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Sammanfattning
Min text är en introduktion av ämnet trädgårdsterapi som grundar sig på den så
kallade Alnarpsmetoden vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Behandlingsmetoden är framkommen ur vetenskaplig forskning som styrker naturens
och trädgårdars läkande förmåga vid stressrelaterad psykisk ohälsa. Läkningen sker
genom att vi i naturen, och i naturnära aktiviteter, tränar vår spontana
uppmärksamhet. Denna, den spontana uppmärksamheten är inte tröttande utan
restorativ d v s stärkande och återuppbyggande.
Som SER-terapeut, med specifikt intresse för natur och trädgård, vill jag introducera
trädgårdsterapi och visa på sätt att använda dessa kunskaper i mitt terapeutiska
arbete med klienter. Trädgårdsterapi, i ursprungsformen, bedrivs vid ett fåtal
rehabiliteringsträdgårdar med ett begränsat antal patienter. Min förhoppning är att
låta de goda erfarenheterna av trädgårdsterapi nå ut till en bredare publik och, om
möjligt, i ett tidigare skede av sjukdom. Detta, för att avhjälpa psykisk ohälsa samt att
visa på möjligheter att, med naturens hjälp, finna metoder för ett hållbart bättre
mående.
Jag har valt ut, och lyft fram, några psykologiska processer som beskrivs och
sammanlänkas med trädgårdsterapin. De tydliggör samband och samverkan mellan
psykologi och naturligt läkande. Min kompetens och inriktning, som SER terapeut
med fokus; människan i sin helhet, harmonierar mycket väl med trädgårdsterapins
synsätt. Den gemensamma utgångspunkten är ;
”vi utgår från att människan är kropp, känsla, behov, intellekt och själ i relation med
andra, där allt påverkar vartannat” (citat B Gyllensten, G Ohlsson, A Persson Akademin för SER terapi)
Charlotte Arnelin
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1. Inledning
Ämnet för min uppsats, som blivande SER-terapeut, är trädgårdsterapi. Jag
introducerar trädgårdsterapin och visar på sätt att arbeta terapeutiskt med naturens
läkande kraft till sin hjälp. Trädgård och psykologiska processer har, för mig, varit två
separata intresseområden och att vistas i skog, natur och i trädgård har ända sedan
min egen uppväxt på landet, varit något jag personligen gärna väljer och mår bra
utav. Senare valde jag att utbilda mig inom pedagogik och nu senast till SERterapeut med trädgårdsintresset som ett sidospår, främst för egen del. Därför ser jag
det som särskilt lyckosamt att dessa båda går utmärkt att kombinera, och är varandra
behjälpliga, i så kallad trädgårdsterapi.
Trädgårdsterapi är en terapiform som grundar sig främst på den svenska, så kallade,
Alnarpsmodellen. Man har med forskningsstudier lyckats bevisa det som allmänt
omnämnts som; ”naturens läkande kraft”.
Jag tilltalas mycket av denna, naturens läkande kraft, och jag har velat lära mig mer
om vad det är som gör att vi upplever välmående i trädgårds- och naturnära
aktiviteter. I min uppsats redogör jag för en del av sådant man redan vet och vad
som fortsättningsvis forskas kring inom ämnesområdet. Jag har vidare velat se på
terapeutens roll och de möjligheter som finns med natur och trädgård som mitt
redskap i terapeutiskt arbete.
Fördelarna med att arbeta terapeutiskt med naturen och trädgården är bevisligen
flera. Naturmiljöer med sin rofylldhet och naturliga skiftningar öppnar för goda
möjligheter till reflektion, vila och mindfulness (medveten närvaro på sig själv, i nuet)
vilka alla är betydande komponenter för ett hållbart läkande.
Särskilt nämnvärt om trädgårdsterapins positiva inverkan är naturens förmåga att
fånga vår spontana uppmärksamhet (soft fascination), d v s den uppmärksamhet
som ger njutningsfulla intryck såsom vajande grässtrån, fågelsång etc. Den, i
motsats till den riktade uppmärksamheten, som annat arbete kräver av oss, har inte
en tröttande inverkan. Forskningsresultaten från trädgårdsterapin visar på betydelsen
av balansen mellan återhämtande aktivitet och arbete. Denna balans är avgörande
för vårt välmående. Trädgårdsterapin kan visa oss vägen till att finna sådan balans.
Världsledande forskning i ämnet bedrivs av Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp
och har visat sig ge positiva resultat för de allt vanligare, stressrelaterade
sjukdomarna som leder till psykisk ohälsa. Min egen vision är att de etablerade
kunskaperna från trädgårdsterapin också ska kunna vidareutvecklas och användas i
friskvårdande riktning. Därför är min förhoppning att, som samtalsterapeut, arbeta för
att förena natur, trädgård och dess läkande kraft med samtalsterapi.

2. Frågeställning och syfte
Vad är trädgårdsterapi?
På vilka sätt kan, och vill, jag använda mig av naturens läkande kraft som
samtalsterapeut?

