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Sammanfattning 
 

Syftet med den här litteraturstudien är att belysa vilka hälsofrämjande inslag som ska finnas i 

en terapiträdgård för personer med autism. Syftet är också att undersöka hur bildterapi 

påverkar socialt, kognitivt och motoriskt. Artiklarna söktes i databaserna Scopus, Academic 

Search Elite och PsychInfo. Tio vetenskapliga artiklar och en doktorsavhandling granskades. En 

artikel valdes bort eftersom den inte var vetenskapligt granskad. Resultatet presenteras 

objektivt utifrån syftet och frågeställningarna. Studien visar att en utemiljö har positiva 

influenser på den mentala hälsan hos personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Bildterapi förbättrar också den sociala förmågan men även kognitiva egenskaper och 

finmotoriken hos personer med autistisk diagnos. Slutsatsen är att bildterapi i en utemiljö är 

bättre för den här målgruppen än bildterapi inomhus på sommaren. Men författaren anser att 

mer forskning krävs i detta angelägna ämne.  

 

Nyckelord: Autism, trädgårdsterapi, psykisk funktionsnedsättning, bildterapi 
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Inledning  

 

Naturen - ett annat ord för hälsa  

 

Att utbilda sig inom ett ämne som man är intresserad av och där det finns en möjlighet att få 

ett arbete ska vara en rättighet för alla människor. Men i dag är det inte så i praktiken. 

Personer med neuropsykiatriska funktionshinder som till exempel asperger syndrom har inte 

lika lätt som majoriteten att klara av skolan. Det beror på att dessa personer har en ojämn 

begåvningsprofil och kan befinna sig över medelnivå inom vissa ämnen och under medel inom 

andra ämnen. Lärare missförstår ofta eleverna eftersom dessa ofta är verbala och har en stor 

ordkunskap. Därför kan lärare ha svårt att förstå varför eleven inte anstränger sig mer inom till 

exempel matematik. Det är också vanligt att personer med autismspektrumstörningar blir 

mobbade och utanför i skolan. Orsaken till det är att klasskamraterna inte förstår att personer 

med autism har svårt med social interaktion. Tillsammans med de inlärningssvårigheter som 

kommer av en ojämn begåvningsprofil är skolan en stor utmaning för personer med autism.  

Bakgrund 

Trädgården som hjälpmedel i skolan 

Författarens personliga erfarenhet är att skolan är en väg till att få arbeta med det som man 

drömmer om och ger också självförtroende och möjlighet till att utveckla sina talanger. Detta 

kan även leda till ett ekonomiskt oberoende och ett ökat psykiskt välbefinnande. Vid 

autismspektrumtillstånd så är skolmiljön med alla sociala krav påfrestande och detta 

påstående baserar sig även på författarens personliga erfarenheter. Författarens erfarenhet är 

också att naturen och trädgården som ett framträdande inslag i skolmiljön är en avlastning 

från dessa krav och en plats där eleven kan stressa ner och vila. Författaren anser att 

terapiträdgården och uterummet som en plats för inlärning kan göra eleverna mer 

harmoniska. I naturmiljön skapas en lugn- och ro reaktion som motverkar stress. (Grahn, 

Ottosson 2010) Bildpedagogik i en utomhusmiljö kan ha goda hälsofrämjande effekter. 

Personer med autism är visuella och har också lättare för att uttrycka sig igenom bilder än 

talspråk. (Hebert 1978)  

Hjälpmedelsinstitutet (www.hi.se) är en organisation som informerar om och tar fram 

hjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder. Där finns också en 

kognitionssimulator där det går att se en simulerad bild av hur en elev med asperger syndrom, 

dyslexi eller ADHD upplever en lektion i Svenska. Det går naturligtvis inte att visa exakt hur en 

person lär sig och upplever inlärningssituationen i klassrummet men kognitionssimulatorn ger 

ändå en ökad förståelse för den här problematiken. För att personer med 

autismspektrumstörningar ska kunna leva bra och självständiga liv så är det viktigt att 

funktionshindret upptäcks så tidigt som möjligt. (Hjälpmedelsinstitutet 2012)  
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Naturens läkande förmåga 

Naturen har en läkande förmåga och alla som har känt sig stressade vet hur välgörande en 

promenad i skogen kan kännas. Humöret påverkas också och människor känner sig oftast 

gladare när de har varit ute och gått i naturen. För personer med autism är känslan av 

ensamhet någonting som de måste hantera under ett helt liv och här har naturen och den 

terapeutiska trädgården en så viktig del i att påverka den psykiska och fysiska hälsan i så 

positiv riktning som möjligt. Många som har en autismspektrumstörning är också oftast 

känsliga för sinnesintryck. Personer med autism kan vara känsligare för ljud, men även 

synintryck, beröring, smaker och lukter. (Andersson 2009)  

Den vilda naturen, men även den terapeutiska trädgården kan göra så att känslan av ensamhet 

inte blir lika stark eftersom uppmärksamheten riktas ifrån den egna personen. En 

terapiträdgård, som är designad speciellt för den här målgruppen kan också ge avlastning för 

sinnena och en vila från sociala krav och påfrestningar som är en stor utmaning i livet för 

personer med autism. En damm och blommor i vackra färger ger möjlighet till visuell stimulans 

och fascination. Dessa personer kan ofta bli fascinerade av färger så färgskalan är viktig att 

tänka på. Färgen röd till exempel kan blända en person med diagnosen autism. (Andersson 

2009 s. 35) 

Teorier och forskning om trädgårdsterapi  

Roger Ulrich är en miljöpsykolog som har en teori om att människor handlar reflexmässigt och 

på ren instinkt när vi känner oss hotade. Då tar vårt sympatiska nervsystem över och 

reaktionen blir att undvika faran genom att fly eller att försvara sig beroende på hur 

situationen ser ut. (Grahn, Ottosson 2010) Roger Ulrichs forskning visar att det går att skapa en 

lugn- och roreaktion och att naturen hjälper till att skapa denna reaktion. Vacker natur gör att 

vårt kamp- och flyktsystem sätts ur spel och reaktionen blir betydligt hälsosammare. (Grahn, 

Ottosson 2010)  

Patrik Grahn har skapat en behovspyramid som är utformad efter vilken uppmärksamhet som 

den som vistas i trädgården har. Uppmärksamheten kan variera utifrån hur patientens psykiska 

och fysiska mående växlar. I pyramidens bas är engagemanget riktat inåt och utemiljön bör 

vara kravlös. (Johanssson, Küller 2005) På nästa nivå i pyramiden är engagemanget mer 

känslomässigt och det utåtriktade intresset är större. Men man vill och orkar fortfarande inte 

vara socialt delaktig. I den näst översta delen av pyramiden känner individen en lust att vara 

kreativ och skapande. Djur kan också ha en positiv effekt på välbefinnandet på den här nivån i 

pyramiden. Längre upp i pyramiden ökar det sociala engagemanget. Att umgås med några 

välbekanta personer på en kravlös nivå. (Johansson, Küller 2005) Högst upp i pyramiden är 

man stark rent psykiskt och har lätt för att genomföra det som man föresätter sig. Många med 

autism har på grund av sitt funktionshinder svårt att leda andra. Bristande tidsuppfattning och 

sociala svårigheter gör också att det inte blir lika lätt att till exempel genomföra och leda ett 

projekt.  

