
 

 
 
 
BOKA ETT SKOLBESÖK I BOTANISKA TRÄDGÅRDEN 
Ett skolbesök kan beställas utifrån våra teman eller bygga på egna önskemål. Vi 
anpassar alltid besöken efter ålder. Skolprogrammet riktar sig främst mot 
grundskolans årskurs 1–9. I mån av tid tar vi även emot elever från förskola, 
gymnasium och folkhögskola. 

	  

SKOLBESÖK 
	  
BOTANISKA TRÄDGÅRDEN – EN LEVANDE LÄROMILJÖ 
	  



LÄR, UPPTÄCK OCH UPPLEV 
Botaniska trädgården är en plats att uppleva med alla sinnen. Växthuset bjuder 
på exotiska miljöer och många spännande växter från hela världen. Trädgårdens 
utemiljö har planteringar med olika teman såsom nyttoväxter, krydd-och 
medicinalväxter samt växter från avlägsna bergsområden. 
 
Lektionerna i Botaniska trädgården är anpassade efter läroplanen. Under ett 
skolbesök får eleverna träna sina förmågor att lösa problem, genomföra 
naturvetenskapliga undersökningar och analysera begrepp kopplade till 
undervisningen i skolan. Det finns även moment av praktiskt arbete, till exempel 
odling och skapande verksamhet. 
 

LEKTIONER HÖSTEN 2017 
 
DAGS ATT SKÖRDA 
I våra trädgårdsland växer det alla möjliga grönsaker och andra ätbara växter. Vi 
pratar om vilka delar av växterna vi äter. Andra frågor handlar om vad som är 
bra och nyttig mat samt hur vi odlar vår mat idag jämfört med förr i tiden. 
 
Längd: 1–1,5 timme 
Max antal elever: 30 
Pris: 400 kr 
 

 
 
 



FRÅN REGNSKOG TILL ÖKEN 
Vi upptäcker all världens växter i växthuset och ser hur växterna har anpassat sig 
till olika klimat. Du kanske vet vad de exotiska frukterna i affären heter, men 
har du sett växterna de kommer ifrån? För äldre elever kan vi fokusera på tema 
ekologi eller evolution.  
 
Längd: 45 minuter 
Max antal elever: 15 
Pris: 300 kr 
 

 
 
 
VÄXTERNAS INRE LIV 
Hur kan växter använda luft, sol och vatten för att kunna växa sig stora som 
hus? Vi bekantar oss med växternas inre liv där fotosyntesen är en livsviktig 
kemisk reaktion. Så hur gör man som växt om det är för lite ljus eller vatten där 
man växer? 
 
Inuti växterna hittar vi också en massa spännande kemiska ämnen. En del 
smakar och luktar gott, andra fruktansvärt illa och är kanske till och med giftiga. 
Varför är det så?  
 
Utomhus   I växthuset 
Längd: 1–1,5 timme  Längd: 45 minuter 
Max antal elever: 30  Max antal elever: 15 
Pris: 400 kr   Pris: 300 kr 
 



FÄRG OCH FORM I VÄXTRIKET 
Fånga växtvärldens alla fantastiska färger och former på ditt papper! Beroende 
på väder håller vi till i växthuset eller utomhus. Lektionen inleds med fakta om 
växters uppbyggnad. Vi anpassar målningsteknik efter ålder och växtmotiv. 
 
Längd: 1–1,5 timme 
Max antal elever: 15 
Pris: 400 kr  
 

 
 

 
 
 



ÅRET I BOTAN 
Det är spännande och lärorikt att följa förändringarna i Botaniska trädgården 
för varje årstid. Boka enstaka lektioner eller paketet ”Året i Botan”. 
 
Endast en lektion  Alla fyra lektioner 
Längd: 1–1,5 timme  Längd: 1–1,5 timme per lektion 
Max antal elever: 30  Max antal elever: 30 
Pris: 400 kr   Pris: 1300 kr 
 

 

 

 
   

 

  

 
VÅR I BOTAN 
Äntligen blommar det! Visst är det härligt med tulpaner, magnolior och 
krokusar! Sömniga humlor vinglar omkring medan vi pratar om pollinering och 
befruktning. 
 
SOMMAR I BOTAN 
Vi njuter av färgprakten i trädgården och lär oss namnen på blommor och träd. 
För äldre elever lär vi oss mer om systematik – hur växter kan sorteras och 
grupperas efter släktskap. 
 
