
Praksisbeskrivelse – skabende udtryksformer 
 

Malegruppe, Psykiatrisk afdeling, Middelfart Sygehus. 
 
 

1. Baggrund: 
Anette Graversen, ledende ergoterapeut, uddannet i Odense i 1978. Arbejdet med 
malegruppe for patienter på psykiatrisk afdeling i Kolding og Middelfart. 
Hentet inspiration via kunstnere: Baukje Ziljstra, hollandsk kunstner, var bosiddende i 
Egtved, da jeg deltog i et kort malekursus hos hende. Hun har skrevet bogen ”hvad kan jeg 
gøre selv”. Baukje fortæller i bogen om sit eget sygdomsforløb, da hun på et tidspunkt var 
alvorligt psykisk syg og udtrykte sig via digte og billedkollager.  
Kunstneren Lene Juhler, der er formgiver, har jeg haft besøg af i malegruppen i Kolding i et 
forløb på 5 gange 2 timer.  
Inspiration i forhold til holdninger og tilgang til sindslidende har jeg især via psykiaterne 
Clarence Craford, den svenske psykiater, der bl.a. har skrevet bøgerne ”mennesket er en 
fortælling”, og ”udviklende fortrolighed”. 
Den engelske psykiater W. Winnicott, har bl.a. skrevet bogen ”leg og virkelighed”. 
Abrahamovitz har bl.a. skrevet bogen ”depression”, en bog til trøst og forklaring. Inspiration 
via  overlæge Johannes Nielsen fra Århus, der har startet Gallo forlaget og Gallo 
bevægelsen. 
Jeg har selv arbejdet med at udtrykke mig via tegninger og billeder, siden jeg var barn. 
 
Følgende emner indenfor skabende udtryksformer har min interesse: 

• Billedsprog (se artiklen ”Prinsessen, muren og den ulykkelige tændstikmand”, der blev bragt 
i Ergoterapeuten nr. 16, 2003). 

• Malegruppe for patienter indlagt på Psykiatrisk afdeling. 
 
Hvilke erfaringer har jeg gjort indtil nu: 
Billedsprog er et potent redskab til undersøgelse og behandling af depressive lidelser og angst 
lidelser. Der er tale om et personligt redskab, idet jeg ikke på nuværende tidspunkt har fået lov til at 
oplære andre i at benytte det.  
Jeg har behandlet ca. 40 patienter fra Gerontopsykiatrisk afsnit, hvor billedsproget er blevet brugt 
som alternativ til ECT behandling og medicinsk behandling, når der ikke har været virkning af disse 
behandlingsformer.  
Via billedsprog får patienterne ofte indsigt i baggrunden for deres lidelse, og de finder redskaber til 
at komme videre i deres liv i forhold til aktivitet og socialt samvær med andre mennesker. 
Der er tale om en meget kortvarig og intensiv behandlingsform (4 x ½ time fordelt på 1 
behandlingsseance om ugen).  
 
I forhold til malegruppe, er der tale om en jeg-støttende gruppe, hvor vi ikke arbejder specifikt 
analytisk.  
Et biprodukt i forhold til malegruppen er, at der kan være mulighed for selvindsigt og eftertanke i 
forbindelse med individuel samtale om de billeder eller skulpturer, patienterne arbejder med. 
Nogle patienter har givet udtryk for, at de fik følgende udbytte af at deltage i malegruppen  
 
 



Interview af patienter, sommeren 2001 ved Jeanette Cold, Århusskolen: 
 

• ”Det er mit åndehul – jeg får ”lettet låget”, jeg manglede det i sidste uge, da kunne jeg ikke 
lave noget”. 

 
• ”Det er en anden måde at blive behandlet på. Her kommer det mere spontant, når nogen har 

lyst til at sige noget”. 
 

• ”Jeg er inaktiv hjemme. De timer jeg er her, oplever jeg, at jeg har mine evner endnu. Jeg 
glæder mig ved at gøre det, som jeg gør – det giver ro. Mine evner er intakte”. 
 

• ”Jeg bliver båret med, det er højdepunktet i min uge”. 
 
 
                * Stilhed i malegruppen, der gør det muligt for dem at koncentrere sig om deres                    

 egne billeder. 
                            * de bliver opmuntret til at finde et personligt udtryk i deres billeder. 
                            * At være vidne til andres billeder 
                            * At reflektere over processer  
                            * Relationen til andre 
                            * Forståelse for billedkunst. 
                            * Problemløsningsstrategier. 
                            * Undgåelsesadfærd. 
                            * Selvforståelse. 
 
