sociale omverden (såkaldt realitetskontakt)
Ud fra disse tre kontaktformer arbejder Sommerbeck med fem forskellige
kontaktreflesioner i den præterapeutiske kontakt.

1. Situationsrefleksioner:
Terapeuten spejler den virkelighed og de omgivelser, der er til stede i situationen med
klienten. F.eks. det regner udenfor.
2. Kropsrefleksioner
Terapeuten spejler klientens kropsholdning eller bevægelser f.eks ved kropslig at
imitere eller ved verbalt at gøre opmærksom på klientens kropslige holdning: ” Du rører
ved stenen og bukker hovedet”.
3. Ansigtsrefleksioner
Terapeuten reflekterer hvad han ser i klientens af ansigtsudtryk og følelser: ”Du har
tårer i øjnene.
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4. Ord for ord refleksioner
Terapeuten reflekterer, ord for ord, hvad klienten netop har sagt. Såfremt klienten
snakker rodet og ikke sammenhængende, reflekterer terapeuten de ord, sætninger,
eller sætningsfragmenter som virker mest betydningsfulde og meningsgivende for
klienten.
5. Gentagne refleksioner
Her gentager terapeuten det eller de ord, som virker vigtige i kontaktfeltet.
Kontaktrefleksionerne er meget konkrete og kan ligne den måde, vi spejler vores små børn
på. Klienten skal ikke anstrenge sig, og får fra start at vide, at jeg, terapeuten, er her for at
prøve at forstå dig. Af den grund bruger Sommerbeck også mange eksplicitte spørgsmål
for at sikre, at hun har forstået klienten. Hun fortæller dog, at hun frem for alt er spontan og
forsøger at være autentisk i kontakt.
Sommerbecks bog ”Klientcentreret terapi i psykiatrien” vakte undringen i mig. Kan jeg
være både autentisk, spejlende og også spontan?
Kan jeg spørge eksplicit, og være sikker på at jeg er på rette vej og ikke invaderer klienten
og hendes ofte så lukkede land?
Er det i det hele taget grænseoverskridende, at jeg tager føringen og prøver at etablere
kontakt, hvor der ikke er et direkte ønske om kontakt og forandring?
Tør jeg stole nok på mig selv og min intuition til at tro på, at jeg godt kan tage føringen og
drage min klient ind i kontaktfladens farvede univers?
Men inden da lidt sygdomsforståelse; hvorledes kan jeg forstå min klients skizofrene
univers?
Skal jeg begive mig ind i hjerneventrikler og dopamin systemer – eller skal jeg prøve at få
øje på ”meningen med galskaben”?
I det følgende afsnit vil jeg prøve at beskrive en måde at forstå det psykotiske særpræg og det at være umiddelbart udenfor terapeutisk rækkevidde.
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Det skizofrene modus
Chefpsykolog Lars J Sørensen giver i sin bog ”Særhed, Særpræg Sygdom”, (Gylling
2004), et bud på hvordan, vi kan forstå dels os selv i forhold til tre modus Skizofren,
Borderline og Depressiv modus, men også vore klienter - når et særpræg via visse
faktorer forstærkes og bliver til en sygdom – eller måske en vej ud af sygdommen via
sygdommen.
Lars J Sørensen beskæftiger sig hovedsagligt med den tidlige barndom.
For hvert modus redegør Sørensen for
1. Psykoseksuel fase (i det skizofrene modus; den tidlige orale fase)
2. Psykologisk udviklingsfase (i det skizofrene modus;
eksistenstruslen/hjælpeløsheden/ manglende objektkonstans).
3. Personlighedens karakteristiske holdning fysisk og psykisk(i det skizofrene modus;
Kropslig tillukning – lukke af for at tage ind – for at mærke)
4. Familiedynamikken (I det skizofrene modus; hjælpeløsheden kontra kærlighed)
5. Kommunikationens karakteristika ( i det skizofrene modus; Double bind, anti kommunikation og meta – kommunikation)
Sørensen taler om tre grundlæggende menneskelige rettigheder.
1. Retten til at blive rummet
2. Retten til at vær enestående
3. Retten til at blive elsket for sin egenart.
Såfremt disse rettigheder ikke sikres på ordentlig vis, har mennesket en større risiko for at
udvikle skizofren psykose, borderline psykose eller depressiv psykose.
Ved skizofren diagnose sker der ifølge Sørensen ofte en prægning allerede inden fødslen.
F.eks. kan et barn af en narkoman allerede i fostertilværelsen grundlægge en ”lukken af”
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for føde – eller på anden måde tage nogen/ eller noget ind. (senere opleve at al føde er
forgiftet)
Hvis f.eks. moderen til en skizofren ikke kan holde barnets hjælpeløshed ud og reagerer
ved at ignorere barnet, er der oplagt en risiko for skader på barnet.
Evnen til at opleve tillid og blive rummet bliver ødelagt og derved også evnen til at relatere
sig til et andet menneske. (lige som føden - også at være i stand til at tage et andet
menneske ind)
Rent eksistentielt handler det om retten til at leve – Tanker, følelser og sansninger opleves
som flydende over i hinanden, ofte grundet en systematisk afvisning fra de primære
personer i den skizofrenes liv.
I præterapien spejles klienten og blev rummet og elsket som et unikt menneske. Sørensen
ser dette som forviste/ ødelagte sider i den psykotiske klients udviklingsfaser. Der bliver
lukket af for relationer - og derved for en rettethed mod udvikling og det at blive mere
bekendt med eget ”jeg”.

Noget om helteudvikling, introjekter og den positive og negative indre moder
og fader
Når jeg tænker på Eva, som jeg kort beskrev i indledningen og sammenholdt med Lars J
Sørensens sygdoms/ eller måske sundhedsforståelse, bringer tanken, om Evas
grundlæggende manglende tryghed og tillid til verden, mig hen til Vibeke Skovs
beskrivelse af helteudvikling og selvbilleder.
Forældrenes stemme, eller som Lars J Sørensen redegjorde for; når det lille barn ikke er
blevet rummet og elsket for sin egenart, oplever barnet det som massive afvisninger.
Måske i et skizofrent modus kan en sådan tomhed være næsten som ikke at eksistere.
Ifølge Vibeke Skov (Helteudvikling i parforhold, Ry 1997) må vi da forsøge at reetablere de
gode positive forældre i vores egen psyke.
Det er en hård proces at gøre dette arbejde, da vi ofte kan overvældes af skyld og skam i
stedet for vrede over denne afvisning.
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I et skizofrent modus må vi gå ud fra at disse afvisninger er sket før en sproglig forståelse
(Neuropsykologisk set grundfæstet i den højre hjernehalvdel), og derfor kan spændinger
og kropstilbagetrukkethed være en nøgle ind i det før sproglige.
I heltemyter, mange eventyr og religiøse fortællinger gennemgår helten fire faser.
1. Tomhed
2. Idealisme
3. Konfrontation
4. Individualitet
I det skizofrene modus vil tomhedsfasen være den dominerende. Den bliver et med det
ubevidste og er non verbal. Den skizofrene vil da være forvist til det ubevidste i en sådan
udstrækning, at det at komme tilbage til ”jeg” et i sig selv er en heltemyte, som koster
vovemod og konfrontation.
For at få indsigt kan det være givende her at kigge på introjekter.
Et introjekt kan være en bestemt antagelse, som vi har om os selv, som er grundlagt i
forholdet til vores forældre, og som forstyrrer os.
Det kunne f.eks. være, at du kun er en god pige, hvis du ikke går i byen og går usømmeligt
klædt. En person kan da indbygge et introjekt, som f.eks. kunne være; ”jeg er kun en god
pige, når jeg bliver hjemme ved mor og far og går ulasteligt klædt”.
Forsøg på vrede over en sådan kommando fra forældre kunne give udslag i et introjekt,
der hedder; ”jeg er kun ok, når jeg smiler og er veltilfreds. Vrede gør mig til en slem pige.”
Ved at få klarhed over, hvor disse introjekter kommer fra, er det muligt at konfrontere dem
symbolsk eller på anden vis – og desuden blive klar over dele af ens skygge.
Det symbolske sprog kan blive bindeleddet mellem det bevidste og det ubevidste.
For at gøre os selv fri af tidlige forældrebesættelser må vi erstatte den eksempelvis
negative fader med en imaginær indre positiv fader og integrere denne dybt i os selv – her
er den kunstterapeutiske indfaldsvinkel en oplagt mulighed i forhold til at gøre den
imaginære positive far lige så virkelig, som virkelighedens negative fader.
Samlet for såvel Lars J Sørensen og Vibeke Skov er en forståelse af de konsekvenser, det
kan have for et barn ikke at blive set og rummet som det unikke menneske det er.
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Vibeke Skov taler om forvisningen, der i det skizofrene modus må være af meget
deterministisk natur – det bliver en kamp om overlevelse, hvilket indebærer et tab af ”jeg
et” og en tilbagetrækning til det ubevidste. Her kan nævnes Sommerbeck og præterapi,
hvor klienten har brug for kontaktrefleksioner for overhovedet at kunne være i et
kontaktfelt.
Barndommens introjekter og det forviste ”jeg” gør kampen om at finde, mærke og føle sig
selv svær.
Den kristne religions psykologiske indflydelse kan have såvel afhjælpende som straffende/
dømmende funktion for en person og Institutionen ”Gud” kan have lighed med den
negative/ positive fader.
Via lidt Kohut - orienteret baggrundsstof og derefter Tønnesvang vil jeg i det kommende
afsnit belyse dette.