Shapiro och Jewel Kaplan har utvecklat en teori som handlar om riktad uppmärksamhet. Den 

uppmärksamhet som vi behöver när vi till exempel läser en bok eller arbetar med ett projekt. 

Den riktade uppmärksamheten hjälper också till att sortera bort information. (Grahn, Ottosson 

2010) I dagens informationssamhälle så använder vi hela tiden vår riktade uppmärksamhet. 

Men för att vi ska klara av vardagens påfrestningar och inte överanstränga den riktade 

uppmärksamheten så är det viktigt att ta regelbundna pauser. (Grahn, Ottosson 2010)  
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Miljöpsykologerna Kaplan & Kaplan talar också om en uppmärksamhet som vi inte styr med 

viljan. Den kallas för fascination. (Grahn, Ottosson 2010) När man till exempel går i skogen och 

ser ett rådjur springa över vägen en bit bort så dras uppmärksamheten dit. Eller när man 

betraktar en sjöutsikt och får syn på en ovanlig fågel så blir vi helt enkelt fascinerade av det 

oväntade inslaget i naturupplevelsen. Men om en snok plötsligt dyker upp så blir situationen 

lite hotfullare och professorerna Kaplan & Kaplan kallar detta för hard fascination. Soft 

fascination är särskilt intressant inom trädgårdsterapi. Det handlar också om att skapa en 

kravlös miljö där man får komma bort ifrån den miljö som man är van vid, dvs.beeing away. 

Trädgården ska ha rymd men också en enhetlig känsla. Trädgården eller utemiljön ska också 

vara intresseväckande och lämna utrymme för nyfikenhet. (Grahn, Ottosson 2010)  

Patrik Grahn har funnit att det finns åtta olika karaktärer som bör finnas med i en välutformad 

och hälsofrämjande trädgård. Människor besöker oftare en park som har fler av de olika 

karaktärerna eftersom den uppfattas som mer inbjudande. Vid studier som har gjorts på hur 

utemiljöer kan påverka förskolebarns lärande i positiv riktning så har man funnit att både 

motoriken, det allmänna hälsotillståndet och även koncentrationen förbättrades. (Grahn 2003, 

Johansson, Küller 2005) De åtta olika karaktärerna är: 1. rofylldhet, 2. vildhet, 3. artrikedom, 4. 

rymd, 5. vidd, allmänning, 6. refug, viste, 7. samvaro, möte och 8. kultur. (Johansson, Küller 

2005) Enligt den amerikanske biologen Edward Wilson så har människor en nedärvd och 

genetiskt betingad förkärlek för naturliga miljöer och landskap. Hans biofila teori grundar sig 

på att vi dras till öppna och livfulla miljöer som har gett utrymme för rekreation, men också 

möjlighet till att hitta mat. (Hansson 2012)  

Definition av vad diagnosen autism innebär 

För att få diagnosen autism ska tre grundläggande svårigheter finnas:  

 Begränsad förmåga till social interaktion.  

 Svårigheter med ömsesidig kommunikation.  

 En begränsad föreställningsförmåga som påverkar fantasin och även visar sig i att 

barnen både har svårt med, och att ta initiativ till fri lek.  

För att diagnosen autism ska kunna sättas så ska svårigheterna hos barnet ha visat sig före tre 

års ålder. De tydligaste svårigheterna som finns vid en autistisk diagnos är brist på 

ömsesidighet och förmågan till att sätta sig in i andras situation och synsätt. (Autism & 

aspergerförbundet 2012) )  

Bildterapi som behandlingsmetod 

Janet Svensson har gjort mycket för bildterapin i Sverige och hon har också skapat 

Almametoden. Psykoanalytikern C.G. Ljung har haft ett stort inflytande på Svenssons sätt att 

reflektera över de livsöden som hon möter i bildterapin. (Svensson 2002 s. 11)  

Kärnan i Almametoden:  

 Ett arbetsrum för bildterapi som är strukturerat och har en tanke bakom.  

 Att arbeta med målning i ett bildterapeutiskt syfte. Det finns även ett förutbestämt 

sätt att förhålla sig till och uppleva bilder.  

 Ett sätt att analysera den pågående processen när bilderna framställs.  Analysmetoden 

utgår ifrån C.G. Ljungs psykoanalytiska synsätt. Bildterapeutens idéer och åsikter 

spelar också in. (Svensson 2002 s. 17)  
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Almametoden lägger stor vikt vid hur rummet för bildterapin ser utoch vad i miljön som kan 

användas som inspiration i arbetet med bilderna. (Svensson 2002 s. 17) Almametoden 

fokuserar också på deltagarnas sätt att uppfatta både sig själva och omvärlden genom 

målningarna som skapas i terapin. Det bildterapeutiska rummet består av två delar. Ett rum för 

teckning eller målning, och ytterligare ett rum som är ämnat för samtal och även avslappning. 

 (Svensson 2002 s. 18)  

Bild- och trädgårdsterapi för personer med diagnosen autism 

Hos personer med autism är bland annat den sociala förmågan nedsatt och trädgårdsterapi 

kan bidra till att öka denna förmåga. Patrik Grahn och även miljöpsykologerna Shapiro och 

Jewel Kaplan lyfter fram betydelsen av att patienterna känner att arbetet i terapiträdgården är 

intressant och meningsfullt. (Nilsson 2010) Arbetet i terapiträdgården ger individen ett ansvar i 

en miljö som upplevs som kravlös.  

Att få vara i en terapiträdgård är också nyttigt för att öka sociala färdigheter och att utbyta 

erfarenheter med andra. Naturen gör också att försvarsmekanismer som patienterna har rivs 

ner. Växterna är ett gemensamt intresse och deltagarna upplever också en ökad känsla av 

delaktighet. (Nilsson 2010) Trädgårdsarbetet kan också utvecklas till ett fritidsintresse, ett 

intressant jobb eller en utbildning. Professor Joel Flagler är ansvarig för ett program som kallas 

First jobs in thegreen industry  i New Jersey. Han anser att trädgårdsarbete är en bra 

arbetsmiljö för ungdomar med psykisk ohälsa. (Nilsson 2010) Inom programmet får 

ungdomarna mycket stöd från vuxna och de får också arbeta i grupper som inte är så stora.  

