
Samarbete mellan Botaniska trädgården och Göteborgs universitet 2015 
Nedan ges ett urval av forskning, utbildning och andra aktiveter som exempel på de täta och 

kontinuerliga kontakterna mellan Botaniska trädgården och Göteborgs universitet. Samarbetet 

är starkast med Institutionen för biologi och miljövetenskap (granninstitution) men Botaniska 

trädgården har även samarbetsprojekt med bland annat Institutionen för kulturvård, 

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, med flera.  

 

Forskning 

Mari Källersjö biträdande handledare till doktoranderna: 

 Tina Westerlund, Institutionen för kulturvård – Trädgårdsmästarens 

förökningsmetoder, 

http://conservation.gu.se/forskning/utbildning_pa_forskarniva/doktorandernas-

portfolio/tina-westerlund  

 Joakim Seiler, chefsträdgårdsmästare på Gunnebo slott och samverkansdoktorand vid 

Institutionen för kulturvård, http://sciencefacultymagazine.se/kulturvard/han-atertar-

historiskt-hantverk/   

 

Annika Astorsson, psykoterapeut på Gröna Rehab arbetar med forskningsprojektet Bild och 

depression i samarbete med Göteborgs universitet. www.vgregion.se/gronarehab 

 

Botaniska fungerar som utställningslokal och laboratorium för forskningsprojektet Beyond 

plant blindness: seeing the importance of plants for a sustainable world som koordineras av 

Dawn Sanders, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. 

http://idpp.gu.se/english/Research/research_projects/beyond-plant-blindness-seeing-the-

importance-of-plants-for-a-sustainable-world-  

 

Björn Lundin, Institutionen för biologi och miljövetenskap har gjort mätningar i Botaniskas 

växthus för att undersöka stress hos orkidéer och hur de tillgodoser sig ljus. 

http://bioenv.gu.se/personal/bjorn-lundin  

 

Alexandre Antonelli, Botaniska och Institutionen för biologi och miljövetenskap använder sig 

av bladfragment från växter i Botaniska för experimentell verksamhet inom ett flertal projekt 

för sekvensering av DNA och RNA. http://antonelli-lab.net/  

 

Christer Erséus, Institutionen för biologi och miljövetenskap, har samlat daggmaskar och tagit 

jordprover i Vitsippsdalen för forskning i systematik om Sveriges gördelmaskar. 

http://bioenv.gu.se/personal/Erseus_Christer  

 

David Bergenholm, doktorand vid Institutionen för biologi och bioteknik, Chalmers. 

tittar på frukter från Botaniskas kakaoträd för att undersöka om det går att göra biobränsle 

från kakaofett. 

 

Botaniska trädgården och Institutionen för biologi och miljövetenskap utgör tillsammans en 

professionell fenologisk station inom Svenska Fenologinätverket 

(http://www.naturenskalender.se/). Nätverket baseras på rapporter om till exempel 

lövsprickning och blomning hos olika arter från frivilliga amatörer som åtagit sig att vara 

"fenologiväktare" och professionella stationer, vars rapporter fungerar som en validering av 

övriga. Vi har en fast runda med utvalda växtindivid, vars utveckling vi följer under 

växtsäsongen. Kontaktperson vid Institutionen för biologi och miljövetenskap är Åslög Dahl, 

http://bioenv.gu.se/personal/Aslog_Dahl 
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Yalda Soltanpour, gör med start i november 2015 praktik på Botaniska i samarbete med 

universitetet. Hon tar belägg från Botaniskas växtsamlingar, det vill säga pressar växter till 

herbariet kompletterat med bilder. Först ut är delar av Begonia-samlingen i Botaniskas 

växthus. 

 

GU:s forskare får hjälp med fröbeställning och odling av växtmaterial av Botaniska 

trädgårdens personal. Några exempel på forskare som odlar material i Botaniskas växthus är: 

 Bengt Oxelman, Institutionen för biologi och miljövetenskap. Odling av vetenskapligt 

material (Silene spp). http://bioenv.gu.se/personal?userId=xoxebe  

 Alexandre Antonelli, Botaniska och Institutionen för biologi och miljövetenskap. 

