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Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen handlar om hur man kan utforma och använda trädgård i terapi och 

undervisning för barn med diagnosen autism. Jag har med hjälp av litteraturstudier av 

befintlig forskning om terapiträdgård och naturens betydelse för hälsan samt intervjuer med 

två lärare och en arbetsterapeut skapat ett förslag till utformning av en trädgård på en skolgård 

som hör till ett resurscentrum för barn med diagnosen autism i Borlänge. Mitt förslag är att 

trädgården ska vara en snitslad bana med fyra trädgårdsrum efter vägen. Rummen är indelade 

i de fyra grundfärgerna gult, grönt, rött och blått. Ledord som sinnesstimulering, färgterapi, en 

tydlig struktur i designen och tydliga arbetsscheman för en elevs uppgift har varit viktiga i 

utformningen. Jag har också fokuserat mycket på användningen av trädgårdsrummen och min 

målsättning har varit att rummen ska kunna användas bl a för motorisk träning, finmotorisk 

träning, stimulering av sinnena, rekreation, återhämtning från stress, och att umgås med andra 

barn. En målsättning med utformningen är att den ska ses som ett koncept som går att 

använda i många sammanhang, på andra skolgårdar, som lekparker eller i mindre form i en 

hemträdgård. Även om min målgrupp är barn med diagnosen autism så anser jag att alla barn 

kan ha nytta av en sådan här trädgård därför att jag tror att alla barn behöver den struktur, 

ordning, sinnesstimulans och rekreation som den erbjuder.  
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1. Inledning 

1.1 Inledning 

 

Det har på senare tid bedrivits mycket forskning om trädgårdsterapi och helande trädgårdars 

effekter på människor. Om man spenderar tid utomhus innebär det ofta att man får möjlighet 

att röra sig mer. Utomhus värderas och aktiveras andra färdigheter än de rent verbala. 

(Dahlgren et al 2007, s. 114-115).  

En pionjär inom lekterapi är Yvonne Lindqvist som 1956 startade ett lekterapi program på 

Umeå universitet. Yvonne Lindqvist påbörjade arbetet med det idag ganska starka bandet som 

finns mellan lekterapi och trädgårdsterapi. Hon kom bl a på sätt att ge barn som inte kunde gå 

ut själva kontakt med utemiljö. Nedan följer ett exempel där hon beskriver naturens betydelse 

i terapi.   

Händelsen i fråga berörde en cancersjuk pojke som var sängliggande. Yvonne kom in till 

honom med blommor, mossa, bär och svamp och gjorde en miniskog inomhus. En annan dag 

tog hon in en kvist med bär. När de blivit mogna spred hon ut dem på tidningspapper och 

låtsades att hon plockade dem i skogen. Pojken härmade Yvonne och plockade försiktigt 

bären ett och ett med stor glädje. (Cooper & Barnes 1999, s. 330).  

Ett annat exempel på naturens betydelse för hälsan hittas i trädgården Lucas gardens i 

Australien vilken är utformad för barn med olika handikapp. Trädgården har olika 

aktivitetsstationer, bl a ett bord där barnen kan utforska olika naturobjekt såsom insekter och  

växter. Det finns också ett ”splashtable” där barnen kan leka med vatten. Trädgården 

innehåller också växter med taktila värden, dvs att växterna stimulerar sinnena. (Cooper & 

Barnes 1999, s. 357)  

 Det är viktigt hur man utformar barnens miljöer både inne och ute. Min avsikt med den här 

uppsatsen är att skapa en trädgård för barn med diagnosen autism. Trädgård och undervisning 

i trädgårdsmiljö kan vara en god hjälp för barn med diagnosen autism i deras utveckling.  

 

1.2 Syfte 

 

Att med stöd av intervjuer med lärare, specialpedagog, arbetsterapeut samt litteraturstudier, 

undersöka hur trädgårdar och utemiljöer kan utformas och användas på ett sätt som främjar 

barn med diagnosen autism i deras utveckling. Att med hjälp av det materialet och studier i 

designmetodik beskriva hur trädgård kan användas och utformas i terapi och undervisning för 

barn med diagnosen autism.    
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1.3 Frågeställning  

 

Hur kan trädgård användas i terapi och undervisning för barn med diagnosen autism?   

  

2. Bakgrund  

2.1 Teorier inom trädgårdsterapi och naturens betydelse för hälsan  

 

Den svenska miljöpsykologiforskaren Patrik Grahn har gjort många studier på barn och deras 

utemiljö. Han har utifrån sina studier tagit fram åtta karaktärer som är viktiga i en 

utomhusmiljö för barns sinnliga, fysiska och mentala utveckling. Karaktärerna beskrivs 

närmare nedan i punktform. 

1. Rofylld 

 Här råder ro med enbart ljud från vind, vatten, fåglar och insekter. Det finns inga störande 

aktiviteter som buller eller starka ljud. 

2. Vild  

Fascination inför den vilda naturen. Växter ser ut att vara självsådda. Det finns stenar, mossa och 

grenar. Mystik och gamla stigar finns på platsen.    

3. Artrik 

Här finns en mångfald av djur och växtarter.  

4. Rymd  

Den här ytan erbjuder en vilsam känsla av att man är i en annan värld. Det kan vara en 

avgränsad del av en trädgård eller en skogsdunge.  

5. Allmänning  

En öppen plats såsom en äng eller gräsmatta för möten, bollspel, lek och picknick.  

6. Refug 

 Det här är en liten, omgärdad och trygg plats där man kan vara för sig själv för att koppla av, 

experimentera och leka.  

7. Samvaro 

En plats där människor möts för att ha trevligt och umgås.  
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8. Kultur  

En plats som är laddad med symbolik som hänför sig till människors värderingar.  

 

Patrik Grahn har också studerat vad som skiljer lek inomhus från lek utomhus. Han har funnit 

att vid lek utomhus är inslagen av sinnlighet och vidlyftighet fler. Utomhus finns mer plats att 

röra sig fritt och att uppleva andra ljud och temperaturer. Det leder till att miljön blir en aktiv 

deltagare i leken. Det kan t o m kännas som att miljön leker med barnen mer än att barnen 

leker i miljön varför en spontan dynamik i leken uppstår. Om man ser till hur lekarna fördelar 

sig på gården rent rumsligt så framträder följande lekområden. 

 

1. Entrézon  

Entrézonen är gränsområdet mellan ute och inne.   

2. Lekbaser 

Det här är dynamiska centra på gården där flera barn kan leka tillsammans. De här platserna bör 

innehålla buskage, stenblock, vatten växter mm.  

3. Lugna områden 

De här platserna är viktiga för att ge barnen en möjlighet att få vara ifred eller vila. Barnen får 

tillfälle att fantisera och fundera. De kan prata med en kompis eller göra egna sinnliga 

upptäckter av det som finns runt omkring.    

4. Anhalter  

 

Det här är mindre områden eller vrår där man t ex kan gömma en skatt. Det kan också vara   

platser som lärarna inte känner till.  

 

5. Dynamiskt område  

Det här är öppna platser där barnen kan springa, leka, cykla, rulla runt eller klättra. barnen övar 

sig på avstånd, kroppsspråk, rörelser och fysisk kontakt. De här ytorna finns oftast mellan de 

andra lekbaserna. 

6. Platser för utpräglat sinnliga lekar  

Sandlåda, buskage, vattenspel mm är alla platser som inbjuder till sinnliga upplevelser av olika 

material. Alla plaster har sin unika karaktär.   

7. En gradient från trygghet till utmaningar  

Det ska finnas utmaningar för både stora och små. Det kan vara skogsbryn, klätterträd eller stora 

stenar. De här områdena fungerar bäst på en naturtomt där de finns naturligt. Gemensamt för alla 

platser som har undersökts och fungerat bra är att de innehåller någon typ av naturmark och att 

de är större än 5000 kvadratmeter. Barnen ges därför större möjlighet att sväva ut i fantasier och 

vara kreativa. Platserna är mångdimensionella. Med mångdimensionell menas att de innehåller 

ett flertal uttryck för färger, dofter, former och ljud. (Dahlgren et al 2007, s. 60-67).   
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En annan framstående forskare inom området är Roger Ulrich. Han fokuserar på 

känslomässiga och fysiologiska reaktionsmönster och har tittat på mönster som kan främja 

stressreduktion. Han utgår från systemet att slåss eller fly när det handlar om att lösa en 

stressig situation. Han antar att det här systemet bygger på en inbyggd känslomässig respons 

som innebär att man väljer en beteendestrategi. Hans teori bygger på att människan genom att 

vara i naturliga miljöer omedvetet byter ut negativa stresskänslor och tankar mot positiva 

sådana när man upplever mönster i miljön. Ulrich har genom sina studier kommit fram till att 

människan känner sig tryggast i en miljö där det finns närhet till vegetation och vatten. 

(Johansson & Kuller 2005, s. 272-274). 

Ytterligare två framstående forskare inom området är Stephen och Rachel Kaplan. Deras teori 

om återhämtning av koncentrationsförmågan bygger på människans kognitiva resurser och 

särskilt förmågan att medvetet rikta sin uppmärksamhet. När en person t ex kör bil eller ska 

hålla föredrag måste denne koncentrera sig. När densamme t ex går i skogen eller gör något 

som inte kräver en koncentrerad uppmärksamhet innebär det inte alls samma ansträngning. 

Därför är det viktigt att vila efter något ansträngande. Om man inte får den nödvändiga vilan 

kan man få svårt att planera och få nedsatt självkontroll.  Den sortens utmattning kan leda till 

utbrändhet. Enligt Kaplan och Kaplans teorier så finns det fyra olika faktorer som leder till 

stressreducering.  

