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Verdenshjørner 
 

Varighed: 
60-90 min 
 

Forberedelsestid: 
20 min 

 
Fremgangsmåde: 
Oplæg 
Hvis man har mulighed for det, kan man vise et kompas og vise at kompasnålen altid 
peger mod nord. De fleste telefoner har også et kompas indbygget. Forklar hvilke 
verdenshjørner, der ligger hvor i forhold til stedet, hvor man befinder sig. Hæng evt. skilte 
op, der viser, hvor verdenshjørnerne er inden eller peg ud og forklar, hvor de forskellige 
retninger er. Hvis man står ude i naturen uden kompas, kan man bruge nedenstående 
huskeregler til at finde verdenshjørnerne. 
 

• Fritstående træer hælder ofte mod øst 
• Fritstående træers kroner er oftest størst mod syd 
• Kirketårnet vender oftest mod vest 
• Mos på træer vokser på stammens nordside. 
• Myretuer ligger ofte på sydsiden af et træ eller i den sydlige ende af skoven 

Yderligere forklaringer til huske reglerne findes på: 
https://alleud.dk/find-verdenshjoerner-uden-kompas/  
 
Herefter laves følgende tre aktiviteter  
 
Aktivitet 1: Kompasrose 
Kompasrose fra kopiark printes, lamineres og klippes i 4 dele.  
Aktiviteten går ud på at eleverne lægger kompasrosen op så den passer med 
verdenshjørnerne. Vis hvordan kompasrosen skal samles ved at lægge Nord(N), syd(S), 
Øst(Ø) og Vest(V). Herefter får hver patrulje et sæt de skal placere ved skiftevis at lægge 
en brik.  
 
Aktivitet 2: Kompastegning 
Aktiviteten går ud på at eleverne skal tegne en figur ud fra kompasretningerne.  Eleverne 
får udleveret et stykke ternet papir. De skal skrive nord(N), syd(S), øst(Ø), vest(V), 
nordøst(NØ), sydøst(SØ), nordvest(NV) og sydvest(SV) ind i kanten af papiret, så de ved, i 

https://alleud.dk/find-verdenshjoerner-uden-kompas/


 

2 

 

hvilken retning, de skal tegne. Dikter retningerne, som eleverne skal tegne, f.eks. 2 tern 
mod nord, 4 tern mod sydøst, osv. Start med tegningerne af ”plusset” og ”det lille hus”- 
hvis det er en succes, kan I fortsætte med pindsvinet, som kræver noget mere. 
 
Aktivitet 3: Gå en retning 
Aktiviteten går ud på at eleverne dirigerer hinanden ved hjælp af kompasretningerne.  
Patruljerne sætter keglerne eller andet op i en lille bane - der kan også indgå træer, 
buske, gyngestativer mv. Eleverne skal 2 og 2 guide hinanden gennem banen ved at 
bruge kompasretningerne - den ene dirigerer, den anden går banen, Når de har prøvet, 
kan I gøre aktiviteten sværere og mere udfordrende ved at have bind for øjnene. 
 
Sang: 
Eller også er det lyv - Finn Jørgensen 
 
Leg: 
Kameler i sandstorm 
 
Materialer fra krible-krable-rygsækken: 

• Tørklæder 
 
Materialer du selv skal skaffe: 

• Ternet papir 
• Blyanter 
• 10 kegler pr. patrulje 

 
Refleksionsspørgsmål: 
Fx. hvad var mest udfordrende ved denne aktivitet? Hvad kan du tage med fra denne 
aktivitet?  
 
Fælles mål: 
Matematisk opmærksomhed, tal, figurer og mønstre, sprog og tankegang 


