
Lærervejledning 3D-modeller – Husdyr 
 

Baggrund for modellerne 
Husdyrbiologi er et særdeles vigtigt emne for alle, der ønsker at optimere sundhed og produktion af animalske 

fødevarer. Husdyrets anatomi og fysiologi er en vigtig viden, i forhold til flere af de arbejdsopgaver, der eksisterer 

inden for husdyrproduktionen. Samtidig er det også emner, der er svære at gøre praktiske og visuelle i 

undervisningen, da det vil kræve at vi har dyr til rådighed, som kan obduceres. Desuden er der ikke et stort 

udvalg af tilgængeligt materiale, der kan belyse den fysiologiske kompleksitet i husdyrenes specifikke anatomi. 

For at gøre forståelsen af husdyrenes anatomi og fysiologiske sammenhænge mere visuel og tilgængelig, er der 

udviklet flere modeller der kan bruges ind i dette emne.  

 

Præsentation af modellerne  
På platformen ’3D-landbrug’ findes en række modeller af både koen og grisens specifikke anatomiske opbygning. 

Modellerne viser dyrenes organer både samlet, hvor man kan se ind i dyret og hvordan organerne er placeret i 

forhold til hinanden, men også organerne enkeltvis. Alle 3D-modeller kan drejes og roteres. I mobilversionen 

kan modellerne ved hjælp af augmented reality (AR) ’stå på gulvet’, så eleven kan nærstudere modellen fra flere 

vinkler. Modellerne kan studeres artsspecifik eller med henblik på at forstå forskellen og sammenhængen mellem 

blodkredsløb og de forskellige organer i de to dyregrupper. 

 

Eksempler på anvendelse 
Modellerne kan bruges både før, under og efter gennemgang af stof relateret til husdyrbiologi: 

Før: Brug tilhørende modeller som en indgang til specifikke emner indenfor husdyrenes anatomi og fysiologi i 

biologi. Start f.eks. hvert modul med en præsentation af en tilhørende relevant model, og tilknyt yderligere noter 

og relevant materiale hertil. 

Under: Lad eleverne bruge modellerne, mens de er i klassen, stalden, på gårdbesøg, i laboratoriet, praktik eller i 

andre relevante undervisningsmiljøer.  

Efter: Brug modellerne til at lade eleverne afrapportere emnet husdyrbiologi, f.eks. i forbindelse med 

dokumentationsopgaver. Få dem til at lave en film eller billedserie, hvor de med egne ord forklarer anatomiske 

og fysiologiske aspekter og processer. Afleveringsformen kan derfor både være en film, planche, præsentation 

eller rapport med billeder i. 


