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Preliminärt kursschema  
Hälsoträdgårdar LK0274 Ht 2021 

 

 
 

• Inlämningsuppgift A (Fas A): Samla dokumenterad kunskap om en vald 
patientgrupp/målgrupp – Inlämning den 10 september 2021 

• Inlämningsuppgift: Beskrivning av teorier, modeller och begrepp – 
Inlämning den 17 september 2021 

• Inlämningsuppgift B (Fas B): Samla erfarenhet om den valda 
patientgruppen/målgruppen via intervju – Inlämning den 27 september 
2021 

• Inlämning av kommentar på annan students uppgift: Beskrivning av 
teorier, modeller och begrepp – Inlämning den 6 oktober 2021 

• Inlämningsuppgift C (Fas C): Platsanalys av vald plats – Inlämning den 15 
oktober 2021 

• Inlämningsuppgift D (Fas D): Förslag - Gestaltning/Förvaltning av den valda 
platsen  – Inlämning den 25 oktober 2021 

 
I kursen förekommer föreläsningar och seminarier tillsammans med studenter från 
kursen Trädgårdar i vård (LK0281). Eftersom kursen Trädgårdar i vård är en ”delvis 
distanskurs” med tredagars kursträffar, kommer onsdagar att schemaläggas även på 
kursen Hälsoträdgårdar. 
 
 Observera att om det är få studenter på kursen kan föreläsningar och 

studiebesök komma att ställas in. 
 
 
 
 
 
 
Det är viktigt att du installerar och testar zoom i god tid innan kursintroduktionen: 
https://student.slu.se/sw-nyheter/2020/3/nu-har-du-som-student-tillgang-till-
motesverktyget-zoom/ 

Måndag 30 augusti 
Zoomklassrummet: se länk ovan till vårt zoomklassrum 
09.00-10.45  Introduktion till kursen (schema, upplägg, 

administration) Anna Bengtsson, 
universitetslektor, kursansvarig AEM, SLU. 

11.00-12.00  Föreläsning: Hälsoträdgårdar och trädgårdsterapi, Anna 
13.00-14.00  Exempel på utemiljöer och design för olika målgrupper. Frederik 

Tauchnitz 

https://student.slu.se/sw-nyheter/2020/3/nu-har-du-som-student-tillgang-till-motesverktyget-zoom/
https://student.slu.se/sw-nyheter/2020/3/nu-har-du-som-student-tillgang-till-motesverktyget-zoom/
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Tisdag 31 augusti 
Zoomklassrummet 
10.00-11.00  Seminarium: Från grundläggande behov till miljö/upplevelse av 

utemiljö. 
11.00-14.00  Timskiss: Från grundläggande behov till miljö/upplevelse  av utemiljö 

(uppföljning av seminarium). Var förbered med papper och pennor 
till skissarbetet.  

14.00-15.00  Presentationer från timskiss.  
15.00-16.30  Eget arbete 
 
Onsdag 1 september 
08.00- 16.30 Eget arbete med uppgift A. Se dokument från Alnarpsbiblioteket (på 

Canvas) om  informationssökning, källkritik och referenshantering 
 
Torsdag 2 september  
8.00-10.00 Eget arbete med uppgift A. Se dokument från Alnarpsbiblioteket (på 

Canvas) om  informationssökning, källkritik och referenshantering 
Zoomklassrummet 
10.00-11.15 Lina Eliasson, Exempel på inlämningsuppgift A till D från förra året.  
Alnarps rehabiliteringsträdgård 
13.00-15.00  Studiebesök i Alnarps rehabiliteringsträdgård 

Verksamheten i Alnarps Rehabiliteringsträdgård, Sara Kyrö Wissler, 
verksamhetskoordinator 
Rundvandring med fokus på design av trädgårdens olika rum och 
miljöer. Frederik Tauchnitz 

Alnarps campus 
15.30-16.30  Rundvandring med fokus på design och skötsel av parkens olika rum 

och miljöer. Frederik Tauchnitz 
 

Fredag 3 september 
Zoomklassrummet 

  (Tillsammans med kursen Trädgårdar i vård). 
09.00–12.00  Föreläsningar om trädgårdar för olika målgrupper, Helle Nebelong   
13.00-16.30  Eget arbete 
 
 
 
Måndag 6 september 
Zoomklassrummet 

(Tillsammans med kursen Trädgårdar i vård). 
10.15-12.00 Föreläsning: Bekväm och inspirerande utemiljö för äldre med 

vårdbehov, Anna Bengtsson. Indelning i fyra grupper inför 
fredagens aktiviteter. Kontaktuppgifter från varje grupp till Anna. 