Den första faktorn är fascination. När människor upplever en fascination utan ansträngning är 

det inte krävande. Man kan förnya förmågan att rikta sin uppmärksamhet. Fascinationen 

uppstår i ett byte mellan person och miljö. Fascinationen behöver också kombineras med 

andra faktorer. En sådan faktor är att ”vara borta” eller att psykiskt och fysiskt ta en paus från 

det vardagliga arbetet och tillhörande krav. Den tredje faktorn är omfattning, känslan av att en 

fysisk, förståelig miljö som ger oss möjlighet till återhämtning kan vara spännande och 

förståelig på samma gång.  

Kompabilitet är den fjärde faktorn. Den omfattar människors intresse och det stöd som kan 

hämtas från miljön för deras verksamhet och miljökrav. Det råder kompatibilitet om det finns 

en god överensstämmelse med vad en person vill göra, kan göra och måste göra i den givna 

miljön.  Enligt Kaplan så är det lättare att uppleva de här faktorerna i en naturlig miljö bl a för 

att den påminner oss medvetet och omedvetet om vårt biologiska ursprung. (Johansson & 

Kuller 2005, s. 269-272)  

Forskare har tagit fram grundläggande antaganden om ett barns utveckling av lek och hur 

utemiljön kan användas i helande trädgårdar för barn.  Ett antagande är att utomhuslek är 

viktigt i ett barns hälsosamma utveckling. Genom design kan kvalitén på en lekmiljö utomhus 

starkt påverka vidden och djupet av lekaktivitet och attraktionen i att använda miljön för barn. 

Både den danska landskapsarkitekten C th Sörensson och Lady Allen Of Hurtood som var en 

tidig pionjär inom landskapsarkitektur förstod att barns utemiljöer måste utformas på ett sätt 

som främjar barns engagemang i sin omgivning. Det här hade stor betydelse för att man 

började frångå uppfattningen av att en lekplats skulle vara fixerad och utrustad på en plats.   
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Vidare är vikten av natur viktigt i barns lekutveckling. Natur kan utformas i miljön på ett 

sådant sätt att barn kan ha en intim kontakt med de grundläggande elementen i livet. Solljus, 

frisk luft, jord, vatten, växter och djur. Nästa antagande är att ett tränat lekledarskap och en 

lekfull personal kan öka omfattningen, utmaningen och kreativiteten av både inomhus och 

utomhuserfarenheter på ett helt annat sätt än vad som är möjligt i en situation som inte leds av 

någon.   

 

Det fjärde antagandet är att genom att binda ihop inomhus och utomhusmiljön och därigenom 

möjliggöra att kunna se och uppleva natur inifrån, samt att det ska var enkelt att gå ut kan vara 

bra att tänka på i en utformning. Detta kan överbryggas av lekledare, terapeuter, 

trädgårdsterapeuter, barnspecialister och specialpedagoger. (Cooper & Barnes 1999, s. 326-

328). 

 

 

 

 2.2 Trädgårdsterapins historia 

 

Landskapsarkitektur för barn har utvecklats under mer än 50 år. Den i texten tidigare nämnda 

pionjären  Lady Allen of Hurtwood besökte i mitten av 40-talet lekplatsen  EMdrup 

Adventure Playground i Köpenhamn som hade utvecklats av den danska landskapsarkitekten 

C.th Sörensson. Här uttryckte äventyrliga lekplatser konceptet att barn kunde skapa sina egna 

samhällen genom att verka i den fysiska miljön under ledning av lekledare. Hon utvecklade 

liknande lekplatser i London för familjer traumatiserade av bombningarna och bränderna 

under andra världskriget.  

Senare utvecklade hon rörelsen till att innefatta barn med särskilda behov, det började med 

byggandet av Handicapped Adventure Playgound Association 1970 förkortas HAPA. Där 

arbetar människor ute för att främja hälsa för barn med särskilda behov. På senare tid har det 

också blivit alltmer populärt med djurfarmer och ridterapi. Helande trädgårdar för barn är ett 

ganska nytt fenomen i det medicinska fältet trots att trädgårdsterapi har använts inom vård 

och behandling ända sedan romartiden. Romarna ansåg att fältsjukhusen borde ligga i 

natursköna områden för att snabba på tillfrisknandet. (Johansson & Kuller 2005, s. 245; 

Cooper & Barnes 1999, s. 323-325).  

  

2.3 Olika trädgårdsterapier  

 

Trädgårdsterapin har utvecklats mycket under de senaste åren och täcker ett brett område av 

innehåll och klienter. Många vuxna ser naturen som en restorativ och terapeutisk miljö i deras 

vardagliga liv. Naturen är näring för själen. Om ett av våra sinnen är skadat tar ett annat sinne 

vid.  Blinda har t ex ofta en otrolig förmåga att höra och känna. Sinnesträdgårdar har blivit 
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alltmer populärt och det finns många exempel på lyckade projekt, bl a Sinnenas trädgård i 

Solna och rehabiliteringsträdgården på Alnarp. Aromaterapi, musikterapi och dansterapi är 

behandlingsformer som också börjar användas mer och mer.  

Trädgårdsmiljöer är viktiga för barn därför att barn lever genom sina sinnen. När de leker och 

därigenom upptäcker sin närmiljö engagerar de sig. Många forskare är idag överens om att 

barns lärande måste börja med den grundläggande erfarenheten om den verkliga världen, 

annars blir lärandet en ogrundad abstrakt upplevelse utan koppling till verkligheten. (Marcus 

& Barnes 1999, s. 333)  

 

2.4  Olika typer av terapi trädgårdar   

 

På senare år har olika typer av terapiträdgårdar vuxit fram. En av terapiträdgårdarna är den 

formella terapiträdgården. Det är en trädgård som ofta är utformad för en speciell målgrupp 

och som behöver ett specialdesignat landskap för att tillhandahålla särskilda terapeutiska 

strategier. En annan variant är den informella lek och terapiträdgården. I den trädgården är det 

viktigt med ett aktivt deltagande från barnen och föräldrarna i trädgårdsprocessen. Det främjar 

friheten att välja för barnet och mångfaldigheten. En sådan trädgård kan balansera upp den 

medicinska miljön där barnet inte har någon kontroll.  Ytterligare en variant är den informella 

promenadträdgården som fokuserar på återhämtning. Här får barn och föräldrar möjlighet till 

meditation bön och avkoppling. Man strävar efter att få en blandning med olika miljöer. 

Miljöerna är avsedda för avskildhet, att sitta, sociala aktiviteter och sinnesstimulerande 

aktiviteter. Färg, textur, doft, fjärilar och fågelsång är ofta förekommande inslag. Det hålls en 

hög kvalité på estetiska omgivningar och speciella landskap för barn byggs upp. Den sista 

varianten är den samhällsbaserade multifunktionella trädgården. Här har man inriktat sig på 

olika beteendeprogram för att passa många olika typer av människor. (Cooper & Barnes 1999, 

s. 323-362 ) 

 

2.4.1 Ett exempel på en terapiträdgård för barn   

 

The Lucas garden school i Australien är en specialinriktad utbildningsfacilitet inriktad på barn 

med särskilda behov i en förort till Sydney och är sammankopplat med ett närliggande 

sjukhus. Skolan byggdes 1938. Rektorn kom på idén att utnyttja de existerande skolgårdarna 

som var i dåligt skick till att bygga trädgårdar. Idag åker ca 50 barn varje dag från det 

närliggande sjukhuset, hälften av de bor permanent på sjukhuset p g a sina olika handikapp. 

De flesta av barnen sitter i rullstol. Mittpunkten i trädgården är den sensoriska delen som är 

omgiven på tre sidor av skolbyggnader. Trädgården skapades genom att konstruera en scen av 

kurviga upphöjda platser som ramar in flera aktivitetsstationer och erbjuder utrymme för 

permanenta planteringar som främjar sinnesstimulering. Här finns bl a ett texturbord där man 

kan utforska olika naturobjekt och ett vattenbord där man kan leka med vatten. Båda 
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aktiviteterna är utformade så att man antingen kan stå eller sitta när man utför de. (Marcus & 

Barnes 1999, s. 355-362).   

 

2.5 Autism 

 

Begreppet autismspektrum är ett samlingsnamn för flera olika tillstånd med gemensamma 

begränsningar inom de tre områdena social interaktion, kommunikation och 

föreställningsförmåga. Autismspektrumet omfattar diagnoserna autism, Aspergers syndrom, 

aypisk autism och desintegrativ störning. (www.autism.se) tillgänglig 17/11 2009.  

Autism är en medfödd eller tidigt förvärvad genomgripande funktionsnedsättning vars 

symptom visar sig före tre års ålder. Autism förekommer ofta tillsammans med andra 

funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, epilepsi, syn och hörselskador. Det är fler 

pojkar än flickor som får diagnosen. (www.autism.se) tillgänglig 17/11 2009.  

 Människor med diagnosen autism ser ofta världen ur ett detaljperspektiv vilket gör att 

omvärlden kan kännas väldigt rörig. En autistisk person kan ofta komma ihåg detaljer väldigt 

tydligt men kan ha svårt att ta sig fram till kärnan av informationen, att kunna se vad som är 

viktigast. Personer med autismspektrumtillstånd beskriver ofta situationer sakligt, men kan 

missa helheten och det sociala sammanhanget. En person med autism kan säga till en annan 

person att hans eller hennes tröja har en ful färg för att han eller hon tycker det men förstår 

inte den sociala ”koden” att personen man sa det till kanske tar illa upp. I vårt samhälle väljer 

vi ofta att inte kommentera en sådan sak, att vi tyckte att tröjan hade en ful färg. Det här det 

här kan leda till ett slags socialt handikapp, att man inte kan förstå den sociala strukturen i 

samhället.  

