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”Att vara utsatt för incest är som att är som att ha ett infekterat sår, varje gång 
man kommer åt såret skriker man högt av smärta. Man kan lära sig att leva med 
såret, man kan undvika att komma åt det, men såret kommer alltid att göra sig 
påmint. Det man kan göra är att öppna såret och trycka ut varet, få bort allt som 
är infekterat. Det kommer att göra rejält ont, men när såret har läkt är smärtan 
försvunnen, men ärret kommer att finnas kvar. När du tittar på ärret kommer du 
att minnas hur ont det gjorde, men du kan inte längre framkalla minnet av 
smärtan.” 
 

(Grönlund, Alm, Hammarlund, 1999, Konstnärliga terapier, sid. 151-152) 
 
 
 
 
 
 
Ovanstående citat beskriver hur Annika Alm förklarar för en person som varit 
utsatt för incest, att terapin inte kommer att kunna ta bort alla minnen av 
övergreppen, men att de efter ett tag kommer att vara lättare att uthärda. Mitt 
arbete handlar inte enbart om terapi för personer utsatta för incest, utan barn och 
ungdomar som varit med om olika sorters traumatiska upplevelser. Liknelsen 
stämmer dock lika bra på dem.  
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SAMMANFATTNING 
 
Syfte 
Syftet med detta arbete är att för egen, och eventuella läsares del, få en inblick i 
hur man med bilden som hjälpmedel kan få barn och ungdomar som varit med 
om traumatiska upplevelser att bearbeta det som hänt dem så att de kan gå 
vidare i livet. 
 
Frågeställningar 
• Hur kan bilden användas i behandlingsarbetet med barn, med traumatiska 

upplevelser bakom sig? 
• Vad kan/skall jag göra som lärare om jag misstänker, eller får bekräftat, att 

en elev genom sina bilder beskriver något hemskt den varit med om? 
• Måste man vara utbildad bildterapeut för att kunna använda bilden som 

hjälpmedel i terapiarbetet med barn? 
 
Metod 
• Muntliga intervjuer med Eleonoragruppen (privat företag som stöttar 

missbrukares anhöriga) samt BUP-Elefanten (Barn och Ungdoms Psykiatrin). 
• Skriftlig intervju med en utbildad bildterapeut. 
• Litteraturstudier. 
 
Resultat 
Bilden kan användas på många olika sätt när man skall hjälpa barn att bearbeta 
traumatiska upplevelser. De metoder som kommit fram genom intervjuer och 
litteratur är; 
Fri bild (icke styrt, barnet målar vad och hur det vill) 
Bilder med färdigmålade konturer 
Tema bilder 
Tredje person. (Minska laddningen genom att istället utgå från en bild.) 
Symboldrama. (Överföra det onda på symboler) 
Ögonens rörelser.(Metod för att få bägge hjärnhalvorna att bearbeta problemen)  
 
Trots att många organisationer/företag/privatpersoner använder sig av bild i sitt 
terapiarbete med barn är det inte säkert att de har någon bildterapiutbildning. De 
flesta har dock någon form av terapi/psykologutbildning bakom sig. De jag 
kommit i kontakt med genom intervju eller litteratur, som inte är utbildade 
bildterapeuter, är dock medvetna om riskerna i att tolka barnens bilder. De utgår 
därför istället från vad barnen berättar om sina målningar eller skulpturer.  
 
En stor del av läkandeprocessen är att barnen får dela med sig av det som har 
hänt, så att de inte behöver bära hela smärtan själva. Det är därför viktigt att de 
får prata med någon som orkar lyssna på det hemska och kan hjälpa och stötta. 
Ibland kan det dock vara svårt att klä sina upplevelser i ord, och bilden kan då 
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vara ett bra hjälpmedel när de skall förmedla sina upplevelser, tankar och 
känslor. En vanlig ”lekman” kan då få ut en hel del av den färdiga bilden, medan 
en utbildad bildterapeut även får ut information under själva skapandeprocessen. 
De kan så att säga läsa mellan raderna. 
 
Vad skall jag göra som lärare? 
När en lärare märker att ett barn mår psykiskt dåligt bör han/hon göra klart för 
barnet att man är beredd att lyssna, samt göra allt för att stötta och hjälpa det ur 
situationen. Som lärare har man även anmälningsplikt till socialtjänsten om man 
får reda på, eller misstänker, att ett barn far illa. 
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BAKGRUND 
 
När jag började fundera på vad jag ville skriva om i mitt examensarbete tyckte 
jag att det vore intressant och roligt att skriva om något inom ämnet bild. Dels 
p.g.a. att jag under utbildningens gång läst 20 poäng bild och dels för att detta är 
ett av mina större intressen. Det var även viktigt att det var något jag inte kände 
till så mycket om sedan tidigare, och att det jag lärde mig skulle kunna vara till 
hjälp i arbetet som lärare.  
 
Efter lite olika funderingar fastnade jag för att försöka ta reda på hur man med 
hjälp av olika bildrelaterade metoder kan hjälpa barn och ungdomar att bearbeta 
och berätta om traumatiska upplevelser de varit med om. Eftersom det kommer 
fler och fler flyktingar får vi också fler barn i våra skolor som har varit med om, 
och sett mycket hemska saker. Många av dessa har levt under ständigt hot, i krig 
och svältdrabbade länder. Teoretiskt sätt kan jag under en ”fri” bildlektion (då 
barnen får rita vad de vill) komma fram till en elev som målar en bild på ett barn 
som ser på när en soldat skjuter en annan man i ryggen. En bild som visar sig 
beskriva när min elev bevittnade sin faders omotiverade död. Vad gör man som 
lärare, eller över huvud taget vuxen person, om man ställs inför detta?  
 
Även om de flesta barn här i Sverige har det bra, och är skonade från krig och 
svält mm. finns det barn, även här, som har det väldigt svårt. Barn som blir 
misshandlade, blir utsatta för sexuella övergrepp mm. Här ingår naturligtvis 
även alla barn som är med om och/eller mister nära anhöriga i ex bilolyckor och 
sjukdomar. Sammantaget blir detta väldigt många barn och ungdomar som mår 
dåligt. 
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SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 
Många olika enskilda personer och organisationer försöker hjälpa barn med 
traumatiska upplevelser att bearbeta det som hänt så att de kan gå vidare i livet. 
Eftersom det finns så många olika terapimetoder att tillgå kan jag dock inte 
beskriva dem alla. Jag har därför valt att inrikta mig enbart på bildrelaterade 
metoder, men även här måste jag göra ett urval och begränsa mig till att beskriva 
några enstaka exempel på metoder som används. Detta vill jag göra dels genom 
intervjuer med personer som använder bilden i sitt terapiarbete med barn och 
dels med hjälp av litteratur i ämnet. 
 
Mitt syfte är således att för egen, och eventuella läsares del, få en inblick i hur 
man med bilden som hjälpmedel kan få dessa barn och ungdomar att ”komma 
över” det som hänt dem och kunna gå vidare i livet. 
 
 
Frågeställningar 
 
• Hur kan bilden användas i behandlingsarbetet med barn, med traumatiska 

upplevelser bakom sig? 
 
• Vad kan/skall jag göra som lärare om jag misstänker, eller får bekräftat, att 

en elev genom sina bilder beskriver något hemskt den varit med om? 
 
• Måste man vara utbildad bildterapeut för att kunna använda bilden som 

hjälpmedel i terapiarbetet med barn? 
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METOD 
 
Urval 
 
Intervju 
 
När jag valt möjliga ”intervjuoffer” har jag varit intresserad av organisationer 
eller enskilda personer som i sitt arbete med barn och ungdomar använder sig av 
bild som terapeutisk metod. Genom föreläsningar på Lärarutbildningen har jag 
kommit i kontakt med BUP-Elefanten, och Eleonoragruppen och har på så vis 
fått reda på att de bl.a. använder bild i sitt arbete. Efter att ha kontaktat dem via 
telefon bestämdes tid för intervju. Vem jag skulle intervjua bestämdes på 
enheten beroende på vem som arbetade mest med bild, eller (om alla gjorde 
samma arbete) vem som ville och hade tid.  
 
Ingen av intervjupersonerna var utbildad bildterapeut, varför jag bestämde mig 
för att även försöka få tag på en sådan. Under ett tidigare, mindre uppsatsarbete, 
hade jag fått telefonnummer och namn till en bildterapeut. När jag ringde till 
henne fick jag  veta att hon trots allt inte var legitimerad bildterapeut. Hon hade 
dock gått en treårig bildterapiutbildning vilket gjorde att jag tyckte att hon var 
klart kvalificerad för mitt examinationsarbete. Hon hade dessvärre inte haft 
möjlighet att praktisera bildterapi eller tolkning av bilder och ansåg sig därför 
inte kunna bidra med så mycket.  
 
Mitt sökande fortsatte. När jag första gången ringde till BUP-Elefanten för att 
försöka få en intervju fick jag veta att de tidigare haft en utbildad bildterapeut 
som nu flyttat. För säkerhets skull bad jag att få hennes namn och 
telefonnummer (trots att jag fick tid hos en annan kvinna på BUP-Elefanten). 
Detta var jag naturligtvis tacksam för nu och ringde till bildterapeuten för att se 
om hon kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Eftersom hon nu arbetar på 
annan ort, bestämde vi oss för att genomföra intervjun via mail.  
 
 
Litteratur 
 
Litteraturen är hämtad på Stads- och Humanistbiblioteket i Linköping med hjälp 
av sökmotor och informationsdisk, samt från bildsektionens eget bibliotek på 
Key-huset, lärarutbildningen, Linköping.  
 
 
Datainsamling 
 
Jag har utfört två muntliga intervjuer, en intervju via mail samt litteraturstudier.  
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Mina intervjufrågor finns med som bilaga  nr. 1. 
 
 
Genomförande 
 
Jag ringde upp och bestämde möte med de två första ”intervjuoffren” på 
Eleonoragruppen och BUP. Via posten skickade jag ut intervjufrågorna så att de 
fick dem ca en vecka före avtalad besökstid. Detta för att de intervjuade skulle 
veta vad jag ville få reda på och ha möjlighet att förbereda sina svar, vilket 
uppskattades. Jag fick tillåtelse att banda intervjuerna eftersom detta skulle 
underlätta både lyssnandet och skrivandet. För säkerhets skull skrev jag även ner 
stödord under intervjuns gång. 
 
Intervjun på Eleonoragruppen påbörjades kl.14.30 och pågick i ca 30 minuter i 
ett enskilt rum. Eftersom hon läst mina frågor i förväg och förberett sina svar 
gick intervjun väldigt snabbt och smidigt.  
 
På BUP-Elefanten blev förutsättningarna lite annorlunda eftersom de p.g.a. 
tidsbrist samordnade två intervjuer. Den andre intervjuaren var en blivande 
ungdomsskötare/vårdare som ville få en inblick i terapiarbetet som helhet. Den 
intervjuade personen försökte därför väva in svaren på mina frågor i ett mer fritt 
berättande om verksamheten. När jag sedan skulle skriva ner svaren på frågorna 
utgick jag först ifrån vad jag med hjälp av mina stödanteckningar kunde komma 
ihåg att hon svarat på respektive fråga. Därefter lyssnade jag igenom hela 
intervjun och skrev för hand ner delar jag missat. Efter detta vävde jag ihop 
allting till separata frågor och svar. Jag försökte under intervjuns gång se till att 
alla frågorna fick ett svar, men som synes i intervjuredovisningen missades en 
fråga.    
Denna intervju påbörjades kl. 12.30 och pågick i ca 75 minuter. 
 
Till intervjun med bildterapeuten skickade, och återfick jag mina frågor 
respektive svar via mail. Jag skickade frågorna samma dag som jag kontaktat 
henne och återfick svaren ca 7 veckor senare. 
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INTERVJUER  
 
Eleonoragruppen 
 
Eleonoragruppen vänder sig främst till missbrukares anhöriga. De utgår i sitt 
arbete från den s.k. Minnesotamodellen, där man anser att missbruk är en 
sjukdom. 
 
