
Lærervejledning 3D-modeller – Jordbundslære 
 

Baggrund for modellen 
Jordbundslære er et særdeles vigtigt emne for alle, der ønsker at producere fødevarer med jorden som 

vækstmedie. Samtidig er det et af de sværeste elementer at gøre visuelle og praktiske i undervisningen, da det ofte 

kræver at man har jord til rådighed eller tager en tur i marken. Omvendt vil det også kun fortælle noget af 

historien, da f.eks. jordens evne til at holde på vand og næring ikke kun afgøres af faktorer der kan ses med 

øjnene i marken. 

For at gøre jordbundslæren mere tilgængelig og tydelig, er der derfor udviklet en 3D-model af en jordprofil. 

 

Præsentation af modellen 
Selve modellen skal ses som et eksempel på en blok jord, der er udgravet fra en tilfældig jord, uden at forstyrre 

opbygningen af jordprofilen, struktur eller tekstur. Det er altså tænkt som en model af jorden som den ville se 

ud, hvis man selv kunne ”gå ned i” jorden og kigge. 

Modellen har 4 sider. Disse 4 sider viser 4 eksempler på fagligt stof, der kan være relevant at anvende i 

undervisning i jordbundslære. En kort præsentation af de 4 sider: 

1. Jord og næringsstoffer: Viser kolloider (grønne partikler med minustegn), positive ioner (røde med + 

tegn) og negative ioner (blå med - tegn). Kolloider holder de positive ioner i toppen af jorden, mens 

negative ioner vandrer ned gennem profilen. 

2. Jordens profil: Viser det mørkt farvede pløjelag øverst og de mere eller mindre tydelige overgange 

mellem jordprofilens horisonter. Bemærk også rodkanaler/regnormegange på overgangen mellem 

pløjelag og den underliggende horisont. 

3. Rødder i jord: Viser, hvordan hhv. trævlerod og pælerod vil vokse i profilen. 

4. Vand i jord: Viser, hvordan vand trænger ned i jorden. Der er på denne side forsøgt at opdele profilen i 

to dele: Den venstre med et vandstandsende lag umiddelbart under pløjelaget og den højre med mere frit 

bevægende vand ned gennem profilen. På den venstre side ligger der derfor også vand på overfladen. 

 

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

Før: Brug modellen som en indgang til jordbundslæren. Start f.eks. hvert modul med en præsentation af en af 

siderne i modellen og tilknyt yderligere noter og relevant materiale hertil. 

Under: Lad eleverne bruge modellen, mens de er i marken. Lad dem f.eks. grave et hul i marken og se om de 

kan genfinde nogle af modellens elementer i virkeligheden. Husk at modellen også virker i AR, så de faktisk kan 

sammenholde den med den gravede profil. 

Efter: Brug modellen til at lade eleverne afrapportere emnet jordbundslære. Få dem til at lave en film eller 

billedserie, hvor de med egne ord forklarer teorien i jordbundslære. Afleveringsformen kan derfor både være en 

film, planche, præsentation eller rapport med billeder i. 