En person med diagnosen autism har ofta ett stort behov av ordning. När ordningen i deras 

värld blir svår att förstå skapar de sig en egen ordning. Det kan vara att de alltid måste göra 

saker i en viss följd eller att saker måste stå på ett visst sätt. I exempelvis filmen ”Rain man” 

envisades Dustin Hoffmans rollkaraktär med att måndag alltid skulle vara spagettidag, att 

hans säng alltid skulle stå under ett fönster och skorna framför sängen och att lönnsirapen 

alltid måste ställas på bordet före pannkakorna. Behovet kommer av att en autistisk person är 

frustrerad över att inte förstå sin omvärld och om det blir fel i denna skapade ordning kan de 

få ett stort utbrott och det kan bli kaos. (Peeters 1994, s. 173-174)  

 

Ett barn med diagnosen autism kan ofta bli stressat av sinnesintryck. Det är vanligast 

förekommande att barnet blir stressat av bullriga miljöer och höga ljud. Ofta upplevs ljuden 

annorlunda och ibland kan de vara direkt smärtsamma. Synintryck från starkt solljus och 

färger kan vara besvärligt. Det är även ganska vanligt med en fascination för ljusreflexer. En 

person med autism kan fastna i att titta på en ljusreflex en lång stund. Överkänslighet för 

dofter förekommer och barn med diagnosen autism kan också undertolka smärta eller kyla 

som kan ge skada eller dölja ohälsa.  

http://www.autism.se/
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Att arbeta med synintrycket är viktigt eftersom det här för många med diagnosen autism är det 

lättaste sättet att ta till sig information. Det finns ett begrepp som kallas ”theory of mind” som 

bygger på att man ska förstå att andra människor tänker, att de tänker andra saker än jag och 

att andra inte automatiskt förstår mina tankar. Om man har diagnosen autism har man ofta 

svårt att kommunicera med andra människor, att förstå sociala sammanhang, och har ofta 

svårt att förstå signaler som vi människor ger varandra, det kan t ex vara att vi ibland säger en 

sak men menar en annan. Det kan innebära svårigheter att klara sig i sociala sammanhang och 

i yrkeslivet vilket innebär att personen riskerar att bli mer och mer isolerad. (Adolfsson & 

Thiger 2008, s. 2-3)  

Svenska forskare arbetar idag efter konceptet habilitering som är ett sätt att arbeta där man 

fokuserar mer på barnets möjligheter istället för rehabilitering tillbaka till något som aldrig 

har existerat. (Cooper & Barnes 1999, s. 327-328) Den målgrupp som jag har inriktat mig på 

är barn som har ett permanent fysiskt eller mentalt handikapp och som inte tillfrisknar från 

något.  

 

3. Metod  

 

Litteraturstudie, intervjuer med en lärare, en specialpedagog och en arbetsterapeut samt 

studier i designmetodik.  

 

3.1 Litteratursökning  

 

Jag har försökt att hitta ett så brett underlag som möjligt för att kunna argumentera för mina 

teorier om hur trädgård kan användas och utformas i terapi och undervisning för barn med en 

autistisk diagnos.   

Det här är utfallet efter min informationssökning i databaser.  

I Google scholar sökte jag på  autistic children and horticultural therapy 229 träffar, autistic 

children  and horticulture 431 träffar. Horticultural therapy and children 6110 träffar.  

I Academic search elite sökte jag på  horticultural therapy 9 träffar, horticultural therapy and 

children 1 träff, children  and gardening 26 träffar,  

Uppsatser.se Här använde jag sökorden trädgård, trädgårdsterapi, autistiska barn och 

trädgårdsterapi och fick sammanlagt 72 träffar.  

Trots att jag har lagt mycket tid på att leta efter vetenskapliga artiklar och uppsatser har jag 

inte hittat så många. De avhandlingar och uppsatser jag har använt var de som var mest 

relevanta för mitt ämne.  
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1.  Avhandlingen, Design guidelines of a therapeutic garden for autistic children 

av Bonnie B. Hebert 1978 

B.M.Ed., Loyola University, 1978 M.Ed., University of New Orleans, Hittad 

på sökorden horticultural therapy and children   i google schoolar  

 

2.  Uppsatsen,Trädgårdsdesign för hörselskadade-anpassad utemiljö för elever vid 

Silviaskolan i Hässleholm. 

Examensarbete inom Trädgårdsingenjörsprogrammet av Bodil Persson 2007 

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap SLU – 

Alnarp. Hittad på uppsatser.se.    

3.  Avhandlingen, An exploration of children’s gardens, reported benefits 

recommended elements and preferred visitor autonomy av Mark Alan Miller 

2005 The Ohio State University. Hittad på sökorden horticultural therapy and 

children i google scholar.   

 

4.  Studien, An Exploratory Study of Sensory Gardens av Hazreena Hussein. 

Tillgänglig 18/11 på fandangodesign.com 

 

5.  Uppsatsen, Lekplats för alla av Therese Norberg. 2008  

Dept. of Landscape Management, Design and Construction, Examensarbeten 

inom Landskapsingenjörsprogrammet vol. 2008:2. Hittad på Uppsatser.se   

 

 

3.1.1 Genomgång av litteraturen   

 

De olika syftena för respektive arbete jag har hittat är ganska lika. Hebert, Miller och Persson 

tar alla upp strategier för hur man kan utforma trädgårdar för människor med särskilda behov 

men också för barn överhuvudtaget. Syftet i Hazreena Husseins studie är att reda ut för och 

nackdelar med terapeutiska trädgårdar enligt olika forskare. Uppsatsen av Therese Norberg 

har som syfte att undersöka hur man gör en lekplats tillgänglig för barn med funktionshinder 

och att undersöka hur man kan skapa en lekplats så att barn oavsett funktionsförmåga kan leka 

tillsammans samt att göra en exempelsamling med olika produkter och författarens egna idéer.  

Metoderna i Heberts avhandling är intervjuer, litteraturstudier om forskning på 

naturupplevelser och intervjuer med terapeuter, lärare, logoped och sjukgymnast. Miller har 

gjort en litteraturstudie om nuvarande forskning om barnträdgårdar och fördelarna med 

trädgård och växtbaserad inlärning för barn och vad en barnträdgård borde innehålla utifrån 

olika synsätt och förhållningssätt. Den andra metoden är att han har diskuterat vad en trädgård 

för barn borde innehålla och hur den borde byggas upp på ”The Annual Youth Garden 

Symposia” som hölls av ”The American Horticultural Society” (AHS) och var den första 
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kongressen om växtbaserad inlärning 2004. Han har också tittat på vad olika författare och 

organisationer har rekommenderat för innehåll i en trädgård för barn.  

Hussein har i sin studie utforskat 14 sinnesträdgårdar i England. Åtta av dem är designade av 

landskapsarkitekter. En av dem är  ett hälsocenter för vuxna, en annan är en förskola och en 

tredje öppen för en allmänhet. Resten är trädgårdar anpassade för barn med särskilda behov. 

Studien innehåller också intervjuer med designers, lärare, terapeuter, och en huvudexpert på 

området. Norbergs metod var en litteraturstudie, studie av tidigare undersökningar om ämnet 

och besök på olika lekplatser. Svenssons metod är en litteraturstudie och en utformning av 

trädgård för hörselskadade.  

 

3.1.2 Sinnesstimulering 

 

Från Hebert, Millers och Svenssons avhandlingar och uppsats finns ganska många paralleller 

när det gäller innehållet. De har alla tre kommit fram till att det är viktigt att trädgården 

innehåller sinnesstimulerande element såsom vatten, växter, träd och buskar som doftar, har 

en spännande textur, låter, och har ett intressant utseende och att miljön erbjuder motorisk 

träning. Det är också bra om trädgården innehåller naturinslag och lockar till sig djur och 

insekter. Att miljön främjar kreativitet, fantasi och är inspirerande och stärkande är givande. 

Både i Heberts avhandling, Husseins studie och Norbergs uppsats var ett av resultaten att det 

är viktigt att observera hur barnen leker och beter sig innan en utformning görs så att den 

riktar in sig på rätt målgrupp. I Heberts avhandling kom man också fram till att det är viktigt 

med samarbetet med terapeute, logopeder och sjukgymnaster för att kunna utforma trädgården 

på bästa sätt. Tre viktiga fördelar enligt Hebert med helande trädgårdar för barn med autism är 

stressreducering, lättnad från fysiska handikapp eller medvetenhet om de och förbättring i 

känslan av välbefinnande.  

 

3.1.3 Viktiga inslag i designen 

 

Inslag som visat sig betyda mycket är säkerhet, trygghet och övervakning. Trädgården ska ha 

skydd runt alla sidor men ändå vara spännande att gå in i. Det ska inte finnas några hinder för 

barnen så att de kan snubbla. God planering och regelbundenhet är viktiga inslag både inne 

och ute för autistiska barn. Stora fria ytor är bra därför att barnen får möjlighet att göra stora 

gester och få utlopp för sina fysiska behov. Grindar och/eller staket är viktigt så att de inte kan 

gå iväg själva. De förstår inte alltid orsak och verkan, att de kan bli överkörda om de går ut på 

vägen. Trygga hörnor med växter är bra så att barnen kan gå undan och vara i fred. Olika 

redskap för att öva upp motoriken såsom barrar och ringar är bra.  