3. Bakgrund
Denna del omfattar en beskrivning av min utbildning; SER terapin och det SERterapeutiska synsättet. Vårt synsätt är förenligt med trädgårdsterapin som jag avser
sammankoppla mina kunskaper med. Vidare följer så en kort introduktion till
”naturens läkande förmåga”. Det är ur dessa samlade kunskaper den så kallade
trädgårdsterapin etablerat sin vetenskapliga forskning. Slutligen, i egenskap av
världsledande forskning inom området, får naturligtvis den svenska, så kallade
Alnarpsmetoden, sitt egna avsnitt i min text.
3.1.1 SER terapi
SER står för Samtal, EFB (Energy-Flow-Breathing, en terapeutisk metod där
andningen är central) samt Regression. Terapin bygger på den integrativa psykologin
d v s samspelet mellan klient och terapeut. Vi kombinerar den psykodynamiska,
humanistiska, existentiella och transpersonella psykologin tillsammans med
iscensättningsperspektivet och det kroppspsykoterapeutiska synsättet.
(serterapi.se/om oss)

Den integrativa psykologin är mer ett förhållningssätt till psykologisk kunskap än en
specifik metod eller teori. Den innebär, likt forskningen, ett prövande arbetssätt av
vilka metoder som fungerar bäst och varför. Den integrativa psykologin sammanför
olika psykologiska teorier för att möta klientens önskemål och målsättningar med
lyhördhet och utifrån en bred psykologisk kunskapsbas. Ett integrativt arbetssätt
utgår ifrån exempelvis situationer och händelser. Dessa kopplas samman med
minnen och känslor som leder till begriplighet och hanterbarhet i syfte att uppnå
bättre psykisk hälsa.
Detta förhållningssätt utgår ifrån att barndomens upplevelser påverkat oss
känslomässigt vilket sedermera ger uttryck i vårt handlande och mående idag. I SER
terapi söker vi upp, bearbetar och genomlever dessa känslor när det, för klienten,
blivit nödvändigt att finna vägen till ett bättre mående. Just genomlevandet av
känslorna är en central del i SER terapin. Utgångspunkten är att finna ursprunget till
den specifika känslan, att bearbeta den och att genomleva den i alla dess former och
uttryck. En målsättning med terapin är således;
”Att förståelse av våra mönster och en bearbetning av känslorna skapar en hållbar
förändring” (serterapi.se/om oss)

3.1.2 Iscensättningsperspektivet
Iscensättningsperspektivet är, också det, centralt i SER terapin. Iscensättning
innebär att;
”Du återskapar ditt förflutna i nuet för att få kontakt med och förlösa de känslor som
ligger lagrade i kroppen. På så sätt släpps de destruktiva mönster och roller du en
gång byggt upp för att skydda dig själv.” (www.serterapi.se/om oss)
Iscensättningar är alltså en slags påminnelse till dig om dina känslor eller reaktioner i
skilda situationer. När du blir varse dessa ger de dig möjlighet till reflektion och
utveckling. De återkommer med större eller mindre kraft i ditt vardagliga liv tills du
behandlat och bearbetat dem klart. I SER terapin hjälps vi åt att bearbeta dina
iscensättningar. De är en viktig utgångspunkt för att terapin ska ge dig välgrundad
förståelse för dina egna mönster, känsloupplevelser och ditt eget varande. Vi finner
kunskaperna om iscensättning bekräftade och grundlagda i, både äldre och samtida,
psykologiska kunskaper, från bl a psykolog Bertil Gyllensten till Alice Millers genom
Jean Jenson.
”Iscensättning av barndomens sorger och smärtor försiggår alltså i nuet. Innebörden i
detta är viktig. Det är med hjälp av de människor jag har omkring mig i nuet, som jag
omedvetet minns det förflutna. De ingår i mitt drama - och jag i deras.” (ur En värld är
varje människa Gyllensten, Holm, Olsson s 49)
”En vardaglig händelse som framkallar en stark känslomässig reaktion har ofta en
omedveten anknytning till en tidigare, smärtsam händelse från barndomen som har
trängts bort” (ur Att återerövra sitt liv J Jensen s 36)
I vår omgivning påminns vi ständigt om dessa så kallade dramer. När vi reflekterar
över det som sker och genom att dela sina erfarenheter, upplevelser och reaktioner i
terapi riktar vi uppmärksamheten mot dessa och bearbetar dess innebörd. När det

detaljerade minnet av händelser sviker oss ibland blir det, i god terapi, tydligt att
känslominnet finns kvar. För att nå dit behöver vi nå vårt undermedvetna och för det
finns flertalet metoder att tillgå. Då de obearbetade känslorna får lov att träda fram i
terapirummet ges känslorna chans att genomlevas. Detta leder i sin tur till att man
genom reflektion och bearbetning tar sig igenom obehagskänslor man tidigare haft
ett automatiserat reaktionsmönster för. På så sätt vinner man nya sätt att hantera det
smärtsamma man har med sig.
”Utan bearbetning sätter vi upp samma drama om och om igen”
(www.serterapi.se/om oss)

