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Lärandemål enligt 
kursplan. 
Efter 
genomgången kurs 
ska studenten 
kunna: 

1. identifiera ett bassortiment av lignoser och perenner samt översiktligt redogöra för dessa växters härkomst, ståndortskrav och användningsmöjligheter i               
olika slags trädgårdsrum. 
2. redogöra för olika växters lämplighet som gestaltningsmedel i olika situationer, med tanke på hållbarhet, rumslighet, funktion och skötselambitioner. 
3. gestalta en trädgårdsmiljö utifrån givna förutsättningar med hänseende på varaktighet, ståndortsförhållanden och kundens önskemål 
4. redovisa och kommunicera ett karaktärsstarkt och genomarbetat gestaltningsförslag i text, illustrationer och planer 

Kursmoment Växttentamen Lignoser  Växttentamen Vårväxter Designuppgift Villaträdgården Skrivuppgift Designprocessen 

5 95 % rätt. Tentamen utförd 
vid första givna tillfälle eller 
ordinarie omtentamen. 

95 % rätt. Tentamen 
utförd vid första givna 
tillfälle eller ordinarie 
omtentamen. 

Gestaltningsförslaget ska vara väl 
genomarbetat, grundas på en väl utförd analys 
och visa på mycket stor förståelse för växters 
och andra materials samspel och dynamik.  
 
Inlämnad lösning innehållande de enligt 
anvisningarna krävda delarna redovisas på ett 
mycket tydligt sätt. Uppgiften ska vara utförd 
inom utsatt tid. 

Den egna designprocessen ska vara mycket 
tydligt beskriven och viss prov på en mycket hög 
grad av reflekterande förhållningssätt och mycket 
utvecklat kritiskt tänkande. I detta ingår att visa 
prov på att i mycket hög grad få syn på de egna 
antagandena och metoden samt visa mycket stor 
förståelse för alternativa betraktelsesätt och 
metoder. 
 
Inlämningen skall innehålla de enligt 
anvisningarna krävda delarna och redovisas på ett 
mycket tydligt sätt. Uppgiften ska vara utförd 
inom utsatt tid 

4 90 % rätt. Tentamen utförd 
vid första givna tillfälle eller 
ordinarie omtentamen. 

90 % rätt. Tentamen 
utförd vid första givna 
tillfälle eller ordinarie 
omtentamen. 

Gestaltningsförslaget ska vara genomarbetat, 
grundas på en väl utförd analys och visa på stor 
förståelse för växters och andra materials 
samspel och dynamik.  
 
Inlämnad lösning innehållande de enligt 
anvisningarna krävda delarna redovisas på ett 
tydligt sätt. Uppgiften ska vara utförd inom 
utsatt tid. 

Den egna designprocessen ska vara tydligt 
beskriven och viss prov på en hög grad av 
reflekterande förhållningssätt och utvecklat 
kritiskt tänkande. I detta ingår att visa prov på att 
i hög grad få syn på de egna antagandena och 
metoden samt visa stor förståelse för alternativa 
betraktelsesätt och metoder. 
 
Inlämningen skall innehålla de enligt 
anvisningarna krävda delarna och redovisas på ett 
tydligt sätt. Uppgiften ska vara utförd inom utsatt 
tid 
 

3 85 % rätt 85 % rätt Gestaltningsförslaget ska grundas på en utförd 
analys och visa på förståelse för växters och 
andra materials samspel och dynamik. 
Inlämnad lösning innehållande de enligt 
anvisningarna krävda delarna. 

Den egna designprocessen ska beskrivas och viss 
prov på ett reflekterande förhållningssätt och 
kritiskt tänkande. I detta ingår att visa prov på att 
få syn på de egna antagandena och metoden 
samt visa förståelse för alternativa betraktelsesätt 
och metoder. 
 
Inlämningen skall innehålla de enligt 
anvisningarna krävda delarna. 
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Viktning av 
betygsatta moment 

30 % 15 % 40 % 15 % 

 
 
 
  Särskild anmärkning: 

 För att erhålla betyg på kursen krävs deltagande vid minst 85 % av moment med obligatorisk närvaro. 
(se schema) 