Det är bra med olika miljöer som inbjuder att umgås och vara tillsammans, vidare är det också 

viktigt att få in så mycket djurliv som möjligt, integrera konstnärliga övningar och att använda 

sig av flyttbara redskap som kan locka barnen till användning  
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Ljuset och skuggorna är bra att använda till ljus och skuggspel. Det är viktigt att försöka 

bygga bort bullriga ljud från trafiken med t ex porlande vatten eftersom barnen ofta är 

känsliga för starka ljud. En säker entré med en hemlik atmosfär är bra både för föräldrarna, 

som ser att barnet är i en varm kärleksfull trygg atmosfär och kul och intressant för barnen när 

de känner igen sig. Det är förstås viktigt med trädgårdens grundstenar, som är växterna. Det är 

bra att tänka på att undvika taggar och allergiframkallande växter. En annan sak som också är 

bra är att använda växterna till att stimulera sinnena på olika sätt med hjälp av doft, syn, 

smak, känsel och hörsel.    

 

Miller kom fram till att av de många rapporterade fördelarna med en trädgård för barn så var 

det en övergripande mening i litteraturen att trädgård för barn i undervisningen kan vara 

integrativ, holistisk och multidimensionell. Många studier visar att direkt och indirekt kontakt 

med natur och trädgård är viktig för den moraliska, fysiska och emotionella utveckling för en 

människa. Kunskap, färdigheter, attityd och beteende förbättras av kontakt med naturliga 

miljöer, växtbaserad inlärning och erfarenheter av trädgård.    

 

3.1.4 Det viktigaste innehållet i en barnträdgård 

 

Miller har satt ihop en lista på sjuttiotvå element som rapporterades vara viktiga i en trädgård 

för barn. Det här var några av de allra viktigaste inslagen; vatten, träd, redskapsskjul, yta för 

undervisning, sensoriska inslag, kompost, djurliv, blommor, mötesplatser, gömställen, vägar, 

perenner, plantor, sittytor för barn och vuxna. Miller har genom olika frågeformulär fått fram 

en stor variation av svar om vad en trädgård för barn bör innehålla och jag redovisar här en 

del av svaren.  

Det första elementet är kreativitet/ generositet, att miljön inbjuder till olika kreativa övningar. 

Möjligheter till fysisk aktivitet visade sig också vara av stor vikt i en barnträdgård. Ytterligare 

ett element är intelligens och respekt för naturen. Det fjärde elementet är att trädgården ska 

erbjuda en mångsidig och varierad utemiljö. Ansvar för naturen som är det femte elementet 

ska inspirera barnen till att vilja värna om naturen och miljön. Att miljön ska vara 

sinnesstimulerande, spännande och deltagande är det sjätte, sjunde och åttonde elementet. 

Vidare är inlärning och att observera naturen när den är som bäst de följande elementen och 

avslutningsvis så är det viktigt att trädgården erbjuder rekreation och är stärkande.   

Hur en trädgård för barn kan byggas upp diskuterades och i studien och man kom fram till att 

vidare forskning om barnträdgårdar planerades och författaren kunde inte komma fram till 

alla svar i den här studien. Men några data kunde presenteras. De som svarade kom från 

många olika yrken, det var trädgårdsterapeuter, lärare, designers och landskapsarkitekter. 

Många av de som svarat på frågeformulären nämnde vikten av utforskning och upptäckande i 

deras uppfattning om vad en barnträdgård bör innehålla.  

Här är några citat från studien som jag anser förklarar vad trädgård för barn handlar om;  
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”En plats att utforska, upptäcka drömma, fundera, leka och testa idéer”. Sades av en lärare.  

”En plats där unga kan lära sig upptäcka och undersöka naturen genom aktiviteter som de 

kan ta ansvar för själva”. Lärare  

”En plats för att ha roligt njuta upptäcka vila upp sig respektera, lära sig utmana sig,”. 

Besökare 

”En plats där barn kan upptäcka genom inlärning”. Designer 

”En barnträdgård borde vara en plats för utforskning”. Lärare  

 

De som svarade fick prova sina uppfattningar genom övningar och kom fram till följande.“En 

trädgård för barn är en plats där man utforska naturen, ha positiva möten med vuxna, det är 

en plats för funderingar och nöjen. Att upptäcka, observera smaka lära känna. En plats för att 

lösa problem, experimentera, återskapa och så mycket mer, även en plats för att vila och ta 

det lugnt.” Trädgårdsterapeut.  

”En trädgård för barn borde alltid handla om direkt fysisk aktivitet, att känna på jorden 

plantera en växt hålla i en tusenfoting”. Lärare  

”En plats där alla kan interagera med natur, hortikultur, konst och deras omgivning.” 

Trädgårdsterapeut 

”En barnträdgård är en plats där barn kan utforska. De borde få möjlighet att använda alla 

sina fem sinnen när de upplever trädgården”. Besökare.   

”Ju mer varierat växt och insektsliv desto bättre det kommer att ge läraren och föräldern 

möjlighet att visa barnen naturens alla hemligheter och mysterier.” Lärare   

 

3.1.5 För- och nackdelar i olika terapiträdgårdar  

 

Hazreena Hussein kom i sin studie fram till att vad många ansåg viktigt var att ha ett nära 

samarbete med användarna innan man designar. Hon kom också fram till att det är ont om bra 

material angående hur man kan utforma sensoriska trädgårdar.  

I intervjuer talade författaren med tre forskare på området om deras uppfattning om sensoriska 

trädgårdar och de ansåg att trädgårdar utformade i det här syftet tenderar att inte bli helt 

tillfredsställande för användarna eftersom det händer att designers inte frågar användarna vad 

de behöver innan de utformar.  Enligt en av forskarna är det så att för närvarande så tror 

designers att de gör bra trädgårdar men ett misstag de gör är att de tror att de vet vad 

användarna har för behov. I studien visade det sig också att ramper och och trappor ibland 

kunde vara problematiska eftersom de tenderar att bli hala.    
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Det här är vad Therese Norberg kom fram till. Mer kunskap och forskning om hur man skall 

utforma lekredskap för alla krävs. Det viktigaste vid en utformning av en lekplats för alla är 

att den som ska utforma skaffar sig kunskap och en förståelse för barn med olika 

funktionsnedsättningar och hur deras samarbete med andra barn fungerar. Vid en utformning 

är det viktigt att inte glömma bort de små detaljerna som tvärlutningar, växtval, sittplatser 

med mera. Norberg kom fram till att en funktionsnedsättning kan variera väldigt mycket även 

om två personer har samma diagnos. Det behövs mer kunskap om hur man kan utforma 

lekplatser för människor med olika handikapp. 

Bodil Svensson har kommit fram till att det inte är vilken grad av hörselskada besökaren har 

som är den stora frågan utan hur fort man blir lyssningstrött. Har man en lättare hörselskada 

klarar man att lyssna fler timmar i sträck än om man har en grav hörselskada. 

Grundproblemen är gemensamma. Alla hörselskadade kan identifiera sig med varandra. Det 

är snarare frekvensen av hur ofta man upplever problemen som skiljer och därför tror hon att 

hennes trädgårdsrum fyller en funktion för alla hörselskadade oavsett graden av hörselskada. 

Författaren har i sin utformning tittat på vikten av gångvägar, avskärmning med hjälp av 

häckar och spaljéer, och att inte ha för många in och utgångar då det kan stressa besökaren 

och göra att det blir svårare att orientera sig. Fria siktlinjer är viktigt. I utformningen finns 

samtalsrum som är placerade så att de genom sina öppningar har fri sikt mot de båda 

in/utgångarna mot entré och ny aktivitetslekplats. Närmast in/utgångarna har författaren valt 

väggar av spaljéer i stället för häck eftersom man här vill se ifall någon närmar sig. Förslaget 

som författaren har gjort bygger mycket på sinnesstimulering med hjälp av taktila växter, hon 

har fokuserat mycket på att det ska vara en trygg miljö utan buller.  

 

3.1.6 Sammanfattning av litteraturens innehåll   

 

Det finns många intressanta paralleller att dra mellan de arbeten som jag har tagit fram. Några 

av de allra tydligaste parallellerna gäller innehållet i trädgården och att det efterfrågas mer 

forskning på området. Det är svårt att mäta effekterna av hur trädgård påverkar autistiska barn 

och det är kanske därför som det finns så lite studier om det. I mina trädgårdsrum har jag 

försökt att ha med en blandning av element som jag tror har stor betydelse för autistiska barn 

och deras utveckling. Jag har använt många av de rekommenderade inslagen från Hebert och 

Millers avhandlingar såsom olika sinnesstimulerande växter och material och vikten av att ha 

platser som ger möjlighet till lekterapi och självhjälpsövningar. De bör innehålla 

förvaringsutrymmen för leksaker o verktyg. Det är viktigt att ha en säker och inbjudande 

ingång, att utforma så att det är lätt att förändra och att alla barn ska kunna använda 

trädgården med hjälp av rullstolsramper, jämna ytor och anpassade bord för rullstolssittande 

så att de är i rätt höjd. Trädgård ska kunna inspirera alla barn.  

 Att erbjuda möjligheter för barnen att interagera med naturen, använda sinnesstimulerande 

växter, ha bra förvaringsmöjligheter och slutligen att skapa en klar och tydlig design var även 

det viktiga delar som var med i flera av avhandlingarna och uppsatserna.    
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Svenssons uppsats om en trädgård för hörselskadade tror jag har många likheter med hur man 

kan utforma trädgård för personer med diagnosen autism eftersom att de ofta har en annan 

uppfattning av ljud än en människa som inte har diagnosen. Att rama in sittytor och andra ytor 

med häckar och att skapa bullerskydd med växtlighet och ibland även plank är ett bra sätt att 

skapa en rofylld och behaglig yta. Här går det att dra tydliga paralleller till min utformning 

eftersom barn med diagnosen autism också behöver tydlig struktur, lugn och ro, bullerfria 

områden och trygghet.  

