
 

Trädgårdsdesign – grundkurs 
 
Vill du lära dig mer om trädgård och hur man planerar den på ett bra sätt? Har du en 
trädgård du vill förnya eller kanske har du en förvildad trädgård du vill få ordning på? 
Vill du ha en trädgård som är lättskött utan att se tråkig ut? Omväxlande, men inte 
plottrigt? Ja, hur gör man?  
 
Distanskursen Trädgårdsdesign är en inspirerande och lärorik kurs för alla 
trädgårdsintresserade och vänder sig till dig med trädgårdsdrömmar, med eller utan 
egen trädgård. När kursen är slut har du fått grundverktygen för att lättare kunna se 
helheten och göra något spännande med din egen trädgård.  
Målet med kursen är att du ska lära dig trädgårdsdesignens grunder och principer och 
hur man kan tillämpa det i en verklig trädgård. Under kursen vidgar du dina kunskaper 
om trädgårdsväxter och planeringen av dem.  
Att kunna göra en planering av rätt växt på rätt plats, efter färg, form, storlek och 
odlingsegenskaper. Målet med kursen är också att stimulera och odla din kreativitet så 
att du kan utveckla din personliga stil i trädgården.  
 
Se fram emot en inspirerande kurs som sätter fart på dina tankar, idéer och din 
kreativitet. Vi går pedagogiskt igenom de olika stegen i designprocessen. Föreläsningar 
och inspirerande bildspel och praktiska övningar. Workshops, grupparbeten och 
individuell handledning gällande den egna trädgården leder fram till en färdig 
trädgårdsskiss. 
 

 
INNEHÅLL 
 
TRÄDGÅRDSINSPIRATION 

- Stilar i trädgården. 
- Trädgård med tema. 
- Odla din kreativitet och finn din egen trädgårdsstil. 

 
FÄRG OCH FORM I TRÄDGÅRDEN  

- Hur designar man med grönt? 
- Vi går igenom hur man arbetar med färg och form i trädgården för att skapa 

vackra gröna miljöer. 
 
FINN DINA FAVORITVÄXTER 

- Hur skapar man vackra rabatter som är hållbara? 
- Hur kombinerar man perenner i en plantering? 

 
JORDEN 

- Vi gör jordexperiment och undersöker hur vi på bästa sätt jordförbättrar i 
trädgården. 

 
DIN TRÄDGÅRDSIDÉ 

- Idékollage 
- Inspirationsbilder 
- Enkel trädgårdsritning 



 

UPPLÄGG 
 
Kursens omfattning är 25 % under 14 veckor. Vi träffas vid två tillfällen, övrig 
undervisning sker via webben. Vid våra träffar på skolan tar vi vid varje kurstillfälle upp 
ett nytt tema. Vi pratar form, funktion, växter och trädgårdsidéer. Övningsuppgifter 
delas ut vid varje kurstillfälle. Arbetet med att framställa din egen trädgårdsdesign 
fortgår mellan träffarna. Du arbetar med din egen trädgård, eller får du en redan given 
trädgårdsplan att utgå ifrån. 
Efter kursens slut kan du med hjälp av trädgårdsplanen fortsätta utveckla din 
drömträdgård. 
I kursen får du även tillgång till en lärplattform där du får kontakt och utbyter 
erfarenheter med dina studiekamrater via chatt och diskussionsforum. 
 
 
Efter kursens avslut och godkända arbetsuppgifter erhåller du ett kursintyg på slutförd 
kurs.  

 
 
LITTERATUR/MATERIALKOSTNAD 
 
Vi arbetar och ritar för hand. Ta med en tomtritning av din trädgård i en skala (1:100 
brukar vara ett bra alternativ – som passar på ett A3-, eller A2-ark). Den kan beställas på 
kommunen om du inte har någon. Det kan ta någon vecka att få ritningen, så beställ den i 
god tid före kursstart. Vill du inte arbeta med din egen trädgård kan du få en tomtritning 
att öva på. Kostnad för skissmaterial och kurslitteratur ingår ej i kursavgiften.  
 
LITTERATUR: 
 
Vår trädgårdsbok 
Inger Palmstierna, Christel Kvant 
Norstedts, Svenska, 2016-03-03. 
ISBN: 9789113069104 
(220:- bokus.com) 
 
 
 