Lidt Kohut og Tønnesvang – religionens psykologiske funktion

For at kunne forstå Tønnesvangs eksistentielt orienterede retning, har jeg valgt at starte
med Kohuts 3 –polede forståelsesmodel, som kan danne forståelses ramme for
menneskets behov for at tro på noget – i dette perspektiv – en Gud.
Kohut var psykiater (1913-1981), og kendt for sin Selvpsykologi. Kohut tog afstand fra
Freuds driftsteori, men forskede mere i menneskets grundlæggende motivation som
individets stræben efter fylde, sammenhæng, vitalitet og harmoni. (Karterud 2000)
Ifølge Kohut foregår vores udvikling som person i et to (tre) polers rum.
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I den første pol ses det grandiose selv. Vi er her som verdens midtpunkt (jf. det
omnipotente lille barn – altså en pol for ambitionsdannelse.)



Den anden pol det idealiserende selv, er en pol for menings og værdidannelse. Her
kan man spejle sig i, hvad man kan blive. I spændingsfeltet mellem disse to poler
opøver vi vores færdigheder, evner og talenter.



Den tredje pol, som kom senere i Kohuts teoridannelse, kaldes det tvillingsøgende

selv, hvor en tilsvarende anden, er en som bekræfter en ved sin lighed.
Den funktion, som bl.a. religionen kan have for selvet, kan indkredses via denne
selvobjektsteori, Kohut introducerede. ”Et selvobjekt er den funktion og betydning et andet

menneske, et dyr, en ting, en kulturmanifestation eller en idetradition har for
opretholdelsen af at være et sammenhængende og meningsfyldt selv.” (smst. S.17)
At søge selvobjekter ligeså essentielt som at indånde luft, da vi som mennesker altid vil
være rettet mod nogen eller noget.
Kohut så menneskets religiøistet liggende i den grandiose pol, da vi i os har et ønske om
at være særligt udvalgt af Gud. Gud fungerer her som tvillingeskabsobjekt for selvets
funtamentale søgen med det ligesindede.
Jan Tønnesvang er cand. psych og underviser. Han har udvidet Kohuts to(tre)polers
model med en fjerde, og kalder disse fire for motivkonstituenter. Jeg vil kort se på disse og
Tønnesvangs forståelse af menneskets rettethed mod Gud – herunder Tønnesvangs
undring om hvorvidt ”Børns tidlige oplevelser af forældre og udviklingen af deres behov for

spejling, alter ego samhørighed og idealisering influerer på deres senere religiøse
orientering og oplevelse af Gud/ det guddommelige”. (Tønnesvang, 2006: Elementer i
Religiøsitetens psykologik)
Tønnesvang skelner mellem en persons religiøsitet i en underskuds / overskudsposition.
I en underskudsposition forstås en rettethed, som ofte er rigid og lukket ”hvor de der ligner

mig er inde, og de, der ikke ligner mig er ude.
I en overskudsposition forstås en mere moden form, som er responderende og åben.
Personen er del af et større fællesskab og helhed, som andre med samme ret kan være
en del af.
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Tønnesvang beskiver, inspireret af Kohut, menneskets fire motivkonstituenter.
Tønnesvang lægger vægt på det enkeltes menneskes stræbende element og en
forståelse af det menneskelige selv i forhold til dets intentioner.
1. En selvhenførende rettethed med spejling af selvhævdelse og selvfremstilling.
2. En andenhenførende (idealiserende) rettethed med betydningsbærende andet og
andre.
3. Et fællesskabshenførende rettethed mod oplevelser af samhørighed og stille
samvær med ligesindede.
4. En mestingshenførende rettethed mod at udvikle og omsætte sine evner, talenter
og færdigheder i konkret virksomhed i forhold til opgaver i omgivelserne.
(Tønnesvang 2006)
Det at selvobjektet har en religiøs funktion, gør ikke denne rettethed anderledes end andre
rettetheder, men måden vi ”ejer” vores religiøsitet på kan have en psykologisk funktion i
forhold til, hvordan vi opfatter og ser os selv og andre.
Tønnesvang giver i denne forbindelse et bud på, hvorledes Gud kan forstås som ophøjet
tilknytningsfigur. Tønnesvang refererer til Kirckpatricks forskning om, hvorvidt individets
oplevelse og relation til Gud er afhængig af tilknytningselementer. Kirckpatric skelner
mellem positive og mentale modeller af sig selv og andre. Han skelner mellem fire
forskellige tilknytningsstile. (Attachment and religious representations and behaviour,

1998)
1. En sikker og romantisk tilknytningsstil.
2. En overoptaget/ambivalent tilknytningsstil.
3. En manglende/ afvisende tilknytningsstil.
4. En frygtsom/afvisende tilknytningsstil.

Undersøgelse viser her at sikkert tilknyttede mennesker har positive mentale billeder af sig
selv såvel som andre, medens usikkert tilknyttede har negative modeller af sig selv og
andre.
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De, der har et positivt billede af en tilknytningsfigur, mener oftere, at man også kan have et
personligt forhold til Gud, medens de usikkert tilknyttede ofte ikke tror på et fortroligt
forhold til Gud.
Gud kan her være en slags erstatning for de usikre relationer, man oplevede i
barndommen.
Tønnesvang pointerer, at det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt man er religiøs, men
nærmere et spørgsmål om, hvordan man er det…”og hvorledes dette mere generelt er

udtryk for tilstanden af ens personlighed, livshistoriske fortællinger, tilknytningsmønstre og
selvkonstellation…” (Tønnesvang 2006 s.70)
Således er der mange veje ind til forståelse af en persons religiøsitet og måde at mestre
livet på.
Det lille barn ønske og behov om at blive set/ spejlet (jf. Sørensen / Vibeke Skov) synes
også via Kirckpatricks forskellige tilknytningsmønstre at have en funktion til vores måde at
opleve Gud og vores religiøsitet på, og jf. Kohut og Tønnesvang har vores måde fra vi er
små børn til at rette ud og stræbe efter noget og finde meningsgivende ”rettetheder” /
selvobjekter for os selv gennem hele livet, også en funktion i forhold til vores måde at rette
os mod Gud.

Hvorledes retter man ud efter noget i et psykotisk indelukket univers, hvor klientens
intention om kontakt ofte er uklar – og kan vi som kunstterapeuter hjælpe vores stærkt
psykotiske klienter med at forstå sig selv og deres ikke altid så klare og indlysende
rettetheder?
Eva ville allerhelst bage søde kager, dyppe med svamp i forårsfarver og snakke om Gud,
Jesus og de andre.
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En fortælling om Eva
Ganske kort..
Eva er født i en lille landsby i et stærkt indremissionsk miljø. Hun har en storesøster og en
storebror. Evas forældre er døde, men hun boede i over 40 år hjemme ved forældrene
omgivet af søster og bror som nærmeste naboer, indtil hun kom på det nuværende
psykosociale center.
Evas mor har gennem det meste af hendes liv selv haft en bipolær affektiv psykose og var
ofte indlagt i barndommen. Faderen beskrives som meget stille og indadvendt.
Eva holder meget af sin familie og beskriver den som humoristisk, og at hun selv er
humoristisk.
Evas tilbagetrukkethed startede i skolen. Hun kunne lege med venner, men uden at føle
deres nærvær og som en del af legen.
Moderen brugte til tider strenge religiøse principper til at holde ”Eva i ro”. Hun forsøgte
mange forskellige uddannelser og færdes på visse tidspunkter blandt rockere og flippere.
På et tidspunkt under en indlæggelse henter Evas forældre hende hjem, og ønsker ikke
hun behandles. Der har på dette tidspunkt været talt om, at det er belastende for Eva at bo
hjemme ved forældrene specielt pga. deres strenge religiøse holdning. Eva prøvede at
reagere mod denne religiøse opfattelse, men det endte i misbrug.
Eva har haft suicidalforsøg, og i forbindelse med at hun skulle bo på centeret for
psykosocial rehabilitering forsøgte hun i en psykotisk til stand at sætte ild til egen lejlighed.
Eva virker ofte fjern, og som barn levede hun i sin egen fantasiverden. Hun associerer
hurtigt, og springer meget i emne. Når Eva ikke er fjern er hun meget givende, og med et
”Mona Lisa” smil som kan smelte hjerter
Eva er meget dygtig til sprog og mest interesseret i sprog som græsk og hebræisk. Hun
kan spille klaver og kan rigtig godt lide at bage kager.
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Evas tid i vores Psykosociale træningscenter (TC)
Eva har gået cirka to år til og fra kunstterapigrupper, og i skrivende stund et år i individuel
træning/præ/terapi. Hun har malet meget, lyttet til musik og samtalet med kursister.
Da Eva gik i grupperne, forlod hun ofte gruppen midt under sessionen uden at meddele
sig. Jeg aftalte med Eva, at det var ok, og vi fik sammen sagt det højt i gruppen, så det
derved skabte mindst mulig utryghed.
Eva samtalede mindre i gruppen og mere i den individuelle træning.
I den individuelle kunstterapitræning/ terapi startede vi op med hebræiske/jødiske
bageopskrifter som fælles tredje. Eva nød at kigge på bogstaverne og fantasere om
kagerne. Herefter gik vi i gang med at male. Eva maler helst med svamp, og kan lide at
høre Enya musik samtidig med. Vi har altid den samme setting, og for det meste på
samme tidspunkt.

