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TEGNING- EN GENVEJSTAST TIL PSYKEN –

• Udtrykke sig 

• Styrke ressourcer 

• Kreativ udfoldelse 

• Glæden ved at skabe -flow

• Øve koncentration/fokus 

• Tage initiativ 

• Give slip på kontrol 

• Aflede fra sygdom 

• Samvær m andre– kontaktskabende



NIVEAUER IFT ERGOTERAPEUTISK PRAKSIS

Jeg støttende terapi Jeg-styrkende terapi Indsigtsgivende terapi   

- Ressourcetilskud,            - Styrke personens ressourcer             - Funktions-og  færdigheds -

- Aktivering aktivitet           gennem pædagogisk påvirkning             træning

- Oplevelsesorienteret      -Verbalisering - Frigørelse af egne

- Motiverer til  nye           - Containing function ressourcer ift nye handlemønstre

handlinger - Realitetstilpassede inter- via indsigt her og nu

ventioner og valgmuligheder



STØTTENDE METODER 

• Tegne i en cirkel’ som ramme

• Vælge stort eller lille papir

• Materialer- faste farver som oliekridt, 

pastel, farveblyanter 

• flydende farver som akvarel, acryl, tuch

• Brug modsatte hånd – lukkede øjne –stå 

op

• Extra papir til at tegne/skrive på, når man 

har modstand (tanker som ”det er grimt”)

• Tegne ud fra postkort/genstande



INDHOLD OG UDTRYK I BILLEDET

Indholdsiden:

-Viser hvad billedet /tegningen forestiller, 

afspejler bevidsthedsindholdet.

Udtrykssiden: 

Funktions måden - stilen billedet /tegningen 

er tegnet på, afspejler personens typiske 

handlemåder.



TEGNING – MALING (KREATIVE UDTRYK)

• Det er ikke nødvendigvis formålet at skabe et smukt værk, men selve processen.

• Bevæge sig fra et passivt indre billede, til aktivt at give udtryk for det.

• En symbolsk ”samtale ” ml det indre og det ydre .

• Symboler i et billede kan have en healende funktion, de bygger bro mellem modsætninger 

i psyken. Eksisterer samtidigt på billedet/tegningen.



INDIVIDUEL ØVELSE - IGANGSÆTTENDE

• Vælg en farve. 

• Tag gerne med modsatte hånd og 

lukkede øjne. 

• Scribl nu på papiret løst og spontant så 

længe du har lyst.

• Når jeg sir til – åbner du øjnene

• Vend og drej papiret, til du finder en figur. 

• Tegn den op på nyt stk. papir

• Lav et lille digt – eller, tegn et billede 

hvor figuren indgår



GRUPPE ØVELSE

• Stil jer I grupper på 6-8 rundt om bord 

med stort papir.

• Luk øjnene. Kort grounding. ”I skal nu 

forestille jer I er landet sammen på en øde 

Ø. I kan ikke tale sammen. I skal tegne hvad 

I gør – hvad vil I lave sammen her …”

• Stop. Se på billedet, hvad I og de andre har 

tegnet. og jeres ”rolle” i det I har tegnet. 

• Reflekter en ad gangen – er der 

sammenhæng eller forskel på jeres rolle i 

andre sammenhænge ? 


