
Lærervejledning 3D-modeller  

 
Baggrund for modellerne 
Målet med udvikling af den digitale materialeplatform ’3D-landbrug’ er at tilføje den eksisterende teoretiske 

undervisningsform en ny dimension. Målet er at elevernes læring styrkes via brugen af 3D-modeller som digitalt 

og interaktivt undervisningsmateriale, så de opnår succes ved at mestre komplekst fagstof og herved øge deres 

trivsel og motivation samt skabe mulighed for undervisningsdifferentiering på landbrugsuddannelsen. Emnerne i 

undervisningen bliver visuelle, og denne ’hands on’ giver et helt unikt billede af en række svære, teoretiske emner.  

 

Præsentation af det digitale undervisningsmateriale 
På platformen ’3D-landbrug’, findes en række udvalgte 3D-modeller af landbrugsfaglig karakter. Modellerne kan 

bruges som supplement til at visualisere og forklare komplekst fagstof på landbrugsuddannelsen, og andre 

relevante uddannelser og fag. Platformen er delt op i forskellige kategorier indenfor husdyr- og plantebiologi, 

med en tekst og selve modellerne tilknyttet. Modellerne er alle 3D-modeller, hvor udvalgte modeller har tilknyttet 

animation. Modellerne kan tilgås via PC og mobiltelefon. I mobilversionen kan modellerne tilgås med augmented 

reality (AR), hvor modellerne kan ’trækkes’ ud på og hvor man kan gå rundt og studere dem fra forskellige 

vinkler.  

 

3D-modellerne er relevante for alle der underviser og har interesse i mere viden indenfor husdyr- og 

plantebiologi. Den digitale værktøjskasse ’3D-landbrug’ begrænser sig ikke kun til undervisning af 

landbrugsfagligt stof. Målgruppen er bred, da modellerne kan bruges som visualisering af komplekst fagstof af 

f.eks. koens fordøjelsessystem, hvordan blodet iltes i grisen eller jordlagenes opbygning. Modellerne kan derfor 

benyttes i undervisning i f.eks. biologi og grene inden for naturfag både på erhvervsuddannelser og i 

grundskolen. Målet er at det udviklede digitale undervisningsmaterialet kan bruges som supplement og 

underbygning af andre undervisningsmaterialer både på print og andre digitale materialer.  

 

Eksempler på anvendelse 
Materialet kan bruges som supplement i undervisningen, til at visualisere elementer i f.eks. en tekst med 

todimensionale billeder. Målet er at det digitale undervisningsmateriale kan bruges som supplement og 

underbygning af andre undervisningsmaterialer både på print og andre digitale materialer. 3D-modellerne kan 

bruges på flere niveauer i undervisningen, og er særdeles brugbare både før, under og efter en teoretisk 

gennemgang, og giver mulighed for en didaktisk, legende tilgang til komplekse faglige emner. 

• Flipped learning, hvor eleverne får mulighed for at gå på ’opdagelse’ i modellerne inden gennemgang på 

klassen. 

• Modellerne kan bruges samlet, f.eks. alle organer i en ko, eller kan anvendes individuelt 

• Underviseren kan guide eleverne til via telefon eller tablet/PC at nærstudere en udvalgt model 

• Eleverne kan anvende modellerne i f.eks. fremlæggelser, præsentationer eller dokumentationsopgaver 

• Eleverne kan få ekstra dimensioner på forståelsen af emnerne via animationer på udvalgte modeller 

 


