
 

Växtkunskap som enstaka kurs 

 

 
Kurserna i växtkunskap (VÄXVÄX01 samt 

VÄXVÄX02) riktar sig till dig som arbetar eller vill arbeta med trädgård.  

Båda kurserna går på distans med ett antal obligatoriska träffar på skolan. 

Ämnet växtkunskap behandlar de växter som används i 
park- och trädgårdsmiljöer. För att kunna välja och arbeta 
med växter i olika miljöer krävs goda art- och sortkunskaper 
samt kunskaper om växternas behov och funktion i olika 
sammanhang.  

Undervisningen i ämnet växtkunskap ska syfta till att 
utveckla kunskaper om växter för yrkesmässigt arbete med 
växter och växtmiljöer.  

I kurserna ges du möjlighet att utveckla förmåga att identifiera, beskriva och 
namnge växter med vetenskapliga och yrkesmässiga termer. Vidare ingår 
bland annat växters egenskaper och kvalitet samt förmåga att kombinera 
och välja växter för olika miljöer, funktioner och klimat samt att sköta och 
hantera växter på ett yrkesmässigt sätt.  

I kurserna ingår fältstudier och teoretiska studier. 

Växtgrupper som tas upp i kurserna är annueller, perenner, buskar&träd 
samt ständigt gröna växter. 

Vid de obligatoriska träffarna sker 
bland annat genomgångar, 
examinationer och växtvandringar och 
övrig kurstid arbetar du med kursens 
uppgifter på valfri plats och tid. 

Att delta i de obligatoriska träffarna på 
skolan är nödvändigt för att kunna 
genomföra kursen. 

 



Växtkunskap 1 

(ingår som obligatorisk kurs om du läser utbildningen 
Grundkurs Trädgård) 

Centralt innehåll: 

• Identifiering, beskrivning och namngivning av ett 
begränsat sortiment av träd, buskar, barrväxter, 
perenner och annueller med vetenskapliga och 
yrkesmässiga termer. 

• Växtmiljöer samt växters härdighet, ståndort och proveniens. 
• Växternas funktion i olika miljöer, till exempel som rumsbildare, 

vindskydd och estetiska uttryck med färg och form. 
• Olika moment i planteringen av växter, till exempel jordförbättring, 

efterarbete, skötsel och uppföljning. 
• Sortiment, växtkvalitet samt handel med växter, till exempel vad gäller 

kvalitetsmärkningen E-planta och växtpass. 
 

Kursstart: Växtkunskap 1 kan du läsa med start antingen i mars/april eller 
i augusti och vid båda starterna pågår kursen december. 

Förkunskapskrav: Inga 

 

 

Växtkunskap 2: 

Centralt innehåll: 

• Identifiering, beskrivning och namngivning av ett brett 
sortiment av träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller 
med vetenskapliga och yrkesmässiga termer. 
• Grässorter och deras egenskaper för användning till 
olika typer av gräsytor. 
• Växtval och växtkomposition med hänsyn till miljö, 
funktion och växternas egenskaper. Kostnadsberäkningar för 
olika växtkompositioner. 

• Inventering av växter i park- och trädgårdsmiljöer. 
• E-plantsystemet och andra regelsystem som gäller växtkvalitet. 
• Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel växtpass för 

handel med växter inom EU. 
 

Kursstart: Växtkunskap 2 har enbart start i mars/april och pågår till 
december. 

Förkunskapskrav: För Växtkunskap 2 krävs att du läst Växtkunskap 1 med 
minst betyget E.  

 



 

DISTANSSTUDIER: 

Kurserna omfattar ca 100 studietimmar per kurs 
och under kurstiden är det ett antal obligatoriska 
träffar på skolan (oftast heldagar).  

Vid de obligatoriska träffarna genomförs 
teorigenomgångar, examinationer och 

växtvandringar. Övrig kurstid studerar du på egen hand och arbetar med de 
uppgifter som skall lämnas in mellan träffarna. Vi använder lärplattformen 
It´s Learning för kommunikation under kurstiden  

 

 

Ansökan 

Använd den ansökningsblankett som finns för utbildningen Grundkurs 
trädgård och markera de kurser som du vill läsa. 

 

 

Frågor om Kurserna i växtkunskap?  

Kontakta kursansvarig 
Madeleine.forsman@nbg.nu 

 

mailto:Madeleine.forsman@nbg.nu

