4H i trädgården, 2 sp
Beskrivning av kurshelhet
Kursens namn: 4H i trädgården
Beskrivning av kursen: Kognitiva och praktiska färdigheter i trädgårdsskötsel.
Studerande ska kunna planera, anlägga och underhålla olika delar i en trädgård
som en helhet med beaktande av olika förutsättningar.
Målgrupp: +14 åringar
Undervisningsspråk: svenska
Kursens omfattning och tidtabell: Kursen mäts i form av studiepoäng. En
studiepoäng omfattas av 27 h för att uppnå lärandemålen. Kursen genomförs
som två dagar närstudier samt en dag för examensprov/yrkesprov, vari ingår
självstudier inför prov.
Närstudiedag 1: allmän trädgårdsskötsel. Förstå faktorer att ta i beaktande vid
planering, anläggande och skötsel av trädgård samt hur tillämpa dessa.
Närstudiedag 2: specialisering inom valbart område.
Självstudier/grupparbeten/föreläsning/praktik kan kombineras eller användas
som enskilda inlärningsmetoder, beroende på val av område och praktiska
förutsättningar på kursplatsen. Alternativt kan närstudiedag 2 tillämpas som
praktiskt arbete i sin helhet om de lokala förutsättningarna så medger.
Examensprov genomförs som ett teoretiskt prov baserat på närstudiedag 1 samt
kursmaterialet 4H i trädgården. Andra delen i examensprovet består av praktiska
tillämpningar på de kunskaper som inhämtats under närstudiedag 2, vilket sker i
form av praktik under minst 4 h, varefter praktikrapport uppgörs och
uppdragsgivaren ger sin bedömning om arbetet.
Lärandemål
Den studerande ska ha grundläggande färdigheter inom olika moment av
trädgårdsskötsel:
- känner till att vid anläggande av en trädgård finns olika yttre omständigheter
som bör tas i beaktande
- känner till kurshelhetens områden och de väsentligaste principerna inom dessa

- fördjupar sig inom minst ett av områdena och förstår hur man planerar,
anlägger och sköter detta område
- känner till de väsentligaste verktygen och maskinerna inom trädgårdsskötsel
- känner till olika säkerhetsaspekter att ta hänsyn till
- förstår vikten av ansvar och god kundbetjäning samt aspekter att ta i beaktande
vid skötsel av kundrelationer
Dern studerande ska ha specialiserat sitt kunnande inom minst ett område:
- fördjupar sig inom valbart område och får ökad kännedom om hur man
planerar, anlägger och sköter om detta område
- får ökad kunskap om växter inom specialiseringsområdet, deras krav på yttre
förhållanden samt skötsel
- bekantar sig närmare med de verktyg och maskiner som hör till detta område
- inhämtar praktiska färdigheter inom specialiseringsområdet
Obligatoriska prestationer: Deltagande vid två närstudiedagar samt ett skriftligt
provtillfälle. Studerande ska ha påvisat sitt kunnande i allmän trädgårdsskötsel
genom skriftligt prov. Därtill ska studerande påvisa sitt kunnande inom ett
specialområde genom ett skriftligt arbete självständigt eller i grupp samt praktik
omfattande minst 4 h, varefter praktikrapport uppgörs.
Studiepoäng: Allmän trädgårdsskötsel 1 sp, specialiseringsdel 1 sp, totalt 2 sp.
EQF-nivå: 3
Behärskar grundläggande kunskaper, principer och begrepp inom
trädgårdsskötsel. Har kognitiva och praktiska färdigheter som behövs för att
kunna utföra uppgifter och lösa problem. Väljer och använder grundläggande
metoder, verktyg, material, växter och information anpassat till rådande
förhållanden och aktuell miljö.
Utbildningen/kursen arrangeras av: Svenska folkskolans vänner rf
Utbildningen förverkligas av: Finlands svenska 4H i samarbete med xx förening
som en del av 4H-akademin.

Kursens innehåll och omfattning
Antal
Föreläsning dag 1
• Introduktion
- Presentation, genomgång av
kursinnehåll, förväntningar
• Allmänt om
trädgårdsskötsel
- (t.ex. planering, skötsel,
växtplats, klimat, jordmån, val
av växter och sorter,
förökning mm.)
• Delområden, valbara 2 st
- gräsmatta
- träd och buskar
- frukt och bär
- ettåriga och fleråriga
blommor
- köksträdgård
- blomsterängar
• Potentiella kunder
- kundservice
- arbetslivets spelregler

•
•

•
•

Funktionell undervisning
dag 1
Kvalitet och säkerhet
genomgång av olika
trädgårdsredskap och
maskiner
arbetsskydd och säkerhet
egenuppgifter, 2 av
delområdena (hemma)
Dag 1 totalt

Specialisering dag 2
• självstudier/grupparbeten
under handledning,
deltagarna väljer område,
skriver allmänt samt svarar
på av handledaren givna
frågor angående
specialområdet

Koefficient

Studietimmar

1

1,5

1,5

1

1,5

1,5

4

1,5

6

1

1,5

1,5

1

1,5

1,5

4

2

8

10

20

2

2

4

1

2

2

•

•

funderar även på potentiella
kunder och säkerhet inom
specialiseringsområdet
förberedelser till
yrkesprov/examensprov

1

2

2

2
4

2
2

4
8

Funktionell undervisning dag 2
• presentation av egna arbeten
• praktiska övningar
(t.ex. beskärning)
Dag 2 totalt

10

Yrkesprov/examensprov, praktik

6

2

12

30

0,05

1,5

1

1

1

Litteratur, 4H i Trädgården 30
sidor
Utvärdering av det egna
kunnandet
Totalt antal studietimmar
Studiepoäng

20

54,5
2

