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TRÄDGÅRDENS OCH
LANDSKAPSVÅRDENS
HANTVERK
Kandidatprogram 180 hp
i Mariestad

– Inriktning trädgård

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk är en yrkesinriktad utbildning som vänder sig till dig som vill arbeta
med gröna miljöer eller på annat sätt arbeta med skötsel
och utveckling av trädgård, park och landskap. Inom inriktningen Trädgårdens hantverk får du såväl praktiska som
teoretiska kunskaper om odling och förökning samt skötsel
av olika typer av trädgårdsmiljöer. Du lär dig att värdera och
utveckla befintliga miljöer, liksom att designa och utveckla
nya trädgårdselement och trädgårdsrum.

Du får möjlighet att utveckla praktiska kunskaper i odling och skötsel likaväl som hantverkets estetik. Alla moment i utbildningen vägleds av ett ekologiskt, hållbart och humanistiskt
förhållningssätt till det gröna kulturarvet. Du lär dig också att dokumentera, analysera och
tolka olika miljöer och anläggningar för att kunna upprätta planer för relevanta åtgärdsoch skötselförslag.
Under utbildningens gång får du en inblick i det gröna kulturarvet samt läsa om marklära, växtkunskap och botanik. Du lär dig också grunderna i odling, förökning och skötsel

av trädgårdar och landskap. Kurserna under vissa perioder är specialiserade mot trädgård
eller landskapsvård. Utbildningen ger dig möjlighet till fördjupade studier i skötsel, anläggning, gestaltning och kulturhistoria. Du får också möjligheten till praktik och omsätta dina
kunskaper på tänkbara arbetsplatser. Under sista terminen gör du ett examensarbete som
leder fram till en kandidatexamen i kulturvård.
I utbildningen ingår bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturvårdens hantverk
Trädgårdsskötsel och trädgårdsdesign
Skötsel och anläggning i park och trädgård
Trädgårdsodling och odlingsplanering
Kulturvårdens teori och historia
Fruktträd och förökning
Färg form och presentation
Bebyggelsehistoria
Hantverksstudier, teori och metod
Examensarbete

Arbetsområde
Trädgårdshantverkaren har ett brett arbetsfält som omfattar vård, utveckling och förnyelse
av privata och offentliga trädgårdar. Många arbetar med att gestalta nya trädgårdar med
planer och ritningar och medverkar praktiskt vid anläggning, medan andra arbetar med
förvaltning och skötsel av historiska trädgårdar eller inom kommuner och Svenska kyrkan.

Behörighet och anmälan
Grundläggande behörighet. Information kring urval och anmälan finns på
www.conservation.gu.se/utbildning

Masterprogram – avancerad nivå
Trädgården och landskapsvårdens hantverk ger behörighet till Masterprogrammet i kulturvård. Läs mer på www.conservation.gu.se/utbildning/masterprogram_kulturvard

Övriga utbildningar
i kulturvård
Kandidatprogram 180 hp
· Bebyggelseantikvarie
· Bygghantverk, trä/mur
· Konservator
· Ledarskap i slöjd och kulturhantverk
· Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk

Vill du veta mer?
Tel
031-786 47 01
E-post conservation@conservation.gu.se
Webb
www.conservation.gu.se/utbildning
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