Professor Flagler tror att ungdomarna tycker mycket om trädgårdsarbetet eftersom det inte 

krävs någon hög utbildning. Han poängterar också att växterna inte diskriminerar. Växterna 

struntar i vilken utbildning eller vilken diagnos den som sköter växterna har. Huvudsaken är att 

de sköts på rätt sätt. (Nilsson 2010) Detta är viktigt att känna för dessa ungdomar som genom 

sin psykiska funktionsnedsättning ofta upplever en känsla av utanförskap. Flagler anser också 

att arbetet med växter har ett gott inflytande på den egna självkänslan. Om det blir kris så går 

det att odla sin egen mat. Att driva upp grönsakerna från frö får ungdomarna att tro på sin 

egen förmåga och känna att de klarar av att sköta om växterna. Ungdomarna får hjälp till 

självhjälp (empowerment). (Nilsson 2010)  

Sömnen förbättras också och det kan bero på att en promenad i en skog eller i en trädgård gör 

så att man kan bearbeta dagens intryck. Den gröna miljön ger möjlighet till reflektion och 

eftertanke. Men man talar också om medveten närvaro (mindfulness). Naturen hjälper också 

till att motverka ångest och depressioner. För dem som kanske har svårt att uttrycka i ord hur 

de känner sig så kan naturens symboler som till exempel mossa eller en blomma bli ett uttryck 

för att beskriva det. (Hansson 2012)  

”Kreativitet och bildskapande är inte något specifikt för konstnärer och barn. 

Sanningen är att de flesta människor har förmågan att gestalta och uttrycka sig 

själva kreativt. Kreativitetens stora förtjänst är att den kommunicerar med alla 

slags människor, åldrar, symtom, behov och i alla slags sammanhang. Allt som 

skapar möten skapar kommunikation. Därför går det lika bra att vara kreativ med 

naturmaterial som sand, stenar, vatten, pinnar, snäckor och fjädrar liksom med 
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skrot och skräp förutom färg, kritor, papper och lera.” (Wide 2005) 

 

I bildterapin så är inte de dyraste olje- och akvarellfärgerna det viktigaste. Det väsentliga när 

bilden används som terapiform är att det skapar möten mellan människor, men också samtal 

och kreativitet. (Wide 2005)  

Naturhälsopedagogen Christina Hansson berättar också att vistelse i naturen gör så att 

människor med psykisk ohälsa kan förbättra sin sociala situation. De upplever också ett ökat 

välbefinnande och en minskad social isolering. (Hansson 2012) Vi lever i ett samhälle med 

stora krav på den egna personen. Det kan vara krav som vi ställer på oss själva men också krav 

och förväntningar som ställs från omgivningen. Kraven är ofta för höga men upplevs lika 

stressande om de är för lågt ställda. (Hansson 2012) Naturen och terapiträdgården anpassar 

sig efter individen där han eller hon befinner sig och ger möjlighet till ett ökat välmående både 

psykiskt och fysiskt. Skrämmande fakta är att antalet suicid till följd av psykisk ohälsa är större 

än människor som omkommer i trafiken. (Hansson 2012)  

Författaren anser att det är viktigt att göra fler studier med en läkande naturmiljö som ett 

komplement till den traditionella vården, för att kunna hjälpa dessa talangfulla människor som 

är en tillgång för samhället när kraven från detsamma anpassas efter de resurser som 

individen har. Det finns inte mycket forskning kring terapiträdgårdens välgörande effekter för 

människor med autismspektrumstörningar. Den yngre generationen blir allt mer stillasittande 

och deras intresse för naturen minskar. (Hansson 2012) Om vi inte gör forskning och får den 

yngre generationen att förstå hur viktig en läkande vistelse i naturen är så finns det risk att den 

redan bristfälliga forskningen avtar i detta viktiga ämne. (Hansson 2012)  

Varför är det viktigt att göra den här studien? 

För personer som har svårt att uttrycka sina känslor i ord kan det vara lättare att uttrycka sig 

med hjälp av naturens symboler. Att skapa bilder med naturmaterial är något som alla kan 

göra oavsett ekonomi eller social status i samhället. När bilder används som terapiform skapas 

möten mellan människor, men också samtal och kreativitet. Utemiljön är avslappnande, vilket 

också främjar samtal och kreativitet. Personer med autismspektrumstörningar utgör en utsatt 

grupp i samhället. För att förbättra dessa personers sociala situation kan trädgårdsterapi och 

bildterapi tillsammans utgöra ett komplement till den traditionella sjukvården. 

 

Syfte 

 
Syftet med denna studie är att belysa vilka hälsofrämjande inslag som är av betydelse i en 

terapiträdgård för personer med autism. Syftet är också att undersöka vilken betydelse 

skolträdgården har för socialt utsatta elever samt vilken betydelse bildterapi har på sociala 

förmågor hos personer med autistisk diagnos. 

Frågeställningar 

 

Vad karakteriserar en terapiträdgård?  
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Hur inverkar skolträdgården på socialt utsatta personers inlärningsförmåga?  

Hur inverkar trädgårdsterapi och bildterapi på personer med autism? 

Metod 
Denna uppsats är en litteraturstudie.  

Datainsamlingsmetod 

Jag har försökt hitta ett så brett urval vetenskapliga artiklar som berör ämnena trädgårdsterapi 

och bildterapi. Jag har också sökt artiklar som berör målgruppen personer med autism.  

Det här är utfallet som jag fick efter min informationssökning:  

I Academic search elite sökte jag på autism and therapy garden och fick 503 träffar, 

horticultural therapy 45 träffar. Therapy garden 211 träffar, autism 16 träffar.  

I Scopus sökte jag på Garden and occupation 4 träffar. Healthy communities, healthy places, 

nature contact, public health promotion 2 träffar.Horticultural therapy, mental disability, 

psychiatric disorder, rating scale 1 träff.Horticultural therapy, art therapy, participatory arts, 

primary care rehabilitation 1 träff. 

I PsychInfo sökte jag på art therapy and autism 278 träffar.  

 

 

Kriterier för utvalda källor:  

 Artiklarna ska vara vetenskapligt granskade. 

 

 Artiklarna ska vara vetenskapligt uppbyggda.  

 

 Artiklarna ska vara skrivna på engelska.  

 

 Artiklarnas abstract ska belysa frågeställningen i denna litteraturstudie.  