Det som kom fram i Husseins studie med att mer studier efterfrågas och att det är ett problem 

att designers inte alltid i första hand tar i beaktning vem trädgården de skapar är till för är 

problem som kommer igen i många sammanhang. Egentligen borde det vara självklart. Att 

man alltid ska ha trädgårdens målgrupp i åtanke i första hand och sedan kommer designen 

med utgångspunkt därifrån. Efter studien så har författaren satt en viktig fråga på kartan, den 

om att man skapar trädgården för användaren, inte för sin egen designs skull. Arbetsterapeut 

Yvonne Westerberg som har skapat sinnenas trädgård i Stockholm pratade också om det 

under en föreläsning, att det är viktigt att komma ihåg målgruppen när man utformar.  

 Både i Millers avhandling och i Husseins studie efterfrågas mer forskning på området om hur 

trädgård för barn kan utformas. Det märks att intresset för forskning inom det här området 

växer.   

 

3.2 Intervjuer 

3.2.1 Upplägg  

 

Mitt upplägg är att jag har gjort en intervju med en lärare och en specialpedagog på 

Resurscentrum i Borlänge som har en autismklass. Jag har också gjort en telefonintervju med 

en arbetsterapeut. Jag har valt att lägga upp mina intervjuer i en lösare form därför att jag har 

upplevt att jag får fram mer information som är väsentlig för det jag vill på det sättet.  

Intervjun och telefonintervjun har lagts upp på så vis att det har varit mer som samtal. 

Anledningen till att jag intervjuade både läraren och specialpedagogen samtidigt var för att få 

lite mer av en diskussion. Intervjufrågorna finns i ett frågeformulär som bilaga. Svaren 

kommer att redovisas i löpande text. En del av frågorna till lärarna rörde just resurscentrum 

och jag tyckte att det var onödigt att fråga arbetsterapeuten de frågorna, men allt som rör den 

arbetsterapeutiska delen av terapin har jag frågat henne. De frågorna redovisas också i en 

bilaga.  Svaren från den intervjun kommer också att presenteras i löpande text.   

 

3.2.2 Resultat av intervju med Britt-Marie Ahnfeldt och Brittis Kjellstrand på 

resurscentrum i Borlänge 17/10 2009  
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På skolan finns totalt tre klasser och eleverna är mellan åtta och sjutton år gamla. På rasterna 

går lärarna ut mycket med barnen och det är olika vad barnen vill göra, en del vill gå mycket, 

andra har behov av att sitta och vara ifred, men de kan aldrig släppa ut barnen ensamma utan 

måste alltid gå med de ut, uppsikten inifrån är bra från vissa ställen men de måste alltid följa 

med ändå. Resurscentrum samarbetar med arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast och 

psykolog. De har möjlighet att koppla in den kompetens som behövs för varje barn.  Man har 

möten med alla i nätverket och familjen. Föräldrarna är med på mötena och det är viktigt. Alla 

får berätta hur det fungerar i vardagen, på skolan, hemma osv.  Tillsammans arbetar man fram 

en målsättning för varje barn individuellt. När det gäller uttrycken terapi och undervisning så 

sa Brittis att inom de yrkeskategorier som arbetar med barn med diagnosen autism så ser man 

det mer som ett förhållningssätt än att prata om det som en terapiform.  

En del av barnen äter mediciner och Britt-Marie sa att ibland känns det som om de kanske 

skulle medicinera mer för att lugna barnet och på så sätt kunna lägga ner mer energi på 

övningar och kommunikation, det här gällde särskilt de elever som kan bli aggressiva. Då kan 

det vara en hjälp med mediciner för att barnet ska kunna utvecklas.  

En gångslinga med stationer pratade vi ganska mycket om och det kändes som att behovet 

efter det var stort.  En viktig sak är att barnen skulle känna sig mer självständiga och kanske 

till och med gå ut själva. Det var i den diskussionen som jag kom på idén om terapeutiska rum 

och den snitslade banan.  

Både lärarna och arbetsterapeuten tycker att rumskänsla är bra därför att barnen behöver 

känna trygghet runt omkring sig. De behöver få tydliga signaler om var de är och var de ska 

vara. Idén jag har om att jobba med sinnesstimulerande värden är väldigt intressant och det 

tror båda lärarna på. De säger också båda två att eleverna gillar att gunga.  Något som 

förekommer ibland är att man ger eleverna en belöning. Det kan vara alltifrån en kaka till att 

de får gunga. Det här anser Britt-Marie och Brittis kan vara ett bra sätt att få eleven att göra 

något.  De påpekade dock att man inte ska fokusera för mycket på det utan att det är något 

man använder som en strategi ibland men sedan så vill man ju att eleven ska vänja sig av med 

det. Så det kan vara bra att använda saker till belöning som är lätta att förändra.  När det gäller 

färgerna så är det bra att använda grundfärgerna rött, blått, gult och grönt. De färgerna 

använder de sig av i sina scheman. Förslag till aktiviteter kan vara att man t ex har ett rör som 

man stoppar ner bollar eller kottar i som sedan kommer ut längst ner. Rören kan ha olika 

storlek och färg.   

Övningar där man får sortera olika saker är bra. Olika gångytor för motorisk träning kan 

också vara betydelsefullt men då måste personal alltid vara med, man kan ha ett tjockt och 

spänt rep längs med en gångyta som eleven får hålla sig i.  

Lärarna arbetar oftast en och en med barnen och gör olika övningar. Barnen har ett rum där de 

ägnar sig åt att måla och skapa. Det finns flera rum för olika typer av avslappning. Ett 

bollrum, ett rum med musik och en ljusslinga, ett vilorum, ett arbetsrum med bås där de sitter 

en och en. När jag var på besök så höll de på att göra i ordning ett djungelrum som ska vara 

mörkt och ska installeras med ljusslingor som tänds och så har de en säng med en madrass 

och under det högtalare som spelar musik, när musiken spelar så känner man vibrationerna i 
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madrassen. Bilderna nedan visar från vänster djungelrummet, ljusslingerummet och 

bollrummet.  

 

Bild 1. Djungelrummet    Bild 2. Ljusslingerummet    Bild 3. Bollrummet     

Mycket av inslagen i resurscentrums olika inomhusmiljöer handlar om att få barnen att 

slappna av i musklerna och att slappna av mentalt. De är ofta spända, har svårt med 

närkontakt från andra människor och är frustrerade i kroppen och mentalt för att de inte kan 

förstå sin omvärld. Barnen har svårt att prata, svårt att förstå, svårt att kommunicera och svårt 

att tolka information. Lärarna arbetar hela tiden med att få barnen att självmant komma fram 

och föreslå en sak som de vill göra och att de ska utvecklas till att bli så självständiga som 

möjligt.  

Ibland hamnar barnen i upprepade beteenden som kan vara svåra att bryta, till exempel att de 

går runt i cirklar eller springer rakt ut i vägen. Britt-Marie säger att det är svårt att bryta 

mönstret men att det går. Hon berättar om en pojke som hela tiden ville springa ut i vägen och 

då löste de situationen så att de alltid var två lärare när de var ute och när han ville springa 

iväg så höll de honom mellan sig. Det hjälpte och han lugnade ner sig.  Ibland har de gjort så 

att de har tillåtit spring bara på rasten och det har också fungerat. När man ska försöka bryta 

sådana här mönster är det viktigt att man är överens om vad som ska göras och att man är 

tydlig.  

I Borlänge har de olika yrkeskategorierna som arbetar med barn med särskilda behov byggt 

upp ett nätverk. Det inkluderar lärare, arbetsterapeuter, logopeder, psykologer och 

sjukgymnaster. Båda lärarna är överens om att nätverket betyder jättemycket för samarbetet 

mellan yrkeskategorierna och för att kunna ge barnen den bästa hjälpen.  

En vanlig dag planeras så att man jobbar med ett arbetsschema som har visuella bilder som 

visar vad som ska göras och i vilken ordning. Vid varje arbetsplats finns en lista med bilder 

som visar vad som ska göras under dagen. Om man t. ex ska börja med att måla då är det en 

bild på det och då tar eleven först bort bilden och sedan målar han eller hon, den här 

arbetsordningen följs sedan för varje sak som ska göras.   
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Bild 4. Arbetsschema inomhus 

 

3.2.3 Resultat av intervju med arbetsterapeut Lotta Mannerhag 4/11 2009  

 

Lotta berättar att man inte använder sig av ordet terapi utan pratar mer om ett förhållningssätt 

till barn med diagnosen autism. Det är olika vad barnen behöver eftersom diagnoserna ser så 

väldigt olika ut. Ungefär 1 % av befolkningen har diagnosen autism och i den procenten är det 

olika diagnoser och därför behöver barnen väldigt olika hjälp. Det finns en terapi som kallar 

BTI beteeendeterapeutisk inlärning. Den får alla barn innan de börjar skolan och det är 

psykolog och specialpedagog som gör det. Det går ut på att barnen får lära sig genom 

härmning, och guidas i att förstå härmning. 

Upprepade beteendemönster försöker man motverka genom att göra vad man kan för att bryta 

dem, dels genom olika avledande manövrar och att visa på andra alternativ. 