Alla barn som kommer hit har gemensamt att de har minst en förälder som är 
alkoholist, narkoman eller tablettmissbrukare. De flesta barnen bor hos någon 
förälder, men det finns även de som är fosterhemsplacerade men har kontakt 
med föräldrarna. De flesta som kommer hit känner sig svikna, rädda, är oroliga 
och har ångest. Många har dessutom blivit utsatta för fysiskt våld och övergrepp 
av andra slag. Åldersmässigt vänder sig Eleonoragruppen till alla över fyra år. 
De har till och med haft en sjuttioåring som har kommit dit och fått hjälp. 
 
Eleonoragruppen har funnits i 6 år. Tidigare var verksamheten en del i 
Stadsmissionen. Den intervjuade har själv arbetat inom företaget i 1 ½ år. 
Eleonoragruppens anställda har lite olika utbildningar bl.a. socionom- 
socialpedagog-, och teologutbildningar, men även  mindre kurser som 
familjepsykoterapi steg 1, och psykoterapi steg 1. Förutom detta är en av ledarna 
nykter alkoholist och kan därmed bidra med livserfarenhet. 
De tycker att det är väldigt positivt att de har flera olika utbildningar bakom sig, 
eftersom detta ger en bredare kunskap. Även deras spridning i åldrar, 26 - 60 år, 
anses positivt. 
 
Ingen av dem är utbildad psykolog/psykoterapeut, men de utger sig inte heller 
för att leda psykoterapeutiska samtal utan kallar det i stället för stödjande 
samtal. Eftersom ingen av dem heller har någon bildterapeutisk utbildning, 
(förutom de småkurser som ingår i exempelvis socionomutbildningen) samlar de 
inte in och tolkar barnens bilder. Det skulle inte kännas rätt mot barnen eftersom 
de inte är utbildade till detta. De använder bara barnens bilder som utgångspunkt 
för sina samtal och låter barnen själva berätta vad de målat och vad det betyder. 
Förutom bild och samtal använder de sig mycket av drama.  
  
Eleonoragruppen är ett eget företag som främst finansieras av kommunen med 
hjälp av ett kommunalt avtal som går ut på att barn inom kommunen går 
kostnadsfritt. När det kommer barn från andra kommuner står 
socialförvaltningen i respektive kommun för kostnaderna. Om man inte bor i 
Linköpings kommun kostar enskilda samtal 580 kronor per gång, och en hel 
termin i liten grupp kostar 8000 kr per person. För att ytterligare stärka kassan, 
och framförallt hjälpinsatserna,  anordnar Eleonoragruppen utbildningar, 
anhörigveckor, kurser och läger. 
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Det finns ett otroligt stort behov av hjälp, men de har lyckats minimera 
väntetiderna till högst två veckor. Det är väldigt viktigt att barnen får hjälp 
snarast och inte behöver stå i kö i flera månader, då de kan tappa modet.  
 
Arbetet bedrivs framförallt i grupp, med 2 - 6 barn i varje. Ibland kan ett 
nytillkommet barn börja med enskilt samtal, men han/hon slussas så fort som 
möjligt ut i en grupp. Personalen tror mycket på gruppmodellen eftersom barnen 
har möjlighet att stötta varandra och dela med sig av sina  erfarenheter. 
Framförallt ser barnen att de inte är ensamma, det finns fler barn som upplevt 
liknande saker. 
 
Barnen kommer en gång i veckan till ”Hemliga klubben”. De kallar mötena så 
för att barnen skall känna att det är deras verkliga trygghetsplats. Ett ställe där 
man får ha ”hemlisar”. Varje möte varar i ca 1½ timme. Det är lite olika hur 
länge man går i terapi, beroende på hur barnets situation är och hur det mår, men 
alla går minst en termin. Det vanligaste är att man slutar efter ett år, men det 
finns de som varit där i två. Det händer att barnen kommer tillbaka senare i livet, 
om de t.ex. gått som små barn och sedan behöver hjälp igen när de kommer upp 
i puberteten.  
 
 
Vilka olika bildrelaterade metoder använder ni för att hjälpa barn och ungdomar 
att bearbeta traumatiska upplevelser?  
 
I Eleonoragruppen använder man sig mycket av bild i sitt arbete. De utgår från 
ett materiel från Rädda barnen som är uppbyggt på en dagbok om Linda 14 år. 
Till texten ingår även ett antal bilder, bl.a. en bild som visar en utslagen mamma 
i en soffa (se bilaga 2). 
 
Man jobbar med barnen i smågrupper så att de får spegla varandra, och alla 
hjälps åt att hitta saker i bilden som man tycker väcker upp känslor. Denna 
metod fungerar väldigt bra redan med barn i fyraårsåldern. Ibland blir det hela 
historier utifrån bilderna då barnen spinner vidare på vad som händer efteråt. 
Till dagboksmaterialet finns även några ”seriebilder”, ett antal småbilder som 
visar en händelse. De sista rutorna är tomma, och det är meningen att barnen 
själva skall hitta på en fortsättning och ett slut. 
 
När man diskuterat en bild, ex. den med mamman på soffan, får barnen var för 
sig färglägga  bilden. Många barn färglägger här bara det som är väsentligt för 
dem. (Finns det exempelvis inget mindre syskon i familjen färglägger man inte 
en ”färdigskissad” baby). Bilden på bilagan är väldigt detaljerad och innehåller 
många detaljer, men det finns också bilder som bara visar något enstaka föremål, 
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t.ex. en stor flaska. Barnen utgår ifrån denna, men där finns även plats att måla 
till ytterligare saker runt omkring. Förutom dessa redan inriktade bilderna får 
barnen naturligtvis även måla fritt på tomma papper. 
 
En av anledningarna till att man använder sig så mycket av färdigmålade bilder 
är att det ibland kan vara svårt för barnen att förstå och kunna koncentrera sig 
om man bara pratar. När allting bara blir en massa ord. Det är då mycket lättare 
när man tillsammans kan se på en bild och utgå från denna. Under mötena pratar 
de en hel del om hur situationen i en familj förändras när någon dricker. Om 
bråk, skrik, slagsmål osv. 
 
En annan anledning är att många har svårt att prata om föräldrarnas missbruk 
och hur de har det hemma eftersom missbruket oftast hemlighålls för omvärlden. 
Barnen får inte tala om för någon annan att mamman dricker o.s.v. Ofta har det 
därför byggts upp murar, och barnen har svårt att formulera det de upplever i 
ord. Bilden kan då bli en förlösande faktor. Ibland kan det vara bra att börja med 
att låta barnen sitta tysta och måla vad de känner och hur deras värld ser ut och 
därefter börja diskutera. 
 
För de flesta av barnen är det en otrolig befrielse att få börja prata om hur de har 
det. Äntligen får de prata om hur de mår med andra som vill lyssna och som har 
varit med om liknande saker. Här får man säga vad man vill, det är inga ord som 
är för starka eller för svaga. Ett nytillkommet barn kan ibland ta hjälp av 
bildernas figurer när de berättar om sina erfarenheter. Exempel: ”Pojken på 
bilden känner sig rädd och vet att han kommer att få stryk när pappa kommer 
hem…”. Ledarna fråga då barnet hur det är för honom/henne. Den här 
osäkerheten, när man pratar om sina problem i ”tredje person” brukar dock 
släppa väldigt fort när barnen blir trygga i gruppen. Murarna ”rämnar” bit för bit 
och barnen kommer igång att berätta i både ord och bilder. Många bilder blir 
därför känslomässigt väldigt starka. 
 
I samtalen används ibland ett gosdjur, en älg som heter Helge. Han har blivit 
gruppernas maskot, och ibland tycker barnen att det är lättare att berätta saker 
för honom, än direkt till ledarna. Han används alltså ungefär som en handdocka. 
De vuxna kan således prata genom honom, och barnen till honom. 
 
Ett exempel på ett barn som inte kunde uttrycka sig riktigt i ord utan utryckte  
sig i bild i stället är en 6-årig pojke. Han har målat en bild på sin pappa, flaska 
och sig själv. Från pappan till flaskan är det ritat ett streck med hjärtan på. En 
symbol för hur mycket pappan älskar spriten. Sig själv har pojken målat liten 
och nere i ena hörnet. Till honom finns inget pärlband av hjärtan. I en annan bild 
av samma pojke har han utgått från en bild med färdigmålade konturer av en 
flaska. Han var mycket noga med att färglägga den i gulbruna färger så att det 
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syntes att den innehöll öl. Runt flaskan målade han till ett antal stora röda 
hjärtan och ett litet. De stora skulle representera faderns kärlek till flaskan, 
medan det var ett ensamt litet hjärta till pojken.  
 
Ett annat barn har målat en trappa, eller ett bergsstup, som visar hur det ser ut 
när mamman får ett återfall. Först börjar hon tycka att allting är tråkigt, därefter 
blir hon trött,  arg och stressad. I fas tre slutar hon gå på sina A-möten, hon orkar 
inte med att ta hand om barnen, hon börjar förneka sin alkoholism, och tillslut 
har hon börjat dricka igen.  
Den här flickan har alltså fångat och kunnat beskriva en hel process i en enda 
bild. 
 
 
Är det något särskilt man måste tänka på när man använder bilden som 
terapeutisk arbetsmetod? 
 
Man måste vara medveten om hur mycket den påverkar och hur mycket känslor, 
tankar och minnen den kan väcka upp.  Man kan t.ex. aldrig avsluta ett samtal 
med att visa en bild utan att ge barnen möjlighet att ge respons till denna. Man 
måste fånga upp känslorna runt bilden. 
 
 
Vad anser du/ni att det finns för för-, och nackdelar med att använda barns egna 
”fria” målningar, färdigmålade konturer som barnen färglägger och ev. tillsätter 
saker runt omkring, respektive när barnen skall studera och reflektera utifrån en 
konstnärsbild? 
 
Fördelarna när man utgår från en färdig bild är att den kan göra det lättare att 
komma igång att prata och berätta. Detta är framförallt bra när det är nya barn, 
som kan behöva komma över den första tröskeln att börja berätta. Barnen kan 
sitta länge och grunna på en bild medan de färglägger den. De kan koncentrera 
sig på, och till och med fastna i detaljer. Vilket anses vara helt okej. Ibland kan 
det dock vara lite hämmande eftersom barnens problem och situationer inte ser 
likadana ut. Den situation en bild visar kanske inte stämmer riktigt för ett barn, 
vilket då kan leda till frustration, men då är det ofta något annat barn som säger 
att det är så i hans/hennes familj.  
 
Den fria bilden har också sina fördelar. Barn är ofta väldigt omedelbara och det 
bara kommer någonting, som då kan föras ner på papperet. Den fria bilden visar 
ofta hur det är här och nu, vilket gör att man kan se hur barnet mår i dagsläget. 
Den färdigmålade bilden väcker snarare upp minnen av sådant som hänt 
tidigare.   
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Problemet men den fria målningen är att det ibland bara resulterar i ett blankt 
papper. Barnet kanske inte känner för att måla, öppna sig eller känner sig 
osäkert med materialet etc. Förutom det anses detta vara en ypperlig metod i 
arbetet med att hjälpa barnen. 
 
 
Använder du/ni föreställande eller abstrakt konst i arbetet? 
 
Eleonoragruppen använder sig varken av ”vanlig” abstrakt konst eller s.k. 
suggesionsbilder (ickeföreställande mönster att associera utifrån) utan bara 
konkreta, realistiska bilder. De går inte heller in och försöker tolka barnens 
bilder, utan barnen får själva berätta vad de har målat och varför. Ibland kan 
dock ledarna se vissa saker i bilderna, eller i bildskapandet som de förstår beror 
på det ena eller andra.  
 
 
Vad använder ni er för tekniker och materiel i ert arbete? Anser du/ni att valet av 
materiel har någon betydelse? 
 
När barnen målar/färglägger sina bilder kan de välja mellan vattenfärger, kritor, 
tuschpennor, färgpennor och blyerts. Man ser helst att barnen inte använder 
suddgummit så mycket, det gör ingenting om det blir lite utanför. 
 
I dagsläget används inte några andra tekniker, som lera och papier-maché, men 
det är inte omöjligt att även den delen utvecklas. Det finns redan tankar på att 
man kanske skulle kunna använda trolldeg i arbetet.     
 
 
Finns det några mallar/kännetecken i barnens egna bilder som man generellt kan 
säga tyder på något visst problem? Mönster / figurer / färger etc. 
 