 

 Artiklarnas innehåll ska motsvara syftet och frågeställningen med denna 

litteraturstudie. 
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Tabell över de sökta artiklarna 

Databas Sökord Antal träffar  Valda 

artiklar 

Använda artiklar  

Academic 

search elite 

Art therapy* 

Children*  

Autism*  

25 2 K. M. Epp (2008) 

Outcome-Based 

Evaluation of a 

social skills program 

using art therapy 

and group therapy 

for children on the 

autism spectrum.  

Academic 

search elite 

Horticultural 

therapy 

45 5 P. D. Relf  (2005)The 

therapeutic values 

of plants  

Scopus Gardening AND 

occupation 

4 1 M York.T. Wiseman. 

(2012) Gardening as 

an occupation: a 

critical review 

Scopus Healthy 

communities 

Healthy places 

Nature contact 

Public health 

promotion  
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rehabilitationclinic, 

Sweden 

 

 
 
 



 
 

11 
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therapy and autism: 
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based participatory 

rehabilitation: Users 

views of a 
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Design guidelines of 
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Dataanalys 
 

Litteraturstudien fokuserar på artiklar där undersökningsgruppen är personer med diagnosen 

autism. Artiklarna har sökts genom databaser. Många artiklar har valts bort eftersom deras 

abstract inte motsvarade syftet och frågeställningen med denna litteraturstudie. Sökord som 

används i fulltextdatabaserna Academic search elite och CINAHL har använts. Sökord som 

hämtats från SvenskMEsh har också använts för att få fler träffar i CINAHL. Artiklarna har också 

sökts i Scopus för att se om de refererades av fler författare och även kunde ge fler relevanta 

artiklar. Artiklar som inte är vetenskapligt granskade eller vetenskapligt uppbyggda har valts 

bort. För att studien ej ska ge ett missvisande resultat så har färre artiklar använts men 

artiklarna som har valts är relevanta för denna litteraturstudies syfte och frågeställning.  

Vissa kriterier ska uppfyllas vid kritisk granskning av vetenskapliga artiklar. 

- Titeln ska spegla innehållet.  

- Abstract ska ge en god överblick över innehållet.  

- Inledningen ska leda in läsaren i arbetet.  

- Syftet ska vara tydligt formulerat.  

- Metoden ska vara adekvat till problemet.  

- Resultaten ska svara på syftet.  

- Diskussionen ska innehålla reflektion.  

 

Artiklarna granskades utifrån kriterierna. En doktorsavhandling inkluderades och en artikel 

valdes bort eftersom den inte var vetenskapligt granskad. En vetenskaplig artikel byttes ut mot 

en mer relevant artikel. Resultaten presenteras i löpande text utifrån olika områden som 

belyser frågeställningarna.  

Forskningsetiska överväganden 

Eftersom enbart godkända vetenskapliga artiklar har använts i denna litteraturstudie så ska de 

också vara etiskt granskade.  

Resultat 

For success in art and in science a dash of autism is essential /Hans Asperger 
 

Terapiträdgården 

Trädgårdsterapi är ett komplement till den traditionella sjukvården. Inom trädgårdsterapi finns 

många olika kompetenser som alla utgör en del av en behandling som utgör en helhet. För att 

trädgårdsterapin ska få kallas trädgårdsterapi så ska den innehålla tre element. En patient som 

behandlas för en specifik åkomma. Patienten ska också ha ett uppnåeligt mål med 

behandlingen. Vårdtagaren har också genom trädgårdsterapin ett ansvar för att ta hand om de 

levande växterna. (Relf 2005) Trädgården kan vara en plats som är till för allmänheten som en 

restorativ trädgård. Men allmänheten får inte störa familjemedlemmar och vårdpersonal. 

Familjemedlemmarna och patienterna som använder trädgården som en plats för 
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återhämtning behöver kunna vara ifred för att kunna prata med varandra. (Relf 2005) 

Patienterna vill heller inte bli betraktade av okända personer under trädgårdsterapin.  

 

Terapiträdgårdar är skapade för att användas av patienter och vårdtagare. I terapiträdgården 

så är skötseln av växterna och arbetet i trädgården en del av ett vårdprogram. Målen för 

programmet är unika för varje person som tar del av trädgårdsterapin. Men de ska röra de 

pysiska behoven men också ge tillfälle till fysisk aktivitet som promenader. Men de 

känslomässiga, sociala och intellektuella behoven hos patienten ska tillgodoses. En anledning 

till att välja just trädgårdsterapi kan vara något så enkelt som att ha roligt vilket också ger ett 

ökat välmående. (Relf 2005) En terapeutisk trädgård används av personal med många olika 

kompetenser i det gröna och vita vårdteamet. Trädgården kan till exempel innehålla gångstigar 

och trappsteg. Den kan också innehålla bäddar som är täckta av gräs och som används som 

övningsmattor. Dessa används sedan i träning tillsammans med en sjukgymnast. Denna del av 

trädgården blir som ett träningsrum utomhus. (Relf 2005.)  

Terapiträdgård för personer med psykisk funktionsnedsättning 

Den första helande trädgården skapades på rehabiliteringskliniken på Danderyds sjukhus. Där 

studerade man även hur trädgårdsterapi kunde hjälpa barn med beteendestörningar. Barnen 

fick ägna sig åt att plantera och sköta om växterna. Uppgifterna i trädgården varade i en timme 

per dag under en sommar och målet var att barnen skulle bli mer aktiva.  

Förskolebarnen fick en ökad självkänsla och lärde sig också mer om växter.  (Söderback et al. 

2004) När det gäller social interaktion har den terapeutiska trädgården på Danderyds sjukhus 

ökat denna förmåga. Trädgården har gett en känsla av tillhörighet och att arbeta i en grupp. 

Patienterna har också fått en ökad tolerans mot de övriga medlemmarna i gruppen. 

Naturmiljön har också gjort så att gruppmedlemmarna lättare kunnat kontrollera sin ilska. 

(Söderback et al. 2004)  

 

Terapiträdgården på Danderyds sjukhus var ämnad för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar, rörelsehinder men också kognitiva svårigheter. Trädgården skulle 

också vara tillgänglig för besökare. Patienterna skulle ha tillgång till trädgårdsredskap som de 

fick använda. Trädgårdsarbetet var också tänkt som arbetsterapi. Sysslorna i trädgården skulle 

vara återhämtande för patienterna. (Söderback et al. 2004) 

Trädgården ligger på en plats som ger tillgång till solljus men som också är vindskyddad. 