3.1.3 SER terapeututbildningen
”Terapi är att få kontakt med och lära sig att tolerera och härbärgera, samt att
identifiera, uttrycka och sätta ord på känslor” (ur Det terapeutiska mötet, B Gyllensten
& G Olsson, s 76)
Som SER terapeut har vi en 2,5 årig utbildning vid Akademin för SER-terapi. SER
står, som tidigare nämnts, för Samtals-, EFB- och Regressionsterapeut. Som sådan
har vi fått en bred, allmän kunskapsbas i psykologi samt i ett antal olika alternativa
arbetsredskap och terapiformer inom exempelvis bild-, dröm- och symbolterapi.
SER terapeututbildningen är dessutom uppbyggd på ett aktivt deltagande, och
ständigt praktiserande, vis. De teoretiska delarna inom de olika psykologiska
områdena jämförs, befästs och behandlas av eleverna kontinuerligt. Detta sker i
övningar anpassande för både grupp och individ. På så sätt är man som
SERterapeut personligen både delaktig och handledd i egna och andras olika
psykologiska processer under sin utbildningstid. Dessa erfarenheter av ett
praktiserande arbetssätt ligger sedan till grund för att fungera som medmötare i
arbetet som samtalsterapeut. Därför är självreflektion och den egna terapeutiska
resan av stor betydelse för samtalsterapeuter i enlighet med SERakademin. Som
SERterapeut är det viktigt;
”Att kunna se sig själv utifrån och den andre inifrån” (ur Det terapeutiska mötet, B
Gyllensten & G Olsson, s 17)
och vårt synsätt grundar sig också på att
”terapeutens mest värdefulla informationskälla är de egna känslorna” (ur Terapin
gåva, I D Yalom, s 121)
Att som terapeut vara självreflekterande, samt ha god kännedom, och tillgång till sitt
egna känsloregister, ger goda förutsättningar för att arbeta med klienter terapeutiskt.
Det är också en målsättning med terapiarbetet att förmedla vikten av självreflektion
vidare till klienten.
Inom SER terapin är vår utgångspunkt är att sammanföra de olika psykologiska
riktningarna såsom den psykodynamiska, humanistiska och existentiella psykologin
för att möta de skilda behov som finns hos olika klienter. Terapins mål är alltid att
finna vägen till klientens innersta kärna – det sanna jaget – som av olika anledningar
sargats och påverkats i olika riktning av livets erfarenheter. Det SER terapeutiska

perspektivet innebär att ”vi sätter människan i ett sammanhang till sin historia, sitt nu
och sin framtid, i relation till sig själv och sin omgivning.” (A. Persson, SER
akademins grundare och rektor)
Att finna djupet och mångfalden i klientens upplevda känslor är det vi vill
åstadkomma i terapin. Trädgårdsterapin står för ett arbetssätt, förenligt med SER
terapin, som med sin trygga, naturliga och förtroendeingivande miljö, ger känslorna
goda möjligheter att ges uttryck. Därmed kan det goda terapeutiska arbetet inledas.

3.2.1 Naturens läkande kraft
Antaganden om naturens och trädgårdarnas läkande kraft finns dokumenterat sedan
lång tid tillbaka. Redan på 400- och 300-talet f Kr ska grekerna Hippokrates och
Epikuros ha uttalat
”att naturen och klimatet var av avgörande art för hälsan och att estetiskt idealiska
trädgårdar inger lugn och ro och leder till själslig ro och hälsa”
Kinesernas mångtusenåriga lära Feng shui, vilket är kinesiska och betyder vatten
och vind, sammanfattar hur människan skapar ett harmoniskt förhållande till naturen
och ”makterna”. Kineserna betraktar jorden som ett levande väsen, fyllt med energi.
Energin är antingen Yin eller yang, där yin flödar längs dalar och vattendrag medan
det mer kraftfulla yang finns på kullar och berg. (S Ehdin, Den självläkande
människan sid 31)
I nutida litteratur finns en stor mängd fakta inom området, t ex Sanna Ehdins böcker
är en stor källa av information.
”Man kan jämföra kroppens livsprocesser med naturen. I naturen sker ett ständigt
kretslopp med utbyte av vatten, luft och energi. Växterna upptar ljusenergi via
bladens gröna klorofyll och absorberar koldioxid för att få näring och så att de kan
bygga fler växtceller. Frön växer upp till stora plantor med färgrika blommor som
vissnar till hösten och förmultnar till jord. Det sker ständiga uppbyggande och
nedbrytande processer – i såväl kroppen som naturen” (S Ehdin, Den självläkande
människan sid 27)

De samlade kunskaperna har sedan legat till grund för vidare forskning som
utvecklats inom ämnet miljöpsykologi. Miljöpsykologi omfattar vår nutida forskning
inom psykologins och beteendevetenskapens områden där samspelet mellan
människor och deras omgivning studeras. Sådan forskning har lett till bland annat
denna, nu vetenskapligt befästa, kunskap kallad trädgårdsterapi.

3.2.2 Trädgårdsterapi
Definitionen av trädgårdsterapi lyder;
Trädgårdsterapi är en kompletterande terapiform där fysisk aktivitet, trädgårdsarbete,
trädgårdsaktiviteter och trädgårdsrummet används med syfte att förbättra fysisk och
mental hälsa, social anpassning, yrkesskicklighet, fritid och livskvalitet.
(Abrahamsson &Tengart 2003)
Vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp bedriver man världsledande forskning
inom detta område. Man har tagit fram den så kallade Alnarpsmetoden som grundar
sig på professor Patrik Grahns forskning och arbete med, bland annat,
rehabiliteringsträdgården där. Alnarpsmetoden är ett specifikt rehabiliteringsprogram
för en grupp deltagare som under 12 veckor vistas i rehabiliteringsträdgården.
Deltagarna/patienterna har alla ordinerats vård med anledning av stressrelaterade
sjukdomar med psykisk ohälsa till följd. Målsättningen som deltagare är att finna sin
individuella plan för återhämtning. Med rehabiliteringsträdgården och teamet, med
läkare, arbetsterapeut, trädgårdsmästare med flera till sitt stöd, följs klienter upp och
utvecklas inom denna plan.
”Hälsoeffekterna beror på att människor kan återhämta sin mentala kapacitet och
koncentrationsförmåga i en grön omgivning” (ur Trädgårdsterapi G. Nilsson)
3.2.3 Alnarpsmetoden
I Alnarp vid Sveriges Lantbruksuniversitet har man, i decennier, forskat kring
trädgårdars och naturens läkande kraft utifrån arbetet med patienter i den egna
rehabiliteringsträdgården. Man har utarbetat en egen metod, den så kallade
Alnarpsmetoden. Metoden är ett rehabiliteringsprogram i utveckling och fortlöpande
studier visar goda resultat av behandling av patienter med stressrelaterade
sjukdomar.
Alnarpsmetoden är framtagen ur forskning kring patienter som lider av
stressrelaterad ohälsa som utmattningssyndrom, depressioner, ångest och
smärttillstånd. De utvalda forskningsgrupper som fått tillgång till rehabiliteringsformen
är grupper av personer med utmattningssyndrom, strokepatienter och, för
närvarande flyktingar. Patientgrupperna lider alla av stressrelaterad psykisk ohälsa
men av skilda anledningar och metoden har gett gynnsamma resultat för samtliga
dessa patientgrupper.
Initiativtagare och grundare till trädgårdsterapibehandlingen enligt Alnarpsmetoden är
professor Patrik Grahn. Metoden innebär att man tar hjälp av naturen vid stress och
utmattning genom att vistas i så kallade rehabiliteringsträdgårdar. Meningen är att
deltagarna ska få ta del av trädgården och naturens lugnande, stärkande och