I en utformning av en trädgård så tycker Lotta att rumskänsla, taktila värden och färg är 

jättebra, även rumsindelning, lugn och ro, struktur och tydliga gångar är givande. Hon 

beskriver att för att sätta sig in i en autistisk persons värld kan man tänka sig att man själv inte 

hör, då blir man ju väldigt beroende av vad man kan se. Även om många av dem hör, så kan 

deras verklighetsuppfattning vara helt annorlunda, de är väldigt visuella, de behöver se vad de 

ska göra. Att ge barnen olika sinnesupplevelser är bra. Det kan man skapa genom att 

presentera många olika material med olika ytor. Många barn kan vara roade av att sitta och 

känna på något länge.  Olika markytor är givande att använda för övningar där de får träna 

grovmotoriskt. Det måste finnas ett mål vid slutet av en övning, något som väntar, en 

belöning. Det kan t ex vara att det är en gunga där, många barn gillar att gunga. Hammock 

och hängmatta är bra också. Något att klättra i kan vara bra i någon av stationerna. Då får de 

också en möjlighet att träna grovmotoriskt.  

Lotta säger att arbetsterapeuten inte jobbar individuellt med barnen så ofta. Det är mer vanligt 

att man hjälper till med hjälpmedel som t ex handdatorn och andra hjälpmedel. Som 

arbetsterapeut hjälper man också till med hemmiljön för en familj som har ett barn med 

diagnosen autism. Då har man en dialog med både föräldrar och andra yrkesgrupper i 

nätverket för att kunna ge varje elev vad just den behöver i vardagen för att den ska fungera.   
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3.2.4 Tolkning av intervjuerna   

 

Jag ser några tydliga paralleller mellan lärarna och arbetsterapeuten och det är att alla är 

överens om vikten av tydlig struktur i miljön, skapandet av trygghet och lugn och ro. Alla var 

överens om att min idé med att göra olika rum som delas in i olika färger var bra. Sinnena är 

viktiga att tänka på anser de alla. Det märks att de jobbar mot samma mål i nätverket eftersom 

de svarade ganska liktydigt på många saker. Lotta arbetar i samma nätverk som lärarna i 

Borlänge. Att en person med diagnosen autism ofta upplever ljudintryck annorlunda, att 

perceptionen av ljuden blir annorlunda i deras huvud går att motverka i en taktil trädgård med 

att lägga mycket fokus på det visuella, eftersom ljud kan bli besvärliga. De här barnen 

behöver en lugn trygg säker och förhållandevis tyst miljö, fri från buller och om man ska höra 

ljud så är det bra om de inte är så starka eftersom för starka ljud kan upplevas som direkt 

smärtsamma.     

Det viktigaste jag har tagit med mig från intervjuerna är idén om den snitslade banan och de 

terapeutiska rummen, färgindelningen av de och vikten av struktur och tydliga scheman. 

Viktiga resultat från intervjun var att det finns ett stort behov av ordning och att man som 

person med en autistisk diagnos ska veta vad, när, hur och varför man ska göra något och när 

det är klart. Att främja barnens självständighet är ett mål som eftersträvas och med hjälp av 

tydlighet, struktur, återkommande inslag och schema kan man åstadkomma det på sikt.   

 

4. Processbeskrivning och diskussion 

 

4.1 Kartor, skala och illustrationsplan 

 

För att kunna utgå från resurscentrums skolgård när jag skulle göra mina skisser så behövde 

jag en karta (bilaga 3) över området. Jag fick flera kartor från Borlänge kommun. De var i 

skala 1:400 och 1:500. Jag valde att ritat min illustrationsplan (bilaga 4) i skala 1:500.  

Träden som fanns på tomten var utmärkta på kartan. Det är en väldigt stor fördel att tomten är 

så pass stor. Patrik Grahn fick ett resultat i sin studie att en tomt över 5000 kvadratmeter är 

det allra bästa utgångsläget. (Grahn 2007, s. 60-67).   

Jag har valt att utnyttja topografin i tomten i placeringen av min bana och mina rum. Det 

gröna och röda rummet sitter egentligen ihop men delas av med en syrenhäck.  Den lilla 

bäcken med dammar och trappan passade jättebra i röda rummet eftersom det är en naturlig 

slänt där. Anledningen till att jag inte har gjort någon övergripande inventering och analys av 

tomten beror på att min utformning fokuserar på trädgårdsrummen, och banan emellan, inte 

på hela tomten. Där rummen ska vara har jag tagit med de flesta träd som fanns där sedan 

innan och låtit lekredskapen vara kvar.  
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Jag började med att leta efter information i litteraturen om trädgårdsterapi och naturens 

betydelse för hälsan. Jag hade tidigare läst Bonnie B Heberts avhandling om hur man kan 

utforma trädgård för barn med diagnosen autism. Jag insåg att det inte finns så mycket skrivet 

om det här och bestämde mig för att det här är ett intressant område att utveckla. Jag tog 

kontakt med Resurscentrum i Borlänge som har en speciell autismklass och fick väldigt fort 

en bra kontakt med läraren Britt-Marie Ahnfeldt och specialpedagogen Brittis Kjellstrand. Jag 

bokade in tid för intervjuer och i kombination med det skulle jag göra en litteraturstudie. 

Resultatet skulle bli ett förslag till trädgårdsrum för resurscentrums skolgård som skulle 

presenteras skriftligt och i form av en illustrationsplan och skisser. När jag hade gjort mina 

intervjuer och under de började mina tankar om trädgårdsrum ta form.  

Allt eftersom vi pratade så blev det mer och mer tydligt vad jag ville göra. Jag skulle helt 

enkelt göra en snitslad bana. Både Britt-Marie och Brittis efterfrågade en tydlig gångbana som 

eleverna skulle kunna orientera sig efter. Ett av målen med banan är att eleverna på sikt ska 

kunna gå den själva. Längs banan ska det finnas fyra stationer som utgörs av trädgårdsrum. 

Eftersom en autistisk person ofta har lättare att ta till sig information visuellt, (Peeters 1994, s. 

86-94) och gärna ser information i olika färger skulle rummen ha en varsin färg. Jag frågade 

lärarna vilka färger de tyckte var bäst och vilka de oftast jobbar med i visuella scheman 

(Hebert 1978, s. 57-63).  (www.teacch.com elektronisk tillgänglig 17/11 2009). De svarade att 

grundfärgerna gult, rött, grönt och blått är bäst att jobba med. I de här rummen ska det finnas 

möjligheter till olika aktiviteter. De ska vara lätta att ändra och det ska vara material som är 

lätta att flytta. Användningen av naturmaterial är mer utmanande för fantasin, (Larson red 

1997, s. 49) och därför har jag tänkt lägga tyngdpunkten på redskap av naturmaterial i det 

gröna och det röda rummet. De här rummen ska planeras pedagogiskt och inspireras av 

TEACCH-metoden som är ett pedagogiskt arbetssätt som har tagits fram av Eric Schopler 

som jobbar på University of North Carolina i Chapel Hill, USA.  

 Den bygger på att man ger personer med diagnosen autism tydliga fysiska och visuella 

avgränsningar i den miljö de befinner sig i. Det kan handla om visuella scheman, eller att man 

kan ta hjälp av olika redskap som hörlurar för att minska ljudintryck eller skärmväggar för att 

skapa arbetsro. Man vill individualisera miljöerna efter varje individs speciella behov.  

Alla elementen som kom fram i litteraturstudien anser jag finns med i mina trädgårdsrum. I 

alla rummen finns sinnestimulerande växter och material, många möjligheter till fysiska och 

motoriska övningar. Inslag av vatten för stimulering och lek. Redskapsskjul för förvaring. 

Lugna hörn t ex pilkojan och bersån. Man får observera naturen, barnen kan få utlopp för 

frustrationer i kroppen i trapporna och i rutschkanan, gungorna, klätterställningarna och 

hinderbanan. Det finns en kompost. Barnen får många möjligheter att lära sig nya saker, få en 

respekt för naturen och öva sig på att umgås med andra barn. 

 

4.2 Tiden 

 

http://www.teacch.com/
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 Det är viktigt och visa hur lång tid något ska ta. En person med en autistisk diagnos har ofta 

svårt med tiden, svårt att förstå klockan. Visning av tiden görs ofta genom att tydligt visa ett 

schema från vänster till höger i den ordning det ska göras, man visar också tydligt när det är 

klart, med t ex en bild på vad som ska göras efter.  

 

4.3 Visuell information. 

 

En viktig del i TEACCH-pedagogiken är att man genom visuella scheman tydliggör vad som 

ska göras. Det här görs med hjälp av konkreta förklaringar med material t ex att man ska 

lägga träklossar i en låda eller att man förklarar med både text och bild, t ex ett recept, eller 

genom färgkodning, en färg betyder en sak osv. På resurscentrum i Borlänge arbetar de 

mycket med bilder i visuella scheman, färgkodning och klocka i form av ett slags timglas som 

visar med färg hur lång tid något tar, när det är klart ringer klockan.  

De grundläggande principerna i det pedagogiska arbetssättet är, samarbete mellan personal 

och föräldrar och mellan personalen, individualisering och att ha ett livslångt perspektiv på 

inlärningen. (www.teacch.com elektronisk tillgänglig 17/11 2009). Det här är också några av 

de viktigaste grundstenarna i pedagogiken på resurscentrum. Genom att ha en del inslag som 

kommer igen i trädgårdsrummen så kan man hjälpa barnen att känna sig trygga. Gungorna 

som enligt både Britt-Marie, Brittis och Lotta var populära har jag låtit finnas med i både det 

gula och det röda rummet och i det gröna och det blå rummet finns bord att sitta vid. I både 

det gröna och det röda rummet finns en pilkoja.  

De flesta av de uppräknade inslagen i de två avhandlingarna finns med i mina trädgårdsrum. 