Beskrivelse af et kunstforløb med Eva – dagbogsnotater
Oktober 2009

Eva mødte op til tid i TC. Eva var ved første møde meget optaget af de religiøse temaer
og jødiske kageopskrifter (havde på Eva s opfordring medbragt en kagebog på hebræisk).
Jeg valgte hurtigt at gå i gang med at male sammen med Eva. Hun beder mig starte ud
med nogle strøg, hvorefter Ellen følger med og tager over. Eva var med lette instruktioner
meget kreativ og optaget af maleprocessen, så optaget at jeg var nød til at bede hende
holde fem minutter før slut, så vi kunne nå at tale. Undervejs spejler jeg hvad hun gør og
beskriver farverne og formen. Billedet forestiller Jesus, og Eva mente at det var ok. (brugte
ikke flere ord) Hun fortalte lidt om hendes gudsforhold og hvordan det svinger i løbet af
dagen, men altid er med hende.
Eva gav udtryk for at det var godt at komme.
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10. november 2009

Eva kommer til aftalt tid. Hun fortæller mig, at hun gerne vil arbejde med sit ubevidste, og
at det er godt, da hun så ikke kan male noget forkert. Eva holder i den forbindelse en lang
tale om det ubevidste, hvor en stor del bliver uforståelig; jeg forsøger at hive de mest
meningsgivende ord op og gentage dem. Eva smiler og maler et smukt billede, som hun
kalder "livsglæde". (maler en halv time selv)
Hun skifter mellem fokus på billedet - og glæden - kontra den dømmende Gud. (i den
forbindelse associerer hun meget hurtigt) Jeg forsøger at fastholde Eva i billedet, men det
er svært for hende, og mange tanker og erindringer om hendes egen religiøse opdragelse
vælter op. Eva synes, at det med venligheden er en god ide, og ender med at være tilfreds
med eget maleri, som minder hende om barndommens have med smukke tulipaner... og
glæde.

Livsglæde
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18. november 2009

Eva maler koncentreret et abstrakt billede. Medens Eva maler, smiler hun og danser, og vi
danser lidt sammen. Eva bekendtgør, at hun kan lide at male, og at det er et godt billede.
Billedet hedder "Den danske ungdoms livskraft", og Eva fortæller om opgør med gamle
mønstre og fredelig sameksistens. Eva afslutter træningen med at sige "jeg kan jo godt
noget - jeg kan godt male lidt".
Jeg anerkender Eva og spejler hendes forskellige kommentarer, hvilket synes, at holde
Eva fast i maleriet og uden for mange forstyrrende associationer.
Jeg oplever, at Eva har fået tilliden til at komme i Træningscenter, men stadig skal støttes i
at komme over.(Tidspunkt, sted mm)

1. december 2009

Eva malede meget koncentreret, og forbavses over hvordan billedet hele tiden ændrer
karakter, og muligheden i at male ovenover hinanden. Jeg sidder og kigger på Eva det
meste af tiden. Hun kigger ofte på mig, og stiller små tekniske spørgsmål, som jeg
besvarer. Eva taler meget om det ubevidste, og kalder billedet "psykologisk tema". Jeg
spørger Eva, hvorfra hun kender disse begreber, hvortil Eva svarer, at hun har været ved
skolepsykolog. Jeg besvarer Evas spørgsmål omkring det ubevidste og hendes ønske om
at finde mere ind til sig selv, så godt jeg kan.
Eva virker glad og legende nysgerrig under træningen.

16. december 2009

Eva er koncentreret i sit malearbejde med svamp og farver. Hun er glad og meddelsom,
og udtrykker tilfredshed med at komme over. Endnu engang er Evas billede med religiøst
tema
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- ”Guds lys”. Eva er i dag optaget af, at en religion skal lyse og favne og ikke udelukke
mennesker. Dette danner baggrund for en snak om forskellighed og kunne favne folk der
anderledes end sig selv. Eva refererer aldrig direkte til hendes mor og far, men fortæller
ofte, at de var søde.

6. januar 2010

Eva mødte op før tid og fortalte, at hun glædede sig.
Hun malede et forårsbillede med tulipaner og talte om årets nye begyndelse, og at
mennesker via Gud ofte får en chance for en ny begyndelse.
Endvidere talte Eva meget omkring hendes sygdomsforløb.
Hun var positiv og mestrede at skifte fokus fra billedet til eget liv

Forårsbillede med tulipaner
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11. januar 2010

Eva mødte op lidt før træning. Hun havde et stærkt ønske om at male på lærred, hvilket
var muligt.
Eva malede et kraftfuldt billede, som forestillede en skovl. Ellen kaldte billedet
"arbejdsiver", og fortalte om glæden ved at ”tage fat”; f. eks bage kager med personalet. At
mange fandt noget de var gode til, og hun vil gerne finde "sit eget" hun er god til - måske
kagebagning.
Eva fortæller mig skyldbetonet, at hun er helt vild med tanken om en cafe, og at hun kan
bage til denne. Eva siger, at hun føler sig skyldig, fordi andre kan jo være imod det, og
hvis hun tænker for meget på sig selv, får hun følelsen af at være skyldig - og at hun
efterfølgende kan blive lettere psykotisk.
Jeg vurderer, at Eva grundlæggende har et stort tema omkring skyld, såfremt hun føler,
hun sætter sig selv i centrum.
Eva giver udtryk for, at det er ok at lære sig selv lidt bedre at kende, og hun for øvrigt
gerne vil blive bedre til farveblanding form mm.

18. januar 2010

Eva mødte op med kontaktperson, som ønsker at overvære en kunstterapi session (med
Evas tilladelse).
Eva fortæller om de nye aktiviteter på afdelingen og virker veltilfreds.
Hun maler og fortsætter i "forårstemaet. Lyse stærke farver - og Eva fortæller samtidigt at
humøret har det godt.
Hun maler en "moder sol", som også kan danse. Hun fortæller, at den gør folk glade,
hvilket fører til en snak i vores lille gruppe om solens stråler og virkning på os mennesker.
Eva maler koncentreret, og kan sige til og fra med hensyn til "instrumenter”, og hvorledes
hun ønsker, at maleriet skal være.
Jeg oplever en Eva, som bliver mere opmærksom på, hvordan hun synes "ting" skal være,

22

Speciale i Kunstterapi: At bære sit kors: Inge Stounbjerg Barash 2010
Vejleder: Tara Bettina Elle

og derved langsomt bliver mere identitetsstærk.
Dejligt at dele træning med Evas kontaktperson.

Moder Sol
25. januar 2010

Eva indleder i dag træningen med en lang snak om familien, og hendes kærlighed til
denne – og forståelse. Hun oplever selv, at hun har fået det bedre, og omtaler hendes
meget "dårlige år", som "dengang", og fortæller at det i dag er helt anderledes. Eva er
meget nuanceret i hendes tale og holder fokus i samtalen.
Hun maler et billede "prioriteter". Eva er ikke helt tilfreds med resultatet, og synes det var
pænere inden hun valgte at eksperimentere med en farve. Vi talte om det "at leve livet" og
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nogle gange vælge noget, som senere viste sig at være mindre godt.
Eva er i dag med et overskud til sig selv, og synes at det er ok at eksperimentere og tage
"prioriteringer”.

Prioriteter

1. februar 2010

Eva kommer for sent i dag, men går straks i gang med maleriet. Hun maler et "fantasi
billede", og fortæller om hvorledes hun tiltrækkes af det lyse for tiden. Hun kan lide den
gule og orange, og oplever at hun må male med dem.
Eva filosoferer over mørket og vigtigheden i at lade lyset komme ind i hendes liv.
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10. februar 2010

Eva mødte op i Træningscentret før tid, så der var andre kursister i lokalet (forvirring
omkring lokaler) og gik med det samme hjem. Efter opringning kom Eva atter tilbage.
Eva malede frit et billede "Folde ud". Og taler om hvorledes hun oplever, at hun folder sig
ud, og tør male uden for meget selvkritik.
Jeg validerer Eva, og vi taler om det at turde være sig selv, hvad det end så er...
Jeg oplever en Eva, som har brug for et meget trygt rum uden forstyrrende elementer,
andre kursister mm.

18. februar 2010

Eva maler et billede "ønsketænkning". Eva er stadig optaget af sol og varme farver, og
fortæller om godt humør, men også om, hvor svært det er at sige at hun selv er "god nok".
Ellen fortæller, at hun øver sig i at blive bedre til dette - og kunne i dag næsten rose eget
billede.

Ønsketænkning
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8. marts 2010

Eva maler i dag et hjerte med et glad ansigt - det hedder "Livsglæde".
Eva fortæller om næstekærlighed og temaet for hende er den gode altomfavnende Gud
kontra den uretfærdige Gud.
Eva erindrer, at moderen sagde til hende, at hun fik hendes sygdom for at frelse verden.
Eva giver udtryk for at hun ikke vil bære dette på sig, og at en Gud, som kunne skabe så
meget smerte for hende, må være dårlig.
Samtidig overbeviser Eva sig selv omkring den gode Gud, og hvordan han hjælper hende
og favner alle.
Eva fortæller om billedet, at hendes virkelige hjerte er stærkt, og at hun engang kunne
tænke sig at være donor, men at et selvmordsforsøg lavede et hul i hjertet, og nu kan hun
ikke.
Endvidere fortæller hun om hjertevarme og kærlighed.
Eva har meget modsat rettede opfattelser omkring Gudstemaet, og mener selv det skyldes
hendes sygdom. Hun fortæller, at det føles lægende at fortælle om det, og at hun jo bare
er et menneske på godt og ondt, hvilket jeg validerer hende meget på.

22. marts 2010

Eva deltog aktivt i individuel træning. Malede en varan, og kunne fortælle om varaners
livsførelse mm. Eva kan lide varaners øjne, og de giver hende en følelse af at hun skal
tage sig af dem. Vi taler om Evas kærlighed og omsorg for andre.
Eva synes den minder om Jericho og ”Kobberslangen”, og afrunder med at fortælle om
Guds evige tilgivelse. Titlen er ”Tilgivelse for alt”.
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Jeg oplever en mindre selvbebrejdende Eva, som også kan give udtryk for, at hun er et ok
menneske.