HÖST I BOTAN 
Har löven blivit färgsprakande röda och gula? Vilka bär, grönsaker och frukter 
kan vi hitta? Ta med er äpplen så pressar vi vår egen goda äppelmust. Vecka 38 
blir det dessutom lektioner på tema svamp. 
 
VINTER I BOTAN 
Naturen lever, även om man får titta noga för att upptäcka det. Trädens 
knoppar väntar på att få spricka upp. Men kan man se vilket träd det är på 
knoppen? Det får våra yngre besökare lära sig av Hårige Hassel, Linda Rödvante 
och deras vänner.  



EGNA FÖRSLAG 
Kanske läser ni i skolan om klimatzoner, Carl von Linné, eller lär er känna igen 
vanliga blommor och träd i naturen. Passa då på att tipsa oss, så skräddarsyr vi 
en lektion som kompletterar den aktuella undervisningen. 
 
 

PRAKTISK INFORMATION 
 
LEKTIONER MED TRÄDGÅRDENS PEDAGOG 
Hela läsåret genomför vi lektioner för skolklasser. Utomhuslektioner: måndag 
till fredag klockan 9.00–16.00. Växthuslektioner: tisdag till torsdag klockan  
9.00–16:00. 
 
BOKNING 
Mejla magnus.nyquist@botan.lu.se  
eller ring 046-222 48 15. 
 
VIKTIGT ATT VETA VID BESÖKET 
Hjälp oss att se till att trädgården är en vacker och lugn plats för alla våra 
besökare: 

 
Äta matsäck 
Välkomna att ta med egen matsäck. Under vår, sommar och höst finns det 
bänkar ute i trädgården. Tänk på att plocka upp skräpet och kasta det 
i soptunnorna som finns i hela trädgården. Kvarglömt skräp undersöks gärna 
av fåglarna och vi vill ju alla att det ska vara fint och skräpfritt i trädgården. 
Det är inte tillåtet att grilla på grund av brandrisk. 
 
På gräsmattorna 
Det går bra att sitta på de klippta gräsmattorna. Se bara noga efter att ni inte 
sätter er på lökväxter som håller på att sticka upp och att ni inte sitter i de 
vackra ängarna. Bollspel passar mycket bättre på en fotbollsplan än bland 
ömtåliga och ovanliga växter. 
 
I växthuset 
Titta, dofta och känn försiktigt på växterna. Se bara upp för tornar och taggar 
i kaktusrummet. Man får inte plocka med sig några växtdelar från träd-
gården. Vaktlarna är jättesöta! Om vi alla går lugnt i växthusen stressar vi inte 
upp dem. 
 
Toaletter 
Det finns två toaletter vid växthusen mot dammen och en toalett inne i 
växthusen. 
 
Karta 
Du hittar kartor över trädgården och växthuset på www.botan.lu.se 



NYHETSBREV 
Är du intresserad av att få information om kommande aktiviteter för barn och 
unga, aktuella utställningar, lärarfortbildningar och tips på hur du kan använda 
Botaniska trädgården vid besök på egen hand med klassen?  
 
Då kan du prenumerera gratis på vårt e-nyhetsbrev som kommer ut fyra gånger 
per år. Mejla till magnus.nyquist@botan.lu.se och skriv att du vill ha 
nyhetsbrevet. 
 
 
TÄVLINGAR 
Varje år anordnar vi två olika tävlingar. Redan nu kan du anmäla din klass till 
vårens artkunskapstävlingen ”Vilken växt?” för femteklassare. Endast ett 
begränsat antal klasser får plats. Först till kvarn gäller! Den andra tävlingen är 
en odlingstävling för alla intresserade barn. Tävlingen börjar i anslutning till 
påsklovet. Läs mer om våra tävlingar på www.botan.lu.se/barn-och-
skolor/tavlingar  
 

                                            
  Solrosor är årets växt i odlingstävlingen.  
  Illustration: Kirsten Tind. 
 
 
INSTAGRAM OCH HEMSIDA 
Du kan följa den pedagogiska verksamheten på instagramkontot 
botanpedagogen och på vår hemsida www.botan.lu.se/barn-och-skolor.  
 
 

 
 
   
 
  
          

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN 
Lunds Universitet 
Östra Vallgatan 20 
223 61 Lund 

 
ÖPPETTIDER 
15 maj–15 september kl. 06:00–21:30 
16 september–14 maj kl. 06:00–20:00 
Växthuset är öppet året runt kl. 11-15 	  