Gångstigarna i trädgården är också anpassade för rullstolsburna och markerade med tydliga 

skyltar. Gångstigarna har också ytor som är behandlade för att inte vara hala. I ett hörn av 

trädgården finns också en redskapsbod med olika trädgårdsredskap. Redskapsboden är också 

tydligt utmärkt med en skylt. (Söderback et al. 2004) Det finns också ett stort växthus som 

tillåter odling av växter som tycker om andra förhållanden än de nordiska. I trädgården finns 

också ett vattenfall och trädgårdsmöbler som ger tillfälle till social samvaro. För att locka till 

fysisk aktivitet så finns det även en boulebana i terapiträdgården. (Söderback et al. 2004) 

Odlingsbäddarna har fem olika höjder som ger patienterna möjlighet att ha den arbetsställning 

som passar dem bäst. 

I Taiwan gjordes en studie för personer med psykiska funktionshinder för att se hur 

trädgårdsterapi skulle kunna stärka dem socialt. Deltagarna i studien fick lära sig mer om 

blommor men också sköta om växterna. De sociala förmågor som studerades var; 
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anpassningsförmåga, arbetsförmåga, förmåga att kunna handskas med auktoriteter, men 

också självdiciplin och kommunikationsförmåga. (Chen 2011) Resultatet visade att 

trädgårdsterapin ökade den sociala förmågan inom dessa områden. Personerna som ingick i 

studien gjorde även framsteg inom områdena;  grundläggande trädgårdskunskap, öppenhet, 

viljan att socialisera med omgivningen, noggrannhet, konstnärlig förmåga, självförtroende och 

känslan av att åstadkomma någonting meningsfullt. Testresultaten var inte mycket högre än 

innan studiens början, men resultaten hade ändå förbättrats efter trädgårdsterapin. (Chen 

2011)  

 

I Storbritannien skapades en trädgård vid sjukhuset Bodrun hospital i Cornwall. Grundaren var 

Mr Bell och målgruppen som trädgården var tänkt för var patienter med psykisk ohälsa. 

Trädgården skulle vara öppen men också omgärdas av ett staket för att ge patienterna en lugn 

privat plats. Miljön skulle vara terapeutisk och ha en balans mellan de tre områdena arbete, 

vila och lek/spel. Trädgården hade olika områden varav en grönsaksträdgård med ett växthus. 

Odlingsbäddarna hade olika höjder för att vara ergonomiska. (Pearce 2004)  Patienterna 

tillagade också de odlade grönsakerna i köket som en del i ett arbetsterapi program. Emellan 

bäddarna fanns också breda gångar för att patienter med rörelsehinder lättare skulle kunna ta 

sig fram. En del av trädgården hade en öppen yta för sportaktiviteter.(Pearce 2004)  En del av 

trädgården var också till för kontemplation och lugn. Här fanns sittplatser men också ett 

rinnande vattendrag. Trädgården hade också fruktträd och många blommande perenner. 

Eftersom vissa patienter åt mediciner som gjorde dem känsliga för ljus så fanns parasoller som 

gav skugga. (Pearce 2004)  

Terapiträdgård med fokus på personer med autism 

Hebert (1978) har i sin doktorsavhandling skrivit om de behov som autistiska 

barn har och behöver få tillgodosedda i den terapeutiska trädgården.  

1. Att vila från inomhusmiljön och få en lindring från alla sinnesintryck. 

Men också att minska risken för att sinnena blir överbelastade.  

2. Att träna upp sin finmotorik.  

3. Att åka karusell och att få röra på kroppen i svängande och snurrande 

rörelser utomhus i karusellen. Det stimulerar olika system i kroppen 

som gör att autistiska barns vagganden och handklappningar inomhus 

minskar. Det gör att studiemiljön i lektionssalen också blir lugnare.  

4. Fysiska aktiviteter som hjälper till att minska den överskottsenergi som 

barnen har. De kan också vara frustrerade på grund av deras nedsatta 

förmåga till social interaktion, och dagligen måste hantera de 

svårigheter som detta medför.  

5. En tyst avskild plats att vara ensam på. Ett ställe där man kan vila sig 

från en påfrestande studiemiljö, kraven från arbetet men också från 

ansträngningen som det kräver att umgås med andra människor.  

6. Miljön ska användas som belöning för att motivera ett gott 

uppförande.  

7. En plats där människor med autism kan arbeta med olika strategier 

föratt lättare kunna filtrera sina sinnesintryck.  

8. En plats för fysisk aktivitet. Det kan handla om lagsporter eller fri lek.  
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Social aktivitet i utemiljö 

Att ägna sig åt en sysselsättning påverkar hälsan positivt. Studier som forskare har gjort stödjer 

aktiviteter som innehåller fysisk aktivitet, men som även är sociala och som ger livsglädje. 

Aktiviteterna ska även kännas meningsfulla och ge möjlighet till att utveckla talanger. (York, 

Wiseman 2012) Arbetet i terapiträdgården ger deltagarna en mer positiv grundsyn på sig 

själva, och intresset för växterna blir någonting att dela med andra personer utanför 

trädgårdsterapin. (York, Wiseman 2012) ”The project has given me the confidence to converse 

with other people. When (neighbours say come and look at my garden I can talk to them about 

it.” (Sempik et al. 2005 se York, Wiseman 2012) Detta är positivt för personer med autistisk 

diagnos vars kärnproblematik är social interaktion och även svårigheter med ömsesidig 

kommunikation.  

 

Utemiljöns inverkan på självkänsla och välbefinnande hos socialt utsatta personer 

Utemiljö och självkänsla: 

 
 Känslomässiga band byggs upp till miljön. (Fieldhouse 2003, se York, Wiseman 2012)  

Ökad personlig känsla av säkerhet(Fieldhouse 2003, se York, Wiseman 2012)  

 Ökad känsla av stabilitet. (Fieldhouse 2003, se York, Wiseman 2012)  

 Bättre socialt självförtroende. (Sempik et al. 2005 se York, Wiseman 2012)  

 Ökad personlig kraft och förmåga att påverka sin omgivning. (York, Wiseman 2012)  

 Ökad känsla av frihet. (Sempik et al. se York, Wiseman 2012)  

 Ökad känsla av samhörighet. (York, Wiseman 2012)  

 Att vara I terapiträdgården ger naturliga samtalsämnen. (Sempik et al. se York, 

Wiseman 2012)  

 

Terapiträdgård och fysiologiskt välbefinnande 

 
 Möjlighet till vila från omgivningens krav. (Fieldhouse 2003, se York, Wiseman 2012)  

 Stressnivåerna sjunker vilket går att påvisa i mätbara värden. (Sempik et al. Se York, 

Wiseman 2012)  

 Det allmänna välbefinnandet förbättras. (Sempik et al. Se York, Wiseman 2012)  

 Det gröna uterummet blir en plats som inte förknippas med sjukdom eller terapi 

(Fieldhouse et al. se York, Wiseman 2012)  

 

Skolträdgård och inlärningsförmåga hos skolbarn 

Att vara med och sköta en skolträdgård medför att skolbarn tar till sig läroplanen bättre. 