Tilgivelse for alt.
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Lidt mere om Eva

Sådan fortsatte forløbet med Eva. Nogle dage ønskede Eva ikke specielt at tale om
billedet, men medens hun brugte svamp (som yndlingsredskab), fortalte hun om
kærligheden til søsteren, den strenge mor, om begyndende seksualitet, da af hensyn til
moderen aldrig rigtigt foldede sig ud. Eva fortalte rigtig meget om hendes mor, og
hvorledes hun med regler prøvede at indskrænke Eva i hendes færden, og hendes egen
nutidige tilkendegivelse af, at man da ikke kan tro man kan lave regler om det, for man kan
da altid finde en anden vej til det forbudte.
Eva boede, som tidligere beskrevet, rigtig længe ved forældre – faktisk helt op i fyrrerne.
Hun reagerede ikke voldsomt, da forældrene døde, og snakkede altid med mest kærlighed
om søsteren og hendes overskud til at hjælpe sin skizofrene søster.
Kunstudtrykket skiftede fra gang til gang til at være udgangspunkt – til at være beroligende
aktivitet, som måske gjorde snakken lettere.
Eva ønskede altid den samme musik, og brød sig ikke om instruktioner, spartler eller
andre udtryksformer som f.eks. ler. Til gengæld synes Eva stadigvæk godt vi kunne bage
en hebræisk kage.
Jeg lod egentlig Eva styre udtrykket og retningen, da jeg fornemmede, at hun havde brug
for det.
Nogle gange gav det mig overvejelser omkring for løs ramme kontra den diffuse jeg styrke.
Det syntes dog som om, at Eva fik mere selvtillid og ”jeg” identitet ved selv at styre slagets
gang.
Hvis jeg gik for direkte ind i den gode – onde moder – f.eks. ved at bede hende male en
god moder – gik Eva i stå, og blev meget fjern. Jeg oplevede, således at Eva svingede
mellem en terapeutisk kontakt til mig og en kontakt af mere pædagogisk karakter.
Til tider kunne jeg stå med en mærkelig følelse af at være forurettet på Evas vegne. Når
hun f.eks. gav udtryk for at hun gerne ville bage kager, men nok ikke måtte, da de andre
nok ikke ønskede det. Jeg blev en noget vred på forholdene, bage politikken mm.
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Denne følelse i mig af at måtte gøre noget for Eva og at der skulle være plads til hende –
fyldte meget i forløbet - og vel i og med at jeg skriver mit speciale om Eva. Men hvor
kommer denne følelse fra?
Eva kunne snakke om det ubevidste og ønsket om at være sig selv – men et målrettet
bevidst arbejde omkring det, var måske ikke nærmeste udviklingszone – eller var alligevel
opstået lidt af sig selv – med langsomme skridt.
For set i de to år jeg har haft Eva som klient, tænker jeg at Eva har åbnet meget op, og på
sin egen lidt selvhelbredende måde valgt temaer og snakke ofte ud fra det kreative udtryk,
som synes at have en helende og tilgivende effekt på Eva.
Der er meget stor forskel på den Eva som kom forskræmt og duknakket – til den smilende
og lune kvinde jeg ofte ser i dag.
Den duknakkede, sørgmodige og samtidig flyvske Eva dukker også op. Hendes krop er da
indadvendt og alt vender indad. Sådanne dage går Eva lidt før tid (45 min) – andre dage
med et udadvendt ”jeg”, kan jeg nærmest ikke få gjort klart til den næste klient, da Eva lige
har noget mere, som hun synes jeg skal vide om den nye mandlige beboer eller besøg i
weekenden – eller en lang snak om noget filosofisk, hvor jeg har mit hyr med at finde den
røde tråd!

Er det her terapi?
Giver det mening med kunstterapi til en til tider psykotisk sjæl som Eva?
Kunne jeg egentlig lige så godt bage kager med Eva som kreativt udtryk?
Hvad er det egentlig jeg laver sammen med Eva, og hvor bevidst er jeg om mine metoder?
Jo mere jeg skriver og beskriver Eva og vores forløb, jo mere bliver jeg nysgerrig på at se,
hvorledes jeg bruger min præterapeutiske viden, og om det er muligt at se forløbet med en
psykodynamisk kunstterapeutisk vinkel, og for øvrigt forstå Evas gudsforhold i en
Tønnesvang/ Cohut inspireret model om rettethed og tilknytning.

Til at klargøre dette på en enkel måde, har jeg valgt specifikke analysefaktorer ud fra min
problemformulering og case.
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Kan kunstterapi bidrage som terapeutisk/præterapeutisk forløb til personer som anses for
psykotiske og udenfor terapeutisk rækkevidde?
Endvidere vil jeg undersøge den kristne religions psykologiske funktion i kontekst med det
beskrevne kunstterapeutiske forløb.

Ud fra min case har jeg valgt følgende analysefaktorer:



Mine præterapeutiske overvejelser i det kunstterapeutiske forløb.



Psykodynamiske og kunstterapeutiske overvejelser; herunder ressourcefokus,
introjekter og den gode indre fader og moder.



Rettethed mod Gud og Evas generelle tilknytningsmønster.

,

Analyse af case ud fra givne analysefaktorer
I det følgende afsnit vil jeg kigge på egen praksis i det beskrevne kunstterapeutiske forløb,
og hvorvidt det ud fra præ - og kunstterapeutiske overvejelser giver mening med et sådant
forløb til en til tider psykotisk klient.
Jeg vil også fordybe mig i den kristne religions psykologiske funktion i forhold til casen.
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Mine præterapeutiske overvejelser – analysefaktor 1
I mit teoriafsnit om Sommerbeck og præterapi, lægges der vægt på at klienten ofte ikke
har en aktiv og bevidst rettethed om kontakt og slet ikke et bevidst ønske om et
terapeutisk forløb. Eva kommer i individuel kunstterapi, da hun gerne vil male og mødes
med mig.
Hun har således ikke et intentionelt ønske om at få det bedre med sig selv, få en stærkere
jeg identitet, forstå hendes egen baggrund ift. den person hun er i dag - og komme videre.
Dette vil normalt være typiske grunde til, at vi som mennesker vælger en terapiform og
terapeut, som vi synes passer os.
Eva vil gerne snakke med mig – nogle gange medens hun maler og andre bagefter – og til
tider slet ikke – bare male.
I selve forløbet fremgår det, at Eva veksler mellem at besidde en rettethed mod at forstå
eget ubevidste (jvf. dagbogsnotat fra den 10. november), forstå Gudsforhold (taler om den
dømmende Gud). Talen er til tider usammenhængende og associerende, men dog klarhed
i en del sætninger.
Vekslen mellem en rettethed i det terapeutiske felt og en ikke rettethed, gør at jeg også
som terapeut skifter mellem en præterapeutisk tilgang og en mere bevidst terapeutisk
rettethed ift. tema, f.eks. den dømmende Gud.
Når jeg bruger præterapeutiske teknikker sker det f.eks. da Eva d. 18. november maler et
billede med titlen ”den danske ungdoms livskraft”. Eva danser, da hun maler og smiler.
Jeg begynder ligeledes at danse sammen med hende og vi griner lidt sammen. Her
benytter jeg såvel krops som ansigtsrefleksioner, og tænker at der er med til at holde Eva
fast i såvel sig selv, som kommunikationen med en anden – mig – og altså således også er
en kommunikativ kontakt.
Via Garry Proutys kontaktrefleksioner gør jeg et forsøg på at begribe klientens indre
referenceramme/ selvforståelse. Eva fortæller følgende om ”opgør med gamle mønstre og
fredelig sameksistens”, og synes i den følgende dialog som finder sted at være i en
terapeutisk kontakt, hvor hun beskriver sig selv i forhold til ”engang”, og ønsket om ”fred” –
måske med sig selv.
Ved vores første individuelle møde oktober 2009 beskriver jeg de farver og former som
Eva maler og benytter – spejlingen og kontaktrefleksionen minder her om et lille barn og
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mor som ser og gentager, hvad barnet gør. I forløbet med Eva oplevede jeg en meget god
kontakt når jeg løbende gjorde dette, og var jeg optaget af at rydde op i kunstlokalet og
ikke beskrev og kiggede med, gled Eva ofte over i sit eget univers – en nærmest lukken af
for kontakt. Dette gjorde i sig selv, at jeg spontant spejlede og gav situationsrefleksioner –
f.eks. nu er det sørme begyndt at sne udenfor og du maler ”forårsblomster”.
Min bekymring for at virke kunstig forsvandt, da jeg oplevede samspil ved de forskellige
kontaktrefleksioner – og manglende samspil hvis jeg lod mit fokus glide væk fra terapien.
Den 10. november 2009 laver jeg ord for ord refleksioner. Evas tale om søgen og tale om
det ubevidste, bliver på et tidspunkt til ”båndsalat”, jeg prøver her at gengive de ord, som
jeg mærker, at Eva lægger mest vægt på. Dette er naturligvis med en vis usikkerhed, og
jeg vil tro, at min intuition og kropsaflæsning af Eva udgør, det jeg bygger de udvalgte
sætninger på.
Her er det ifølge Sommerbeck altid vigtigt at sikre sig at det man ”vælger”, giver mening for
klienten f.eks. via eksplicitte spørgsmål.
Den 10. februar møder Eva op i centret, men vender om, da hun i stedet for mig, ser andre
kursister, som endnu ikke havde forladt lokalet.
Den samme ramme og trygheden og spejlingen i relationen tænker jeg her er meget
vigtigt. Eva kunne ikke være med nye ansigter, følte sig utryg og gik.
Jeg kommer her til at tænke på det lille barn, som søger sin mor, og ser andre mennesker,
og derefter bliver dybt ulykkelig. (manglende objektkonstans)
I mine kontaktrefleksioner/ spejlinger er jeg blevet Evas trygge mor, og situationen viser, at
Eva meget let bliver utryg i sin færden. Som det lille barns rytme og grundlæggende
rettigheder jvf. Sørensen i at blive rummet, elsket for sin egenart og rettet til at være
enestående, blev Eva denne formiddag ikke mødt.
Jeg er via kontaktrefleksioner nede i Evas grundlæggende ret til at leve og opleve
anerkendelse og rummelighed fra hendes nuværende nære personer, måske således som
Eva kan beskrive, at hun ikke fik fra f.eks. moderen og andre primære personer.
Selv Gud gav hende sygdommen som hendes kors, og svigtet er derved dobbelt af
faderlige (Gud begrebet som en faderlig figur) og moderlige personer i Evas liv.
Når jeg ikke laver kontaktrefleksioner oplever jeg, at Eva lukker sig af, førhen i tiden gik
hun, i dag bliver hun tavs og kropsudtrykket forandrer sig fra åbent til lukket.
Dette er i sig selv indikation for vigtigheden af kontaktrefleksioner.
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Jeg oplever, at disse ofte kommer af sig selv, fordi de i sig selv er fertiliserende for en god
kontakt.
Jeg overvejer ikke altid i sekundet, om jeg nu bruger en kontaktrefleksion, men jeg har en
opmærksomhed med at spejle og hjælpe Eva med at mærke sig selv.
Ofte bliver det måske en slags omvendt terapi, hvor jeg bagefter kan analysere og se
hvornår jeg gjorde hvad. Autenciteten i kontakten – det at Eva kan mærke mig på en
”oprigtig måde”, er af største betydning, men ikke i kontrast med kontaktrefleksionerne.
Når jeg spejler Eva retter hun opmærksomheden mod mig og vores fælles tredje maleriet,
svampen og farverne – og enkelte gange en kageopskrift.
Den kunstterapeutiske proces er det vi har sammen, som vi taler om og med, danser til og
bare er stille med

