
 

 

LÆRERVEJLEDNING 

VILDT ZOO DESIGN 
DANSK/BILLEDKUNST/NATUR/TEKNOLOGI – 0.-3. klasse 

 
Dette materiale er udarbejdet af Dansk Arkitektur Center til forberedelse og 

efterarbejde af forløbet Vildt Zoo Design 

 

 

FORMÅL 

Vildt Zoo Design er et forløb, som har til formål at opfylde mål for fagene, dansk, billedkunst og 

natur/teknologi. Forløbet har fokus på fremstilling af tekst ved hjælp af skabeloner (dansk), 

arbejde med arkitekturens funktioner (billedkunst) og undersøgelse af dyr ved hjælp af internet 

og bøger (natur/teknologi). 

 

FORSLAG TIL LÆRINGSMÅL 

 Dansk: Eleven kan skriftligt fremstille sammenhængende sætninger som svar til 

spørgsmålene i DAC-tekstskabelonen. 

 Billedkunst: Eleven kan fremstille en arkitekturmodel med forskellige funktioner 

tilegnet dyrs behov. 

 Natur/teknologi: Eleven har viden om dyrs levesteder og livsbetingelser. 
 

MÅLGRUPPE 

Forløbet er tilrettelagt for 2. klasse, med mulighed for differentiering. 

 

METODE / PLANLÆGNING 

Før – forberedelse af eleverne:  

Ved hjælp af research på internettet og skolens bibliotek, undersøger eleven karakteristika for 

udvalgte savannedyr/arktiske dyr fra DACs klippeark. Eleven svarer derefter i hele sætninger på 

stillede spørgsmål på arbejdsarket, og producerer dermed en informativ tekst om dyret. Til 

teksten tegner eleven små skitser for at visualisere dyrets levevis. 

 

Under – besøg af Dansk Arkitektur Center:  

Ved besøget fra DAC, samles der op på elevernes undersøgelser af udvalgte dyrs behov. 

Eleverne introduceres herefter til arkitektens arbejde og arbejdsproces med at designe zoo 

anlæg til dyr. Ud fra den viden eleven har erhvervet sig om dyret og dettes behov, skal eleverne 

selv skabe en arkitekturmodel (rumlig konstruktion) med mulighed for bevægelse, inde- og 

udeareal, sted til at sove, spise mv. 
 

Efter – fortsat arbejde efter DACs besøg:  

Teksten fra DACs arbejdsark renskrives på karton i hånden, og eleverne skaber en udstilling på 

skolens bibliotek, hvor arkitekturmodeller og informative tekster udstilles. Brug evt. DACs 

vejledning Tips og tricks til inspiration. 

 

 

MATERIALEVALG 
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Redskaber: 

 Computere/iPads og bøger til research 

 Blyant, saks, ”kramme” og riveteknikker  

 Fæstningsteknikker 
 

Materiale: 

 DACs klippeark med skalafigurer af dyr (1:50) 

 DACs arbejdsark til udarbejdning af tekst 

 Byggematrikel  

 Materiale til arkitekturmodel; skumpap, bølgepap, karton, grene, garn, sugerør, 

skumgummi, myggenet, plast, tændstikker.  

 Snor, tape og limpistol. 

 

OBS: Klassen opfordres til at indsamle genbrugsmateriale til workshoppen inden DACs 

besøg 

 

OMFANG 

Før: 2-3 lektioner, DACs besøg: 2 timer, efter: 2-3lektioner 

 

GENNEMFØRELSE 

Læreren står for klasseledelsen og undervisning før og efter, mens DACs underviser står for 

faciliteringen af workshoppen. 
 

FORSLAG TIL UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING 

Læsning og fremstilling af multimodal tekst (se beskrivelse nedenfor):  

Eleverne skriver stikord til diverse tekster om udvalgte dyr. Derefter laves et online wikispace 

om ”Vilde Dyr”. Wikispacet skal indeholde: elevproduceret informativ tekst om dyret, billeder af 

dyrets særpræg, lydfiler med dyrets ”brøl”, og video med dyrets bevægelser. 
 
 

 

 