Från uppsatsen om trädgård för hörselskadade har jag fått mycket inspiration om 

utformningen bl a när det gäller bullerskydd med häckar i halvmåneform och att ta in naturen 

i formgivningen. All litteratur jag har hittat har liknande resultat, att de tar fram viktiga 

innehåll i en trädgårdsdesign för barn. Det som kom fram i avhandlingen om trädgårdar för 

barn var väldigt bra. Alla förslag på inslag från lärare, terapeuter mm.  

 

4.4 De fyra trädgårdsrummen   

 

Mina fyra trädgårdsrum är resultatet av de viktigaste ingredienserna av vad jag har kunnat 

utläsa från intervjuerna, litteraturen och böckerna. Resultatet är en typ av formell terapeutisk 

trädgård, men den skulle kunna utvecklas till att bli en informell trädgård också om man 

engagerade familjerna till eleverna mer. Alla fem antaganden om vikten av att barn får leka i 

utomhusmiljö finns med i min trädgård. Miljön är utformad på ett sådant sätt att det främjar 

barns utomhuslek och engagemang i sin omgivning. Naturen tas in i formgivningen och allt 

behöver inte vara fixerat på en och samma plats. Genom att skapa miljöer i naturen får barnen 

en intim kontakt med de grundläggande elementen i livet, sol, frisk luft, jord, vatten, växter 

och djur. Att ett tränat lekledarskap och en lekfull personal kan öka omfattningen, utmaningen 

http://www.teacch.com/
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och kreativiteten av både inomhus och utomhuserfarenheter på ett helt annat sätt än vad som 

är möjligt i en situation som inte leds av någon känns ju som en självklarhet men är kanske 

inte alltid det. Jag tror att en trädgård uppbyggd på det här sättet kan inspirera ledare och 

pedagoger till att hitta på nya spännande lekar och övningar och även främja deras hälsa. 

 

4.4.1 Färgerna  

 

Jag har gett vart och ett av rummen eb av grundfärgerna rött, gult, blått och grönt.  Färgerna 

arbetar man ofta med i pedagogik för autistiska barn enligt Britt-Marie och Brittis. De 

färgerna är tydliga och används ofta i arbetsscheman och klockor. Jag anser att färgerna 

kommunicerar med oss på många sätt och kan betyda många olika saker för oss. I min 

utformning har jag gått på grundläggande känslor som vi får när vi ser en färg. Det gula 

rummet fick stå för energi, aktivitet och glädje. Det röda rummet fick stå för aktivitet, 

intensitet, energi och fysisk rörelse. Det gröna rummet fick stå för lugn och ro, tystnad, 

samvaro, vila och trygghet. Det blå rummet står för stillsammare aktivteter, finmotoriska 

övningar och en lugnare energi som inbjuder till att sitta och göra en övning från början till 

slut. När de här rummen ska utnyttjas, så kan man antingen gå runt banan i en viss ordning, 

eller välja att gå till olika rum beroende på vad man ska göra. Man kan t ex vara i ett rum en 

hel dag. Britt-Marie berättade att man som lärare ofta ser på barnen hur de mår, vad det är för 

slags dag och kan därmed anpassa användningen av trädgårdsrummen efter det.  

 

4.4.2 Sinnena  

 

I alla rummen finns det sinnesstimulerande inslag i form av träd, buskar, växter, vatten och 

olika naturmaterial. Jag presenterar de närmare i varje rums presentation. 

 

4.4.3 Tryggheten  

 

Det ska finnas en känsla av trygghet i alla rum. Det har jag skapat genom inramningar med 

naturliga tak i form av träd, naturliga väggar i form av häckar och mer handfasta väggar i 

form av staket och stolpar.  

 

4.4.4 Visuella scheman  
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För varje rum finns det ett schema som går att ändra genom bilder som byts ut. De är gjorda i 

hårt papper och inplastade så att de kan användas utomhus. Ett sådant schema bygger på 

färgindelningen. Det kan se ut t ex så här, 

    

Bild 5. Arbetsschema utomhus  

Schemat visar att först ska eleven göra tre aktiviteter i det gula rummet, åka rutschkana, cykla, 

och fylla sand i en hink och när det är klart så ska eleven vara i det gröna rummet och leka i 

pilkojan. Tanken är sedan att alla aktiviteter som ska vara i det gula rummet går i den gula 

färgskalan och i det gröna rummet i den gröna färgskalan osv. På det här sättet blir det enkelt 

och tydligt för eleven att se vad de ska göra och när det är klart. 

Det är inte säkert att man är i alla rum på en dag utan man kanske är hela dagen i ett rum eller 

i två av rummen osv. Det här ger stor valmöjlighet och flexibilitet för lärarna också att kunna 

variera scheman och ändra om.  

 

4.4.5 Entréerna  

 

Ingångar och utgångar är viktiga eftersom de ger tydliga instruktioner om var man befinner 

sig och vad man ska göra där. Därför har jag valt att pryda varje rum med en portal i 

tryckimpregnerat trä. Portalen har den färg som rummet är och ska se lika ut överallt för att 

förenkla och tydliggöra. Det är bra att eleven känner igen strukturen och kan skilja rummen åt 

genom att fokusera på färgerna och inte att det är för många olika former. Passagen mellan det 

röda och det gröna rummet sitter ihop med en och samma portal. Den är grön på den röda 

sidan och röd på den gröna sidan för att visa entrén in till nästa rum.  

 

4.4.6 Den motoriska träningen  

 

I båda intervjuerna kom det fram att grovmotorisk och finmotorisk träning är väldigt viktigt 

för autistiska barn. I rummen inomhus så arbetar de mycket med det i form av alltifrån 

målerirum till träningscykel. Därför har jag försökt att få in många element där man kan träna. 

Barnen får möjligheter att träna sig grovmotoriskt i det gula och röda rummet och 

finmotoriskt i det blå och gröna rummet. Citatet nedan är hämtat ur författaren Gun 

Sandborghs bok, ”Artiklar i sambandet motorik och intellekt”. Jag tycker att det understryker 

vikten av barns utemiljö på ett bra sätt.  
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”De bästa möjligheterna till grovmotorisk träning finner vi utomhus, eftersom det utomhus 

finns tillräckligt med utrymme för en mängd grovmotoriska moment och en mängd 

utmaningar som kroppen måste bemästra av ojämnheter i marken osv”. (Sandborgh 1984, 

artiklar i sambandet motorik och intellekt. Förskolans förlag Stockholm i Larsson red. 1997, s. 

12).   

 

4.4.7 Gångbanan  

 

Vägen mellan rummen är belagda med asfalt. Den är tre meter bred så att två rullstolar ska 

kunna mötas. Vägen har ett tjockt rep längs med hela banan som man kan hålla sig i. Idén 

med repet kom Brittis med i intervjun. Vägen går runt hela skolbyggnaden.   

 

4.5 Det gula rummet 

 

 

Bild 6. Det gula rummet  

Läget för det gula rummet är nordväst varför jag har valt växter som klarar ett lite skuggigare 

läge.  Det finns redan en anlagd lekyta med rutschkana, lyftkran och gunghäst på en 

sandbelagd yta. Jag har utgått från hur platsen ser ut idag. Ytan är plan och eftersom den 

ligger alldeles vid vägen så är det bullrigt från trafiken. Därför placeras också en häck utanför 

rummet av måbär och ett plank för att skydda mot buller från vägen. Sanden som markyta får 

vara kvar i halva rummet och den andra halvan får en gulfärgad gummimatta.   

Valet av träd i rummet föll på äpple och lind. Äpple eftersom de är goda att äta, vackra på 

våren med sin blomning och har ett stort taktilt värde. Lind eftersom det är ett otroligt vackert 
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träd som har skira gröna blad och ger en härlig karaktär åt platsen. Buskar i rummet är svarta 

vinbär, måbär och gulbladig fläder. Svarta vinbär är underbara, goda att äta, har blad med en 

härlig doft och är dekorativa. Måbären utgör häcken som går runt det gula rummet och det blå 

rummet och ger en skir mjuk grönska och de är inte giftiga. Den gulbladiga flädern passar bra 

in i det gula rummet med sin färg och fläder är en härlig buske som man kan göra saft på, så 

därför har den ett viktigt sinnesstimulerande värde också. Perennerna utgörs av doftande 

myskmadra som marktäckare under träden. I rabatterna i hörnen växer miscanthusgräs och 

fjäderborstgräs. Den gulbladiga alunroten får utgöra basen och rudbeckian ståtar med fina 

gula blomstänglar i slutet av sommaren. På gulmålade träspaljéer växer gullklematis.  

 Här ägnar sig barnen åt lek och olika motoriska övningar. De befintliga lekställlningarna får 

vara kvar, det som finns där idag är klätterställning, lyftkran, gunghästar och en större 

gunghäst för två personer. Rummet byggs in av lindar och svarta vinbärsbuskar. Redskap i det 

gula rummet är lyftkran, gungor, gunghästar och rutschkana.  

Vid varje rum finns en flagga som tydligt visar var man är. Här blir det en gul flagga. Runt 

rummet i hörnen ska det finnas höga stolpar i gult. Efter den ena långsidan är det en gul vägg 

med ett stort tyg med fickor, det är som en stor adventskalender, där i finns saker en sak för 

varje ficka och utanpå så finns en bild av vad som ligger i fickan, här kan barnen göra 

sorteringsövningar. Karaktärerna här är samvaro och lekbaserna är dynamiskt område, och en 

gradient från trygghet till utmaningar. Tillgängligheten är bra både till och på platsen.  

 

4.6 Det blå rummet  

 

 

Bild 7. Det blå rummet  

 Det här rummet är placerat i sydväst så här har jag valt växter som vill ha mycket sol och 

som klarar av torka. Det här rummet ligger på en liten kulle i ett hörn av trädgården och bildar 
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därför ett mysigt avskilt rum redan idag och det har jag haft som utgångsläge. Träden är tall, 

gran och pil. Buskarna är fläder, måbär och aronia. Perennerna är lammöron, blåsvingel, näva 

och klematis.  