13.00–14.45 Föreläsning: Utformning och användning av hälsoträdgårdar med 
utgångspunkt i miljöpsykologiska teorier. Utformning och 
användning av Alnarps Rehabiliteringsträdgård: Design, 
erfarenheter och utveckling. Professor Patrik Grahn.  
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Tisdag 7 september 
Zoomklassrummet 

(Tillsammans med kursen Trädgårdar i vård). 
08.15-10.00 Föreläsning: Patientgrupper; identifiera behov, hinder och 

möjligheter. Betydelsen av samarbete mellan olika kompetenser. 
Lillian Lavesson 

10.15-12.00 Digital föreläsning: Uterehabilitering och kunskapsbaserad praxis, 
Lotta Lundmark 

13.00–16.30  Eget arbete 
 
 
Onsdag 8 september  
Preliminärt: Alnarps campus (fyra platser enligt kurshandledningen)/egna 

zoomgrupprum 
08.30-16.00  Ni genomför övning Bekväm och inspirerande utemiljö för äldre 

med vårdbehov i grupper. 
 Ni beskriver och analyserar platsen enligt instruktionerna i 

kurshandledningen för att skapa ett arbetsunderlag till 
dagskissarbetet den 11-13 oktober.  

 
Torsdag 9 september 
08.00- 16.30 Eget arbete 
 
Fredag 10 september 
Inlämning av uppgift A: Samla dokumenterad kunskap om en vald 

patientgrupp/målgrupp 
 

 
Måndag 13 september 
Zoomklassrummet 
09.00–10.30  Föreläsning: Om att genomföra intervjuer. Elisabeth von Essen, fil dr, 

AEM SLU Alnarp 
11.00–12.00  Seminarium: Utveckla en intervjuguide. Anna 
13.00- 16.00 Grupparbete: Utveckla en intervjuguide. Var beredd att dela din  
   inlämningsuppgift A: Samla dokumenterad kunskap om en vald  
   patientgrupp/målgrupp 
 
Tisdag 14 september 
08.00–16.30   Eget arbete 
 
Onsdag 15 september 
08.00–16.30   Eget arbete 
 
Torsdag 16 september 
08.00-16.30  Eget arbete 
 
 
 
 
Fredag 17 september  
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Inlämning av uppgift: Beskrivning av miljöpsykologiska teorier och begrepp inom 
hälsoträdgårdar. Lista på vem som läser vem samt instruktioner kommer upp på 
Canvas under måndagen. Kommentar på annan students arbete lämnas in på 
Canvas den 6 oktober.  
 

 
Måndag 20 september  
Zoomlänk meddelas på Canvas 
10.00-11.30 Föreläsning: De åtta parkkaraktärerna, Jonathan Stoltz 
Alnarps campus 
13.00-16.30  Studera och analysera parkkaraktärer i Alnarpsparken/ Grupparbete 
 
Tisdag 21 september  
08.00-10.00 Grupparbete 
Zoomlänk meddelas på Canvas 
10.00-12.00  Redovisning och seminarium: De åtta parkkaraktärerna, Jonathan 
13.00-16.30 Eget arbete 
 
Onsdag 22 september  
08.00-16.30 Eget arbete 

 
Torsdag 23 september  
08.00-16.30 Eget arbete 
 
Fredag 24 september  
08.00-16.30 Eget arbete.  
 

 
Måndag 27 september 
Inlämning av uppgift B: Samla erfarenheter om den valda patient/  

 målgruppen via intervju 
 
Tisdag 28 september 
Zoomklassrummet 
10.00-12.00 Föreläsning: Metoder för att genomföra platsanalyser, Anna 

Bengtsson. Introduktion uppgift C 
Alnarps rehabiliteringsträdgård/egna zoomgrupper 
13.00-16.00 Grupparbete: Platsanalyser Alnarps rehabiliteringsträdgård 
 
Onsdag 29 september 
08.00-16.30 Eget arbete  
 
Torsdag 30 september 
08.00-16.30  Eget arbete 
 
 
 
 
 
Fredag 1 oktober 
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Egna zoomgrupper 
08.30-12.00 Grupparbete: Platsanalyser Alnarps 

rehabiliteringsträdgård. 
Zoomklassrummet 
13.00-14.30 Seminarium: Presentationer av platsanalyser från 

Alnarps rehabiliteringsträdgård. 
14.30-16.30 Grupparbete: Platsanalyser (från fas A och B till fas C). 

Var beredd att dela din inlämningsuppgift B. 
 
 
Måndag 4 oktober 
08.00-16.30 Eget arbete 
 
Tisdag 5 oktober 
08.00-16.30 Eget arbete 
 
Onsdag 6 oktober 
Zoomklassrummet 
09.00-12.00 Öppen handledning med Anna  
Inlämning av kommentar på annan students uppgift: Beskrivning av 
Teorier, modeller och begrepp 

 
Torsdag 7 oktober 
08.00-12.00 Eget arbete 
Alnarps Rehabiliteringsträdgård 
13.00- 16.00  Övning: Att söka sin plats –Ta foto, skissa, beskriv i ord. Se 

instruktioner i kurshandledningen.  
 