Myten om att barn som mår dåligt målar med mörka och svarta färger stämmer 
även i verkligheten. De målar ofta kantigare, lite vassa bilder, ett aggressivt 
målande. De knölar ofta ihop sina bilder efteråt. De barn som mår lite bättre, och 
har åtminstone en fungerande förälder, har lättare att använda även ljusare, 
”gladare” färger. Man kan även se att de lägger mer tid på sina bilder, tillsätter 
fler detaljer och är noga när de färglägger. 
 
 
Är det något mer du vill tillägga? 
 
Det viktiga att veta är att det aldrig är för sent. Att man alltid kan be om hjälp. 
Även om man har haft en jobbig barndom kan man få ett bra liv som vuxen! 
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Vill du/ni att jag nämner er organisation med namn och stadstillhörighet så att 
ev intresserade läsare vid behov kan ta kontakt med er, eller vill ni vara 
anonyma? 
 
Det är angeläget att så många som möjligt får reda på att Eleonoragruppen finns, 
så att de som är i behov av hjälp vet vart de kan vända sig. 
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BUP-Elefanten  
 
Ordet BUP är en förkortning av Barn och Ungdomspsykiatrin. BUP är uppdelat 
i mindre enheter som tar hand om barn med olika sorters problem. BUP-
Elefanten är till för de barn och Ungdomar, från ca 4-18 år, som blivit utsatta för 
misshandel och sexuella övergrepp. Den här avdelningen startades 1995. Det 
fanns då ett stort behov av att få en speciell enhet som jobbade enbart med dessa 
typer av övergrepp och blev specialutbildad på området. I den nuvarande 
personalen ingår en psykolog, en socionom och en överläkare. 
 
Verksamheten finansieras av Landstinget, Kommunen och Försäkringskassan. För tillfället 
har Socialstyrelsen dragit sig ur men eventuellt kommer de att komma tillbaka och betala 
överläkarens lön. Verksamheten är gratis för alla barn och ungdomar upp till 18 år,  men 
vuxna får betala 50 kr per gång som de är med under barnet/ungdomens terapi. 
 
På BUP  arbetar man både enskilt med patienten, i kombination med dess familj samt i grupp 
med andra barn och ungdomar. Man tycker dock att alla måste gå några gånger i enskild 
terapi innan de går in i en grupp. För många barn är det viktigt att få se att de inte är ensamma 
om att ha blivit utsatta för övergrepp. Det är också vanligt att barnen och ungdomarna tror att 
de själva bär ansvaret för att de har blivit utnyttjade. De lägger skulden på sig själva. När de 
då träffar andra i samma situation kan de lättare se att det inte är deras fel. Det är exempelvis 
uppenbart att en femåring inte ber om att få bli sexuellt utnyttjad, och är det inte det barnets 
fel, är det kanske inte heller ”mitt”. 
 
Det är lite olika hur länge en patient behöver behandling, en del behöver bara 
några månader medan andra finns kvar i fyra år. Variationen i tid beror mycket 
på om barnet blivit utsatt för ett eller flera övergrepp. Ett större trauma tar 
onekligen längre tid att bearbeta än ett mindre. 
Även mötena i sig är lite olika långa beroende på hur många som deltar i dem. 
De enskilda samtalen varar i 45 min., familjesamtalen  i 60 min. och 
gruppmötena i ca 90 minuter per gång. 
 
 
Vilka olika slags bildrelaterade metoder använder ni för att hjälpa barn  och 
ungdomar att bearbeta traumatiska upplevelser? 
 
På BUP-Elefanten använder man sig mycket av bild på det mer mentala planet. 
En övning, ”Symboldrama”, går ex. ut på att patienten ligger ner på en säng med 
slutna ögon och framkallar inre bilder. Ledaren ber barnet/ungdomen tänka på 
en plats som känns trygg. Ett ställe eller en situation som de har positiva minnen 
till och som tillhör tiden före övergreppet/övergreppen. Utifrån detta går man 
vidare fram emot och förhoppningsvis genom de mörka händelserna för att till 
slut komma till ett stadium då man kan se övergreppen som en mörk del av sitt 
liv, men inte som hela livet. Målet är att barnet/ungdomen skall kunna lägga det 
jobbiga bakom sig och se fram emot framtiden. 
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Med hjälp av de mentala bilderna skall patienten försöka få symboler på det som 
hänt. En elak styvpappa kan exempelvis bli en varg osv. Dessa inre bilder ritas 
sedan ner på papper och samtalas kring. 
 
Ovanstående och även nästkommande övning är till för att locka fram de 
traumatiska upplevelserna från bakhuvudet, där de tenderar att ”gömma sig”, 
samt få dem att bearbetas med båda hjärnhalvorna. Forskarna tror att båda 
hjärnhalvorna måste vara med i bearbetningen för att man skall få ett så gott 
resultat som möjligt. 
 
Nästa övning handlar om ögonens rörelser. Barnet/ungdomen ligger även här på 
sängen och letar sig mentalt tillbaka till den trygga platsen före första 
övergreppet. När patienten kommit dit, skall han/hon följa ledarens fingrar med 
ögonen. (Ledaren drar två fingrar fram och tillbaka som en pendel framför 
patientens ögon). Detta gör att informationen om ”trygghetsplatsen” bearbetas 
av båda hjärnhalvorna. Därefter skall de hemska upplevelserna bearbetas på 
samma sätt. Denna modell kan inte ensam användas i arbetet med att bearbeta 
ett större, massivt trauma, men det kan hjälpa till med delar av det.  
 
En tredje metod där bilden är involverad är när en patient klagar på att han/hon 
ex. har ont i kroppen. Patienten ombeds då måla en människa och på den peka ut 
var det gör ont. 
 
Man använder sig mycket av lek i hjälparbetet. Det finns bl.a. ett rum med 
mjuka  dockor och  gosedjur samt en sandlåda med små plastdjur och hus i så att 
man kan bygga hela samhällen. Här finns även möjlighet att måla fritt eller 
bygga i lera. 
 
 
Är det något särskilt man måste tänka på när man använder bilden som 
terapeutisk arbetsmetod? 
 
Det är viktigt att man är aktiv i samtalet och hela tiden har övergreppen i 
bakhuvudet. Man får ställa frågor och lirka fram barnen/ungdomarnas 
berättelser. Problemet när man inte, som på ett behandlingshem, har tid att vänta 
in personens eget initiativ att börja tala, är här att man måste hjälpa dem över 
tröskeln och se till att de får ut så mycket som möjligt av tiden. Detta gäller både 
när man vill att de skall tänka i bilder, få ner dem på papper eller tala utifrån 
bilderna. 
 
Oavsett vilken terapeutisk metod man använder är det viktigt att man visar att 
man tror på  den som blivit utsatt. Naturligtvis är det väldigt viktigt att det är 
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någon av barnets/ungdomens närmaste som ställer upp på, stöttar och orkar 
lyssna. Man måste dessutom inse vikten av hur mycket ett samtal river upp och 
påverkar, så att det finns en stöttande vuxen utanför som väntar på 
barnet/ungdomen när det kommer ut från ett samtal.  
 
 
Vad anser du/ni att det finns för för- och nackdelar med att använda barns egna 
”fria” målningar, färdigmålade konturer som barnen färglägger och ev tillsätter 
saker runt omkring, respektive när barnen skall studera och reflektera utifrån en 
konstnärsbild? 
 
Av ovanstående modeller använder de sig bara av fri målning, samt att de ibland 
kan be barnet/ungdomen att måla ex en blomma, vilken blomsort det blir är dock 
upp till patienten att bestämma. Ledaren kan sedan fråga varför det blev just en 
vitsippa etc.  
 
En av de största fördelarna med den fria målningen är att det ofta går att se 
väldigt tydligt hur  patienten mår, känner och tänker. Detta gäller både i arbete 
med målning och lera. 
 
 
 
 
Använder du/ni föreställande eller abstrakt konst i arbetet? 
 
Man utgår från barnens mentala och nedtecknade bilder. Ibland kan barnen även 
reagera på en tavla i samtalsrummet som en tidigare patient målat och skänkt. 
Bilden visar en sargad grön mansfigur som tillsynes är inlåst i ett rum med bara 
en liten fönsterglugg att titta ut igenom. Utanför fönstergluggen sprudlar livet. 
Om patienten vill fråga och prata om denna tavla gör de naturligtvis det, men 
annars använder man sig aldrig av annan abstrakt konst eller suggestionsbilder. 
 
 
Vad använder ni er för tekniker och materiel i ert arbete? Anser du/ni att valet av 
materiel har någon betydelse? 
 
Framförallt används vanliga färgkritor och blyerts, men det finns även tillgång 
till andra pennor, vattenfärger och färgad hobbylera. 
 
 
Finns det några mallar/kännetecken i barnens egna bilder som man generellt kan 
säga tyder på något visst problem? Mönster/figurer/färger etc. 
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Den intervjuade tycker inte att det finns några generella mallar, men om ett barn 
enbart målar eller leker slagsmål är det naturligtvis ytterst trolig att de varit med 
om det. Förutom detta mer ”uppenbara” tolkar hon inte barnens bilder utan låter 
barnen själva berätta vad de målat och vad det betyder. 
 
 
Är det något mer du vill tillägga? 
 
Det är väldigt viktigt att man hjälper dessa barn att bearbeta det som har hänt 
och hjälpa dem att gå vidare i livet. Detta är inte bara viktigt för den nuvarande 
patienten, utan även för hans/hennes närmaste. Det är nämligen så att statistiken 
visar att ca. 30% av förövarna själva varit utsatta för misshandel eller sexuella 
övergrepp. 
 
 
Vill du/ni att jag nämner er organisation med namn och stadstillhörighet så att 
ev intresserade läsare vid behov kan ta kontakt med er, eller vill ni vara 
anonyma? 
 
Det går jättebra att säga att intervjun är gjord på BUP-Elefanten i Linköping. 
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Intervjusvar från en utbildad bildterapeut 
 
Denna intervju är gjord via mail med en utbildad bildterapeut som tidigare 
jobbade på BUP-Elefanten i Linköping men som nu jobbar på BUP i Kungälv. 
En del frågor är besvarade utifrån båda arbetsplatserna och jag har därför valt att 
inte sammanfatta frågesvaren om organisationen/den egna praktiken utan har 
kvar samtliga frågor med svar efter vartannat. Dock i samma ordning som de 
sammanfattade intervjuernas organisationsdel.  
 
 
Vad kan barnen ha varit med om som kommer till er? (d.v.s. vänder ni er till 
barn som har ett specifikt problem eller till alla som behöver terapeutisk hjälp 
oavsett orsak).  
 
Under den tid jag arbetade på BUP-Elefanten i Linköping, handlade 
problematiken framförallt om sexuella övergrepp och eller misshandel. Eftersom 
jag nu arbetar inom en öppenvårdsavdelning inom BUP kan de problem man 
söker för vara av många olika slag. Jag har inte använt mig av bildterapi i 
särskilt många fall de senaste 1½ åren. Jag arbetar också privat med vuxna 
patienter. I den verksamheten önskar de som söker själva använda sig av 
bildterapi. Bildterapi kan vara verksamt vid olika typer av problematik, just vid 
traumabearbetning kommer metoden väl till pass. 
 
 
Vänder ni er till någon viss åldersgrupp? 
 
När man arbetar inom BUP innebär detta att man tar emot barn/ungdomar upp 
till 18 års ålder. Ovanligt är att man söker för barn som är under 4 – 5 årsåldern. 
I arbete med mindre barn påminner arbetsmetoden i viss mån om lekterapi. I 
tonårsterapier passar en arbetsform som är mer vuxenorienterad.  
 
 
Hur länge har er verksamhet funnits? 
 
Den verksamhet jag har mest erfarenhet från, BUP-Elefanten startade i januari 
1995. 
 
 
Vilken/vilka utbildningar krävs för att arbeta enligt er arbetsmetod?  
 