(Bowker, Tearle 2007 se York, Wiseman 2012) Förståelsen för läroplanen blir större om 

undervisningen ges utomhus. Kunskapen blir också mer direkt i utemiljön. Den teoretiska 

kunskapen som eleverna får i skolbänken blir lättare att förstå när eleverna får använda 

lärdomarna praktiskt i trädgården. Barn får också en mer positiv uppfattning av skolgården om 

den rymmer en välskött trädgård. Tillgången till ett grönt uterum medför också att barnens 

motivation till att delta på lektionerna ökar. (Bowker, Tearle 2007 se York, Wiseman 2012) För 

personer med autistisk diagnos som ofta har negativa sociala erfarenheter av skolmiljön så kan 

en välskött skolträdgård ge en mer positiv bild. Barn med autistisk diagnos föredrar att lära sig 
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på ett sätt som är visuellt. (Hebert 1978 s. 57. Det praktiska arbetet i terapiträdgården ger ett 

visuellt komplement till de teoretiska kunskaperna i läroböckerna vilket underlättar 

inlärningsförmågan.  

 

Det naturliga ljusets inflytande på barns hälsa 

I en studie från 1992 har forskarna Küller och Lindstein undersökt hur skolbarn påverkas av 

naturligt ljus och konstgjort ljus. Forskarna undersökte hur många sjukdagar barnen hade, men 

även hur de växte och deras studieresultat. Det visade sig att barnen som utsattes för naturligt 

ljus också hade de bästa resultaten hälsomässigt. (Largo-Wright 2010) Studien visade också att 

tillgången till fönster som ger tillgång till solljus är betydelsefulla för barnens välmående. 

(Largo-Wright 2010) 

Bildterapi i utemiljö 

De sociala och psykologiska aspekterna av ett grönt rum för bildterapi 

Miljön där man ägnar sig åt bildterapi är viktig. En miljö som är anpassad för bildterapi kan ge 

fler positiva hälsoeffekter än en miljö som är tänkt för att arbeta med ämnet bild i ett 

undervisande syfte. (Martin 2011). Miljöer som är byggda för att vara hälsofrämjande har 

också positiv inverkan på beteende och social förmåga. Man har också märkt att miljön 

inverkar positivt på det mentala och fysiologiska välbefinnandet. (Largo-Wright 2010)Många 

med autistisk diagnos har ofta svårigheter med att hantera sinnesintryck. Sinnesintrycken kan 

antingen bli så intensiva att sinnena överbelastas. Men den motsatta effekten kan också ske. 

(Hebert 1978 s. 56) Många aktiviteter som kräver att sinnena är integrerade är enklare att 

ägna sig åt i en utomhusmiljö. Det kan handla om att ta in sand och vatteninslag i trädgården 

och låta barnen vidröra dessa ytor som en vägledning men även som ett taktilt inslag i 

trädgården. (Hebert 1978 s. 56)  

 

Bildterapins inverkan på självkänsla och social förmåga hos personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

Bildterapi i kombination med trädgårdsteapi är en väg ut ur en smärtsam social isolering. En 

intervjustudie stärker detta påstående. En deltagare i studien som lider av ensamhet har också 

genom bildterapi i den gröna utemiljön hittat en källa till glädje. ”I was socially very isolated. I 

still am, in reality because these sessions govery quickly when you´re enjoying yourself.” 

Respondent 7. Bildterapin stärker den sociala förmågan. (Barley, Robinson, Sikorski 2012) 

Deltagare i bildterapi i en terapiträdgård känner att personalen inte dömer dem och även att 

de inte har någon press på sig. Arbetet med bilderna ger någonting att se fram emot och flyttar 

fokus ifrån de egna problemen. Detta har också positiv inverkan på humöret. (Barley, 

Robinson, Sikorski 2012)  

 

När personerna i studien fick ägna sig åt hantverk, målning men också trädgårdssysslor så gav 

det en känsla av mening. Deltagarna upplevde att självkänslan och självförtroendet blev 

bättre. En av personerna som ingick i studien berättade om en känsla av att betyda någonting 

för andra. Det var en känsla som deltagaren inte hade upplevt tidigare på grund av sin 

depression. Deltagarna fick en känsla av sammanhang. ”There is integration between art and 

craft and gardening but it doesn´t always quite work and, as somebody who hates any sort of 
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conflict, who likes it to be complete harmony…I´ve wondered how it could be better 

integrated.” respondent  4. (Barley, Robinson, Sikorski 2012)  

Bildterapins inverkan på den sociala, kognitiva och motoriska förmågan hos personer med 
autism 

Orsaken till att bild och även terapi bör kombineras är att depressioner, ångest och frustration 

är vanligt hos den här målgruppen. Bildterapin kan möta dessa psykologiska svårigheter på ett 

bättre sätt än andra terapier som enbart arbetsterapi. (Martin 2009) Studier visar också att 

nedstämdhet och ångestkänslor minskar efter bildterapi. (Epp 2008) Bildterapeuten arbetar 

sida vid sida med barnet och ger också barnet positiv respons. Bildprojekten som barnet och 

bildterapeuten arbetar med ger större självförtroende till att låta större projekt ta form men 

det skapar också band och relationer mellan personerna i gruppen. (Martin 2009) 

 

Kognitiva förmågor som förbättras: 

 
 Att hålla ögonkontakt (Emery 2004)  

 Att tala med en mer melodisk språkmelodi. (Emery 2004)  

 Föreställningsförmåga (Emery 2004)  

 Användandet av bildsymboler ger ett bättre minne för barn med autistisk diagnos. 

(Epp 2008)  

 Barnen som ägnar sig åt bildterapi blir mindre impulsiva och även mindre hyperaktiva. 

(Epp 2008)  

 

Sociala förmågor som ökar: 

 
 Förmågan till interpersonellt relaterande, dvs. önskan att dela saker med andra. 

(Emery 2004)  

 självhävdelse (Epp 2008)  

 självkontroll. (Epp 2008)  

 Förmågan till att kompromissa. (Epp 2008)  

 Samarbetsförmågan (Epp 2008)  

 att kunna ta ansvar. (Epp 2008)  

 Kommunikationsförmåga (Epp 2008)  

 Förståelsen för icke-verbal kommunikation. (Epp 2008)  

 Grundtrygghet. (Emery 2004)  

 

Bildterapins inverkan på motoriken hos barn med autism: 

 
 Finmotoriken kan tränas upp genom bildövningar som stegvis blir mer krävande. 

