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GÖTEBORGS 
UNIVERSITET 

Utbildningsplan Dnr GU 
2021/1317 

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 
kandidatprogram, 180 högskolepoäng 
Garden and Landscape Crafts, Bachelor's Programme, 180 credits 

Programkod: N1HTL 

Grundnivå / First cycle 

1. Fastställande 
Utbildningsplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2022-02-10 (GU 
2021/1317) att gälla från och med 2022-02-10, höstterminen 2022. 

Ansvarig institution/motsvarande: Institutionen för kulturvård 

2. Syfte 
Utbildningen ger hantverkskompetens för anställning inom trädgårdsmästarens breda 
verksamhetsfält vilket omfattar trädgård, park och landskap. Lärandet sker utifrån 
kulturhistoriska, trädgårdsvetenskapliga, professionsinriktade, estetiska och ekologiskt hållbara 
utgångspunkter. Frågor om hantverkens betydelse för biologisk mångfald och en väl gestaltad 
miljö är centrala aspekter i utbildningen. 

Programmets övergripande syfte är att utbilda studenter som bidrar till god vård och utveckling 
av trädgårdsmästarens yrkesområden inom ramen för en långsiktigt hållbar utveckling. 
Utbildningen är yrkesförberedande samt förbereder för studier på avancerad nivå. 

3. Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet. 

4. Examen och huvudområde 
Utbildningen leder till Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Kulturvård med inriktning 
mot trädgårdens och landskapsvårdens hantverk (Degree of Bachelor of Science with a major in 
Conservation with Specialization in Garden and Landscape Crafts). 
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5. Mål 
Generella mål för kandidatexamen 

Kunskap och förståelse 

För kandidatexamen ska studenten 

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 
områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, 
fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. 

Färdighet och förmåga 

För kandidatexamen ska studenten 

visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, 
visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra 
uppgifter inom givna tidsramar, 
visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem 
och lösningar i dialog med olika grupper, och 
visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som 
utbildningen avser. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För kandidatexamen ska studenten 

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, 
visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, 
och 
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin 
kompetens. 

Lokala mål 

Kunskap och förståelse 

För kandidatexamen ska studenten 

visa kunskap och förståelse för kulturvårdsperspektivets tillämpning i trädgård, park och 
landskap, 
visa kännedom om hantverksvetenskap, trädgårdsvetenskap och agrar- och 
trädgårdshistoria samt redogöra för tillämpliga metoder inom fältet, 
visa fördjupad kunskap om odling, skötsel, vård och gestaltning samt vara orienterad om 
aktuella forskningsfrågor inom fältet, 
visa bred kunskap med avseende på växtkännedom inom yrkesområdet med särskild 
fördjupning mot kulturhistoriskt värdefulla växter. 
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Färdighet och förmåga 

För kandidatexamen ska studenten 

självständigt arbeta med hantverk i odling, skötsel, restaurering och gestaltning inom 
trädgårdens arbetsfält, 
på en kvalificerad nivå kritiskt tolka, förstå, vårda och utveckla hantverkskunnande 
samt använda kunskapen i nyskapande tillämpningar och metoder, 
identifiera och diskutera aspekter av hållbarhet i relation till kulturvårdens hantverk och visa 
förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera i dialog med olika grupper. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För kandidatexamen ska studenten 

visa god förmåga att i trädgård och landskap göra adekvata bedömningar med hänsyn till 
relevanta hantverksvetenskapliga, yrkesetiska och för framtiden hållbara aspekter, 
visa förmåga att värdera sin lärandeprocess i hantverk i relation till traderad kunskap och 
beprövad erfarenhet inom yrkesområdet, 
att argumentera och motivera betydelsen av att arbeta med praktiska metoder i hantverk för att 
skydda och upprätthålla livskraftiga ekosystem i trädgårdar och kulturlandskap. 

Hållbarhetsmärkning 

Programmet är hållbarhetsfokuserat, vilket innebär att minst ett av programmets mål tydligt 
visar att programmets innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda kriterier 
för hållbarhetsmärkning. Detta innehåll utgör även programmets huvudsakliga fokus. 

6. Innehåll och upplägg 
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk följer naturens och växtsäsongens skiftningar och 
en stor del av lärandet sker i trädgård, park och landskap. Hållbarhetsperspektivet präglar 
samtliga kurser på utbildningsprogrammet. 

Under första året är undervisningen inriktad på färdighetsträning i trädgårdens hantverk 
och grundläggande studier i biologi, landskapets och trädgårdens historia, odling, gestaltning 
och växtkunskap. Andra året fördjupar sig studenten ytterligare i frågor om skötsel, 
odlingsplanering, undersökning, dokumentation och vetenskaplig teori och metod. Efter att ha 
följt odlingssäsongens olika faser under utbildningens två första år uppnås en god grund för 
utbildningens praktikkurser förlagda till olika arbetsplatser inom sektorn. 

Under tredje årets fördjupningsstudier prövar, tillämpar och utvecklar studenten sina ditintills 
förvärvade kunskaper och färdigheter. Programmet avslutas med ett självständigt 
examensarbete som förbereder för studier på avancerad nivå. 

Programmet omfattar 180 högskolepoäng heltidsstudier och leder fram till kandidatexamen i 
kulturvård med inriktning mot trädgårdens och landskapsvårdens hantverk. 

Vårterminerna år ett och år två är förlängda med 7,5 högskolepoäng för att undervisningen 
skall kunna följa odlingsåret. Vårterminen år tre omfattar därför 15 högskolepoäng. I 
utbildningen ingår praktik och under år tre ges möjlighet att förlägga en praktikperiod 
utomlands som valbart alternativ. 
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Programmet är unikt genom sitt lärande i trädgårdens och landskapsvårdens hantverk. 

Utbildningens kurser 
Alla kurser är obligatoriska om inte annat anges. 

Årskurs 1 

Trädgårdshantverk och växtkunskap, 15 hp 
Landskapets historia, 7,5 hp 
Trädgårdens och trädgårdsodlingens historia, 7,5 hp 
Gestaltade trädgårdsrum, 7,5 hp 
Trädgårdsmästarens hantverk, odling och skötsel om våren, 22,5 hp 

Trädgårdshantverk och växtkunskap, sommar, 7,5 hp 

Årskurs 2 

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, höst, 22,5 hp 
Kulturvårdens teori och historia, 7,5 hp 
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp 
Kulturlandskapets skötsel, 7,5 hp 
Kulturvård och hantverksfördjupning i trädgård och landskap, 15 hp 

En av följande två valbara kurser väljs: 

Sommarpraktik, 7,5 hp 
Fältstudier i kulturmiljö, 7,5 hp 

Årskurs 3 

Höstpraktik, 7,5 hp 

En av följande två valbara kurser väljs: 

Hantverksfördjupning i kulturmiljö, 15 hp 
Utlandspraktik, 15 hp 

Kulturvårdens hantverk, fördjupningsstudie, 7,5 hp 
Examenskurs för kandidatexamen, 15 hp 

7. Platsgaranti 
Student som antagits till programmet och i föreskriven takt följer programmet har generell 
platsgaranti. 

8. Övrigt 
Kostnader för studiebesök, exkursioner, förbrukningsmaterial, etc. bekostas av studenten. 

Den studerande anskaffar och bekostar själv arbetskläder, personlig skyddsutrustning samt en 
personlig uppsättning verktyg enligt särskild förteckning. 
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Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet. 
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