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TRÄDGÅRDSANLÄGGARE

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 10 p

Fördjupad växtkunskap 50 p

Markbyggnadsprocessen 40 p

Markbyggnad – grovplanering 10 p

Markbyggnad – finplanering 30 p

LIA – finplanering 20 p

Markbyggnad – markutrustning 20 p

LIA – markutrustning 20 p

Markbyggnad – vegetation 30 p

LIA – vegetation 20 p

LIA – valbar inriktning 20 p

Examensarbete 30 p
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Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.
Utgifter för resor, kost och logi samt kurslitteratur står 
den studerande själv för. 

ANSÖKAN
Ansökan sker genom: yh-antagning.se
Se länk på vår hemsida.

Ladda upp dina betyg och arbetsintyg i samband 
med din ansökan.

KURSER 
5 YH-poäng = 1 veckas studier

Behovet av kvalificerade trädgårdsanläggare har nästan aldrig varit 
så stort som nu. Det är en ständig brist på skickliga hantverkare inom 
detta skrå, och efterfrågan kommer att öka i takt med ökat byggande 
och med kommande pensionsavgångar inom branschen.
 Yrkesrollen som kvalificerad trädgårdsanläggare är komplex och krä-
ver unika kunskaper och färdigheter. Därför rör sig utbildningen i gräns-
landet mellan det rena hantverkskunnandet och det strikt akademiska. 
Det finns ingen annan utbildningen i Sverige som går så på djupet 
och med den omfattningen i trädgårdsanläggningsämnet som denna 
utbildning gör. Förutom att bli en skicklig hantverkare inom markbygg-
nad ger nyckelkursen Fördjupad växtkunskap dig spetskompetens inom 
det levande byggmaterialet och gör dig skicklig i att använda växter 
på rätt sätt. För att du ska få chans att öka dina kvalifikationer som 
specialistutbildad trädgårdsanläggare, ges du möjligheten att fördjupa 
dig inom vald del av yrket i ett examensarbete.

Lärande i arbete (LIA)
Genom LIA får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och praktiska 
färdigheter i starkt samarbete med branschen, vilket också vidgar ditt 
nätverk i den gröna sektorn.

Vill du bli en skicklig trädgårdsanläggare med kompetens att 
anlägga såväl komplicerade som funktionella trädgårdsan-
läggningar? Då är det här utbildningen för dig – en utbildning 
där hantverkskunnandet är i fokus. Den kommer att ge dig 
gedigna kunskaper och kompetenser, vilket gör dig till en 
kvalificerad trädgårdsanläggare.

TRÄDGÅRDSANLÄGGARE 300 YH-poäng

SISTA ANSÖKNINGSDAG

ANSÖKNINGSFAKTA

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHETSKRAV
Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller mot-
svarande, alternativt praktisk erfarenhet eller motsvarande 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

SÄRSKILDA BEHÖRIGHETSKRAV
Lägst godkänt betyg (E) i kurserna Fordon och redskap, Marken 
och växternas biologi och Växtkunskap 1 eller motsvarande.

ANDRA SÄTT ATT BLI BEHÖRIG
De som ansökt till utbildningen och tagit sig igenom urvalet men 
som inte uppfyller de särskilda behörighetskraven kommer att 
erbjudas att gå en behörighetsgivande förutbildning. Den som 
slutför denna utbildning med godkänt resultat erbjuds en plats. 
Det är också möjligt att söka på reell kompetens. För mer infor-
mation, se vår hemsida eller ring 0431-772 18.

URVAL
Praktiskt och teoretiskt test samt intervju.

UTBILDNINGSPERIOD
Januari 2021 – mars 2022. Heltid, distans med cirka 11 fysiska 
träffar som vardera pågår omkring en vecka.

UTBILDNINGSORT
Båstad (cirka tre av träffarna kommer att ske i 
Stockholmsområdet)

EKONOMI

16 aug 2020 därefter i mån av plats.
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KVALIFICERAD TRÄDGÅRDSANLÄGGARE
KURSBESKRIVNING

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö, 10 YH-poäng
Trädgårdsanläggare behöver goda kunskaper och insikter inom 
området arbetsmiljö och säkerhet. Kursen behandlar allt ifrån aktuell 
ergonomi och den utrustning som finns för hjälp och skydd till lagar 
och andra bestämmelser inom området. Du ska efter avslutad kurs med 
säkerhet kunna analysera din arbetssituation och alltid arbeta säkert 
och arbetsmiljömedvetet, hjälpa andra att förbättra sin arbetsmiljö, 
driva frågor om systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen och 
vara väl bevandrad i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och andra lagar och 
bestämmelser. 

Fördjupad växtkunskap, 50 YH-poäng
Kursen ger fördjupad kunskap om ett brett sortiment av träd, buskar, 
perenner och lök- och knölväxter – i flera fall på sortnivå. Kursen 
behandlar växternas olika användningsområden och hur olika mark- och 
klimatförhållanden påverkar deras utveckling. Att identifiera och namnge 
växterna med svenskt och vetenskapligt namn är en viktig del av kursen. 
Du ska efter avslutad kurs kunna identifiera ett brett växtsortiment 
och ha fördjupad kunskap om dessa, bland annat deras olika krav 
på livsmiljöer. Du ska kunna välja rätt växt till rätt plats och på så sätt 
anlägga trädgårdar med lång hållbarhet och lägre skötselkostnader.

