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KUNSTTERAPI 

       Kunstterapi - på barnets primisser 

 Lar barnet være i kontakt med sin egen verdensmester

 Gir barnet frihet til å uttrykke sitt indre 

 Gir barnet følelse av mestring og egenverd www.verdensbestecarlsson.no

http://www.verdensbestecarlsson.no
http://www.verdensbestecarlsson.no


KUNSTTERAPI OG BARN

Begreper og forståelse av egne følelser kan være uoversiktlig og 
vanskelig for et barn og uttrykke kun gjennom det verbale. 
Kunstterapi kan legge til rette for at barnet også kan få utrykt 
seg gjennom imaginasjon og symboler - som er et språk barnet 
kjenner.  Kunstterapeuten ønsker å skape et rom uten 

forventninger og press. 
Det terapeutiske rom skal 
være en trygg ramme for 
barnet å utfolde seg i, 
sammen med den voksne.  
Dialogen oppstår gjerne 
naturlig gjennom det 
uttrykte mediet. Noe av 
målet vil være å få barnet i 
kontakt med sine iboende 
ressurser og livsutfoldelse. 

Kunstterapi kan lette et indre trykk 
av uro og angst, sorg og depresjon, 
traumer og uforløste følelser. Dette 
kan foregå på et ubevisst plan for 

barnet gjennom bl.a. symbolikk. Ved å 
uttrykke seg gjennom maling, tegning, 

modellering, eventyr, skriving, 
bevegelse, musikk og lek, kan barnet 
åpne opp for temaer som ellers kan 
være vanskelige å uttrykke eller 

komme i kontakt med.

KUNSTTERAPEUT TONJE GRY CARLSSON

Utdannelse fra Danmark - en fireårig 
opplevelsesorientert psykoterapeutisk utdannelse fra 
Institut for Kunstterapi som er basert på Carl Gustav 
Jungs analytiske psykologi

BAKGRUNN !

Bakgrunn som allmennlærer med tillegg grunnfag 
spesialpedagogikk. Har jobbet med barn og unge med 
utviklingsforstyrrelser, voksne med utviklingshemming, 
voksne med rusproblematikk, ungdom og voksne 
innenfor psykiatri og med unge med 
minoritetsbakgrunn. Har fire barn i alderen fra 4 til 17 
år - to biologiske og to «bonus» barn. 

ENKEL OG GRUPPETIMER!

Tilbyr enkelttimer:       pris 1 time - kr 400,- 

        1 1/2 time - kr 600,- 

1. time er uforpliktenede og 
til halv pris.

Tilpasser tilbud til grupper, 
prisen avtales.

PRAKTISKE 
OPPLYSNINGER

Holder til i koselige lokaler i 
Kong Sverresgate 4, 2 etg. i 
Tønsberg.  Tilbyr også praksis 

utenfor egne lokaler og kan tilpasses til instutisjoner 
innenfor helse og barnevern.

En trenger ingen kunstneriske erfaringer fra før.  Du 
er meget velkommen til å ringe eller sende mail for 
spørsmål og en prat.  Velkommen verdens beste deg :)

OM VERDENS BESTE 
CARLSSON