(Emery 2004)  
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Diskussion  

Hellre unik än normal /Mikael Andersson 

Resultatdiskussion 

Studien visar att terapiträdgårdar utgör ett viktigt komplement inom sjukvården. Tre element 

är viktiga; En terapiträdgård,  en patient och ett specifikt mål som patienten har med sitt 

tillfrisknande. För personer med autism så är målet att bli mer självständiga men också att 

tycka mer om sig själva. Målet är också att få en öppnare relation till andra personer. För att 

en terapiträdgård ska göra nytta och hjälpa socialt utsatta personer att bli mer sociala så måste 

arbetet i trädgården kännas lustfyllt och meningsfullt. (Nilsson 2010) För personer som inte är 

intresserade av växter så ger arbetet med växterna inte lika stora positiva influenser på den 

sociala förmågan. För personer med psykisk funktionsnedsättning så är känslan av 

meningsfullhet mycket viktig för att hjälpa dem att slappna av, koppla bort sina bekymmer och 

ge känslan av att åstadkomma någonting kreativt .Terapiträdgården är en avslappnande miljö 

som ger en distans till en vardag som ofta upplevs stressande och kravfylld för personer med 

autistisk diagnos. Kaplan & Kaplan kallar denna teori för soft fascination. Beeing away.  (Grahn, 

Ottosson 2010)  

Personer med psykisk funktionsnedsättning får en ökad självkänsla och tolerans genom 

trädgårdsterapi. För att stärka sociala förmågor hos personer med psykisk 

funktionsnedsättning så är det viktigt att det finns en öppenhet i miljön som tillåter dessa 

personer att växa. Det måste finnas en grundläggande respekt mellan projektledare och 

deltagare i trädgårdsterapin. Om arbetsförmågan ska förbättras så måste deltagarna i 

trädgårdsterapin också få arbeta efter sina egna förutsättningar. Det får inte finnas någon 

press på deltagarna arbetsmässigt. Förmågan att handskas med auktoriteter kan förbättras. 

Men personer med psykisk funktionsnedsättning kan ha svårast med detta sociala område 

eftersom självkänslan ofta inte är särskillt god. Detta kan bero på tidigare dåliga erfarenheter 

när det gäller att handskas med auktoriteter som sitter djupt och är svåra att sudda ut.  

Personer med autism upplever också att handskas med auktoriteter som ett problem på grund 

av att de har svårigheter med social interaktion, och att förstå andras intentioner. Studier visar 

också att naturen är lugnande (Fieldhouse 2003, se York, Wiseman 2012) men inte för alla. Om 

en person har negativa erfarenheter ifrån en miljö, till exempel en mörk skog så kan den 

upplevas som direkt hotfull. För att trädgårdsterapi ska hjälpa så måste terapeuten också ha 

en bild av om en person tidigare har upplevt ett trauma i en naturmiljö. Då kanske inte 

trädgårdsterapi är den mest effektiva behandlingsmetoden. Wilsons biofila teori visar dock att 

människor har en nedärvd naturlig förkärlek för öppna naturmiljöer. (Hansson 2012)  

Naturligt ljus har visat sig ge en bättre hälsostatus hos skolbarn. (Largo-Wright 2010) Om det 

inte går att arbeta med bildterapi utomhus på grund av väderförhållanden och säsong så bör 

det finnas tillgång till fönster i bildterapisalen. Terapisalen bör också ha glödlampor, eller LED-

lampor som ger naturligt dagsljus. (Largo-Wright 2010) Det naturliga ljuset ger också en mer 

inbjudande lärosal vilket förmodligen ökar närvaron hos eleverna. Men det krävs ytterligare 

aspekter än enbart naturligt ljus för att förbättra barnens hälsostatus. 

En studie visar att skolträdgården hjälper skolbarn att ta till sig läroplanen bättre. (Bowker, 

Tearle 2007, se York, Wiseman 2012) Skolträdgården blir ett gemensamt projekt som skapar 
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en samhörighet mellan skolbarnen. Att arbeta gemensamt skapar en bättre stämning som 

motverkar mobbning i skolan. För att hjälpa personer med autism att inte överbelasta sinnena 

så bör man sträva efter en skolträdgård som motverkar stress. För att skolbarn med autistisk 

diagnos ska få en förståelse för trädgården så bör den vara organiserad och strukturerad. 

Detta ger en känsla av självkontroll och även en känsla av kontroll över omgivningen. (Hebert 

1978 s. 69) Trädgården ska också fokusera på barnets intressen, vara inbjudande och ha tydliga 

direktiv. Trädgårdens intentioner bör vara klarlagda. (Hebert 1978 s. 69) Att använda 

bildsymboler i trädgården som är ämnad för barn med autism ger dem en djupare förståelse 

för utemljön.  Symbolerna ger då en tydlighet och fyller ytterligare en funktion förutom att 

underlätta inlärningen och ge ett bättre minne. (Epp 2008) Autistiska barn är visuella i sin 

inlärningsprofil (Hebert 1978) och bildsymbolerna främjar detta lärande.  

Resultaten visar att all typ av fysisk aktivitet stödjer fysiskt och socialt välbefinnande. De 

sociala aktiviteterna i trädgården ger också en känsla av samhörighet. (York, Wiseman 2012) 

Kärnproblematiken hos personer med autism är svårigheter med social interaktion. (Autism & 

aspergerförbundet 2012) Att arbeta praktiskt medför för dessa personer att den sociala biten 

inte blir det mest framträdande. De kan koncentrera sig på arbetet med växterna. De problem 

som personer med autistisk diagnos också har med ömseidig kommunikation blir heller inte 

lika tydliga när fokuset är på trädgården och växterna. För barn med autistisk diagnos främjar 

inte all typ av fysisk aktivitet sociala förmågor. Leken bör vara organiserad eftersom dessa barn 

ofta har svårigheter med att ta initiativ till fri lek. (Autism & aspergerförbundet 2012) Man bör 

också ta hänsyn till de motoriska svårigheter som dessa personer kan ha vid val av lämplig 

utomhusaktivitet.  