Psykodynamiske og kunstterapeutiske overvejelser – analyse faktor 2.
Når jeg tænker på Evas kropslige fremtoning, da hun ankom til vores center første gang,
da så jeg en indelukket duknakket og meget forskræmt person.
Jeg kunne næsten komme til at være i tvivl om, hvorvidt jeg turde tage kontakt med
hende, for hendes udstråling var så indelukket og tom, at jeg næsten blev skræmt og fyldt
op med hendes oplevelse af verden (modoverføring).
Med tiden lærte vi hinanden at kende og spejling og kontaktrefleksioner banede bl.a.
vejen, som beskrevet ved mine præterapeutiske overvejelser.
Eva havde en naturlig interesse for musik, farver, madlavning og sprog – alle disse temaer
synes jeg godt, at jeg kunne arbejde med i en kunstterapeutisk ramme.
Man kan sige, at Eva ikke havde en rettethed mod terapi, men mod vores fælles tredje –
farverne og former mm, var en interesse.
Jeg havde i starten en ide om, at jeg skulle være meget styrende, da hun jo var skizofren,
havde brug for ”mange rammer”, såvel i struktur som kreativt udtryk.
Som tidligere nævnt fandt jeg ud af, at Eva forsvandt for mig, når jeg påberåbte mig retten
til at definere tema mm. Hun var ganske enkelt ikke kontaktbar og gik næsten altid før tid.
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Jeg afprøvede da den frie ramme. Den ydre struktur beholdte jeg – fast tidspunkt, om
samme setting (musikvalg, lokale mm – dette efter Evas ønske) Eva ville kun male med
svamp og ville selv bestemme tema.
Vi har på trods af isvinter og snestorme udenfor malet utallige forårs sommer billeder. Eva
synes aldrig at kunne få nok af forårs farver og former med positive glade titler, som mine
dagbogsnotater ofte viser (Forårsbillede med tulipaner, Moder Sol, Livsglæde,
Fantasibillede med vægt ”på det lyse”)
Men udover disse titler handlede forløbets billeder også om at folde sig ud, tage
prioriteringer, og få tilgivelse for alt.
I disse billede berører Eva ofte eget lave selvværd, indre dommer (jeg kan male – jeg kan
ikke male), Evas skyldfølelse i at ønske at hun kan blive centrets kagebager – bringe sig
selv i centrum. Eva taler efter jul grundlæggende mere og mere om at være sig selv. Eva
siger f.eks. i januar ”til og fra” i forhold til f.eks. at male med spartel. Hun fortæller mere om
Guds og moderens hensigter med hendes sygdom, om det at skulle gøre hvad andre
sagde – og stor skyld såfremt hun forbrød sig på dette.
I forbindelse med Evas ønske om at have en funktion og sig selv mere i centrum, blev jeg
trods Evas ro og smilende væsen, ofte fyldt med en vrede over at hun ikke fik det hun
gerne ville. Her er sandsynligvis tale om en modoverføring. Eva virker alt andet end vred,
men ofte var jeg lidt irriteret på hendes vegne – jeg var alt det, som Eva ikke kunne have i
sig.
Fra en ressourcevinkel tænker jeg, at Evas forårsbilleder hjalp hende med troen og håbet
for nye tider. Ønsket om lys frem for mørke. De spirende løg, solen og livsglæden vidste
Eva godt i sine malerier også lå der ude - og var en del af hende selv. Samtidig begyndte
hun at sige, hvad hun ville og ikke ville. (Ville kun høre Enya, vil ikke male med spartel og
helst uden temaer/instruktioner).
Eva valgte selv lyset og ressourcebilleder, måske en nærmest naturlig form for proces –
først relation til mig, så ressourcer til at arbejde med sig selv - på et til tider terapeutisk
plan. Ønsket om forandring synes at stråle ud af Evas billeder og ord.
Vi dvalede længe ved Evas blomsterbilleder, tulipaner mm. Og beundrede dem på samme
måde, som det lille barn viser hvad hun kan.
Samtidig med denne ressoucemæssige opbygning i en form for psykodynamisk forløb,
synes Eva spontant at gå ind i forholdet til sig selv og egne udfoldelsesmuligheder (det
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omnipotente barn) og klargjorde sig således ressourcemæssigt til at ”gå lidt ud af hendes
til tider lidt tomme skal”.
Gangen i myter og eventyr mm: Tomhed, Idealisme, Konfrontation og individualitet synes
også at ske her. Konfrontationen overfører hun til tider i mig. Jeg kæmpede om retten til fri
kagebagning på min arbejdsplads, og var i starten ikke mig selv bevidst, at det i
virkeligheden var Evas manglende konfrontation og vrede over tingenes tilstand, spildt liv
og måske manglende fyldestgørende funktion, som jeg egentligt kæmpede ud for Eva.
Eva ankommer til Centret som en fjern nærmest tom person, som har meget svært ved at
omgås andre. Hun opbygger langsomt en bedre selvtillid, relationer til kontaktpersoner,
tryghed ved stedet, og for der kunstterapeutiske forløb opbygger hun værktøj/ våben som
hun kan tage med sig på hendes imaginære rejse. Hun maler sol, livsglæde og blomster
og oplever sig selv let og dansende.
På et tidspunkt begynder Eva spontant at nævne forholdet til moderen og diverse
begrænsninger, den dømmende Gud som sammen med moderen gav hendes straffen – at
bære hendes sygdom. I denne forbindelse konkluderer Eva selv (marts 2010) at Gud er
egentlig god og kan rumme alle og har plads til alle – og opbygger på begyndende vis en
indre god forælder.
Der er plads til Eva med denne nye gode og givende Gud. Han straffer hende ikke men
elsker hende ubetinget, således som det lille barn har retten til at blive elsket for sin
egenart og enestående egenskaber (Sørensen). Gud kan rumme hende, som hun lige
præcis er.
Eva siger dette højt, men har siden i andre forbindelser været i dyb tvivl om den gode
kontra fordømmende Gud og, den gode forælder er således kun på vej til at blive
forankret.
Eva er her i selve ”konfrontationen” med moder og Gud. Hun kæmper en kamp for at
mærke sig selv og retten til at leve og blive betingelsesløst accepteret. (Individualitet –
eller måske her overlevelse).
Eva kæmper for at være i stand til at rette sig mod andre og ikke synke hen i tomheden og
hendes indre fængsel.
Eva snakker kærligt om familien (januar 2010) men synes samtidigt at tage meget afstand
fra måden, som hun blev opdraget på. Hun plages af skyld, da hun er gal på Gud og
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moder, men samtidig skal man elske og acceptere alle – og tilgive. ”Du skal ære din fader
og moder”.
Eva kan som beskrevet sige – ”jeg var en slem pige, hvis jeg ikke gjorde som min mor
forlangte”, og samtidig fortælle, hvor hårdt det var for hende at være ung og meget
begrænset i udfoldelses muligheder.
Moderens ord sætter sig som et indre introjekt i Eva. Eva har dog en bevidsthed til tider
om, hvor introjektet hører hjemme, men skylden over at vide dette, overvælder hende.
Maleriet synes dog her, at kunne give Eva en imaginær mulighed, når Eva f.eks. vil tage
imod en instruktion f.eks. at hun imaginært beskriver/ maler en indre god mor. Eva er
endnu ikke parat til dette, og skal måske male mange forårsbilleder endnu.
Det psykodynamiske teraputiske arbejde i vores forløb ”hopper af og på” – men virker lidt
som om Evas billeder søger derhen, hvor Eva er i stand til, lige nu og her, at have dem.
Således kan det være at udviklingsaspektet dukker op en gang i mellem og vendes i vores
samtaler, for derefter at blive gemt væk. Forårsblomster (idealismen) vokser hen over det
indre introjekt og den gode nok mor, men Eva har en begyndende
opmærksomhed(konfrontation) og verbalisering (bindeleddet med det før bevidste og det
bevidste), som selv synes at tage en fornuftig retning og form, for at Eva på et tidspunkt
kan give lidt mere slip på sit kors/ sygdom og mærke egne kræfter og muligheder på det
plan, som giver mening for hende.
Tid er her en vigtig faktor. Vi har været i gang i ca. et år med det individuelle forløb. (vores
relation er længere).
Eva har forsøgt at tage eget liv, sætte ild til egen lejlighed mm. Grundlæggende har det
været en kamp om rettigheden til at eksistere.
Hendes tanker, følelser og sansninger har længe flydt over i hinanden, og det at rette sig
mod andre mennesker og tilværelsen, er i sig selv en ny æra i Evas indre eventyr, som
kræver megen styrke. Jeg tænker derfor at tidsperspektivet kan være meget langt, og det
ressourceopbyggende arbejde som Eva nærmest på naturlig vis selv gør, er af
overordentlig stor betydning – måske i virkeligheden vigtigst, men samtidigt med dette, har
jeg overvejelser omkring min ”bæren” af Evas vrede, og hvorledes jeg kan hjælpe Eva
med selv at konfrontere sig med denne vrede. Hendes søde væsen bliver et ekstra
forsvar, som måske i virkeligheden gør, at jeg passer lidt for godt på Eva.
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Grundlæggende er Eva dog begyndt at stole på sig selv. Hun smiler mere og hendes
kropsholdninger mere frie og frejdige. Eva er bl.a. via et kunstterapeutisk og
psykodynamisk forløb på god vej.