läkande effekter. Trädgården och arbetet där ger träning i, och verktyg för, att uppnå
balans. Denna balans ger förutsättningar för ett bättre mående.
Behandlingsmetoden omfattar ett litet antal personer i grupp som vistas i
rehabträdgården några förmiddagar/vecka under 12 veckor. Deltagarna erbjuds i
denna miljö naturvistelse, trädgårdsarbete, psykoterapi, kropps- och bildterapi,
hantverk, avslappning och mindfulness-övningar tillsammans med ett team med
kompetenser inom dessa specifika områden. Grundläggande för lyckosam
behandling är att varje individ sätter sina egna mål med vistelsen. Terapin är således
individanpassad och innehåller ibland alla, eller för vissa, enbart delar av dessa
moment.
En rehabiliteringsträdgård enligt denna metod är, i korthet, utformad enligt följande;
Trädgården omgärdas av häckar för att ge en tydlig inramning. Man anlägger olika
sorters gångar, stigar, rabatter, vilo- och arbetsplatser för att ge möjlighet till flera
olika intryck och användningsområden beroende på var i trädgården man befinner
sig. Trädgårdens fokus är att ge ett rofyllt, tryggt och vilsamt intryck och att erbjuda
flera olika rum för detta. Det finns således främst platser att vila och vara för sig själv
men också platser för annan aktivitet, såsom att odla, samtala eller på olika vis finnas
i sällskap. Den planterade växtligheten är särskilt vald för detta rogivande syfte.
Likaså är material i bänkar, sittplatser och viloplatser sådana att de ger ett stillsamt
och fridfullt intryck.

4. Metod
Jag har funnit information för denna uppsats i litteratur, på internet, på studiebesök
och från SER-terapeututbildningens föreläsningar och praktiska övningar. I
uppsatsen redogör jag för dessa kunskaper och visar på samband mellan
psykologiska processer och trädgårdsterapeutiska kunskaper.
Dessa kunskaper och erfarenheter har jag sammanställt för att motsvara de frågor
jag formulerat i frågeställningen. Slutligen har jag i diskussionsdelen låtit mina
kunskaper förenas med egna visioner om hur jag vill använda mig av naturens och
trädgårdars läkande kraft i mitt arbete som samtalsterapeut.

5. Resultat
I resultatdelen har jag sammankopplat min utbildning till SERterapeut och ett antal,
för ämnet relevanta, psykologiska processer med trädgårdsterapi. Detta för att
tydliggöra och befästa kunskaperna kring naturens läkande förmåga.
Trädgårdsterapi har visat sig vara en framgångsrik metod att behandla
sjukdomstillstånd som orsakats av olika former av stress. Den forskning som bedrivs
vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är världsledande och har lett fram till
vetenskapligt befästa kunskaper med sin Alnarpsmetod.
Som SER-terapeut tilltalas jag mycket av naturens läkande kraft och ser goda
möjligheter och vinster med att arbeta terapeutiskt med inspiration av den etablerade
Alnarpsmetoden. Jag föreställer mig att på olika sätt använda trädgård, växtlighet
och natur i arbetet med klienter i samtalsterapi. Till exempel genom att lyfta ut
samtalet och andra terapeutiska arbetsmetoder i naturmiljö ges goda förutsättningar
för goda resultat av terapi, så som forskning visat.

Jag ser fördelar med att ta lärdom av trädgårdsterapin men också göra den tillgänglig
för en bredare publik. Fördelaktigt vore också att detta sker i ett tidigare skede av
sjukdomsförloppet.

5.1.1 Psykologiska processers kopplingar till trädgårdsterapi
Det finns naturliga kopplingar mellan ovanstående trädgårdsterapikunskaper och ett
flertal psykologiska processer. Nedan beskriver jag kort några av dessa psykologiska
processer som befäster de gynnsamma forskningsresultat som gjorts inom
trädgårdsterapi.
5.1.2 Det salutogena perspektivet
Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och
vidmakthåller hälsa. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994)
professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba,
Israel. Professor Antonovsky kom med sina studier av förmågan att bevara hälsa
fram till den salutogena modellen. ”Att fokusera på hälsans ursprung skulle ses som
ett komplement till sådant som gör oss sjuka”
(www.socialutveckling.goteborg.se/salutogenes - hälsans ursprung)
Trädgårdsterapins grundidé vilar också på det som Antonovsky menade var viktigt att
se, nämligen människan i sin helhet. Att ta hänsyn till hälsans såväl biologiska, som
psykologiska, som sociologiska faktorer är den gemensamma utgångspunkten. I
natur- och trädgårdsnära aktiviteter finns goda möjligheter att öva balans mellan dem
alla.

