Lektioner för skolklasser
Vi erbjuder olika lektioner för alla åldrar,
allt från ekologi och evolution
till linberedning och spannmålsverkstad.
Alla lektioner är kopplade till läroplanen.

Några populära lektioner:
Akvarellmålning och ekologi

– växternas färg, form och funktion

Kompost och kretslopp

– vem gör bananskal till jord?

Hur gör växterna?
– hur blir det frön?

På jakt efter tropiska nyttoväxter

– hur växer bomull, kakao och ingefära?

Växterna vilar om vintern

– hur överlever växterna den kalla årstiden?

Läs mer om
Botaniska trädgårdens undervisning
www.botaniska.se

Kontakta oss gärna!
Mari Källersjö förvaltningschef
tel 0703 61 39 88
mari.kallersjo@vgregion.se

Utomhuspedagogik

Eva-Lena Larsson verksamhetschef
tel 0707 38 08 75
eva-lena.larsson@vgregion.se

Göteborgs botaniska trädgård

Helen Ekvall pedagog
tel 0703 69 88 79
helen.ekvall@vgregion.se
Kennert Danielsson pedagog
tel 0705 37 48 64
kennert.danielsson@vgregion.se
Karen Otto pedagog
tel 0769 41 70 91
karen.otto@vgregion.se

Ett klassrum för alla skolans ämnen
Göteborgs botaniska trädgård har en växande
pedagogisk verksamhet som arbetar med
utomhuspedagogik för alla barn, ungdomar
och vuxna oavsett skolform. Varje år kommer
cirka 10 000 elever till trädgården och deltar
i olika aktiviteter.
Utomhuspedagogik har många fördelar.
Koncentrationsförmågan hos eleverna ökar
och inlärningen går lättare. Stressen minskar
och den fysiska aktivitetsnivån ökar.
Botaniska har en skollokal med uteklassrum
och en pedagogisk skolträdgård där skolelever
får vara med och odla. Det finns önskemål om
större pedagogiska resurser som gör det möjligt
för fler klasser att besöka oss då efterfrågan är
långt större än vad vi kan ta emot. En av våra
uppgifter är att nå ut till elever i hela regionen.

Vårt mål
Fler lärare och elever till Botaniska!
Vi försöker vara ett kunskapsnav för:
 utomhuspedagogik i skolans alla ämnen
 lärare som vill arbeta mer med naturen
som klassrum
 odling med barn som inspirerar till grönare
skolgårdar och en grönare livsstil

Upptäck växternas fascinerande värld
I trädgården finns alltid något intressant
att upptäcka – året runt. Här vill vi sprida kunskap
om växtvärlden, klimatet och den biologiska
mångfalden.
Växthusen bjuder också på flera spännande
miljöer, allt från tropiska regnskogar till torra
ökenlandskap.
Välkommen hit!