Rettethed mod Gud og Evas generelle tilknytningsmønster – analysefaktor 3.
Eva har al den tid jeg har kendt hende – og sikkert længe før – haft en rettethed mod Gud.
Altfavnende eller dømmende - men Eva har talt med, om og til ham.
Eva har også en indre stræben efter harmoni, fylde og sammenhæng, således som Kohut
beskriver dette.
Hun har tilsyneladende sjældent haft en følelse af at være omnipotent og elsket, og er
måske af denne grund blevet skizofren - og levet længe i en indelukket verden, såvel
indelukket i hende selv, som i det omgivende miljø med mor og far som retningsvisere op
til 40 års - alderen.
Eva har alle dage kigget ud og spejlet sig, som beskrevet i case, i forskellige subkulturer,
for atter at komme hjem til det indremissionske miljø.
Eva fik at vide, at hun var udvalgt af Gud til at bære synderes synder via hendes sygdom,
således som Jesus bar korset. (marts 2010)
Den særlige udvælgelse af Gud, som Kohut beskriver det, synes ofte at være af positiv
karakter, da vi af vores egenart, bliver specielt udvalgte af Ham. Eva blev specielt udvalgt
til at bære sygdom, og Eva skifter mellem at være gal på Gud til at erstatte den
dømmende ublide Gud med en rarere fyr, som favner hende, og alle andre som ønsker
det – på tværs af religion, farve mm.
Eva fortæller meget om hjertevarme og kærlighed og er i sin fremtoning meget meget blid.
Når talen kommer på hendes dom – hendes kors at slæbe på – taler hun med en højere
stemme og lyder bestemt og gal.
Eva er egentlig, jf. Tønnesvang, i en overskudsposition, hvad angår egen religiøsitet – hun
oplever sig, som en del af et større fællesskab og helhed, som alle mennesker har en ret
til at være en del af. Modsat den måde hun voksede op på, hvor kun de der lignede det
indremissionske miljø og dyrkede det på sammen vis, var accepteret.

37

Speciale i Kunstterapi: At bære sit kors: Inge Stounbjerg Barash 2010
Vejleder: Tara Bettina Elle
Ifølge Tønnesvangs motivskonstituenter har Eva rettethed mod Gud og et stort universalt
fælleskab, men den forstyrres af de tidlige oplevelser af, hvad Gud og et religiøst
fællesskab er.
Grundlæggende oplever hun sig selv som skyldig (jf. kagebagning må ikke tænke i egne
behov, da det kunne irritere andre) Muligvis har det indremissionske religiøse fællesskab
gjort, at hun endnu mindre kunne tænke ”jeg” og egne behov, da hun blot ligesom alle
andre var en synder, og måtte bære sin tunge sygdom.
Kirckpatric/ Tønnesvang skelner mellem forskellige tilknytningsmønstre i den tidlige
barndom, og hvorledes de har en psykologisk indflydelse på vores forhold til Gud.
Såfremt vi forestiller os, at Eva har en usikker tilknytningsstil til egne forældre(jvf.
tilbagetrækning fra forældre – blev ikke rummet og elsket som den unikke person)
Kan vi her forestille os, at hendes tilknytning til Gud bliver usikker, til tider afvisende og
ambivalent.
Når mor og far ikke ser Eva som den hun er, og Gud og mor til og med giver hende et kors
at slæbe rundt med, hvorledes kan hun da opfatte Gud, som en kærlig og fortrolig fader.
Som Tønnesvang beskriver det, forsøger hun måske nu at gøre Gud til erstatning for de
usikre og afvisende relationer i barndommen.
Måske kan den gode rummelig Gud engang blive Evas nye gode indre forælder.
Eva taler om tilgivelsen og maler en varan (marts 2010), som også blev til Kobberslangen.
I såvel det nye som det gamle testamente, fortælles det, at dem der så på den rene
Kobberslange, fik livet igen. Kobberslangen var meget betydningsfuld for Eva og hendes
håb om ”at slippe for slangegiften”. Dem der så på kobberslangen overlevede nemlig
slangegift.
Eva arbejder på at sige farvel til den dømmende Gud, som gav hende sygdommen/ korset
og tage den gode fader ind. Hun taler mere og mere om kærlighed til sig selv og andre, så
måske er den mere sikre tilknytningsstil ved at bane sin vej – om end den er hullet og lang.

Dette var lidt om præterapeutiske overvejelser, psykodynamik og kunstterapi. Gudsforhold
i relation til egen tilknytningsstil til primære forældre og religionens psykologiske funktion
for case personen.
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Jeg kommer vidt omkring, således som Evas malerier, dans og ord med mere bringer mig
vidt omkring.
Det er lidt som et puslespil, hvor jeg begynder at se motiv og billede, og samtidig satser
jeg på, at der ikke mangler brikker.
Er jeg kommet for langt omkring og giver det stadig mening?
Jeg synes som sagt at landskabet begynder at forme sig.
Jeg forstår også mere af min egen proces. Evas pæne indskrænkede liv – behovet for at
være sig selv – min egen kamp og konfrontation for at ”være mig selv ”kontra nedarvet
indremissionsk skyldfølelse”. Jeg kan genkende dele af Evas eventyr og kamp. Jeg kan
genkende hendes skyldfølelse ved at være gal over forældre, som ikke så hende som den
hun var.
Jeg kan kun glimtvis genkende det indelukkede univers, men kan mærke Evas ensomhed
og smerte.
Jeg vil nu via diskussion af analysefaktorer se på hvorvidt kunstterapi/ præterapi kan
være meningsgivende for en klient, som generelt anses for værende udenfor terapeutisk
rækkevidde, inkluderende den psykologiske funktion at Evas Gudsforhold.

Diskussion
Begrebet ”etik” opstår i mit hoved, når jeg tænker på forløbet med Eva, og andre som
hende.
Jeg oplever, at ”Etiske overvejelser” i visse kredse bliver brugt som argument for, at jeg
ikke skulle have forløb med psykotiske sjæle som Eva.
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Tvivlen har også været i mig selv, da Eva jo i starten nærmest ingen rettethed havde –
mod noget eller nogen. Gør jeg mit arbejde som kunstterapeut i et psykosocialt center,
såfremt at jeg anslår, at Evas manglende rettethed mod forandring, skal valideres i en
sådan grad, at jeg anslår, at hendes manglende ønske om forandring, er det samme som
at det er uetisk at arbejde med Eva.
Vi sørger for at made folk, som ikke længere kan putte føde i munden. Ved stærke fysiske
handicaps er overlevelsen central. Vi ved, at det muligvis ikke er for patientens bedste at
fortsætte livet, men vi forlænger liv, som måske havde været mest etisk korrekt at lade dø.
Men i f.eks. min egen faggruppe ergoterapeuter, blev spørgsmålet rejst – giver du et
forløb, træning, terapi til et menneske som ikke har et specifikt ønske om det? Det er ikke
etisk korrekt.
Når jeg kigger på Eva, er jeg ikke i tvivl om, at det netop er etisk korrekt. Hendes
sammenkrøllede krop og nedadvendte øjne. Hendes blik som flakkede, og hendes
indvendige uro, selvmordsforsøg og ildspåsættelser. Eva var på mange måder i et
brændende helvede – som hun tydeligvis ikke havde en rettethed, et bevidst handlende
modus, som gjorde at hun kunne komme ud af det.
Skulle vi i etikkens navn lade hende fortsætte hendes pinsler, eller tør vi tro lidt på Evas
vegne, at hun atter vil kunne mærke forår.
Eva kunne ikke selv tro på noget som helst – andet end at hun åbenbart for evigt skulle
bære korset.
Såfremt vi kun prioriterer mennesker, som kan give verbalt og velovervejet udtryk for, at de
har brug for et kunstterapeutisk forløb, lader vi så ikke andre i stikken?
Jeg har aldrig været i tvivl inde i mig selv om at det nytter at arbejde med skizofrene
psykotiske mennesker, men jeg synes, at det er svært at finde argumenterne – i en verden
hvor 7- årige skal kunne give udtryk for egen rettethed i diverse elevplaner. Eva kunne lige
så lidt for tre år siden give udtryk for sit ønske, som min søn i første klasse kunne beskrive
det mål, han ønskede at arbejde på i dansk.
På den måde kræver det, at vi som personer og system nogle gange tager styringen.
Jeg har på min arbejdsplads fået lov til at tage styringen – også i forløb som Evas. Vi
inkluderer – og ikke ekskluderer, og i mine øjne er at lade Eva være, det samme som at
ekskludere hende for muligheden for at få et ordentligt liv. At modtage Eva er også en
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slags holding. Som terapeut insisterer jeg på kontakten – og laver således en, også etisk
korrekt, holding.
Eva tog styringen med instruktioner og maleredskaber, men jeg har i denne forbindelse
valgt at være den styrende – den opsøgende.
Jeg opsøgte Eva. Brugte præterapeutiske kontaktrefleksioner til kontakt. Med tiden fik hun
tillid til mig, og jeg behøver ikke længere være så styrende, for Eva har set, at det gør
hende godt, og hun kommer med kun lidt støtte (glemmer ofte tidspunkt/klokkeslæt – og
skal støttes i dette)
Endnu engang tænker jeg, at et kunstterapeutisk forløb til en til tider psykotisk person –
ikke nødvendigvis vil kunne beskrive, hvad hun ønsker af de store mål i livet, således som
handleplaner og mål indikerer for et sådant forløb, men Eva kan male og beskrive at det er
givende, at hun smiler mere, og at hun er glad for at være i kunstterapi, samt at det gør
godt at snakke.
Så konkluderende på etikken, vil jeg sige, at jeg tænker, at det netop er etisk korrekt at
støtte og styrke Eva til et sådant forløb qua hendes i starten manglende rettethed – og qua
det at jeg via min erfaring ved, at det kan give hende et mindre lidelsesfyldt liv.