5.1.3 KASAM
Också i det psykologiska begreppet KASAM (känsla av sammanhang) befästs
trädgårdsterapins idé och funktion med psykologiska kunskaper. KASAM omfattar 3
teman, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som tillsammans är nödvändiga
för människan att förankra sig i, i olika livssituationer. Samme Aaron Antonovsky,
professor i medicinsk sociologi i Israel, myntade på 1900-talet begreppet KASAM.
Hans beskrivning av begreppet lyder;
”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning
man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de
stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade,
förutsägbara och begripliga samt att de resurser som krävs för att man ska kunna
möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga och att dessa krav är
utmaningar värda investering och engagemang” A Antonovsky 1979
Definierat är KASAM ett generellt och hållbart sätt att se på världen, och livet i den.
Med definitionen blir det tydligt att trädgårdsmiljöer tillhandahåller just begriplighet
och struktur och att man genom att vistas i sådan miljö kan vårda dessa förmågor.
Man har i trädgårdsrelaterade program kunnat konstatera att de ger just denna
känsla av sammanhang som i sin tur är till gagn för personers läkande. Ur KASAMperspektiv tjänar trädgårdar särskilt bra de individuella behov vi har. Några behöver

kanske hitta eller stärka meningsfullheten, andra behöver stärka hanterbarheten
medans ytterligare andra vill göra sin tillvaro mera begriplig.
Meningsfullheten kan ses genom att vi ger och får, och beskrivet i ordspråk;
”som vi sår får vi skörda”

5.1.4. Coping
Inom psykologin ges flera förklaringar till varför läkning sker i naturen. Också inom
begreppet coping, en psykologisk term för personers förmåga att hantera stressfyllda
och känslomässigt krävande situationer, har man funnit att trädgårdsmiljöer är
gynnsamma för återhämtning. Man säger att trädgårdar fungerar som restorativa,
återhämtande. Upphovsmän till begreppet coping är Richard Lazarus och Susan
Folkman som beskriver sin upptäckt såhär;
”to constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external
and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resourses of a
person”.
I översättning; ”ansträngningar att ständigt skifta tanke och beteende för att klara
utomstående och/eller personliga ansträngningar värderas gentemot en persons
befintliga resurser”. Alltså är vi olika rustade för att klara av omvärldens krav och
förväntningar och agerar därför därefter.
Man skiljer också på problemfokuserad coping och emotionsfokuserad coping där
det första innebär att man vill undanröja hotet och med det andra vill ändra sin
inställning till hotet. Man har funnit att balans mellan de båda är att föredra då det
hushåller bäst med befintliga resurser. Kopplat till trädgårdsterapi är fokus att finna
denna balans just det som erbjuds och ges träning i.

5.1.5 Soft fascination
De amerikanska psykologerna Steven och Rachel Kaplan har forskat specifikt kring
naturens betydelse för att vi ska må bra och om hur våra hjärnor tar emot naturen.
Ett betydelsefullt begrepp ifrån deras forskning är det s k soft fascination
Detta är det vi kallar spontan uppmärksamhet till skillnad mot riktad uppmärksamhet.
Den spontana uppmärksamheten är enbart njutningsfull för oss, alltså inte tröttande.
Detta är sådant som trädgårdar med vajande strån, vind i träden, fågelkvitter och/
eller den vackra blomman erbjuder. Den riktade uppmärksamheten däremot tröttar
oss och kräver återhämtning. Dessvärre är det den riktade uppmärksamheten som
tagit över i ett alltmer stressigt samhälle. En alltför stor mängd krav i form av riktad
uppmärksamhet, och brist på den spontana uppmärksamheten, leder till psykisk
ohälsa i form av stress.

5.2.1 Breathwalking
Breathwalking är, i denna organiserade form, en relativt ung företeelse. Det är en
utveckling av kundaliniyogan, där yogan förs ut i naturen och görs till fots.
Kombinationen av olika andningstekniker, gång och medveten uppmärksamhet ger
klarhet och lugn.
Dess bakgrund och beskrivning finns med i mitt arbete som ett gott komplement till
de arbetsmetoder jag valt att inrikta mitt eget terapeutiska arbete på.
Ett breathwalkpass varar oftast ca 60 min bestående av 5 moment. Början består av
inledning med övningar för att väcka kroppen och fördjupa andningen. Efter
inledningen följer balansering då man finner gångrytmen och känner in kroppen.
Därefter görs breathwalk intervaller vilket innebär att man växlar mellan olika
andningtekniker för olika effekt, från mer energi till mera lugn och perspektiv. Mot
slutet av passet görs stretchövningar för att stäcka ut kroppens muskler och fördela
den energi som skapats. Breathwalken avslutas med en meditativ övning, så kallad
inre breathwalk, i syfte att bära lugn och stillhet med sig efteråt.
Breathwalking:ens fokus på andningen befästs med kunskaper från yogan och även
från psykologin och går att sammanföra med SER terapins såväl som
trädgårdsterapins synsätt. Nedan citat är hämtade ur SER terapeututbildningens
kurslitteratur och förtydligar vårt synsätt kring kroppsterapiernas hälsofrämjande
funktioner:
”En sund och frisk människa med intakt kroppskontakt beter sig adekvat utifrån de
påfrestningar som drabbar henne. Kroppens olika system, sammanlänkade och
reglerade av hjärnan, samverkar i avsikt att återställa balansen i individen som
helhet.” (ur Kroppen i psykoterapi B Gyllensten, G Olsson s. 30)
I Breathwalking såväl som i EFB:n (Energy Flow Breathing – en terapiform vi utbildas
i vid Akademin för SER terapi där andningen är central) lyfts andningens kraft, och
förmåga att läka, fram. Det finns flera ytterligare exempel ifrån litteratur och studier
som påvisar andningens väsentliga roll för välmående, vilket styrker metoder som
exempelvis Breathwalking och EFB.
”Andningen har direkt inverkan på kroppens kemi som i sin tur direkt påverkar tankar,
känslor och kroppsreaktioner” (ur Livets källa – om andningens kraft och förmåga att
läka G Minett s 129)