Markbyggnadsprocessen, 40 YH-poäng
Kursen behandlar entreprenadjuridik, ritningsläsning, dimensionering, 
mängd- och massberäkning, material- och maskinbeställning, 
arbetsplanering, utsättning i plan och höjd med mera. Även en 
sådan väsentlighet som ÄTA – ändringsarbeten, tilläggarbeten och 
avgående arbeten – tas upp, bland annat hur det påverkar det praktiska 
trädgårdsanläggningsarbetet. Du ska efter avslutad kurs ha en god 
överblick över de olika processer som pågår inom trädgårdsanläggning 
och ha goda färdigheter i att läsa arbetsbeskrivningar och ritningar och 
att i övrigt tolka arbetshandlingar. Kursen ska ge dig den spetskompetens 
som gör dig till nyckelperson i det framtida yrkeslivet.

Markbyggnad – grovplanering, 10 YH-poäng
Kursen behandlar bland annat schaktning, fyllning, avloppsdragning, 
kabeldragning och dimensionering av dräneringssystem. Kunskaper och 
färdigheter i markbyggandes grovplanering ökar trädgårdsanläggarens 
hantverksskicklighet och förmåga att ta sig an mer komplexa projekt.

Markbyggnad – finplanering, 30 YH-poäng
Kursen behandlar konstruktioner av trappor, murar, kantsten, 
beläggningar och andra anläggningsobjekt av materialen natursten, 
asfalt eller betong. Så till exempel innehåller den kunskaps- och 
färdighetsträning i bland annat sådana avancerade anläggningsmoment 
som bågsättning av smågatsten och byggande av kallmur med fältsten. 
Kursen innehåller även kunskaper och färdighetsträdning i anläggning av 
markbäddar. Du ska efter avslutad kurs vara en kvalificerad hantverkare 
när det gäller att arbeta med de material i de konstruktioner som kursen 
behandlar.

Markbyggnad – markutrustning, 20 YH-poäng
Inom trädgårdsanläggningen förekommer det montering och 
byggnation av många olika typer av konstruktioner och utrustning. 
Kursen behandlar konstruktioner i en trädgårdsanläggning som är gjorda 
av trä, stål och järn. Kursen går också igenom byggande och montering 
av lekredskap och annan lekutrustning och säkerheten kring dessa. 
Vidare behandlas konstruktioner för handikappsanpassning. Du ska 
även utveckla en förmåga att komma med konstruktiva lösningar på  
problemsituationer i utemiljön genom att använda de material och 
kunskaper som kursen behandlar.

Markbyggnad – vegetation, 30 YH-poäng
Kursen behandlar alla delar i ett trädgårdsanläggningssammanhang 
som har med växter att göra – uppbyggnad av växtbäddar, anläggning 
av gräsmatta med både sådd och på rulle, plantering, uppbindning, 
etableringsskötsel, anläggande av bevattningssystem, anläggande 
av gröna tak och väggar med mera. Kursen går på djupet vad det 
gäller växthantering. Du ska efter avslutad kurs vara mycket skicklig 
och ha en hög kvalitetsmedvetenhet när det kommer till att hantera 
växter i anläggningssammanhang och när det gäller att skapa bästa 
förutsättningar för växter att kunna utvecklas optimalt.

LIA tillhörande kurserna Markbyggnad 
– finplanering, markutrustning och vegetation på vardera 
20 YH-poäng

LIA – valbar inriktning, 20 YH-poäng
Du får här en möjlighet att fördjupa dina praktiska kunskaper genom 
att välja något av följande områden som även behandlats i tidigare 
LIA-kurser:
• anläggning med växter
• anläggning med natursten, asfalt och betong
• eller byggnation av träkonstruktioner och lekredskap samt installatio-

ner av annan markutrustning.

eller att bredda dina praktiska kunskaper genom att välja något av 
följande områden som inte någon av de andra LIA-kurserna
tidigare behandlat, t ex:
•  projektering av utemiljö
•  anläggning av dammar och pooler
•  anläggning av VA-system
•  byggnation av husgrunder
•  byggnation av gröna väggar
•  byggnation av gröna tak

Examensarbete, 30 YH-poäng
För att du ska kunna fördjupa dig inom någon av trädgårdsanläggnings-
branschen olika delar som särskilt intresserar dig och för att öka dina 
kvalifikationer som specialistutbildad trädgårdsanläggare, ges denna 
möjlighet att gå djupet inom vald del av utbildningen i form av ett 
examensarbete. Kursen ger de redskap och färdigheter som krävs för att 
du självständigt ska kunna fördjupa dig inom valt område, att kritiskt 
analysera den information du finner och de resultat du får, att skriva 
rapporter, att opponera på liknande arbeten som andra har gjort och att 
muntligen redovisa vad du kommit fram till inför en tänkt målgrupp. 