Udenfor terapeutisk rækkevidde var en term, som jeg i min problemformulering brugte for
at vise, hvorledes vi generelt skelner mellem egnethed og ikke egnethed til et terapeutisk
forløb.
Jeg tænker, at såfremt jeg er mine præterapeutiske metoder bevidst, kan der, som i dette
forløb, opstå svingninger mellem et præterapeutisk forløb og et terapeutisk forløb.
De færreste psykotiske personer er altid psykotiske og udenfor rækkevidde, men kan være
det i perioder af forskellig varighed.
Via spejling og kontaktrefleksioner synes den psykotiske adfærd at blive mindre, og jeg´et
mere til stede.
For nogle personer vil det måske næsten udelukkende blive en præterapeutisk kontakt,
som da i sig selv kan være god for evnen til at være i et kontaktfelt – relationer, som
derved kan blive udvidet fra at være måske ikke eksisterende - til at kunne være i måske
en enkelt relation.
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En ganske ukontaktbar klient kan opleve at blive set og således være – i en form for
væren – kontakt.
Det er menneskeligt, at vi er rettede mod noget. Som Kohut formulerede, stræber vi efter
fylde og balance. En psykotisk sjæl stræber vel egentlig også efter en sådan, men kan
ikke altid finde vejen ud af det ubevidste – og billedligt set ved at drukne.
Den psykotiske tale og adfærd er måske det eneste bindeled til denne verden. Ofte er det
psykotiske sprog meget imaginært, og jeg tænker, at det her kan være et ekstra stærkt
bindeled til kunstterapien.
Vi kan tale i billeder sammen. Vi kan bare kigge på dem, eller tale om dem, beundre dem
og danse til dem. (Dansen kan også ses som en slags ”aktiv imagination” (jvf. Vibeke
Skov), hvor Eva følelsesmæssige tilknytning til billedet, ses som en bevægelse. Men det
fælles tredje bliver også et bindeled mellem den psykotiske klient og os.
Ofte begynder symboler at opstå, som f.eks. Evas skovl. Hun ville smøge ærmerne op og
tage fat. Billedet hed ”Arbejdsglæde”. Her blev noget, som måske på en helt normal dag
på vores center, var blevet til lidt ”båndsalat”, nu til noget helt konkret - som faktisk havde
form af et ønske om at bage kager til en cafe.
Via billedet og symbolerne kommer forbindelsen til denne virkelighed. Ønsker formuleres
og Eva retter sig ud mod andre end sig selv. Hun vil bage kager til andre og glæde dem.
Hun vil nyde solen og foråret. Hendes ret og rettethed mod at tage del i livet - og til med et
ønske om at nyde det, former sig langsomt.
I Tønnesvang kunne man bruge hans fjerde motivkonstituent; En mestingshenførende

rettethed mod at udvikle og omsætte sine evner, talenter og færdigheder i konkret
virksomhed i forhold til opgaver i omgivelserne. (Tønnesvang 2006)
Eva omsætter her hendes talenter for at bage specielt sandkager i en konkret virksomhed.
(Eva bager i dag rigtig mange kager på afdelingen)
Som terapeut bevæger jeg mig altså hele tiden i flere planer; Præterapeutisk og
terapeutisk rettethed, imaginært og symbolsk – for så at binde virkelighederne sammen.
Der opstår en mening i de mange synapser og dopaminudlandninger. De skal ikke
nødvendigvis skæres ned, men måske males og forstås. Højre hjernehalvdels ordløse
udtryk kodes smukt sammen med Evas få men præcise ord, hvor følelser beskrives.
Venstre hjernehalvdel aktiveres og større balance og positivt selvværd opnås.
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Da vores krop og sjæl har en rettethed i forhold til at opnå balance, tænker jeg at forløbet
med Eva, er et godt eksempel på dette.
Eva synes instinktivt at vide, hvornår hun har brug for et ressourcebillede – forårsblomster,
sol mm.
Hun veksler mellem ressourcebilleder og samtaler af mere terapeutisk karakter, og billeder
med stor symbolsk kraft, som f.eks. Kobberslangen/Varanen.
Det er som om, hun selv har en indre grænse for, hvornår snakken bliver nok, og det at få
tildelt lidt kræfter via de livsbekræftigende og glade billeder.
Jeg oplever det lidt som en melodi vi komponerer sammen. Jeg sørger for at noderne
bliver sat i nodetastatur med den rette nøgle, men Eva sætter selv noderne sammen.
Ofte er det Andante – let og legende, men Fortissimoen dukker frem i larmende
midterstykker. Til tider må jeg improvisere lidt, for at udfordre Evas melodi, og her være
modoverføringen (Evas vrede) mere bevidst, end jeg har været.
Den dømmende Gud og den skrappe moder vækker stærke kræfter i Eva, som hun trods
skyldfølelse tør stå ved; ligesom hun står ved, at der må være en god fader oppe i
himmelen for hende.
Jeg har ikke samtaler med Eva om introjekter og indre gode forældrefigurer; det vurderer
jeg ikke er muligt, men dog tænker jeg, at jeg i den forbindelse kan udfordre Eva mere end
jeg gør, da hendes søde lidt engleagtige væsen til tider kommer til at stå i vejen for en
terapeutisk vinkel, hvor jeg giver Eva en mulighed for at mærke egen vrede og blive mere
bevidst om sig selv – mere end Evas (og min) angst for at hun krakelerer (Eva virker lidt
glasagtig)
Eva synes instinktivt at vide, at hun har brug for en god og rummelig fader, qua den
rummelighed hun aldrig oplevede i sin familie. Den rummelige Gode Gud bliver mere og
mere central i hendes bevidsthed, og dermed opbygger hun en indre god fader.
Det er ikke intellektualiserende, men som en kraft hun har inde i sig selv, som forsøger at
give hende, hvad hun har brug for.
Jeg er hendes hjælper, støtte og rammesætter, men det er hende selv, der tør lade sig
føre af sted af egne billeder og de efterfølgende ord.

43

Speciale i Kunstterapi: At bære sit kors: Inge Stounbjerg Barash 2010
Vejleder: Tara Bettina Elle
I et mere bevidstgjort psykoanalytisk kunstforløb vil jeg muligvis have en guideline for,
hvad vi arbejder hen imod, uden dog nogen garanti for, at det altid bliver inden for
rammen.
Det er der ikke på samme måde i et præterapeutisk/ terapeutisk forløb med en til tider
psykotisk klient.
Det fordrer, at jeg skal kunne være - med det der er, og at jeg tør gå af veje, som jeg ikke
altid ved, hvor fører hen. Det ved man jo sådan set aldrig, men den psykotiske brugers
imaginære univers, kræver at jeg tør være der med hende, tilpas længe og formidle måske
en vej via symboler over i den bevidste verden.
Vigtigheden ligger også i ikke at overskride klientens grænser og hele tiden sikre mig, at
det er klientens vej vi går på, og ikke min egen imaginære lyst til at bevæge mig ud i et
univers uden al for meget styring.
Jeg sikrer mig dette via eksplicitte spørgsmål, og via iagttagelse af klientens nonverbale
sprog.