6. Slutdiskussion
Som samtalsterapeut (SER terapeut) med särskilt intresse och engagemang för
trädgård och natur ser jag fördelar med att integrera dessa i terapeutisk verksamhet.
Mångåriga erfarenheter och nutida vetenskapliga forskningsstudier visar på
gynnsamma läkeprocesser med hjälp av naturens läkande krafter. Min förhoppning
är också att vara hjälpt av att man i nutid generellt ser ett växande intresse för
trädgård och natur och dess hälsofrämjande resurser. Genom att utnyttja naturen för
välmående aktiviteter kan var och en finna balans i den kravfyllda tillvaron och finna
sitt egna; naturligt vis.
Den återhämtande, så kallade restorativa, kraft som naturnära aktiviteter ger oss är
grundläggande för idén och särskilt värdefull i ett alltmer stressat samhälle. Genom
att förmedla, utbilda och praktisera sådana aktiviteter i terapeutiskt arbete ges
redskap och insikter till klienter att, på egen hand, finna vägar till välmående med
hjälp av naturen. Min ambition är att, på detta sätt, arbeta terapeutiskt med naturens
tillgångar till min hjälp. Detta för att förse klienter med metoder och verktyg att bättre
kunna ta hand om sig, sina behov och den egna läkningsprocessen.
Då det visat sig att den restorativa (återhämtande) fasen är avgörande för klienters
fortsatta läkning vid psykisk ohälsa är det där terapiarbetet startar.
Återhämtningsfasen gör det möjligt för klienter att tillgodose sig den fortsatta
läkningsprocessen. Genom att vistas i natur och/eller trädgård ges goda möjligheter
för sådan läkande återhämtning.
Därmed finns inga ambitioner att påskynda den återhämtande delen av terapin med
specifika, praktiska aktiviteter till en början. Den ”aktivitet” som inledningsvis används
är vila, mindfulness och njutningsfulla moment, anpassade för klienten. Det är just
dessa återhämtande aktiviteter som initialt läggs största vikt vid inom
trädgårdsterapin. Genom att, med inspiration från trädgårdsterapin, frångå
påskyndande ”quickfix metoder” kan jag som terapeut stå för den djupare process
som terapeutiskt arbete innebär. Stillhet och ro är starten för god terapeutisk
verksamhet, som vistelse i naturen kan tillhandahålla.
När så det restorativa arbetet med klienten fått ta sin tid finns en mängd andra
naturrelaterade aktiviteter som trädgården/naturen har att erbjuda. Genom att
implementera kunskaperna ifrån trädgårdsterapins rehabiliteringsträdgårdar i annan
terapeutisk verksamhet ser jag flera vinster. Trädgården/naturen tillhandahåller en
praktiskt tillämpningsbar miljö att utöva metoder för att uppnå den saknade balansen
mellan vila och aktivitet. Från att till en början vistas i naturlig miljö för vila och
återhämtning till att vidare närma sig både fysisk aktivitet med reflektion och i utbyte
med andra/terapeuten, så ges meningsfullhet och tillhörighet i en trygg omgivning.
Att finna denna balans naturligt, mellan vila och aktivitet, är väsentlig för att kunna
hantera livets skiftande krav och påverkan. Naturnära aktiviteter tränar oss i denna
förmåga.
Jag tilltalas särskilt av att trädgårdsterapiformer ger möjligheter till återhämtning och
läkning just med hjälp av naturen och samtidigt ger klienten nycklar till, att i tryggt
sällskap, finna den balans som är avgörande för välmående.

Min vision är således att låta de redan etablerade kunskaperna med trädgårdsterapin
möta SER terapin. Med dessa sammanförda hoppas jag kunna nå ut till klienter som
sökt sig till samtalsterapi utav skilda anledningar men alla med målet om att så
småningom kunna må bättre,och med möjlighet att hjälpa sitt eget läkande. Genom
naturens läkande kraft finner vi visdomar om livet, där av textens namn; Naturligt vis.
Nedan ger jag några beskrivningar på hur jag, i praktiken, vill koppla mitt terapeutiska
arbete till natur och trädgård:

Att låta samtalsrummet inspireras av natur och trädgård. Det skapar den
fridfullhet och trivsel som ger goda förutsättningar för läkande möten.
Exempel på sådant kan vara en vas eller skål med något säsongsplockat
från natur eller trädgård, en vägghylla gjord av en trädgren och trygga
natur- och jordfärger i möbler och textilier.
Att flytta ut samtalet i trädgård eller annan naturmiljö kan vid vissa
tillfällen vara användbart. Det möter klienten i verkligheten, och på väg, i
ett skede i terapiarbetet när så är önskvärt.
Att vistas med klienter i natur/trädgård – meditation – andningsövning
utomhus för eftertanke, vila och återhämtning under vägledning och med
uppföljande samtal. Alternativt att arrangera så kallad breathwalking
enligt metod som står att läsa mer om i denna text s. 13-14
Att låta klienter skapa av naturmaterial för att kreativitet omfattar olika
känslor som med fördel går att bearbeta i terapi.
Att måla känslor eller objekt som natur och trädgård ger, eller
presenterar för dig, och på liknande sätt bearbeta dessa i terapeutiska
samtal efteråt.
Att odla från frö till planta och att således vårda och följa dess väg. Med
odling görs naturliga kopplingar till livet, behoven, näring och omsorg.
Det tydliggör att samtala kring essentiella behov med naturens växtlighet
till sin hjälp.
Att tillaga av sådant som naturen/trädgården gett, ex bär, grönsaker och
örter, och att efteråt avnjuta i sällskap av medmötare beskriver praktiskt,
på liknande sätt, de essentiella behoven och dess innebörd.
Att fotografera det som fångar din uppmärksamhet och möjligen fortsätta
med att redigera i bildprogram för att skapa dig ett eget bildbibliotek med
känslor och upplevelser att återvända till. Dessa känslor och upplevelser
bearbetas och tas om hand i samtalsterapin och jag tänker mig
arbetssätt likt de inom symbol- och bildterapi.
Att visa på vägar att finna glädje i kreativiteten såsom att plocka en
bukett blommor, plocka bär och tillaga eller skapa kreativt i
hantverksform såsom virkat, stickat eller sytt. Att med enkla metoder och
egna händer skapa sådant som är till stor glädje och nytta.

I terapeutisk verksamhet där dessa moment finns representerade, så utvecklas din
spontana uppmärksamhet som inte är tröttande, utan njutningsfull. Den saknade
balansen mellan vila och aktivitet gör dig bättre rustad att möta livets påfrestningar.
Arbetsmetoderna omfattar hela din kropp och ger den chans att läka från det som
orsakat den alltför stor stress med följd psykisk ohälsa. Fokus ligger också på
förmågan att reflektera för att så småningom lösa upp dina mönster som gett dig
kroppliga eller psykologiska obehag.
Den återfunna kraften är välgrundad och kommen ur sådant du själv upplevt,
bearbetat och åstadkommit både i praktisk och teoretisk terapi.
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Bilagor
Studiebesök
1. Invigning av rehabiliteringsträdgård i Sölvesborg
Den 25 maj 2016 besökte jag invigningen av en nyanlagd rehabiliteringsträdgård i
Sölvesborg. Trädgården ligger i direkt anslutning till en vårdinrättning med
specialistkunskaper kring psykiatriska behandlingar. I trädgården ryms köksträdgård,
växthus, trädgårdsgångar och skilda trädgårdsrum, alla skapade och kompletterande
varandra, för skilda sinnesintryck och stämningar.
Här följer också min sammanställning av egna anteckningar efter föreläsningar och
visning vid studiebesök på rehabiliteringsträdgården vid Sveriges
Lantbruksuniversitet i Alnarp den 17 juni 2016.
Rehabiliteringsträdgården här är planerad och uppbyggd enligt Alnarpsmodellen med
ovan nämnda rum för patienters vila, återhämtning, reflektion och aktivitet. Ledande
forskning inom trädgårdsterapi med vistelse i trädgårdar likt denna har visat sig
läkande vid psykiska stressymptom.
I samband med trädgårdsvisningen hölls också ett föredrag av Dr Inga-Lena
Bengtsson (spec.psykiatri) vilket jag sammanfattar här;
Det finns generellt idag ett stort intresse för trädgårdar och att det ”upplevs vara i
tiden” med exempelvis hälsoträdgårdar, mindfulness och yoga. Många betygar
dessutom naturens läkande förmågor såsom stressreducerande men också
sinnesstimulerande på ett hälsosamt sätt. Dr Inga-Lena Bengtsson nämner vidare
hur trädgårdar och naturmiljöer historiskt fungerat som viktiga inslag i olika
sjukhusmiljöer.
Det som tidigare ansågs ”flummigt” och icke evidensbaserade kunskaper finns sedan
en tid vetenskapliga bevis för med SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) och Alnarps
forskning kring ämnet. Detta har förstås stor betydelse för etableringen av denna typ
av verksamhet då just befästa kunskaper efterstävas och krävs inom bland annat
svensk sjukvård.
Dr Bengtsson menar att denna invigning av rehabträdgården är en positiv vändpunkt
då hennes erfarenheter av många år inom svensk sjukvård visar hur man
rationaliserat bort exempelvis konvalecenshem, klosterträdgårdar etc och istället gått
mot att alltmer tänka; quick fix.
Som läkare berör hon naturligtvis också hur trädgårdsterapi i rent medicinskt syfte väl
tjänar sitt syfte. Hon menar att den stressreducering vistelse i trädgård och natur kan
erbjuda är avgörande för patientens sätt att tillgodogöra sig vidare behandling.
Naturens och trädgårdens läkande förmåga i denna utformning består alltså till stor
del i den goda kompositionen av platser för såväl återhämtning som aktivitet och
reflektion.
Vid invigningen fanns, förutom tid att själv ta del av de olika trädgårdsmiljöerna,
också tillfälle att lyssna till Trädgårdsmästare Lotta C Persson och om hennes arbete
med patienter i behandling. Av trädgårdsmästaren fick man en överskådlig bild över
hur främst det praktiska arbetet med patienter i gruppbehandling fortlöper under året.