Den arbetsmetod jag använder har jag inhämtat genom en 3-årig 
halvfartsutbildning inom Svenska Föreningen för Bildterapi. För att komma in 
på denna utbildning krävdes att man själv skulle vara konstnärligt verksam med 
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minst 2 års konstskoleutbildning. Man skulle ha arbetat med människor, ha 
genomgått minst 50 timmars egenterapi. Själv hade jag en fil. kand. inom 
beteendevetenskap. Har också studerat konst- och bildvetenskap. Jag hade Steg 
1 utbildning i psykoterapi. Under åren på BUP-Elefanten har jag deltagit i olika 
utbildningar, som handlat om krisbemötande och krisbearbetning. För arbete 
med offer för sexuella övergrepp har vi själva utarbetat metoder, samt inhämtat 
kunskaper från expertis på området. För att arbeta med bildterapi finns det också 
andra utbildningar än den jag själv gått.  
 
 



 27

Hur finansieras verksamheten?  
 
BUP-Elefanten finansieras av landstinget i Östergötland, Linköpings kommun, 
Socialstyrelsen och Försäkringskassan. BUP finansieras oftast av landstingen, 
min nuvarande arbetsplats finansieras av Västra Götalandsregionen. 
 
 
Är det många som behöver er hjälp, känner ni att ni hinner med eller finns det 
väntetid? 
 
Om vi talar om BUP-Elefanten vet jag inte hur läget är just nu. En viss väntetid 
hade börjat uppstå under den tid jag var kvar, speciellt väntetid för längre 
terapier. På min nuvarande arbetsplats, BUP Kungälv har vi väntelistor på över 
100 barn. Det handlar då om väntelistor för utredning, behandling osv. En del 
barn har väntat ett par år. Denna situation är förhoppningsvis exceptionell.  
 
 
Arbetar ni enskilt med barnen/ungdomarna eller i grupper? 
 
Under min tid på BUP-Elefanten arbetade jag själv bl.a. med individualterapier 
med barn. Tillsammans med en kollega genomförde jag två omgångar med 
gruppterapi för vuxna kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp under 
uppväxten. Andra kolleger arbetade med barngrupper men då inte med 
bildterapimetodik. På mina senaste arbetsplatser har jag inte arbetat med grupp 
utan enbart individuellt. 
 
 
Hur ofta och länge brukar barnen/ungdomarna komma till er? 
 
Vanligast är att patienten kommer till behandling 1g/vecka. Svårt traumatiserade 
patienter kan behöva terapi under flera år. Omfattningen och terapins längd 
måste beslutas från person till person. Själva sessionens längd per gång brukar 
vara 1 timma, beroende på att det tar lite tid att plocka fram och ta bort material.  
 
 
Hur kan man arbeta med bild för att hjälpa barn  och ungdomar att bearbeta 
traumatiska upplevelser? 
 
Att hjälpa barn och ungdomar bearbeta traumatiska upplevelser med metoden 
bildterapi är egentligen ett ganska naturligt sätt att arbeta med barn. Barn är 
oftast vana att uttrycka sig i bildform. Beträffande traumatiska minnen är det 
svårt att nå dessa och bearbeta dem enbart med verbal terapi. Detta gäller både 
barn och vuxna. Att teckna/måla snabbare och lättare öppna upp vägar för 
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bearbetning av traumat. Barn saknar ofta ord för vad de varit med om och 
känslorna kan vara blockerade. Det traumatiserade barnet upplever ett inre kaos. 
Att lägga ut sina känslor och upplevelser i en bild kan ge lättnad och en ökad 
inre struktur i kaoset. Genom att måla en bild externaliserar man sina minnen. 
De blir därmed efter hand mindre hotfulla eftersom terapeuten finns med i 
rummet och hjälper till att ta hand om det onda. Terapeuten blir på sätt och vis 
ett vittne till det som hänt. Genom att härbärgera det barnet målar och berättar 
kan barnets bördor lättas. En del i härbärgerandet är rent konkret att terapeuten 
förvarar barnets bilder under terapitiden. Själva förvaringen av bilderna är på ett  
sätt att stänga in monstren på en plats där de inte kan slippa ut utan terapeutens 
tillåtelse. 
 
Vilka metoder använder du/ni? 
 
När jag arbetar med barn/ungdomar med bildterapi går jag tillväga på ett sätt 
som liknar mer traditionell psykoterapi. Man utgår då från ramar och kontrakt 
som görs upp med patienten och när det gäller minderåriga med den vuxne 
(oftast föräldrar) som har ansvar för barnet. Vid första sammanträffandet bör en 
förälder finnas med för att barnet skall känna sig tryggt. Som regel vet man i 
förväg en hel del om barnets problematik. Vid första tillfället ges barnet 
möjlighet att berätta om sig själv och sin vardag. Det kan då göra en bild av sig 
själv och sin familj. Därigenom kan jag bilda mig en uppfattning om hur barnet 
ser på sig själv i förhållande till sig själv och sin omgivning. Vid fortsatta 
sessioner ställer jag frågor till barnet, så att det mer detaljerat kan beskriva vad 
det varit med om. Ibland måste barnet konfronteras med vad andra berättat. I 
olika hög grad kan barn i bild beskriva vad de upplevt. Jag försöker inte tvinga 
fram en naturtrogen avbildning av det som hänt. Svåra känslor kan uttryckas 
med färger och former utan att vara konkret avbildande. 
 
 
Är det något särskilt man måste tänka på när man använder bilden som 
terapeutisk arbetsmetod? 
 
När man använder bildskapande som terapeutisk metod kommer man som regel 
snabbare fram till känslor. Man bör därför vara på sin vakt och inte alltför 
snabbt erbjuda material som i sig har en regressiv inverkan, t ex fingerfärger 
eller mjuk lera. Jag anser att bildarbetet behöver ske i en kontrollerad form, så 
att barnets försvar inte bryts ner alltför snabbt. Jag måste som terapeut vara 
beredd att ta emot det som kommer på ett ansvarsfullt sätt och kunna ge 
tillräckligt stöd i den vånda som ofta uppstår under terapins gång. 
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Vad anser du/ni att det finns för för-, och nackdelar med att använda barns egna 
”fria” målningar, färdigmålade konturer som barnen färglägger och ev. tillsätter 
saker runt omkring, respektive när barnen skall studera och reflektera utifrån en 
konstnärsbild? 
 
När barn skall studera och reflektera utifrån en konstnärsbild är detta något 
annat än att använda bildarbete i terapeutiskt syfte. Visserligen kan studier av 
konst i stor utsträckning vara till terapeutisk hjälp för individen, mer på ett 
ställföreträdande sätt. Detta har en annan verkan än om personen själv målar. 
För att bli tekniskt skicklig i att teckna/måla och att förstå hur en konstnär utfört 
sin bild kan man inte principiellt säga att det är fel att barn t.ex. färglägger bilder 
utifrån färdiga konturer. Det ger dock mer begränsad möjlighet till eget uttryck 
och bearbetning. När barnet får möjlighet att måla fritt, befinner det sig mer 
tydligt på sin egen utvecklingsnivå. Detta är viktigt eftersom ett barn behöver 
komma igenom varje nivå i sin egen takt. 
 
 
Använder du/ni föreställande eller abstrakt konst i arbetet? 
 
I bildterapi kan man måla mycket fritt. Det innebär att patienten låter bilden 
växa fram utifrån sig själv. Till synes icke föreställande bilder kan äga mycket 
inneboende symbolik, som kan bli tydlig under samtalet mellan patient och 
terapeut. 
 
 
Vad använder ni er för tekniker och materiel i ert arbete? Anser du/ni att valet av 
materiel har någon betydelse? 
 
När jag arbetar med barn och ungdomar låter jag dem ha tillgång till olika 
material. Viktigast är: 1) olika typer av papper, större, mindre, vill man ha riktigt 
stora ark kan man klippa sådana från en rulle, 2) färger, vattenfärg som större 
block eller mindre i låda, olika sorters kritor, färgpennor, readymix på flaskor, 
m.m. Bra är också ha tillgång till lera, som vanlig keramiklera och modellera. 
Andra material, som tygbitar, garn, snören, kräppapper, silkespapper, klister och 
dylikt kan vara bra att ha till hands. 
 
 
Finns det några mallar/kännetecken i barnens egna bilder som man generellt kan 
säga tyder på något visst problem? Mönster/figurer/färger etc. 
 
Bilder kan tolkas mer generellt, som t ex att svart ofta står för något tungt och 
svårt, vassa spretiga former kan visa på aggressivitet, osv. Viktigast är dock att 
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utifrån en efterhand ökande kännedom om det speciella barnet och utifrån 
samtal om bilden respektera just det barnets egen tolkning. 
 
 
Vill du/ni att jag nämner er organisation med namn och stadstillhörighet så att 
ev. intresserade läsare vid behov kan ta kontakt med er, eller vill ni vara 
anonyma? 
 
Jag har personligen inte något emot att organisationen/organisationerna nämns 
med namn och jag tror inte att andra som arbetar där heller har något emot det. 
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LITTERATUR 
 
”Bildverkstaden” 
 
Projektet ”Bildverkstaden” för traumatiserade flyktingbarn, är en bok som är 
skriven av Margareta Brandell-Forsberg & Kjerstin Almqvist. Den beskriver ett 
projekt som pågick i Kalmar- och Kils kommun under åren 1994-96.  
 
Sverige hade då under en tid tagit in många flyktingar och asylsökande familjer 
från bl.a. ”Kurdistan” och Forna Jugoslavien. Dessa människor hade fått utstå 
mycket elände, så Röda Korset i Värmland och Landstingets Psykiatriska 
Flykting Center i Karlstad gick ihop och bildade projektet ”Bildverkstaden”. 
Projektet vände sig till samtliga barn i kommunernas förberedelseklasser, med 
särskild inriktning på de barn som varit med om svåra upplevelser av våld och 
fara innan de kom till Sverige. 
 
Målsättningen för projektet var att varje barn skulle bli ”sett” och få möjlighet 
att bearbeta sina svåra upplevelser. Grupparbete valdes som modell med syfte att 
bryta den isolering och den känsla av utanförskap som traumat och exilen 
skapat. I gruppsamtalen märker även barnen att de inte är ensamma, att det är 
fler som har varit med om kriget, flykten och fasorna och som förstår vad de gått 
och går igenom. De får träffa andra som också lider av post-traumatiska symtom 
och kan förstå att även om symtomen känns skrämmande och onormala är de 
inte ovanliga hos personer som varit med om liknande händelser. 
 
Inspiration till modellen kom framförallt från ett projekt i Växjö, där psykolog 
Birgitta Angel-Poblete arbetat med bosniska barn på en slussförläggning.  
 
Två andra personer som varit inspirationskällor till projektet är Robert Pynoos 
och Spencer Eth, vilka arbetat med barn som utsatts för eller bevittnat grova 
våldsdåd. Dessa män är bland de första som beskrivit en strukturerad metod där 
bildskapande hjälper barnet att bearbeta känslorna kring en traumatisk 
upplevelse. De poängterade vikten av att etablera fokus, d.v.s. tydligt och 
konkret tala om varför man träffas och vad man skall göra tillsammans.  
 
Terapeuten skall ha skaffat sig så mycket information som möjligt om vad som 
hänt och vad barnet utsatts för, så att det går att tala om för barnet att man vet. 
Terapeuten måste även hjälpa barnet att gå igenom allt som traumat innebar, 
bl.a. genom att ställa frågor som ”Vad var det allra värsta som hände?”. Enligt 
R. Pynoos och S. Eth måste barnet få bearbeta de minnen och känslor som är 
mest plågsamma för att kunna gå vidare. Det är här bilden kan vara ett stöd för 
berättandet. Många saker kan vara lättare att rita ner på ett papper än att klä i 
ord. För många barn är det även lättare att berätta om händelsen när man 
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beskriver vad som finns på målarpapperet och inte inuti dem själva, även om det 
är därifrån bilden utgått. 
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Projektbeskrivning 
 
För att underlätta för deltagarna startades grupper i både Karlstad och Kil. Tre 
psykoterapeuter, samtliga med erfarenhet av att arbeta med flyktingbarn, knöts 
till projektet för att leda bildverkstäderna. En av projektledarna höll även i en 
bildverkstadsgrupp. Tre fritidspedagoger, en från Kil och två från Karlstad 
involverades också i projektet. De fick först en introduktion i bildterapi och 
grupparbete. Projektet delades in i fem olika faser:    
 
 
Fas 1. Information 
 
I Karlstad började man med att informera om och beskriva projektets upplägg 
och syfte för lärarna i förberedelseklasserna, de fick sedan gå ut och informera 
barnens föräldrar. I Kil gick istället informationen via flyktingdagis/fritids 
eftersom låg- och mellanstadiebarnen var integrerade i svenska klasser.   
 
