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Baggrund:  
Jeg er uddannet ergoterapeut i 1990 fra Kbh. og har siden  arbejdet i psykiatrien.  
Dels på Sikringsafsnittet, dels forskellige åbne døgnafsnit. 
I de sidste 2 år har jeg haft base i distriktpsykiatrien i Nyk. Sj. hvor jeg primært arbejder med  
ambulante pt.-forløb. 
Jeg har altid interesseret mig for tegning og kreativitet, og fra 1996 – 1999 deltog jeg i en 3- 
årig tegneterapiuddannelse hos Jette Fenger og Ulrik Haarh . 
Uddannelsen bestod af 2 år med egenterapi og gennemgang af forskellige teorier:  
Bla psykoanalyse, selvpsykologi, jungiansk analyse, børns tegneudvikling og gestaltterapi  
som bindeled til tegneterapien.) 
Det 3. år fik vi supervision på vores terapeutrolle. 
Derudover skrev vi hver en opgave, min omhandlede brugen af tegneterapi i parterapi. 
 
Siden 1999 har jeg brugt tegning overvejende i gruppeforløb, men også flere individuelle  
forløb med forskellige ptt. 
I de individuelle forløb, har jeg brugt tegning som redskab for pt. til at belyse, konkretisere  
og synliggøre de temaer vi har arbejdet med.  
 
 Jeg har gennem årene haft forskellige Co.-terapeuter med i grupperne, dels en socialråd- 
giver, siden en ergoterapeut og sidst en musikterapeut. 
 
 
Tegneterapi/musikterapi:  
I snart 2 år har jeg arbejdet sammen med en musikterapeut, hvor vi har haft ptt.-grupper der  
så vidt muligt havde samme problemstillinger/diagnoser. Vores erfaring er at det er af stor  
betydning, at deltagerne kan ”spejle sig i ” hinanden, og genkende problemer, styrkesider og  
handlemønstre. De sidste forløb har kørt over et år, med mulighed for løbende optag til grup- 
perne. Der har været ca. 4- 6 ptt i grupperne ad gangen.  
Vi har løbende evalueret grupperne indbyrdes, og ved afslutning af grupperne har vi skrevet  
journalnotater.  
Succeskriterierne har været at styrke deltagernes indblik i egne ressourcer, problemområder  
og handlemønstre, og om muligt afprøve nye mere hensigtsmæssige handlemåder 
 
 
 Pt.kategorier: 
Jeg har erfaringer med at bruge tegneterapi til ptt. med personlighedsforstyrrelser, depressive 
lidelser, maniodepressive lidelser, samt angsttilstande. Enkelte ptt. har haft diagnosen skizofreni, 
men har ikke været psykotiske mens de var i gruppeforløbet. 
Erfaringerne omkring manio-depressive ptt.har været, at tegning og musik er gode redskaber til  
at rumme ”både – og”, og integrere modsatrettede problematikker/følelser. 
Eks. bliver det synligt i en tegning om personen udtrykker meget energi (mani), eller lav energi 
(depressiv) hvilket kan hjælpe til at rumme begge poler. 
Det samme gør sig gældende med musik, hvor det også afspejles tydeligt med hvilken energi den 
enkelte udtrykker sig, instrumentvalg, lydstyrke m.m. 
I den gruppe vi lige har afsluttet, har vi haft fokus på ptt. med grænseproblematikker, idet vores  



 
 
 
erfaring er, at non-verbale terapiformer er hensigtsmæssige for folk med sådanne problematikker.  
Tegning kan være et godt redskab til at belyse eks. det at sætte grænser, fordi det bliver mere konkret  
at arbejde udfra en tegning. 
 
En pt. med incestproblematik, fra en tidligere gruppe, fik først nærmet sig traumerne vis billeder/musik. 
Dernæst fortsatte hun videre i individuelt psykologforløb, og fik på denne måde brugt gruppeforløbet  
til at ”synliggøre” de svære temaer, og blive mere ”parat” til at bearbejde sin incest-problematik.  
 