Fredag 8 oktober 
08.00-09.00 Eget arbete med övning: Att söka sin plats. Arbeta vidare med ditt 

underlag från gårdagen. Utveckla din skiss, sök fånga de kvaliteter 
den har som tilltalar dig och beskriv dem även i ord. Ev. lokal 
bokas av student. 

Zoomklassrummet 
09.00-12.00 Diskussion och redovisning av övning: Att söka sin plats. 
 

 
 
Måndag 11 oktober 
Zoomklassrummet 
(Tillsammans med kursen Trädgårdar i vård). 
08.30-10.30 Seminarium: Bekväm och inspirerande utemiljö för 

äldre med vårdbehov med fokus på användbarhet. 
Studentgrupper från kursen Trädgårdar i vård 
presenterar analyser och lämnar över beställningar.  

10.30-12.00 Föreläsning: Using outoor environment in the 
psychology profession Elizabeth Marcheschi, fil dr. 
AEM, SLU Alnarp. Föreläsning på engelska och 
tillsammans med studenter från Trädgårdar i vård. 

13.00-16.30 Grupparbete övning: Bekväm och inspirerande utemiljö.  
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Tisdag 12 oktober 
Zoomklassrummet 
 (Tillsammans med kursen Trädgårdar i vård). 
10.00-12.00 Digital föreläsning: Grundläggande miljöpsykologiska 

teorier, professor Caroline Hägerhäll 
13.00-16.30  Grupparbete övning: Bekväm och inspirerande  

utemiljö för äldre med vårdbehov.  
 
Onsdag 13 oktober 
8.00-12.00 Eget arbete 
Zoomklassrummet 
12.30-14.30    Seminarium: Bekväm och inspirerande utemiljö för  
  äldre med vårdbehov med fokus på gestaltning. Ni  
  presenterar skisser och förslag till ”beställningarna”  
  från Trädgårdar i vård. 
14.30-16.30 Eget arbete 
 
Torsdag 14 oktober 
08.00-16.30 Eget arbete 
 
Fredag 15 oktober 
Inlämning av uppgift C: Platsanalys av vald plats  
 
 
Måndag 18 oktober 
Zoomklassrummet 
9.00-10.00 Uppstart uppgift D. 
Egna zoomgrupprum 
10.00-16.30 Grupparbete med uppgift D. Grupparbete 3 o 3. Var beredd att dela 

din inlämning C. Gestaltning med utgångspunkt från målgruppens 
behov och analysunderlag. Utgå från dina tidigare inlämningar (Fas 
A-C).  

 
Tisdag 19 oktober 
08.00-12.00 Eget arbete 
Zoomklassrummet 
13.00-15.00 Öppen handledning med Anna 
 
Onsdag 20 oktober 
8.00-16.30 Eget arbete 
 
Torsdag 21 oktober 
08.00-12.00 Eget arbete 
Zoomklassrummet 
13.00-15.00 Öppen handledning med Anna 
 
Fredag 22 oktober 
8.00-16.30 Eget arbete 
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Måndag 25 oktober 
Inlämning av uppgift D: Förslag - Gestaltning/Förvaltning av den valda 
platsen (C) med fokus på den valda målgruppen (A o B). 
 
Tisdag 26 oktober 
8.00-16.30 Eget arbete med individuella redovisningar av uppgift A-D med 

fokus på designdelen.  
 
Onsdag 27 oktober 
Zoomklassrummet 
09.00 Vi ses på zoom och ordnar med indelning i grupper.  
Egna zoomgrupprum 
09.00-13.00  Var och en i gruppen ska redovisa sin process (A-D) och sitt 

gestaltningsförslag för gruppen, under 20 minuter. Efter 
presentationen/redovisningen ska gruppdeltagarna ställa 
kompletterande frågor samt diskutera och reflektera redovisningen 
och gestaltningsförslaget i ca 15-20  
minuter. Både det som är styrkor och det som ev. är begränsningar.  
Beräkna 40 minuter per förslag. 

13.00-16.30 Förbered morgondagens seminarium: Redovisning av  
Process och gestaltningsförslag. Ta fram en för gruppen 
gemensam presentation med goda exempel på processen (från A-
D) och era gestaltningsförslag. Använd er av era individuella 
presentationer. Utöver det ska grupperna ta fram frågeställningar 
ni önskar diskutera på kursseminariet. 

 
Torsdag 28 oktober 
Zoomklassrummet 
09.00-12.00 Kursseminarium: Redovisning av process och gestaltningsförslag. 

Seminariet inleds med att varje grupp presenterar sina goda 
exempel. Varje grupp disponerar ca 20 minuter till denna 
presentation. Ordet är fritt för frågor och opponering efter varje 
presentation. 

Zoomklassrummet 
13.00-14.00 Kursseminarium: Frågeställningar från grupperna. Vi diskuterar de  
   frågeställningar grupperna tagit fram. 
Zoomklassrummet 
14.30-16.00 Kursavslutning och kursutvärdering 
 
Fredag 29 oktober 
8.00-16.30  Eget arbete 
 
Måndag 1 november 
8.00-16.30  Eget arbete 
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