Samtliga föräldrar med flyktingbarn i låg- och mellanstadiet bjöds sedan in till 
enskilda samtal om barnet/barnen. Föräldrasamtalen var en viktig del av 
projektet, dels för att man skulle kunna försöka kartlägga barnens tidigare 
upplevelser och psykiska hälsa, och dels för att kunna försäkra sig om 
föräldrarnas godkännande av att barnen deltog i bildverkstaden. 
 
 
Fas 2. Föräldraintervju 
 
Föräldrarna till 55 barn kallades, men p.g.a. olika omständigheter intervjuades 
bara föräldrarna till 48 barn från 37 familjer. Barnen var mellan 7 och 14.5 år 
gamla och medelåldern var 9 år och 7 månader. 
 
Alla intervjuer genomfördes med hjälp av tolk, som behärskade familjens 
hemspråk. 
 
I familjeintervjun behandlades följande frågor: 
• Demografiska uppgifter. (Personfakta). 
• Föräldrarnas upplevelser av våld och fara. 
• Barnens upplevelser av våld och fara. 
• Omständigheter omkring flykten. 
• Barnens psykiska hälsa före och efter flykten. 
• Barnens och föräldrarnas anpassning i exilen. 
 
Varje intervju tog 1-1,5 timme. Frågorna var öppna med följdfrågor och utgick 
från ett fastställt frågeformulär. 
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Syftet med intervjun var i första hand att kartlägga barnens upplevelser av våld 
och fara och deras reaktioner på det skrämmande som hänt dem. Det 
undersöktes även om barnen led av ”post-traumatiskt stressyndrom” (PTSS). 
 
Efter intervjun underrättades föräldrarna om projektet Bildverkstaden och dess 
utformning och man diskuterade tillsammans med föräldrarna vilka barn som 
borde delta i projektet. Här sållades 10 barn bort eftersom de inte upplevdes 
behöva denna hjälp eller hade hjälp på annat håll.  
 
Fas 3. Barnintervjuer 
 
Nu återstod det alltså 38 barn vilka delades upp i smågrupper på 5 - 6 elever 
beroende på deras språktillhörighet. De intervjuades var och en för sig av den 
psykoterapeut som skulle arbeta med barnen, individuellt eller i grupp. Tre barn 
erbjöds individuella behandlingskontakter eftersom de inte klarade av att arbeta i 
grupp. 
 
Barnintervjun bestod av följande huvudområden: 
• Rita en gubbe och svara på frågor om identitet kring den målade bilden. 
• Syfte: Få en uppfattning om barnets identitet i exilen, få en uppfattning om 

barnets konstnärliga förmåga samt etablera en kontakt elev-terapeut. 
• Barnets egna upplevelser av våld och fara samt dess livssituation i exil.  
• Aktuella symtom på post-traumatiska reaktioner. Både vid denna och den 

uppföljande intervjun användes en modifierad version av ”DICA-R-A, DSM 
III-R versionen, Diagnostic intervju for children and adolescents”, vilken 
översatts till svenska av G. Kristiansson och A. von Knorring 1991.  

• Bedömning av barnets sociala relationsförmåga. 
• Därefter följde en information om bildverkstaden och en förfrågan om barnet 

ville delta.  
 
32 elever tackade ja. Dessa delades sedan upp i sex grupper, 4 i Karlstad och 2 i 
Kil. Grupperna indelades efter skola och språktillhörighet, och blev således 
ålders- och könsblandade .  
 
 
Fas 4. Bildverkstaden. 
 
Varje session tog plats vid samma tid och samma veckodag, med samma elever 
och samma ”lärare”. Alla satt runt ett stort bord på bestämda platser. Mitt på 
bordet stod flaskfärger, penslar, kritor och papper mm. Man hade även en 
godisburk som skickades runt i början och slutet som ett rituellt inslag som 
förstärkte upplevelsen av stabilitet och grupptillhörighet. 
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Först fick barnen ett tema som de individuellt skulle måla efter, när alla var 
klara hängdes bilderna upp på väggen och barnen fick själva berätta vad de 
målat. När ett barn berättat om sin bild var det fritt fram för de andra i gruppen 
att associera, fråga eller berätta något de kom att tänka på när de såg och hörde 
berättas om bilden. Alla barnens bilder skulle hinna speglas under varje session.  
 
 
Följande teman var planerade: 
1. ”Plumpbilder” (Färgklickar läggs slumpvis ut på ett tapper. Papperet viks sedan på mitten 

och färgen kläms ut. När papperet vecklas ut har man i regel fått en skojig abstrakt bild att 
associera omkring). 

 
2. Måla en bild från kriget eller av något farligt som hänt. 
 
3. Måla något du tycker om, något vackert. 
 
4. Måla ett ställe där du bodde innan du kom till Sverige. 
 
5. Måla en soldat eller polis. 
 
6. Måla dig själv och din familj. 
 
7. Måla ”den gången jag blev jätte-jätte-rädd”. 
 
8. Måla ”den gången jag blev jätte-glad”. 
 
9. Måla när du åkte till Sverige. 
 
10. Avslutning med utställning och saftfest. 
 
 
Fas 5  Uppföljande och utvärderande barnintervjuer. 
 
Cirka en månad efter sista sessionstillfället gjorde psykoterapeuterna nya 
individuella intervjuer med de barn som deltagit i bildverkstaden. Barnen fick nu 
utvärdera arbetet i bildverkstaden och terapeuterna undersökte även deras 
psykiska hälsa och aktuella PTSS-symtom.  
 
 
Barnens egna beskrivningar av symtom – före och efter bildverkstaden. 
 
Hos åtta av barnen som deltog i bildsessionerna hade symptomen minskat 
avsevärt. Vanligast var att de återupplevande symtomen (mardrömmar och 
påträngande minnesbilder) hade försvunnit. Detta upplevdes som en enorm 
lättnad för barnen eftersom detta oros- och stressmoment hindrat dem i deras 
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strävan att fungera socialt och anpassa sig till sitt nya liv. De fick lättare att 
skaffa nya kamrater och klarade av skolarbetet bättre. 
 
Sju barn beskrev betydligt fler symtom vid andra intervjutillfället vilket låter 
väldigt skrämmande. Men trots att de sade sig ha fler/ökade symtom tyckte både 
de själva och omgivningen att de mådde bättre. Detta förklarades bl.a. med att 
dessa barn varit väldigt fåordiga under första intervjun och inte sagt att de hade 
några problem. Vid andra intervjutillfället hade de hunnit etablera en kontakt 
med psykoterapeuterna och blev på så vis öppnare och vågade berätta mer om 
sina känslor och upplevelser. Kanske hade de även fått lättare att sätta ord på hur 
de mådde genom bildverkstaden och genom att ha lyssnat till de andra barnen. 
 
Tyvärr fanns det dock några få barn vars förhöjda symtomvärden inte kunde 
förklaras på annat sätt än att de faktiskt mådde sämre, men de verkade inte anse 
att försämringen beror på arbetet i bildverkstaden. 
 
Ytterligare en grupp ansåg sig inte märka någon skillnad på hur de mådde före 
och efter ”behandlingen”. 
 
 
Barnens utvärdering av bildverkstäderna 
 
På frågan om hur barnen tyckte att det varit att arbeta med bilder och prata med 
andra flyktingbarn om dessa ansåg 29 stycken, eller 91%, att det varit mycket 
positivt. Gruppsammanhållningen och själva arbetssättet fick genomgående 
positiva omdömen, men några barn hade tyckt att det var svårt att prata om sina 
egna bilder. Vissa bitar hade självklart även varit jobbiga psykiskt. De flesta 
önskade dock en fortsättning. 
 
 
”Lärarnas” egna omdömen om arbetssättet. 
 
Lärarna var nöjda med projektet, och såg det som framgångsrikt, men de hade stött på fler 
problem än de räknat med. 
 
Följande punkter upplevde lärarna som positiva effekter av projektet. 
• Barnens glädje och intresse av att delta. 
• Barnen ville att projektet skulle fortsätta vilket tyder på att de tyckte att det 

var viktigt och meningsfullt. 
• Eftersom bildverkstaden låg i anslutning till skolan blev det större 

uppslutning till mötena än det kanske blivit om den legat avsides och krävt 
att barnen blev skjutsade. 
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• Att grupperna bestod av barn från samma skola gjorde att den trygga 
kamratrelationen som skapades i bildverkstaden även kom barnen tillgodo i 
deras vanliga tillvaro. 

• Starka vänskapsband knöts. 
• När det blev tid över kunde barnen mer individuellt bearbeta specifika 

händelser om och om igen i ett flertal bilder och på så sätt komma över 
händelsen.  

• Målsättningen var att alla barn i låg-, och mellanstadiets förberedelseklasser 
skulle uppmärksammas. Hans/hennes historia skulle bli hörd och att barn 
med upplevelser av våld och fara skulle få en chans att bearbeta detta. Detta 
mål hade uppnåtts. 

• Föräldrarna var nöjda med insatsen, av de ursprungligen 37 familjerna är det 
bara en som tidigare sökt hjälp. 

• Många barn som under den första intervjun medgav att de hade det svårt och 
hade föräldrar som inte märkt detta eller fått veta vad barnen sett och upplevt 
i sitt hemland. Dessa barn hade aldrig fått någon hjälp om inte ”samtliga” 
barn intervjuats. 

• Många av barnen märkte en betydlig förbättring av hur de mådde efter 
projektets gång. 

  
 
De mer negativa effekterna var: 
• Oro och koncentrationssvårigheter hos ett eller flera barn störde i vissa 

skeden arbetet i alla grupper.  
• Genom att bildverkstaden tog plats i barnens vardagstillvaro, kom deras 

aktuella situation att bli synlig utanför den sociala tillhörigheten, vilket i sig 
bidrog till att sessionerna blev stökigare och mer konfliktfyllda. 

• En av grupperna beslutade sig för att lägga ner sin verksamhet p.g.a. att 
gruppen inte fungerade och låg fel i tiden. Gruppens fyra elever var på väg ut 
i vanliga svenska klasser och eleverna ville acklimatisera sig så fort som 
möjligt, kontakten mellan skolan och bildverkstaden fungerade inte heller 
fläckfritt då lärarna kunde glömma bort att några barn skulle gå och planerat 
in annat  osv. Dessutom var det var för stor åldersskillnad på barnen, 2 
flickor i årskurs 5 och två pojkar i årskurs 3, vilket gjorde att flickorna ville 
sluta. 

• Några flickor kände sig mobbade av gruppens killar som bla ropade könsord 
efter dem på deras modersmål. Det var då enbart tolken av de vuxna som 
förstod vad de sa. Omplaceringar runt bordet gjordes och barnen blev 
tillsagda att prata svenska under sessionerna så att ledarna kunde skydda 
flickorna och säga till när killarna gjorde fel. Klimatet förbättrades avsevärt. 

• Under de mer lättsamma temaarbetena tappade en del pojkar sin 
koncentration på bilderna och gick i stället in för att ”testa” hur långt de 
kunde driva ledarna. Detta tacklades och var i sig en bra lärdom för eleverna 
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men det störde naturligtvis rytmen i det andra arbetet. När de värsta 
”busfröna” inte hade samma tillgång att reta flickorna fick de dessbättre 
lättare att koncentrera sig på sitt eget arbete. 
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Robbans bok om när pappa dog 
 
Robert M Warrebäck var 9 år 1995 när han skrev och illustrerade denna bok om 
när hans pappa dog i en hjärtinfarkt. R. M. Warrebäck tog en skrivbok i skolan 
och började rita och berätta. Förordet i boken är skrivet av Lars H Gustafsson.  
 