  
Samarbejdet om gruppen: Måden vi samarbejder på er hovedsagelig at supplere hinanden, nogle 
gange aftaler vi inden gruppestart hvem der står for hvad. Oftest improviserer vi, ud fra gruppen.  
Musikterapeuten står hovedsagligt for spilleoplæggene, og jeg for tegneinstrukserne, men vi kan 
udforme dem fælles. 
Hvis en instruks ikke ”rammer ” personens fokus, kan vi lave den om. 
Vi mødes ca. 15 min før og efter gruppen, til planlægning og evaluering. 
Journalnotater er de overordnede temaer fra gruppedeltagerne. Der skrives til start og slut. 
Gruppedeltagerne har tavshedspligt om hvad der sker i gruppen. 
Ofte lyttes til musikimprovisationerne fra sidst mens de tegner.  
Evalueringen sker ofte ud fra tegningerne, hvor vi lægger dem alle op på gulvet, og 
Ser på hele forløbet. 
 
 
I gruppen arbejder vi hovedsagligt med den individuelle person, i gruppen. Vi overvejer løbende 
hvordan vi bedst inddrager gruppen i forhold til den enkelte.  
Man kan afspejle gruppen i fælles tegning, og se på den enkeltes rolle i gruppen, hvis det giver 
mening at arbejde med gruppe-processen og indbyrdes roller. 
Den musikalske improvisation har været fælles, og på denne måde afspejlet ”gruppen” og den  
Enkeltes rolle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vores gruppebeskrivelse fra sidste forløb: 
 
Tegne-musikterapigruppe: 

 
”Gruppeledere:   
musikterapeut Inger Rolff-Petersen og ergoterapeut Karen Collin. 
 
Deltagere:       
4 – 6 indlagte/ambulante ptt. fra Odsherred og Kalundborg distrikter. 
 
Rammer:        
Gruppen starter i oktober og varer frem til juli . Der vil være mulighed for at nye 
medlemmer kan tilslutte sig undervejs. Gruppen varer 1 ½ time, og foregår i musikterapien onsdag 
formiddag fra 10 – 11.30. 
 
Metode:      
Vi vil etablere et stabilt og trygt rum, hvor den enkelte via tegning og musikalsk improvisation som 
udtryksmidler kan få mulighed for at øge kontakten med sig selv. Vi arbejder med både nonverbale  
udtryk og verbalisering. Vi forholder os støttende og ressourceorienteret. Vi kan i forløbet også  
have fokus på gruppeprocessen, ellers arbejdes der individuelt med den enkelte i gruppen. Hver  
session indrammes af en verbal indlednings.og afslutningsrunde.                      
Musikalske eller tegnefærdigheder kræves ikke for at deltage i gruppen. 
 
Formål:       
Samværet omkring tegning og musik kan bruges til at:                        
Komme i kontakt med og udtrykke sine følelser                       
Opdage ressourcer i sig selv og de andre gruppedeltagere                      
Opdage at andre kan have bekymringer der minder om dem man selv har                     
Give sig selv og hinanden plads og respektere hinandens forskellighed                     
Genkende uhensigtsmæssige handlemønstre og arbejde kreativt med at ændre disse” 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Brug af tegneterapi i øvrigt: 
Tegneterapi kan benyttes til mange pt.-kategorier, og kan bruges jeg-støttende –  
eller mere indsigtsgivende, alt efter pt.s diagnose/problemområder i øvrigt. 
Tegneterapi kan betragtes som en ”genvejstast”, til at få fokus på de væsentligste 
problemer/ressourcer/udviklingsområder hos folk. 
Velegnet til ptt. som er intellektualiserende, har svært ved at sætte ord på, eller blot  
kan bruge kreative måder at udtrykke sig på. 
Det kan for nogle være mindre konfronterende at udtrykke sig billedligt, siden verbalisere. 
Det kan også være forløsende i sig selv, at udtrykke indre kaotisk materiale på papir, for  
siden at kunne forholde sig konkret til det udtrykte.  
 
Eks.”Hvis du skulle tegne et billede af problemstillingen med din familie, hvordan ville  
det se ud?” 
Eller: 
”tegn hvor meget din angst fylder indeni lige nu.” 
 
Tegning kan også bruges også som kommunikations-redskab mellem behandler og pt. 
Man kan bruge tegning til at sprogliggøre emner, som ellers er svære at sætte ord på. 
Tegning kan også bruges som jeg-støttende aktivitet, til at styrke pt.s kreative, skabende  
ressourcer. 
 