Frösådd och odling för genetiska studier. http://antonelli-lab.net/ 

 Claes Persson, Institutionen för biologi och miljövetenskap, 

http://bioenv.gu.se/personal?userId=xpercl    

 Bernard Pfeil, Institutionen för biologi och miljövetenskap, 

http://bioenv.gu.se/personal/Bernard_Pfeil  

 

Delade tjänster  

 Alexandre Antonelli arbetar 10 % som vetenskaplig intendent (botanist) på Botaniska 

och 90 % som forskare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap. 

http://antonelli-lab.net/ 

 Jenny Klingberg arbetar 50 % med miljöforskningsinformation på Botaniska och 50 % 

som postdoktor på Institutionen för geovetenskaper i forskningsprojektet Värdering av 

ekosystemtjänster av urban grönska. 

http://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/ekosystemtjanster  

 

Utbildning 

Botaniska trädgårdens personal deltar i universitetsutbildningar på olika nivåer, till exempel: 

 föreläsningar för studenter från naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 

miljövetarprogrammet 

 kursmoment i utomhuspedagogik för förskollärarstudenter (kursen Natur, miljö och 

teknik för förskollärare) 

 handledning av examensarbeten  

 studenter från Institutionen för kulturvård (Trädgårdens och landskapsvårdens 

hantverk, Mariestad) erbjuds praktik i trädgården 

 Mari Källersjö, Botaniska trädgårdens prefekt, fungerar som examinator i ämnet 

systematik och biodiversitet 

 

Botaniska trädgårdens växter och miljöer används för exkursioner och i undervisning om 

bland annat artkunskap, växtvärldens mångfald, stadsnära natur och växters anpassningar till 

olika klimat vid universitetets kurser. Några exempel är: 

 Visning av växter i trädgården, växthusen och exkursion i Vitsippsdalen på baskursen 

Biodiversitet och systematik. 

 Exkursion i Vitsippsdalen på lärarfortbildningskursen Att läsa naturen 

 Undervisning i trädgården och insamling av växter för examination på baskursen 

Floristik och faunistik. 

 Exkursioner i trädgården för demonstration av olika arter och ekosystem på kursen 

Naturvetenskapligt basår, moment Evolution och ekologi. 

 Träning i att identifiera olika arter i kurs för blivande lärare (årskurs 4-9) 
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 Guidning i Botaniska trädgården som introduktion för nya studenter på 

miljövetarutbildningen. 

 

Populärvetenskap och information 

Botaniska trädgården hjälper universitets forskare att sprida information och 

forskningsresultat till allmänheten. Detta görs bland annat genom Botaniska trädgårdens 

hemsida och Vetenskapshörnan i växthusets entré. Flera gemensamma publika aktiviteter, 

såsom visningar, guidningar och föreläsningar har genomförts, där forskare från framför allt 

Institutionen för biologi och miljövetenskap deltagit, till exempel Åslög Dahl och Claes 

Persson. 

 

Botaniska och Institutionen för biologi och miljövetenskap ordnar varje år en växttävling 

(artkunskap) för femteklassare. 

http://science.gu.se/samverkan/skolkontakter/grundskolan/vaxttavling  

 

Övrigt 

Botaniska trädgårdens personal har tillgång till herbariet för forskning och artbestämning.  

 

Forskare vid Göteborgs universitet och Botaniska trädgården kan nyttja varandras bibliotek 

 

Botaniska trädgården och Institutionen för biologi och miljövetenskap har tillsammans med 

Naturhistoriska museet, Universeum och Nordens Ark bildat en västsvensk nod i det 

europeiska samarbetsorganet CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities).  

 

På gång  

Henrik Aronsson, Institutionen för biologi och miljövetenskap, forskar om salttåligt vete som 

passar för odling i Bangladesh. Ev odling i köksträdgården under 2016 och samarbete kring 

lektioner. http://bioenv.gu.se/personal/henrik_aronsson  

 

Johan Uddling, Institutionen för biologi och miljövetenskap startar forskningsprojektet Hur 

påverkas tropisk regnskog av klimatförändringar under 2016 där bland annat experiment i 

kommer genomföras i Botaniskas växthus.  http://bioenv.gu.se/personal/Johan_Uddling  

 

 

 

 
Kurs för doktorander i Botaniskas växthus. 
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