 

2. Problemformulering: 
Jeg har arbejdet med malegruppe siden 1990, og jeg har arbejdet med billedsprog siden 
1997.  
Opstarten af billedsproget er beskrevet i artiklen ”Prinsessen, muren og den ulykkelige 
tændstikmand” ”, der blev bragt i Ergoterapeuten nr. 16, 2003). 
Opstart af malegruppe begyndte efter at jeg havde været på kursus ved Baukje Zilstra. 
Baukje Ziljstra gav deltagerne forslag til opgaver, som jeg siden fandt egnede at bruge til 
nogle patienter (opgaver, hvor man med kort interval skifter farve, skifter materiale, vender 
papiret etc. –altså opgaver, hvor man afbryder den bevidste tænkning – opgaver, der inspi-
rerer til at lege, eksperimentere og afprøve forskellige redskaber og materialer) 
 
Planlægningen af forløbet i forhold til medarbejdere, patienter, brugere m.v.: 
Efter at have opstartet en malegruppe, medinddrog jeg en ergoterapeut i gruppen i en 
periode, indtil hun selv havde mod på at videreføre den. Denne ergoterapeut havde et særligt 
kendskab til kunst og kunne bibringe malegruppen et særligt islæt i forhold til at 
sammenholde patienternes frembringelser med det, som er kendt indenfor kunstens verden.  
Samarbejdspartnere: samarbejde med patientens kontaktperson (sygeplejerske), når 
patienten er motiveret derfor. Kontaktpersonen deltager i samtaler, som afholdes med 
mellemrum, hvor vi taler om de ting, patienten har lavet, og hvordan patienten oplever at 
deltage i gruppen og at arbejde kreativt. Jeg skriver et referat af samtalen, og  patienten 
læser efterfølgende referatet højt (tid til refleksion). 
 



3. Målgruppe: 
Alle patienter kan deltage. Der er ingen særlige forudsætninger, der kræves. Alle mennesker 
har det kreative element i sig, det er et spørgsmål om at finde det frem.  
Malegruppen er en velegnet aktivitet til patienter, der er meget stille. Der er plads til at være 
stille i gruppen. Gruppesamhørigheden er ikke betinget af samtale, men af aktiviteten.  
Hvis en patient er psykotisk, vil der være tale om et individuelt forløb med afgrænset tid, 
f.eks. male ½ time x 1 ugentlig. 

  
Nogle patienter har brug for at udfolde sig mere frit og bruge deres fantasi. 
Andre patienter har behov for at afgrænse deres indsats  
Nogle har i perioder behov for ro ved ikke at udtrykke sig kreativt (repetetivt arbejde). 
 
 

4. Succeskriterier. 
Hvordan vil målgruppen få glæde af det terapeutiske tilbud? 
Patienterne giver selv udtryk for, om de har glæde af det terapeutiske tilbud. Enkelte patienter 
foretrækker at male selv derhjemme, og har ikke mod på at andre skal kigge med, når de er i gang. 
De fleste patienter er meget glade for at deltage i malegruppen, og møder som aftalt. 
 
 
5. Formål med malegruppen: 
Jeg-støttende terapi med det formål at: 
-have mulighed for at formulere sig nonverbalt. 
-turde udfolde sig, lege 
-Bruge sin fantasi. 
-have mulighed for fordybelse, ro til eftertanke og indsigt. 
-fastholde evner og interesser for at arbejde kreativt. 
-opdage nye ressourcer 
-arbejde med problemområder (tale for meget, tale for lidt, arbejde perfektionistisk eller tvangs- 
præget. 
 

Patienten føler sig set, hørt. 
 

Man kan overføre arbejdsprocessen til det, der sker i det virkelige liv. 
-At turde lave noget, der ikke er perfekt. 
-At turde øve sig, finde på nyt. 
-At lade sig inspirere af andre. 
-At mærke efter, hvordan har jeg det undervejs (proces – produkt). 
-At gøre noget, man har lyst til. 
 
Det er nyttigt at kunne bruge sin fantasi, at være kreativ i tankegangen. Ofte er der ikke færdige 
løsninger på alle problemstillinger.  
                * Hvad kunne du tænke dig. 
                * Lad os tænke over det. 
                * Hvordan kunne vi ellers gøre det? 
 
 
 



6.Beskrivelse af indhold og forløb, herunder tidsplan. 
Der er ikke fastsat nogen bestemt tidsplan. Patienterne deltager i længere og kortere forløb. 
Der er ikke tale om et  specielt bestemt, specifikt indhold i malegruppen. Der er en individuel 
tilgang til den enkelte patient i forhold til det, han og hun har behov for i forhold til at komme i 
gang med at udtrykke sig og lære forskellige teknikker at kende – i forhold til at være i et rum, 
hvor der også er andre, der er i gang med at male. 
 
7.Evaluering, herunder problemområder og succeser 
Forløbet i malegruppen evalueres med patienten, vi spørger ind til det, patienten arbejder med, 
hvordan patienten oplever det at være i gruppen m.m. Få åbne spørgsmål med uddybende 
spørgsmål. Patientens ord nedskrives, og  patienten får et resume af samtalen med nøjagtig 
gengivelse af patientens udtalelser.  
 
Konklusion, herunder evt. fremtid. 
Der ønskes i afdelingen en særlig malegruppe for patienter med personlighedsforstyrrelser, og 
der ønskes en særlig indsats i forhold til patienter på lukkede afsnit.  
2 ergoterapeuter herfra vil deltage i et seminar i kunstterapi fra den 10. – 14.09.05 mhp. 
inspiration til det videre forløb. 
 
Med hensyn til billedsprog vil det fordre orlov/forskning at komme videre i dette felt med 
henblik på at andre også vil kunne udføre opgaven.  

 
 

Anette Graversen. 
ledende ergoterapeut  
Psykiatrisk afd. 
Middelfart 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