Trots att boken inte är så lång får man veta väldigt mycket om Robbans liv, hans 
känslor för pappan, vad som hände när han dog, hur omgivningen reagerade och 
hur Robbans liv förändrades efter faderns död. Han beskriver sömnproblem, 
sorg, tårar och mardrömmar. Ibland drömmer han fina drömmar där han ser sin 
far tillbaka i livet. Lyckliga drömmar som krossas när han vaknar upp till 
verkligheten igen. ”Robban” beskriver svårigheter med att möta andra 
människor som inte vet hur de skall bete sig mot honom, misstron till läkare, 
tomheten, det svåra i att göra saker man tidigare gjort tillsammans med fadern, 
medkänslan med mamman mm. 
 
Boken börjar med en bild på fadern när han ligger i en sjuksäng med ett antal 
sladdar som är kopplade från kroppen till olika maskiner. Han har syrgastub och 
får dropp. Texten under bilden lyder: 
 
”Jag känner mig besviken. Dom sa att de hade dom bästa läkarna.” 
     (Citat sid 7) 
 
Andra citat lyder; 
 
”Jag fick reda på det när jag var hos Katarinas fest! Jag började gråta” 
     (Citat sid 14-15) 
 
”Jag är rädd att jag ska mista mamma också…” 
     (Citat sid 24) 
 
”AAAAAA!!!!!! 
AAAAAAAA! 
!!!!!!!!” 
(Citat sid 35) 
 
”Jag får ont i hjärtat när jag tittar på fotboll för det på-minner när pappa brukade 
följa med mig på träningarna.”  
     (Citat sid 42) 
 
”Jag längtar efter pappa……” 
     (Citat sid 54) 
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Bilderna är ritade med kritor i olika färger, men det är den svarta färgen som 
dominerar.  
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Livets träd 
 
Livets träd, -världen genom barnens ögon, är skriven av Sylvia Lindström, 
Gunnar Berefelt och Anna Lena Wik-Thorsell (1978). Livets träd är en 
urgammal symbol som återfinns i de flesta kulturer. Sylvia Lindström, som var 
ordförande i Röda Korset, besökte år 1970 Rom och fick där se en gestaltning av 
hur ”paradiset” tedde sig för antikens romare. Där fanns bland annat Livets träd 
representerat. S. Lindström ville då veta hur svenska barn uppfattade denna 
symbol. På ett möte med Rädda Barnenföreningen beslöt man att ta kontakt 
med, och be ett antal barn i Kyrkskolan i Danderyd att måla varsin bild av Livets 
träd, så som de trodde att det såg ut. Barnen var i åldrarna 11-12 år.  
 
Slutresultatet blev två stora, vackra applikationsbilder med namnen ”Paradiset” 
respektive ”Lekträdet”, samt en önskan, från Rädda Barnens sida, att få veta hur 
andra barn i Sverige och utomlands uppfattar denna symbol. De skrev brev till 
olika skolor i Sverige, Ambassaderna i Stockholm, UNESCO och UNICEF och 
bad dem be barn i åldrarna 6-12 år att måla sina skildringar av Livets träd och 
sända dem till Rädda Barnen i Sverige. Man poängterade vikten av att barnen 
skulle arbeta självständigt. Detta resulterade i en rik skörd av målningar från 
mer än 80 st olika länder. Temat var sådant att barnen i sina teckningar, 
medvetet eller omedvetet, gav en bild av sina liv. Man kunde också konstatera 
att olika trakters religioner och traditioner återspeglades i många av bilderna.    
 
Allteftersom tiden gick fortsatte bilder att strömma in, men många barn frångick 
temat och målade mera direkta bilder ur deras vardag. Många barn grep tillfället 
i akt och demonstrerade i sina bilder sin ängslan och ångest.  
 
”Ormar, spindlar och trollskog med griparmar och ögon är symboler för barnens 
skräck, men de senaste åren tycks själva skräcken och ångesten ändra karaktär. 
Det som skapar den största ångesten och rädslan hos barnen är våldet i världen, 
oron för jordens framtid och fruktan för atombomben.”  
     (Sid 16-17) 
 
Många barn delade upp sitt livsträd i två olika delar, en god sida och en ond. 
Fredrik i Burträsk, 10 år, har målat sitt träd på det sättet. Ena halvan av trädet är 
svart och över det lyser en svart sol, den andra sidan av trädet är gulmålat och 
däröver lyser en gul sol. Mitt i trädet finns en stor vit mansfigur och runt om på 
grenarna finns svarta resp. gula människogestalter. I ett av trädets gula grenar 
hänger en  människa med svart överkropp och gul underkropp. 
 
När pojken skall beskriva sin bild säger han så här; 
””Den gula delen av trädet betyder den ”goda delen”. Det svarta fältet motsvarar 
den onda delen. De gula människorna är de goda människorna. Den människa, 
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som är både svart och gul, har gått över till den goda sidan, men får aldrig själen 
riktigt ren. Han ångrar sig och vill göra självmord. Då griper ängeln in, som är 
sänd av Gud. Resten pratar för sig själv. Varför jag inte gjort någon himmel är 
därför att när himlen är blå, tycker jag att jag är lycklig. Det finns emellertid 
ingen lycka i det svarta fältet. Jag vill få fram att man skall gå den goda vägen.”” 
    (Citat sid. 22, Fredrik, 10 år)  
 
 
 
Svårt att tolka. 
Gunnar Berefelt är noga med att poängtera vanskligheten i att tolka bilder. 
Risken är stor att man förleds av förutfattade meningar. Det man finner, eller 
tror sig finna, styrs i hög grad av vad man söker. Att tolka det personliga 
budskapet i en barnteckning är således ett väldigt vanskligt företag. 
 
”Inget hindrar att en solig idyll kan ha utförts av en bedrövad människa – som 
kompensation eller önskedröm. Och omvänt, en till synes hemsk eller dyster 
bild förutsätter inte prompt en sorgsen upphovsman. Ett tillfälligt lynneskast 
eller t.o.m. slumpen (för att nu inte tala om uttolkaren själv) kan prägla bildens 
känslokvalitet. Vad är det som säger, att den som målar svart är sorgsen, om han 
bara haft en svart krita till hands?”. 
    (Citat sid. 61, G. Berefelt) 
 
För att förhindra feltolkning av bilder är det således fördelaktigast om man kan 
låta barnen berätta om sina egna bilder, vilket många av barnen i 
undersökningen har gjort.  
 
Här kommer ytterligare några citat som barnen har skrivit till sina teckningar. 
 
””Jag ritade jorden i kronan på livets träd, därför att jorden består av mycket liv. 
Det var längesedan livets träd skapade vår planet, så det håller på att tappa 
greppet om den.. Vi själva gör saker sådana att det verkar som om vi vill utrota 
jorden. Det är fjärilarna och blommorna runt livets träd, som gör att jorden 
fortfarande lever.”” 
    (Citat sid. 39, Calle 12 år, 
Sverige) 
 
””Mitt land har gjort mig illa – ändå älskar jag det. Mitt folk vill inte ha mig – 
ändå älskar jag människorna där. […]”” 
   (Citat sid. 30, Okänt flyktingbarn från 
Mellanöstern) 
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Bilden är målad i svarta, bruna och grå färger och visar två kvinnor med barn 
som vandrar ifrån sin by i mörkret. 
 
””Livet är ett träd – utåt blommande – inåt sargat, trasigt, blödande.”” 
    (Citat sid.31, Zeev, 12 år, Israel) 
 
Zeevs bild visar ett träd vars stam är en naken kvinnokropp utan huvud. I stället 
för huvud sticker det upp grenar ut kroppen, vilka är formade som armar. Dessa 
omsluts av en grön lövkrona. Två av armarna samt ett ben är stympade, och från 
dessa droppar det blod.  
 
Förutom dessa mörkare bilder och tankar visar många av bilderna att barn runt 
om i hela världen vill ha fred. De ritar barn från olika länder och kulturer som 
leker och dansar tillsammans, skriver texter om att dela med sig etc. Barnen 
vädjar till de vuxna att tänka mer med hjärtat. 
 
Boken avslutas med nio stycken porträtt av barn från olika länder. Detta är små 
inblickar i barnens liv och tankevärld. 
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Konstnärliga terapier 
 
Konstnärliga terapier – bild, dans och musik i den läkande processen (1999), är 
skriven av Erna Grönlund (professor i danspedagogik och 
dansterapeututbildare), Annika Alm (leg psykoterapeut, bildterapeut och 
konstnär) samt Ingrid Hammarlund (musikterapeut, lektor och 
dansterapeututbildare).  
 
Denna bok beskriver alla de tre olika konstnärliga terapimetoderna bild, dans och musik, men 
jag synliggör enbart delar ur kapitlen om bildterapi. 
 
Eftersom det här är en mer allmän bok om bildterapi, och inte beskriver en 
specifik bildrelaterad terapimetod, har jag valt att endast utgå från de delar som 
anknyter till mina intervjufrågor. Jag har sådeles utgått från intervjufrågorna och 
skrivit ned svar jag funnit i texten. 
 
 
1.Vilka olika bildrelaterade metoder använder ni för att hjälpa barn och ungdomar att 
bearbeta traumatiska upplevelser? 
 
• Fri bild  
• Temasessioner då ledarna bestämmer ett tema för målningen, som t.ex. att 

måla ett hus. 
• Samtal runt egna och andra gruppmedlemmars bilder. 
 
 
2. Är det något särskilt man måste tänka på när man använder bilden som terapeutisk 
arbetsmetod? 
 
En av bildterapins målsättningar är att hjälpa den enskilda människan att 
återerövra sitt glömda språk, så att hon kan uttrycka sina känslor och upplevelser 
på sitt eget sätt även i bild och tro på det hon ser. Få hjälp att spegla sig själv, 
upptäcka sin inre värld och förankra den i verkligheten. 
      
Inom bildterapin är ofta en tekniskt bra teckning sämre än tafatta streckgubbar. 
Detta beror på att den skicklige målaren, till skillnad från den ovane, på ett mer 
medvetet sätt kan styra sitt skapande och därigenom har lättare att dölja sina 
känslor. Den ovane har inte heller någon färdig föreställning i huvudet, utan 
bilden växer fram av sig själv. 
      
   
3. Vad anser du/ni att det finns för för- och nackdelar med att använda barns egna 
”fria” målningar, färdigmålade konturer som barnen färglägger och ev. tillsätter saker 
runt omkring, respektive när barnen skall studera och reflektera utifrån en 
konstnärsbild? 
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Boken beskriver endast arbete med fri bild, samt hur samtal i en terapigrupp kan 
se ut när de tittar på och ger respons på varandras bilder. Nedan har jag därför 
valt att beskriva vad boken tar fram för för- respektive nackdelar med bildterapi 
i relation till andra terapimetoder.  
 
Annika Alm hör till dem som anser att bildterapi på många sätt är den mest 
beständiga av alla terapiformer. Bilden finns alltid kvar i sin ursprungliga form 
och det är möjligt att titta på gamla bilder och upptäcka en ny innebörd utöver 
den som först synliggjordes. Med en serie bilder blir det lättare att förstå en 
utvecklingsprocess och se de förändringar som skett i terapin. Att bilden är 
beständig innebär också att den inte går att förneka. I tal kan patienten alltid 
påstå att den inte sagt eller tänkt en viss sak, men i bild är det omöjligt – det 
finns ju bildbevis. 
 
Medan man målar befinner man sig i nuet. Patienten kan komma in i ett flöde 
som innebär en vila och som har ett stort terapeutiskt värde i sig.  
 
Den som går i bildterapi målar bilder där det egna personliga uttrycket i bilden 
och dess innehåll är betydelsefullt. Detta bildskapande utvecklas och fördjupas 
inom en psykoterapeutisk relation. Det sker ett möte och en dialog mellan 
patient och terapeut där bilden, synlig för båda, är en utgångspunkt i terapin. 
      
Bildspråket kan ibland vara rikare än det verbala språket, speciellt när det gäller 
känslor och stämningar. Det är mångfasetterat och mångtydigt och kan användas 
när ord är omöjliga, otillräckliga eller slitna. 
      
