
Lærervejledning 3D-modeller – Planter 
 

Baggrund for modellerne 
Undervisning i planteproduktion, plantebiologi og lignende har den udfordring, at det er svært/tidskrævende at 

simulere livscyklus i praksis og f.eks. inddrage alle vækststadier i alle lektioner på alle tidspunkter af året. 

Derudover er der teori, der ikke er let at visualisere, selvom man står med en levende plante i marken eller i 

laboratoriet. Det kan være emner som f.eks. fotosyntese, osmose, bestøvning eller lignende. 

Det er med ønske om at bidrage med en mere visuel dimension til denne undervisning, at modellerne er udviklet. 

 

Præsentation af modellerne 
Der er 2 hovedtyper af 3D-modeller i plantesektionen: 

1. Kendetegn og plantetyper (simple modeller) 

Her er f.eks. 3D-modeller af kornarterne og raps. Der er en model af en raps med en bi, for at 

visualisere bestøvning. Der er også en model af en enkimbladet plante og en tokimbladet plante samt en 

model af forskellen på trævlerod og pælerod. 

2. Processer og udvikling (mere komplekse modeller) 

Her er det især de animerede modeller af fotosyntesen og plantens udvikling (fra frøet kommer i jorden 

til planten er færdigudviklet) der er relevante. Men også modellen af jordens profil er lidt mere kompleks 

end de simple modeller med kendetegn og plantetyper. 

 

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

plantebiologi: 

Før: Brug modellerne som en opstart på nyt stof eller som en introduktion til eleverne forud for undervisningen. 

Under: Brug modellerne som supplement til tegninger på tavlen, som aktivitet til differentiering af 

undervisningen eller som ”skattejagt” på skolen, hvor der f.eks. ligger QR-koder forskellige steder med link til 

modellerne, hvor eleverne så skal svare på spørgsmål i relation til. 

Efter: Brug f.eks. modellerne til repetition forud for eksamen eller som en del af dokumentationsopgaver til 

plantebiologi. Lad eleverne aflevere en video, hvor de f.eks. gennemgår fotosyntesen ud fra modellen eller 

forklarer plantens elementer ud fra billeder der er taget fra modellerne. Det er oplagt at bruge modellerne til at 

differentiere afleveringsformerne. Tænk derfor både i film, plancher, præsentationer eller rapportform med 

billeder i. 