Det här är ett lite mindre lugnare rum som ramas in av tall gran och häggmispel. Bär från 

hägg, häggmispel och aronia är ätliga. Mitt i rummet finns ett litet runt betongbord med 

tillhörande pallar. Här kan en elev sitta och göra övningar med att rita bygga med lera lägga 

pussel lägga kottar eller stenar i olika mönster. Kalenderväggen finns här också med olika 

fickor med innehåll och bild på fickan vad den innehåller.  Här finns karaktärerna refug, 

samvaro och lugna områden. Lekbaserna är platser för utpräglat sinnliga lekar och anhalter. 

Tillgängligheten är bra både till och på platsen.  

 

4.7 Det gröna rummet  

     

 

Bild 8. Det gröna rummet  

Det här rummet ligger i sydöst och klarar många olika sorters träd buskar och perenner. 

Platsen är vindskyddad tack vare den bakomliggande skogen. Förutsättningen på den här 

delen är väldigt spännande eftersom det är ett stycke natur som har bevarats. Markytan är 

ojämn och det växer högt gräs där idag. I mitten av rummet finns en yta för att grilla och 

umgås. Den tänkte jag behålla men i en annan tappning i form av en syrenberså. Träden är 

äpple, vide, och lönn. Buskarna är vit schersmin och vit rododendron och vit syren och 

växterna är ormbunkar olika perenna gräs och smultron planterade så att det ser förvildat ut. 

Vit klematis och guldhumle klättrar på pilkojan.  

I det här rummet är det lugn och samvaro som gäller. Här finns en eldstad som omges av en 

syrenberså som blommar i vitt på försommaren. Barn med en autistisk diagnos kan ibland ha 

svårt med kommunikation med andra människor och att umgås med andra människor. Det är 

därför som det är viktigt att ha ett rum där de får öva på det. Rummet omges av lummiga träd 

och buskar. I kulissen syns skogen som ger rummet en naturlig ram. Patrik Grahns karaktärer 
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representeras här av rofylld, artrik, allmänning och samvaro.  Lekbaserna är lugna områden 

och platser för utpräglat sinnliga lekar. Tillgängligheten är bra både till och på platsen.  

 

4.8 Det röda rummet  

 

 

Bild 8. Det röda rummet  

Det röda rummet ramas in av olika träd såsom rönn, lärkträd, gran, tall, lönn och rödbladig 

lönn. Det ligger i nordöst men får en vindskyddad placering av de bakomliggande träden. 

Buskarna i rummet är röda vinbär och röda krusbär. Växterna är alunrot, rödbladig daglilja, 

olika gräs som skiftar i rött och doftande marktäckare under träden, myskmadra. På 

spaljéväggar av rödmålat trä växer klättervildvin och kaprifol. Temyntha, mynta och smultron 

har fått förvilda sig och växer lite här och var.  

Här är det aktivitet som gäller, jag har valt den röda färgen i det här rummet eftersom rött 

signalerar energi och aktivitet. Här har jag utnyttjat en backe som finns på tomten och i den 

ska det byggas en trappa, barn som inte sitter i rullstol kan här få möjlighet till gåträning, och 

få ”springa av sig” autistiska barn känner ofta frustration som kommer av att inte förstå sin 

omvärld och att mycket upplevs som kaos, det här förstärks ofta i inomhusmiljön där man inte 

kan röra sig och få utlopp för sin energi på samma sätt. (Cooper & Barnes 1999, s. 330-362).  

I backen ska det också finnas en liten bäck som börjar ovanför i en liten damm och rinner 

nerför backen och avslutas i en liten damm. Det här är en perfekt plats för barnen att leka med 

vatten, något som efterfrågas och är ett av de allra populäraste inslagen i trädgård för barn, det 

omnämns bl a i Hussein studie som ett av de mest omtyckta inslagen. Jag fick inspiration ifrån 

the Lucas garden i Australien om vattenbordet som i min utformning blev en damm och att 

använda naturobjekt som lekredskap.  

De rönnar som finns i backen kommer att behållas där det går att behålla de och förstärkas 

med fler. Rönn är ett bra träd eftersom bären är röda och hela trädet blir rött på hösten och 
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därför att bären är ätliga. Alla redskap är röda. Det finns gungor, barnen tycker om att gunga 

enligt lärarna och arbetsterapeuten, trappa, sandlåda, pilkoja och andra naturliga lekredskap i 

form av klätterträd, stockar, tunnlar och stora stenar. Det ska vara olika markytor i rummet så 

att de får grovmotorisk träning sand, bark, gräs och grus. I utkanterna av rummet så har jag 

låtit naturen få vara i fred för att ge barnen möjligheter att uppleva natur och få känslan av att 

vara i naturen. Träden som är runtomkring ramar in rummet och lyfter det till en annan 

dimension. Det blir ett rum i naturrummet.  På olika ställen runt om rummet så finns 

transparanta väggar i rött trä och på väggarna växer klättervildvin och kaprifol. Patrik Grahns 

karaktärer representeras här i form av karaktären vild, artrik, rymd, lekbaser, anhalter.  De 

olika lekbaserna representeras i form av dynamiska områden, plaster för utpräglat sinnliga 

lekar och en gradient från trygghet till utmaningar. Tillgängligheten är bra både till och på 

platsen.   

 

5. Sammanfattande reflektion  

 

Jag vill framhålla att jag ser på min utformning som ett koncept som skulle kunna användas 

på många platser och i många sammanhang. Jag har anpassat rummen till resurscentrums 

skolgård i den här designen men idén och designen skulle kunna göras på andra skolgårdar 

och för andra målgrupper också med små enkla förändringar.  Det är en viktig del i min 

utformning att rummen ska vara flexibla, det ska gå att förändra, eftersom det var ett 

önskemål från lärarna och eftersom trädgården ska vara en del i en undervisning. Det har varit 

väldigt intressant att skriva den här uppsatsen och jag tror att det är viktigt att planera 

skolgårdar, lekplatser och allmänna utemiljöer med alla användare i åtanke, och då menar jag 

inte bara att handikappanpassa, som förstås borde vara en självklarhet, utan också att planera 

miljöerna ur en själslig synvinkel. Hur kommer den att uppfattas? Kommer alla att kunna 

använda den i lek och få möjligheter att utvecklas socialt av att vara på den platsen, är den 

inspirerande? Det här är viktiga frågor som jag tror att man alltid ska ha med sig när man 

utformar en miljö. Läraren Britt-Marie sa något som jag tyckte var en bra tanke, att de här 

miljöerna som skapas med autistiska barn i åtanke som målgrupp kan användas av alla. Alla 

behöver lugn och ro, en trygg plats, struktur och tydlighet. Det håller jag med om. Slutligen 

vill jag tacka lärarna Britt-Marie Ahnfeldt och Brittis Kjellstrand på resurscentrum i Borlänge 

och arbetsterapeuten Lotta Mannerhag för intervjuerna och för deras råd och tips.  
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Bilaga 1) Intervjufrågor till telefonintervju med arbetsterapeut  

1)  Vilken typ av terapi använder ni er av? Lekterapi, kognitiv beteendeterapi, är det 

vanligt att barnen äter mediciner, följer ni speciella scheman när ni leker?  

 

2) Skiljer ni på terapi och undervisning och om ni gör det på vilket sätt ?  

 

3) Hur arbetar ni med upprepande beteendemönster som att gå runt i cirklar?  

 

 

4) Om miljön här skulle göras om, vad skulle vara era prioriteringar, tankar idéer, hur 

skulle man kunna förbättra utemiljön så att det blev lättare att använda sig av den i 

undervisning och terapi? Vilka aktiviteter skulle det kunna vara? Skulle det kunna 

vara bra med mer rumskänsla, vilka färger skulle vara bra, taktila värden?   

 

5) Hur jobbar ni individuellt med barnen, tal, uttryck, känslor, fysiskt, socialt, kognitivt, 

finmotorik, självhjälpmedel, visuellt. 
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Bilaga 2) Intervjufrågor till intervju på resurscentrum i Borlänge  

 

1) Hur gamla är barnen?  

2) Hur många klasser är det?   

3) Hur ofta är barnen ute? 

4) Samarbetar ni med logopeder, arbetsterapeuter?  

 

5)   Skiljer ni på terapi och undervisning och om ni gör det på vilket sätt ?  

 

6) Är det vanligt att barnen äter mediciner? 

 

7) Om miljön här skulle göras om, vad skulle vara era prioriteringar, tankar idéer, hur skulle 

man kunna förbättra utemiljön så att det blev lättare att använda sig av den i undervisning 

och terapi?  

 

 

8) Vilka aktiviteter skulle det kunna vara? Skulle det kunna vara bra med mer rumskänsla, 

vilka färger skulle vara bra, taktila värden?  

 

9)  Hur jobbar ni individuellt med barnen, tal, uttryck, känslor, fysiskt, socialt, kognitivt, 

finmotorik, självhjälpmedel, visuellt?  

 

10) Hur arbetar ni med upprepande beteendemönster som att gå runt i cirklar?  

11)  Vilken typ av terapi använder ni er av? Lekterapi, kognitiv beteendeterapi, följer ni 

speciella scheman när ni leker, hur ordnar ni miljön, inne och ute?  

12) Hur leker ni med barnen ute, vad gör ni för aktiviteter?  
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Bilaga 3) Karta över skogstäppan 
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Bilaga 4) Illustrationsplan över skogstäppan 

 