Kombinationen av trägårdsarbete, fysisk aktivitet och social samvaro har goda inverkningar på 

välmåendet. (Fieldhouse 2003, se York, Wiseman 2012) Dessa tre komponenter måste 

anpassas efter de särskilda behoven hos personer med autism. Den sociala interaktionen bör 

vara på en nivå som personerna känner att de kan hantera. För personer med autism så kan 

styrketräningsövningar med bollar av olika storlekar träna upp koordination och motorik. Men 

även promenader, jogging, simning och bowling 20 minuter per dag kan vara lugnande 

utomhusaktiviteter i terapiträdgården. (Hebert 1978 s. 67) De fysiska och sociala aktiviteterna 

bör också anpassas efter deltagarnas sociala förmåga. Men att utsätta sig för sociala 

situationer som uppfattas som jobbiga kan också vara en träning för denna målgrupp i att 

sträcka sig utanför sin bekvämlighetszon. Trädgårdsarbetet kan användas som träning och att 

dra en skottkärra eller vagn, men även att använda en väst med lätta tyngder på när barnen 

krattar löv stimulerar det centrala nervsystemet. (Hebert 1978 s. 67)Andra trädgårdssysslor 

som stimulerar det centrala nervsystemet för personer med autism är plantering, att gräva i 

jorden, men också att att välta trädgårdsavfallet i komposten. (Hebert 1978 s 67) Detta kan 

utövas med tyngder även på vristerna. Musklerna tränas och självkänslan blir också bättre. 

(Hebert 1978 s 67)  

Studier visar att bildterapi för autistiska barn ökar förmågan till ögonkontakt,  interpersonellt 

relaterande och föreställningsförmåga. (Emery 2004) Bildterapi har också positiva inverkningar 

på icke- verbal kommunikation och kommunikationsförmåga. (Epp 2008) Detta är den 

grundläggande problematiken för personer med autistisk diagnos. Skulle detta kunna bli bättre 

genom bildterapi i en terapiträdgård? Autismspektrumstörningar spänner mellan ett brett 

spektrum från att vara världsfrånvarande till att ha högfungerande autism. (Asperger 
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syndrom)Till viss del kan dessa förmågor bli bättre med hjälp av bildterapi i en grön utemiljö. 

Bildterapirummet består av två delar. Ett rum för bildterapi och ett rum för meditation och 

social samvaro. (Svensson 2002) De avslappnande influenserna i bildterapirummet avlastar 

sinnena och skapar ett lugn hos personer med autistisk diagnos. I bildterapirummet kan de 

sociala och kognitiva förmågorna också stärkas i en trygg kravlös miljö.  

Symboler och bildövningar ger en visuell förståelse för saker som beskrivs enbart i ord vilket 

påverkar föreställningsförmågan i positiv riktning. Vid stegvis svårare bildövningar och med en 

god relation mellan bildterapeut och deltagare så tror jag att föreställningsförmågan kan 

förbättras hos personer med autistisk diagnos. För att bildterapin ska öka förmågan till 

interpersonellt relaterande så måste relationen till terapeuten också vara trygg. Jag tror också 

att det är enklare för personer med högfungerande autism att öka dessa förmågor eftersom 

grundproblematiken är lättare där. Men att arbeta med bildterapi så att svårigheterna på 

dessa områden blir mindre framträdande kan inte bota autism. Terapiträdgården och 

bildterapin är komplement och stöd som enbart hjälper dessa personer att kompensera för 

sina svårigheter. Kärnproblematiken finns fortfarande kvar och kan öka igen vid till exempel 

depressioner, arbetslöshet eller svårhanterbara sociala situationer.  

Det går inte att ha som krav att personer med autism ska lära sig kompensera för sina 

svårigheter så att de inte märks. Omgivningen måste också aceptera och ha en förståelse för 

att människor är unika och inte bara se det som är avvikande som fel och symptom på ett 

funktionshinder som man inte vet så mycket om. En person med autism har en hjärna som 

fungerar på ett annorlunda sätt men det behöver inte vara onormalt. Målet med denna 

uppsats har varit att öka förståelsen och minska  fördomarna som finns kring autism och 

asperger syndrom. Författaren anser att ytterligare forskning krävs i detta viktiga ämne 

eftersom diagnosen blir allt vanligare. Det finns heller inte så mycket skrivet om 

ämneskombinationen som denna litteraturstudie behandlar.  

Metoddiskussion 

Författaren använde sig av flera sökmotorer. Sökorden som användes var sökord som var 

inlagda i databaserna. Databasen CINAHL valdes bort eftersom den inte gav några relevanta 

träffar. Många artiklar söktes också i Google Scholar men ingen av artiklarna var av vikt för 

denna litteraturstudie. Det blev få träffar på sökordet autistic disorder i Academic search elite 

och därför användes sökordet mental disabilities eftersom det gav fler träffar och också var 

inlagt i databasen. För att hitta fler artiklar så användes också databasen Scopus och den har 

varit mycket användbar för denna litteraturstudie. För att hitta relevanta artiklar så sökte 

författaren på titelnamnen på artiklarna som hittades i Academic search elite i Scopus. 

Relevanta artiklar som refererade dessa artiklar användes också i denna litteraturstudie. Två 

artiklar valdes bort. En artikel var inte vetenskaplig och den andra artikeln valdes bort 

eftersom författaren redan hade flera artiklar som berörde ämnet bildterapi. 

 En vetenskaplig artikel som berörde ämnet trädgårdsterapi för personer med psykisk ohälsa 

valdes till i stället för att få ett bredare evidensunderlag för syftet i denna litteraturstudie. 

Orsaken till att författaren valde att göra en litteraturstudie var att belysa vikten av ytterligare 

forskning i detta ämne eftersom det inte finns så mycket skrivet om det. En styrka i den här 

studien är att den stödjer sig på relativt nyskrivna artiklar i ämnet. Artiklarna var skrivna på 

engelska och deras titel och abstract visade att de berörde ämnena bildterapi för personer 

med autism, terapiträdgård för personer med psykisk ohälsa men också arbetsterapi i 
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terapiträdgården. En doktorsavhandling inkluderades eftersom den var intressant och även 

användes som underlag i tidigare studier som belyser utformandet av en terapiträdgård för 

personer med autism. Uppsatsen baserar sig också på kunskap från en inspirerande föreläsning 

med en naturhälsopedagog.  

Slutsats 
 

Studien visar att bildterapi är en bra terapimetod för personer med autism eftersom den har 

en god inverkan på den språkliga förmågan men även på finmotorik. Personer som jobbar med 

bildterapi regelbundet kan lära sig att förstå ett mer symboliskt språk. Att ägna sig åt bildterapi 

gör också att personer med autism kan lära sig att relatera till andra personer; så kallat 

interpersonellt relaterande. Mer forskning krävs i detta viktiga ämne eftersom allt fler 

diagnostiseras med autism. Fler studier krävs också om hur bildterapi i den terapeutiska 

trädgården kan underlätta livsvillkoren för denna målgrupp.  
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