Tegneterapi er en hurtig metode til at komme i kontakt med det ubevidste, non-verbale  
metoder går bag om forsvaret.  
Materiale fra før-sprogligt niveau kan udtrykkes i symbolsk form på billedniveau, og så 
integreres på sprogligt niveau. 
Billedsprog kan betragtes ligesom drømmesprog, modsigelser kan eksistere side om side.  
Derfor muligt at arbejde med ”split” i personligheden via billeder. At skabe dialog mellem  
de forskellige elementer på tegneplan.  
 
Når man arbejder med tegneterapi, er det vigtigt at lytte til pt.s grænser, 
og forholde sig lyttende, spørgende, ikke-fortolkende, og lade pt. selv nå frem til erkendelse  
af sin situation. 
 
Pt. er aktiv medvirkende i terapien via tegneprocessen, hvilket stemmer godt overens med  
ergoterapi i øvrigt. 
 
Terapeuten støtter personen til selv undersøger sin funktionsmåde/handlemønstre, og finde 
betydning, nye veje, ergo: udvikling. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Forkortet udgave af modellen for tegneterapi, fra uddannelsen 
Spektrum: (Udviklet af Hanne Hostrup) 
 
Indholdssiden: (hvad tegningen konkret forestiller) 
venstre side: Freudiansk, erindringer eller scener fra personens liv, erkendelse udfra gl.  
erfaringer forstås som årsag til nu. At gøre det ukendte kendt. 
 
Højre side: Jungiansk, symboler og temaer fra personens liv, erkendelse udfra det irrationel- 
le og rationelle v. det ubevidste. 
Arketypiske kræfter, helhed/syntese mellem jeg, selv og ubevidste. 
 
Indholdet i tegningen kan befinde sig i en af ”siderne” og det er så opgaven at bevæge sig  
mellem de 2 sider ( kan også ses som kommunikation ml. hjernens 2 halvdele, ve/hø.) 
 
Gestaltterapi er bindeleddet – dvs det er her-og-nu-situationen, tegningen, hvordan man er 
påvirket nu, man arbejder med. Hvordan er det at se på tegningen lige nu? 
(ved at gå den ”freudianske vej kan man dog arbejde med erindringer på tegneplan, men ven- 
de tilbage til hvordan dette influerer på her- og nu.) 
Gestalt-terapi – alle elementer i tegningen er udtryk for dele af personen selv. 
 
Funktionsmåden: (Hvordan tegningen er udført, tegnestil m.m.) 
Måden tegningen er tegnet på er ofte automatisk/ubevidst, og afspejler hvordan personen har  
forholdt sig til situationen her – og – nu. Ofte en parallel til hvordan personen fungerer i hver- 
dagen, samt hvordan man udtrykker sig indenfor pågældende tema. 
Man ser på: kraften i stregen, form og symboler, farvevalget, udfylden af billedfladen, tegne- 
stil, alderstrin i tegneudvikling, tomme områder, figur/baggrund m.m. 
 
Man kan bruge forstærkning som arbejdsmetode: af eks. håndbevægelsen, tegnemåden, og  
imens mærke hvilke følelser, tanker der dukker op. Tegnestil hænger sammen m. kropssproget,  
som man hermed inddrager.  
 
Forstærkning kan også bruges i forhold til enkelte billedelementer, eks. ”tegn en bestemt form 
igen, vær opmærksom på hvad der dukker op imens.” 
 
Eks. ”Vær dit billede, den gule farve, træet i hjørnet, hvordan opleves det?” 
 
Eller ”kender du til at være som ”træet , den gule farve m.m.?” 
 
Man kan foreslå personen at forstærke den del af hende der er fraspaltet/ikke bevidst, eks. 
” tegn hvordan din usikkerhed ser ud, samt hvordan den modsatte egenskab ser ud for dig.” 
 
Målet er: at skabe dialog mellem de dele af personen som ikke er i kontakt. Det er vigtigt at  
blive i situationen til personen selv flytter sig, vælger hvad hun vil gøre, ikke presse på. 
 
 



 
 