Bortträngt material (händelser man förträngt) envisas med att dyka upp i 
bildterapi. Detta beroende på att bilden innehåller material på olika nivåer, både 
medvetet och omedvetet. Minnena bearbetas i skapandet av den fria bilden, men 
problemet kvarstår om, eller hur, de skall kunna verbaliseras. Detta förhållande 
är exempelvis vanligt i grupper där någon har utsatts för sexuella övergrepp. A. 
Alm har gjort erfarenheten att direkta frågor med bilden som utgångspunkt gör 
det möjligt för patienten att prata. Uppmärksamheten från gruppen är riktad mot 
bilden, vilket underlättar för patienten och gör situationen mindre hotfull. Bilden 
hjälper till att härbärgera de svåra upplevelserna och skammen. 
 
I boken citerar Annika Alm en undersökning av Cornell & Eklund 1985, att alla 
skolor (instanser) är överens om vissa fördelar med bildterapi. Dessa kan 
sammanfattas på följande sätt. 
• ”bilden åskådliggör, synliggör 
• en serie bilder speglar en process 
• att göra bilder stärker jagkänslan 
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• bilden finns kvar oförändrad, hur lång tid som än har gått, vad som än har 
sagts om den, vem som än har sett den 

• arbetet med bilden kan man aktivt bemästra i stället för att passivt bli utsatt 
för 

• bilden når ner till tidiga, preverbala upplevelser 
• bildspråket erbjuder nya möjligheter, när ord är omöjliga, otillräckliga eller 

slitna  
• den skapande processen är terapeutisk.” 

(Citat sid. 47-48) 
 
 
4. Använder du/ni föreställande eller abstrakt konst i arbetet? 
 
Boken beskriver enbart patienternas egna bilder vilka kan vara både 
föreställande och abstrakta. Man bedriver inget arbete med färdiga 
konstnärsbilder. 
 
 
 
 
 
5. Vad använder ni er för tekniker och materiel i ert arbete? Anser du/ni att valet av 
materiel har någon betydelse? 
 
Bilden som sådan har olika uttryck beroende på vilket material som används. 
Olika material ger form åt olika känslor. Lera väcker helt andra 
medvetandenivåer än silkespapper, liksom blyerts kontra fingerfärg o.s.v. Hur 
patienten förhåller sig till bildytan – används hela papperet eller bara ena hörnet, 
håller sig bilden inom ramarna eller stänks färgen över hela rummet, målar 
patienten på stora eller små papper etc. – kan också ge en vägledning till 
förståelse i det terapeutiska arbetet. Det material som kommer till användning 
visar var patienten befinner sig och uttrycker dess lidande. 
     
 
 
6. Finns det några mallar/kännetecken i barnens egna bilder som man generellt kan 
säga tyder på något visst problem? (Mönster/figurer/färger etc.) 
 
En stor fördel med bildterapi är att man inte behöver bestämma symbolens 
betydelse. Patienterna kan få fortsätta måla tills de plötsligt själva förstår vad 
bilderna föreställer. En del symboler är universella medan andra har en personlig 
betydelse. Varje människa har ett eget bildspråk. Olika symboler har skilda 
betydelser för olika människor, och en viss symbols betydelse kan också skifta 
under terapins gång. 
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Tolkning inom bildterapi bygger ofta på patientens egna upplevelser och 
insikter. Bildterapeuten tolkar i regel inte direkt den omedvetna innebörden utan 
använder sin kunskap för att lättare försöka få patienten att ge uttryck åt 
emotionellt laddat material i skapandet. Patientens kreativitet kan enligt A. Alm 
alltför lätt förstöras av en terapeut som vet för mycket. 
      
 
7. Vad kan barnen ha varit med om som kommer till er? (dvs. vänder ni er till barn som 
har ett specifikt problem eller till alla som behöver terapeutisk hjälp oavsett orsak).  
 
Det framgår inte av boken om A. Alm specialinriktar sig på att hjälpa patienter 
med en viss sorts upplevelser, eller till alla som behöver hjälp, men hon skriver 
på sidan 34 att hon anser att bildterapi passar alla patientkategorier, från 
neurotiker till psykotiker.  
      
 
8. Arbetar ni enskilt med barnen/ungdomarna eller i grupper? 
 
Bildterapi kan bedrivas både individuellt och i grupp, med barn såväl som med 
vuxna. I gruppterapin blir de andra patienterna involverade i processen, vilket 
har både sina för- och nackdelar. Enligt A. Alm visar gruppmedlemmarna sig i 
högre grad för varandra och avslöjar sig tidigare i bild än i verbala terapier vilket 
är positivt. Några patienter kan dock på grund av rädsla för självutlämnande, 
dölja sig i försvarsbilder, (t.ex. vackra landskap och abstrakta mönster) eller 
måla av något motiv i rummet. Att kopiera andras bilder kan också ses som ett 
försvar eller vara ett uttryck för en inre tomhet. 
      
A. Alm har märkt att patienterna i sina bilder ofta bara ser det som de är mogen 
för och orkar med. Detta är en positiv sak som dessvärre kan förstöras när andra 
gruppmedlemmar ser och förstår betydligt mer i bilden. Något som kan leda till 
kommentarer som skrämmer och oroar ”konstnären”. I grupper med tidigt störda 
patienter kan det ibland därför vara nödvändigt att terapeuten skyddar 
gruppmedlemmarna mot gränslösa tolkningar från medpatienter, som kan ha 
svårt att skilja på eget och andras material i bilderna. 
 
 
9. Hur ofta och länge brukar barnen/ungdomarna komma till er? 
 
Grupper kan vara tidsbestämda och slutna, med samma deltagare hela tiden, 
eller halvöppna, där gruppmedlemmar kan sluta och nya komma till. Det är olika 
hur länge de pågår, men den halvöppna gruppen kan pågå under många år, även 
om den förändras hela tiden. För att ge trygghet och arbetsro anser dock A. Alm 
att det är viktigt att gruppen får vara intakt under en längre tid. Nya 
gruppmedlemmar kan därför, efter bedömningen, få vänta tills gruppen är redo 
att ta emot dem. Eftersom många  patienter mår väldigt dåligt av förändringar 
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och separationer är det även viktigt med planerade avslutningar. 
Gruppmedlemmarna måste meddelas om avslutningen långt i förväg så att de 
hinner förbereda sig på, och bearbeta sina känslor inför separationen.  
       
 
10. Vänder ni er till någon viss åldersgrupp? 
 
Boken beskriver både barn och vuxenterapi.  
 
 
11. Vilken/vilka utbildningar krävs för att arbeta enligt er arbetsmetod?  
 
För att arbeta som bildterapeut anser A. Alm att det krävs både en 
psykoterapeutisk och en konstnärlig utbildning samt en integrering av dessa. Det 
egna bildskapandet är viktigt ur flera aspekter. Hon anser att det är nödvändigt 
att terapeuten har en personlig erfarenhet av hur själva bildskapandet fungerar, 
är tränad i bildseende, samt har lärt sig uppleva färg och form eftersom det 
annars finns en risk att bilden och bildskapandet kommer i andra hand och att 
man lägger tonvikten på verbalisering och tolkningar. Bildterapeuten skall 
dessutom kunna ”känna” bilderna, inte bara se dem, eftersom man annars tappar 
bort det väsentliga med bildterapin. En annan anledning till att terapeuten själv 
bör vara förtrogen med bildskapandet är att det är en nödvändig förutsättning för 
att hon/han skall kunna vägleda patienten i dess kreativa process. 
    
 
Svenska föreningen för Bildterapi bedrev åren 1985-98 en bildterapiutbildning i 
egen regi. Utbildningen var tre- eller fyraårig och motsvarat drygt 60 poäng. 
Som förkunskaper krävdes en tvåårig konstutbildning, egen psykoterapi, 
yrkesbakgrund inom konstnärlig verksamhet samt arbete med människor inom 
vård och utbildning. Antagningen skedde genom intervjuer och arbetsprover. 
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Statens skolverks författningssamling 
 
Statens skolverks författningssamling (Nr 4-5) är utgivet av skolverket, 1998, 
och är ett tillägg till Lpo –94. 
 
I stycket om hur man skall bedriva bildämnet i skolan står det (sid 4) att det är 
grundläggande för undervisningen att eleverna utvecklar sin förmåga att skapa 
och kommunicera med bilder. Som lärare skall man sträva efter att stärka deras 
lust att arbeta med bilder. Undervisningen skall även möta elevernas behov att 
bearbeta och gestalta iakttagelser och uttrycka åsikter, känslor och erfarenheter i 
ett bildspråk samt utveckla deras känsla för bildens uttryckssätt. 
 
Eftersom vi lever i ett informationssamhälle där bilder spelar en stor roll skall 
eleverna i sin utbildning få kunskaper i och erfarenhet av att tolka, analysera och 
kritiskt granska bilder. 
 
Under rubriken Ämnets uppbyggnad och karaktär, är följande citat hämtat: 
”Bilden som språk och bildframställningen är centrala begrepp i ämnet. I 
bildundervisningen skall eleven utveckla sitt bildspråk och sin förmåga att på ett 
nyanserat sätt se på och förstå verkligheten. Bilden är ett språk, som kan 
användas för kommunikation och påverkan och kan förmedla upplevelser precis 
som det talade och skrivna språket. Det finns likheter mellan ämnena bild och 
svenska genom att undervisningen i båda ämnena syftar till att ge varje elev 
ökade uttrycksmöjligheter. 
  Undervisningen skall inriktas dels mot elevens egen bildframställning och 
kommunikation, dels mot kunskaper att avläsa, tolka och analysera bilduttryck i 
vår egen tid och vår kulturs historia.” 
     (Citat sid. 5) 
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RESULTAT 
 
Det finns några punkter/åsikter som är gemensamma för flertalet intervjuer och 
litteratur: 
 
• Bilden anses vara en mycket bra metod att använda i terapiarbetet med barn 

och ungdomar som varit med om traumatiska upplevelser. 
• Det finns flera olika bra bildmetoder men den fria bilden anses som ett av de 

bättre. 
• Det går bra att arbeta med bildterapi både enskilt med patienterna och i 

grupp. 
• Det är inte bra att personer utan en bildterapiutbildning försöker sig på att 

tolka barnens bilder. De jag intervjuat eller läst om som inte har denna 
utbildning är väl medvetna om detta och använder i stället bilden som en 
utgångspunkt i samtalet med barnet. Detta kan ske både enskilt och i grupp. 

• Det mest positiva med att använda sig av gruppterapi, till skillnad från 
enskild terapi, är att patienterna ser att de inte är ensamma om att ha blivit 
utsatta. Det finns andra som har varit med om samma sak och som verkligen 
förstår. 

 
Nedan har jag skrivit mina grundläggande frågeställningar och de svar jag fått 
från intervjuer och litteratur under arbetets gång. 
 
 
Frågeställningar 
 
Hur kan bilden användas i behandlingsarbetet med barn, med traumatiska upplevelser 
bakom sig? 
 
Bilden kan användas på många olika sätt när man skall hjälpa barn att bearbeta 
traumatiska upplevelser. De metoder som kommit fram genom intervjuer och 
litteratur är; 
 
Fri bild, ”patienten” målar vad han/hon vill. Fri bild används både i enskild-, 
och i gruppterapi. ”Patienten” får själv berätta om sin bild och sedan ger de 
andra gruppmedlemmarna och, eller terapeuten respons på detta. Samtalet kan 
ske både under tiden en bild skapas och när den är klar.   
 
Bilder med färdigmålade konturer. Barnen får själva, enskilt, färglägga bilderna 
och ev. lägga till saker de tycker skall vara med. Dessa bilder ligger som grund 
för samtal och går att arbeta med både i enskild terapi och i gruppterapi.  
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Tema bilder. Terapeuten bestämmer ett tema på det patienterna skall måla. Detta 
kan vara bra när enskilda patienter i gruppterapi avslöjar sig för snabbt och 
riskerar att bli utstötta. Man börjar då med mer neutrala teman och tar efterhand 
fram mer känsloladdade teman, när eller om gruppen blivit trygg. Patienten i sig 
ser oftast bara det den är mogen att se i sin egen bild, medan de andra 
gruppmedlemmarna efter egna erfarenheter kan se mycket mer. Detta kan leda 
till kommentarer som skrämmer och oroar. Terapeuten får då skydda den utsatta 
patienten mot gränslösa tolkningar från medpatienterna, som kan ha svårt att 
skilja på eget och andras material i bilderna. 
 