I en imaginær psykotisk verden ligger det åndelige og religiøse ofte tæt på.
Faktisk er det ofte beskrevet som et træk ved skizofrene personer, at de f.eks. har
storhedsforestillinger om sig selv som Gud/ Jesus.
Det har måske gennem tiderne gjort, at der var en berøringsangst for at røre ved det
åndelige – og i stedet vælge at placere det som storhedsvanvid og psykotisk tale.
Således har den psykotiske ofte følt med de professionelle, at det var tabubelagt at
samtale om Gud og det guddommelige.
Såfremt at vi vælger at se sammenhængen mellem den person, som er psykotisk og taler
meget om Gud, og vedkommendes livsforløb, synes jeg ofte, at det giver en god
sammenhæng.
Kirckpatrick og Tønnesvang knytter således en forbindelse mellem tilknytningsstil og
Gudsforhold.
Den megen tale om Gud bliver da pludselig meningsfyldt, som i Evas forløb, hvor en stærk
indremissionsk opdragelse havde været muligt medvirkende til, at Gudsbilledet var blevet
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hårdt og fordømmende, og Evas følgende egen forskansning i sig selv – lukket bort fra
denne verden.
Fraværet af den gode rummelige fader/ forælder blev her et stort savn fra Eva, som så
inderligt ønsker sig en alt tilgivende Gud, som kan være med hende, og nok så småt er
ved at bygge en sådan op - inde i sig selv.
Såfremt vi ikke havde lyttet til Evas Gudsforhold, tror jeg at den hårde Gud og det tunge
kors i form af sygdommen, var blevet ved Eva – med mindre hun som før, havde forsøgt at
gøre sig fri af disse via selvmord. En eksistentiel mulighed.
I Evas tilfælde er det faktisk et liv/ død tema som skal forstås og ikke ignoreres.
Det fordrer, at vi som professionelle tør kigge på eget Gudforhold, og tør forholde os til
disse sider af livet, og såfremt vi ikke magter dette, give det over til en person, som kan
magte opgaven.
Vi behøves ikke forholde os til, hvorvidt der er en Gud, men anerkende eksistensen af en
sådan i vore klienters bevidsthed, og forstå den psykologiske og spirituelle betydning af
Gud og religionen - set i vore klienters lys.
Jeg tænker at tilknytningsteorien set i forhold til billede af Gud, er en meningsfuld måde at
se religiøsitet og spiritualitet på.
Ofte oplever jeg at mine skizofrene psykotiske klienter kun har øje for Gud og det
spirituelle, medens egenomsorg, hjem søvn og basale behov negliceres.
Set ud fra en Chakra – orienteret vinkel – er basis ikke i orden, og som en trøst erstatter vi
noget af det tabte med en smuk Guddom/spiritualitet, men får ikke rodfæstet os selv.
Her tænker jeg, at det i sådanne tilfælde, er vigtigt at vi ikke lader Gud/spiritualiteten flyve
oppe i det blå, men hjælper vores klienter med at få struktureret en hverdag med en basis.
Måltider, egenomsorg, en vis struktur på dagen skal være i orden indenfor rimelighedens
grænser.
Det betyder ikke, at vi ikke skal beskæftige os med vores klients Gudsforhold, såfremt det
ikke er i orden, men samtidig med dette - arbejde med at få opbygget en basis, da det
ellers bliver et løsrevet og ikke rodfæstet arbejde omkring det guddommelige.
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Jo Spiritualitet/ Gudsforhold og det Guddommelige spiller en vigtig rolle i mange
menneskers liv, og det fordrer at vi kendes religiøsitetens psykologik, som Tønnesvang
beskriver det, og tør være med det - sammen med vores klienter.

I diskussionen har jeg inddraget delelementer af min problemformulering. Jeg blev via
analysen og diskussionen klogere på min egen praksis, og på mine faglige overvejelser i
at have sådanne forløb.
Afrundende vil jeg konkludere på min problemformulering og lave en perspektivering.
Jeg vil endvidere kort beskrive min egenproces - dels omkring forløbet med Eva - såvel
som i bearbejdelsen af dette speciale, hvor Eva griber mig på så mange måder.

Konklusion
For over et år siden begyndte Eva mere og mere at dukke op i min bevidsthed.
Hun fyldte på flere forskellige måder.
Hun fyldte i forhold til nogle faglige og etiske overvejelser omkring det meningsfyldte i at
lave kunstterapi med psykotiske brugere, som ikke almindeligvis var indenfor terapeutisk
rækkevidde – egentlig nok det vi kalder for ”dårlige” til et sådant.
Eva fyldte også op i min egen bevidsthed omkring indflydelsen af strenge religiøse
principper i opdragelsen og familiekulturen.
Konkluderende på, hvorvidt man kan lave kunstterapi/ præterapi med psykotiske personer,
vi normalt anser for udenfor terapeutisk rækkevidde, er svaret - at det kan man.
Etisk synes jeg, at det er rigtigt at tilbyde klienter i denne genre kunstterapi.
Men vi skal være vores metode bevidst. Vi skal etablere en kontakt – og derefter en god
relation. Her tænker jeg at Sommerbecks anvisninger ift. Kontaktrefleksioner er velegnede
og gode. Det er her forarbejdet bliver gjort.
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I selve det dynamiske kunstterapeutiske forløb, vil vi ofte veksle mellem præterapeutiske
og mere klassisk terapeutiske teknikker – alt efter klientens ”Jeg ” identitet.
Nogle gange vil forløbet hovedsagligt være i den præterapeutiske proces og kan i dette
rum via spejling og kontaktrefleksioner være med til at formidle en rettethed mod en
relation til en anden.
Andre gange vil vi kunne bevæge os ind i det imaginære og symbolske rum og skabe et
bindeled og en forståelse af det psykotiske univers.
Det at klienten giver udtryk for mening med forløbet (Eksempelvis ytringer om at det er
rart, spændende mm) er her nok til at forløbet kan give mening, da vi hele tiden må
erindre, at en intentionel rettethed i den terapeutiske proces ikke nødvendigvis er det
tilstede.
Vi må som terapeuter via eksplicitte spørgsmål sikre os, at vi har klienten med os og ikke
overtræder usynlige grænser.
Overføring og modoverføring er her også instrumenter til at mærke og forstå klientens
indre forståelsesramme.
Endvidere tænker jeg selve sygdomsforståelsen og måden at se psykose på, er afgørende
for det meningssøgende fokus, vi som kunstterapeuter lægger i processen.
Jeg tænker her på forståelsen af, at psykosen i sig selv indeholder en rettethed mod at
blive forstået og give en mening til det liv, som klienten har levet, og en rettethed mod det
liv, som klienten kunne ønske sig at leve.
Vi skal som terapeuter sikre en fast ramme og struktur, som giver klienten den tryghed,
som de måske tidligere ikke har haft. (samme tidspunkt, samme rum, instrumenter,
musik), med tiden kan fleksibiliteten i rammen afprøves og evt. udvides.
Vi skal være det håb, som klienten ikke vidste eksisterede, og være troen på at det kan
være anderledes.
Undervejs i processen kan klienten måske selv overtage håbet og få fat i kraften til at
ændre ting. (jvf. Recocéryprocesser)
Jeg tænker, at det kræver en kamp for mennesker, som verbalt ikke kan ytre ønske om
vigtigheden af at få en passende behandling, hvilket gør at vi som kunstterapeuter, skal
være bevidste om egen faglighed og muligheder for at kunne hjælpe denne gruppe.
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Store besparelser i psykiatrien vil kunne gøre det endnu mindre attraktivt at arbejde med
denne gruppe, da vi ikke kan love, at det giver større besparelser indenfor
døgninstitutioner, at en klient følger et kunstterapeutisk forløb.
Til gengæld kan det måske medføre mindre hjælp i hverdagen og frem for alt et godt og
mere meningsfyldt liv for den enkelte.

Personlig proces undervejs
Siden jeg startede i psykiatrien for 7 år siden, har den psykotiske og meget kroniske del af
mine klienter været meget i min bevidsthed.
Det piner mig, at mange af mine klienter siger så meget, uden at jeg egentlig kan hjælpe
dem, da det løsrevet ligner volapyk.
Måske handler det om min egen trang til at få orden i kaosset. Jeg plejer at synes, at jeg
er god til at leve i kaos, men det psykotiske kaos´ smerte, gør noget ved mig.
Håbløsheden, indadvendtheden og den manglende rettethed ud mod verden, er alle
elementer, som jeg i eget terapeutiske forløb har beskæftiget mig med – blot med modsat
fortegn. Jeg er et menneske, som er god til at handle – og måske knap så god til at sidde
stille. Jeg vil så gerne gøre noget.
Med mine psykotiske klienter er jeg nød til at geare ned i tempo. Ikke have de store planer,
og være med hvad der er.
På en eller anden måde kan jeg rigtig godt lide denne position. Den bekræfter måske min
egen indadvendte side, og samtidig kan min væren – dog med en rettethed – gøre noget.
Jeg har forundret oplevet, at jeg hjælper mennesker, som Eva ved bare at sidde og være,
spejle og lave kontaktrefleksioner. Jeg er med et bevidst nærvær, som jeg egentlig godt
kan lide at være med.
Jeg kan lide at kigge ind under overfladen, og jeg kan lide at finde mening i galskaben. Jeg
kan egentlig så godt lide galskab; den udfordrer mig og får mig til at se verden på en
anden måde.
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Sådan er det også med Eva og hendes kors. Det gjorde mig godt at følge hendes egen
stilfærdige måde at hele lidt på.
Det gav mig håb om, at selv i galskaben er der masser af mening.
I min egen til tider kaotiske virkelighed, er der masser af mening, for jeg ”er”, og jeg
mærker det vanvittige liv lige nu og her.
Jeg trængte måske selv til at komme lidt ned i omdrejninger og være mig selv nær.
Jeg kom nok egentligt mig selv lidt nærmere i kontakten med Eva. Hun fik mig ned i
omdrejninger, og fortalte mig noget, som kunne minde om mit eget fædrene
indremissionske ophav. Samtidigt mærkede jeg ved modoverføringen Evas vrede og
stærke ønske om en funktion – at være noget af en eller anden art. Denne vrede var svær
at finde frem til og mærke, således som jeg løb væk fra min egen vrede og i mit
egenterapeutiske forløb, været som at skulle lære noget for første gang – måske som Eva
i fremtiden kan bruge hendes vrede og udadrettethed til at lære noget nyt om sig selv –
måske for første gang.
En meningsgivende proces, som her under skrivning gav lidt af et stilfærdigt flow.
Ordene løber ud og former sig i sætninger, under mine hænder, og jeg er ikke i tvivl om at
Eva og andre som ligner hende, er mig essentielle og meningsgivende at hjælpe.
De hjalp jo faktisk også mig…
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