
Udforsk stjernehimlen
Denne aktivitet er inspireret af Forskerfrø.no og deres beskrivelse af appen 

Star Walk. Aktiviteten er oversat og viderebearbejdet af Emilie Schønemann 

og Cathrine Rafn Crety for Naturlig Teknik. 

Målgruppe

5-15 år. 

Tidsforbrug og forudsætninger 

15-30 minutter. Aktiviteten kræver ingen 

forudsætninger. 

Tag børnene med ud 

under den åbne himmel 

og lær dem om stjerner 

og planeter med appen 

Star Walk 2. Aktiviteten 

kan sagtens laves om 

dagen og i overskyet 

vejr.  
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Beskrivelse

Med appen, Star Walk 2, kan I se de stjerner, stjernebilleder og planeter, 

som er på himlen lige netop i det øjeblik, hvor I er ude. I kan se dette ved, 

at I først åbner appen og derefter holder telefonen eller tabletten op mod 

himlen. Børnene har samtidig mulighed for at undersøge stjernehimlen 

360 grader, når de rører ved skærmen. Appen indeholder desuden en 

masse billeder fra kosmos og af planeterne i solsystemet.  

Stjernekort og orientering efter stjernerne 

Stjerner har været brugt i mange tusind år til at finde vej, før man havde 

et kompas, der kunne hjælpe med at finde nord, syd, øst og vest. 

Mennesket har i mange tusinde år tegnet kort over stjernerne, og hvor 

de står på himlen i forhold til andre stjerner. Et af de ældste stjernekort 

er tegnet i en hule i Frankrig og er mellem 15.000-17.000 år gammelt. I 

denne aktivitet kan i bruge Star Walk til at tale om, hvordan man kan 

finde vej ved hjælp af stjernerne. I kan for eksempel kigge på gamle 

stjernekort, som dem der er vist billeder af længere nede. For ældre 

børn kan i desuden lave jeres egne kreative stjernekort.



Find først Nordstjernen eller ”Polaris” som er det navn, der bruges i Star Walk-appen.

Efter I har fundet Polaris, kan I nu finde alle verdenshjørner: nord, syd, øst og vest.

I kan nu tegne et stjernekort. I laver stjernekort ved at tage et stykke papir og tegne 

en cirkel. På cirklen sætter I de fire verdenshjørner ind. Prøv at bruge Star Walk-

appen til at finde forskellige stjerner, stjernebilleder og planeter, og tegn dem ind på 

jeres kort. Husk at kigge efter, hvor på himlen det er placeret, og put det på kortet, så 

det står nogenlunde rigtigt i forhold til verdenshjørnerne. I kan også bruge denne 

skabelon fra Brorfelde observatoriet: http://brorfelde.dk/media/22546112/lav-dit-eget-

stjernekort.pdf.

http://brorfelde.dk/media/22546112/lav-dit-eget-stjernekort.pdf


Stjernekort eller stjernetegn kan også laves på andre måder, for 

eksempel med naturlige materialer I finder, mens I er ude. Prøv at find 

stjernebillederne: Karlsvognen, Store Bjørn, Lille Bjørn, Cassiopeia og 

Orion med Star Walk 2. Genskab dem herefter med pinde, sten, blade 

og andre materialer I kan finde. Tag et billede af jeres stjernebilleder, så 

I kan huske hvordan de ser ud og I kan vise dem til andre. 

Senere kan I bruge stjernekortene som inspiration til at lave 

stjernebillederne af prikker og streger om til illustrationer. 

Måske kan I også finde på jeres egne stjernebilleder og 

tegne ind på kortet? 



Simpelt stjernekort i 

kan tegne ind på et 

stykke papir eller 

skabelon fra 

Brorfelde 

Observatorium

Hulemaleri af stjernekort 

fundet i Lascaux i 

Frankrig. Man mener 

det er mellem 15.000-

17.000 år gammelt. På 

stjernekortet ses 

stjernebillederne Orion 

og tyren. 



Stjernekort tegnet af 

hollænderen Andreas Cellarius i 

1661. Ligesom Andreas 

Cellarius kan I senere tegne 

jeres stjernekort med flotte 

illustrationer af de 

stjernebilleder og planter I 

finder. 

Forslag til bøger om stjernesagn og planeter

Hvis I har lyst til at vide mere om stjerner og 

planeter, kan I fx tage på biblioteket og låne nogle 

bøger, hvor I kan læse mere. Her er nogle forslag:

• ”Se på stjerner med katten om natten” af Stuart 

Atkinson og Brendan Kearney

• ”Nattehimlen” af Carole Stott

• ”Her er vi” af Oliver Jeffers

• ”Rummet: børnenes store bog om rummet: 

stjerner, planeter og rumfartøjer” af Robert 

Dinwiddie

• ”Stjernerne fortæller: en genfortælling af de 

sagn, der knytter sig til stjernebillederne, og en 

vejledning til at finde dem” af Lars Skiver 

Svendsen