Årets skiftningar gör att arbetsuppgifter skiftar och byts ut. Patienternas fokus är dock
hela tiden att främst finna ro och stillhet för återhämtning och reflektion.
Trädgårdsmästaren beskriver hur trädgårdens olika platser och miljöer är anpassade
och inspirerande till framförallt sådan aktivitet.

2. Föreläsning och visning av Rehabiliteringsträdgården vid Sveriges
Lantbruksuniversitet i Alnarp
Alnarps rehabiliteringsträdgård ingår i ett forskningsprojekt vid Sveriges
lantbruksuniversitet i Alnarp. Det är professor Patrik Grahns och hans ursprungliga
intresse för s k Hortocultural therapy och med kunskaper från studier i England och
USA som grundlade den s k Alnarpsmetoden. Patrik Grahn har med sin forskning
och metod utarbetat en modell för att sammankoppla natur/trädgårdsvistelse med
människans återhämtning, samt rehabilitering efter stressrelaterade sjukdomar.
Föreläsningen och trädgårdsvisningen hölls av arbetsterapeut och verksamhetschef
Anna Geite och trädgårdsingenjör Anna Sundberg och de beskrev den forskning som
ligger till grund för vårt lands ledande forskning inom området. Trädgården erbjuder
olika platser i avskildhet för vila, återhämtning och reflektion vilket man har förstått
har gått förlorat för dem, drabbade av stressjukdomar. Eftersom Alnarpsträdgården
fungerar som forskningsanstalt åläggs denna verksamhet olika forskningsuppdrag
över tid. De patientgrupper som fått möjlighet att genomgå program utifrån
forskningsuppdrag är personer med uppmattningssymptom, strokepatienter och nu
senast gruppen; flyktingar.
Deltagarna i behandling ingår i ett 12veckorsprogram med ca 6 pers/grupp under ett
antal förmiddagar/vecka. Deras tid i behandling leds av ett team bestående av
läkare, psykoterapeut, arbetsterapeut, sjukgymnast och trädgårdsmästare och

tillsammans med dessa sätter deltagaren själv upp målsättningar för sin
rehabiliteringsvistelse. Dessa gruppdeltagare lider av stressymptom orsakade av
olika anledningar. Forskningen visar goda resultat av stressreducering med denna
typ av behandling. När patienternas stress reduceras uppnås ett större välmående
och det gör dem redo och mottagliga för vidare rehabiliterande aktiviteter. Med
rehabiliteringen i denna form följer en ny energi och handlingskraftighet, vilket leder
till bättre kunskaper kring, samt egen förmåga, att ta bättre hand om sig själva och
sitt mående.
De goda forskningsresultaten har lett till att det numer satsas i nya projekt liknande
detta, såsom NUR d v s Naturunderstödd rehabilitering. Sådan verksamhet bedrivs
på gårdar som blivit godkända att ta emot patienter i liknande, eller jämförbar
behandling.

Terapeutisk övning (symbolterapi)
Denna symbolterapeutiska övning kommer från Åke Högbergs bok Att utvecklas med
symboler (s.124) och jag har valt att ta med den i mitt arbete för att den på ett bra
sätt relaterar till det terapiarbete jag beskriver och för att den får fungera som ett
exempel på hur man kan använda sig av naturens möjligheter i det terapeutiska
arbetet.
Övningen, som är en form av avslappning och vägledd meditation, går till så att
klienten ligger ned, blundar och vägleds i avslappning i kropp och sinnen. Därefter
består övningen av tre moment
Först ber man klienten att föreställa sig Ängen - och de ev frågor som följer lyder
ungefär; hur ser den ut? Vad finns på den? Vad finns runt omkring den? Hur är den
avgränsad? Vad är det för väder? Gå omkring på ängen och bara var på den, upplev
och berätta.
Man uppmuntrar klienten att stanna upp och noga undersöka allt som dyker upp.
Även saker som verkar oväsentliga – kanske speciellt de som verkar oväsentliga.
Sedan går övningen vidare med att klienten uppmanas föreställa sig ett Vattendrag och frågorna som kan ställas är t ex ; Hur ser det ut? Mycket eller lite vatten? Vad
har vattnet för kvalitet? Hur känns vattnet att röra vid? Kan du dricka det? Eller ta det
på kroppen? Följ med uppströms och se varifrån det kommer? Berätta.
Slutligen uppmanas klienten föreställa sig ett Berg – som på liknande vis följs av
frågor som; hur ser det ut? Vad känner du när du ser det? Närma dig berget. Ta dig
upp på toppen. Vad är det för utsikt rakt fram? Åt sidorna? Bakåt? Berätta och
beskriv sett och upplevt.
”Dessa tre motiv är grunden och inledningen till en serie bilder som tagits fram i
psykoterapeutiskt syfte av H. C Leuner. De har förmågan att fånga upp allmängiltiga
teman, likartat material hos olika människor. Ängen brukar avspegla den aktuella
livssituationen: storlek, avgränsning, väder och årstid brukar ha sina klara
motsvarigheter i personens aktuella hållning till livet och den sinnesstämning han
eller hon befinner sig i för tillfället. Bäcken handlar mera om livsenergin och flödet
och slutligen berget som oftast handlar om personens förhållande till auktoriteter och
prestationskrav.” (ur Att utvecklas med symboler av Å Högberg s 126)
Övningen följs upp av reflekterande samtal och gärna målad eller tecknad bild eller
med nedskrivna anteckningar.