Tredje person. Om en patient klagar på att han/hon ex. har ont i kroppen ombeds 
denne att rita en människa på ett papper och sedan peka ut var det gör ont. 
Patienten visar således inte på sin egen kropp utan på figurens. Har en patient 
exempelvis blivit utsatt för incest/våldtäkt kan han/hon känna sig väldigt olustig, 
skamsen och äcklad av sin egen kropp. Genom att då få peka ut smärtan på en 
ritad kropp gör att det blir lättare för patienten att visa var smärtan sitter, 
eftersom den ”ligger utanför dem själva”.    
 
 
Symboldrama. Patienten ligger ner på en säng med slutna ögon och framkallar 
inre, mentala bilder. Terapeuten ber barnet/ungdomen tänka på en plats som 
känns trygg. Ett ställe eller en situation som de har positiva minnen till och som 
tillhör tiden före den traumatiska upplevelsen. Därifrån lotsar terapeuten barnet 
vidare genom de hemska minnena för att till slut komma till ett stadium då 
patienten kan se ”övergreppen” som en mörk del av sitt liv, men inte som hela 
livet. Målet är att barnet/ungdomen skall kunna lägga det jobbiga bakom sig och 
se fram emot framtiden. Med hjälp av de mentala bilderna skall patienten 
försöka få symboler på det som hänt. En elak styvpappa kan exempelvis bli en 
varg osv. Dessa inre bilder ritas sedan ner på papper och samtalas kring. Denna 
metod används enbart i enskild behandling. 
 
Ögonens rörelser. Patienten ligger ner och blundar samtidigt som han/hon 
mentalt letar sig tillbaka till en trygg plats före den (första) traumatiska 
upplevelsen. När patienten kommit dit, skall han/hon följa ledarens fingrar med 
ögonen. (Ledaren drar två fingrar fram och tillbaka som en pendel framför 
patientens ögon). Detta gör att informationen om ”trygghetsplatsen” bearbetas 
av båda hjärnhalvorna. Därefter skall de hemska upplevelserna bearbetas på 
samma sätt. Denna modell kan inte ensam användas i arbetet med att bearbeta 
ett större, massivt trauma, men det kan hjälpa till med delar av det.  
 
De två senaste övningarna är till för att locka fram de traumatiska upplevelserna 
från bakhuvudet, där de tenderar att ”gömma sig”, samt få dem att bearbetas 
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med båda hjärnhalvorna. Forskarna tror att båda hjärnhalvorna måste vara med i 
bearbetningen för att man skall få ett så gott resultat som möjligt. 
 
 
Vad kan/skall jag göra som lärare om jag misstänker, eller får bekräftat, att en elev 
genom sina bilder beskriver något hemskt den varit med om? 
 
Det är viktigt för barnet att någon vågar, och orkar lyssna på det, när det vill 
berätta vad som hänt. 
 
Som lärare har man anmälningsplikt, och måste anmäla till socialnämnden om 
man misstänker eller får bekräftat att ett barn far illa på något sätt.  
 
Om man är osäker på vad man skall göra kan man ringa till BUP (Barn och 
Ungdomspsykiatrin) och få vägledning. 
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Måste man vara utbildad bildterapeut för att kunna använda bilden som hjälpmedel i 
terapiarbetet med barn? 
 
Det är inte ett tvång, men naturligtvis en fördel, att man är utbildad bildterapeut 
när man använder sig av bildterapi i arbetet med att hjälpa barn som varit utsatta 
för traumatiska upplevelser. Särskilt om man ägnar sig åt att tolka barnens 
bilder. De flesta av de jag intervjuat, eller vars böcker jag läst, har ingen 
bildterapiutbildning, men de tolkar å andra sidan inte barnens bilder utan 
använder sig av dem som utgångspunkt i samtal med barnen.  
 
Annika Alm, som är bildterapeut och har skrivit avsnitten om bildterapi i boken 
Konstnärliga terapier (1999) anser dock att det krävs både en psykoterapeutisk 
och en konstnärlig utbildning samt en integrering av dessa för att använda sig av 
bildterapi i hjälparbetet.  
Hon anser att det är nödvändigt att terapeuten har en personlig erfarenhet av hur 
själva bildskapandet fungerar, är tränad i bildseende och har lärt sig att uppleva 
färg och form. Annars finns det en risk att bilden och bildskapandet kommer i 
andra hand och att man lägger tonvikten på verbalisering och tolkningar. 
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DISKUSSION 
 
Intervjuerna och litteraturen har givit mig väldigt mycket, både informations- 
och känslomässigt. Jag har fått ta del av små delar ur olika barns livsöden med 
en stark känsla av att detta inte får vara sant. Vi bor i ett underbart land med fred 
och demokrati med en i regel god livssyn, men ändå finns det barn som får utstå 
fler grymheter på en vecka än jag gjort under hela mitt liv.  
 
Eftersom mitt arbete vänder sig mot barn/ungdomar under behandling har jag i 
intervjun med personal från Eleonoragruppen valt att använda det 
sammanfattade ordet barn/barnen, trots att behandlingen finns till för alla från 
fyra år och uppåt. Ett alternativ vore att använda ordet patient, men eftersom 
detta ord relateras till sjuka tycker jag inte att det passar här då Eleonoragruppen 
vänder sig till de sjukas anhöriga. Många av barnen har fått utstå mycket p.g.a. 
de anhörigas missbruk, men många får även hjälp i tid och passar då inte att 
kallas patienter.   
 
Efter intervjuerna på BUP-Elefanten och Eleonoragruppen kände jag att jag 
saknade en intervju med en utbildad bildterapeut. Jag blev därför väldigt glad 
när jag fick kontakt med, och klartecken av, den kvinna som tidigare arbetat på 
BUP-Elefanten i Linköping och som jag visste var utbildad i ämnet. Veckorna 
gick dock utan att jag fick svar på mina frågor. Samma dag som jag beslutade 
mig för att ta kontakt med henne igen, fick jag mitt svar. Ett mycket 
genomarbetat och bra svar som jag tycker lyfter mitt arbete. Till nästa gång, om 
det nu blir någon, kommer jag dock att tillsammans med den som skall svara på 
intervjun fastställa ett slutdatum då jag vill få tillbaka svaret på intervjun. Som 
det var nu hamnade jag i en liten svacka där jag inte kunde fortsätta med arbetet 
förrän jag fått svar på intervjun. 
 
Möjligheten att få banda intervjuerna har varit oskattbar. Jag har i lugn och ro 
kunnat genomföra intervjuerna utan att behöva hejda den intervjuade mitt i en 
mening p.g.a. jag inte hunnit med att skriva. Nu kunde jag koncentrera mig på 
intervjun och sedan på inspelningen när allt skulle skrivas ned. Detta var 
speciellt värdefullt efter intervjun på BUP-Elefanten eftersom den samordnades 
med en annan intervjuare och berättandet inte utgick från mina frågor om 
bildterapi. Det var i stället en mer allmän genomgång av verksamheten. 
 
Det som förvånat mig mest under arbetets gång är att det är så få av dem som 
arbetar med bildterapi som faktiskt har en utbildning i ämnet. En annan sak är 
att de flesta enbart använder sig av ”traditionell” målning med kritor eller 
vattenfärg. De verkade inte tycka att det har någon större betydelse vilka 
materiel och tekniker som används, något som A. Alm (Konstnärliga terapier) 
hävdar att det har. Hon anser att olika material ger form åt olika känslor, vilket 
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då borde betyda att de som bara får en teknik och ett slags material till 
förfogande måste bli hämmade i sitt skapande och det terapeutiska arbetet. Det 
märks att A. Alm har en gedigen bildterapeutisk utbildning och erfarenhet 
bakom sig och att hon är väldigt medveten vilka förtjänster bilden har i 
terapiarbetet samt vilka falluckor som finns om man inte arbetar med den på rätt 
sätt. 
 
När man skall skriva ett arbete som detta är man tvungen att begränsa sig. Jag 
valde att ta reda på hur man kan arbeta med bildterapi med barn och ungdomar. 
Detta har gjort att jag inte beskrivit andra intressanta delar eftersom de handlat 
om bildterapi med vuxna människor. Efter att ha läst Konstnärliga terapier, har 
jag även fått upp ögonen för musik-, och dansterapi, vilka jag inte heller har 
tagit med i detta arbete. Jag hoppas dock att jag med hjälp av detta inpasset kan 
få någon läsare att bli intresserad att läsa och ta del av hela boken.  
 
Även om jag beundrar och uppskattar alla personer som försöker hjälpa barn att 
bearbeta traumatiska upplevelser tror jag att outbildad personal går miste om 
mycket av bildterapins förtjänster. Har man otur kanske man till och med kan 
göra saken värre för patienten om man t.ex. river upp sår som man inte har 
tillräcklig kunskap för att hjälpa till att reparera. Detta tror jag dock inte är 
någon större risk för dem jag intervjuat eller vars böcker jag läst, eftersom de 
alla har någon slags terapeutisk utbildning, även om den inte handlat om just 
bildterapi. Däremot missar nog många av dem flera av bildterapins fördelar. 
 
Jag tycker att det är skönt att författarna och ”intervjuoffren” uttryckligen säger 
att de inte är ute efter att tolka barnens bilder hur som helst utan tillräckliga 
förkunskaper om vare sig bildterapimetoder eller barnen de träffar. Inte ens de 
utbildade bildterapeuterna utgår enbart från bilderna utan frågar barnen vad det 
är de målar och varför. Jag tror nämligen att det är lätt att man ser saker som inte 
finns, och missar saker som patienten inte riktigt kan förmedla i sina bilder. Jag 
anser därför att det är av stor vikt att man får i gång ett samtal med 
barnet/ungdomen så att det inte sker några fatala misstag. 
 
För att kunna bearbeta en eller flera traumatiska upplevelser och känslorna kring 
dessa är det viktigt att man inte sluter sig och stänger inne sina känslor. För att 
kunna gå vidare i livet måste man försöka ta itu med det svåra även om det gör 
ont. Detta kan göras på många olika sätt. Man kan prata med familj och vänner, 
gå till psykolog eller terapeut, skriva dagbok, eller måla etc. Jag tror att man får 
ett snabbare och bättre ”resultat” om man använder alla sina sinnen, det är därför 
jag tror att bildterapi är väldigt effektivt. Man skapar med handen, ser och 
samtalar kring processen och resultatet samt hör sig själv resonera och får 
respons från en ”insatt” person. Det är naturligtvis bäst om denna person är 
utbildad bildterapeut, men även en nära vän kan vara ett bra ”bollplank”. Risken 
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är bara att vännen, till skillnad från terapeuten eller psykologen, kanske inte 
klarar av att ta in och behandla all smärtsam information. Det finns dock många 
personer som inte fått, eller vågat söka hjälp, som själva kommit sig för att måla 
ner sina känslor och upplevelser och märkt av en stor mental förbättring. En del 
visar i sina bilder hur de känner sig, andra vad som har hänt och några hur de 
hämnas på förövaren/förövarna. Många målar även en serie av bilder där alla 
dessa delar och känslor kommer fram.      
   
Som lärare och medmänniska måste jag försöka verka för att inget barn, eller 
vuxen, blir utsatt för hemskheter. Detta kan kännas ogreppbart, och omöjligt, 
men hjälper man ett barn att undkomma en tragedi, eller kan hjälpa någon att få 
hjälp att bearbeta något som redan inträffat, har man gjort en stor insats för 
honom/henne. I förebyggande syfte kan man arbeta med att stärka barnens 
självförtroende och förmåga att säga nej till sådant som inte känns/är bra för 
dem. Med detta menar jag saker som att börja med droger, följa med okända 
människor, bli utnyttjad av andra m.m. I skolan skall man arbeta mot mobbing 
och vara uppmärksam på om en elevs beteende förändras på något sätt. Han/hon 
kan bli utåt agerande, alldeles för ”kärvänlig”, avskärma sig, eller försöka begå 
självmord mm. Det viktiga är att vara lyhörd och göra klart för eleverna att man 
finns till för dem och är villig att lyssna om de behöver prata om något. Som 
lärare har man även anmälningsplikt. Så fort man bara misstänker att ett barn far 
illa på något sätt måste man anmäla detta till socialnämnden. 
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