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Lær børnene at finde vej, se på kort og lære om afstand ved brug af den 
indbyggede kortfunktion eller apps som Geocaching. 
 
Målgruppe: 4 – 6 år. 
 
Tidsforbrug og forudsætninger: 10 - 60 minutter. 
 
Materialer: 
Smartphone eller tablet. 
 
Beskrivelse: 
Hjælp børnene med, at se verden fra en anden vinkel end de er vant til, eller 
besøg steder rundt om i verden, der ellers er svært tilgængelige. 

Kort 
På alle smartphones er der en indbygget kort app. Med den kan i sammen se 
verden oppefra. I kan finde institutionen, børnenes hus, Fårup Sommerland eller 
måske der hvor dronningen bor. I kan arbejde med afstande, se på forskellen 
mellem by og land og derigennem få en forståelse for hvordan verden hænger 
sammen. 

Hvis i bruger appen Google Maps kan i vælge at skifte til ”Street view”. Det 
betyder at i kan gå rundt i området som var i der selv. Det virker dog ikke alle 
steder. 

GPS 
Når i skal på tur kan i prøve at indtaste jeres destination ind i kort appen. Husk at 
angiv at i er til fods så i så vidt muligt holder jer til stier frem for veje. 

Hvis i skal en tur til det lokale vandhul kan I f.eks. finde ud af hvor frøerne bor på 
kortet og lade tablet eller telefon guide jer derned. Sørg for så vidt muligt at lade 
børnene følge anvisningerne der gives. 
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 Geocaching 

Væk den indre skattejæger i børnene og tag på geocaching tur. 

Geocaches er små skatte der er gemt rundt omkring i hele verden. Bare omkring 
Aalborg er der over 1800 geocaches gemt. Det handler kun om at finde dem – De 
skal efterlades samme sted når i går videre. 

Geocaching handler om udforskning, bevægelse, at opdage nye steder man 
normalt ikke ville se og ikke mindst at have det sjovt. Hvis i får lyst er det også 
muligt at lave jeres egen geocache, som andre kan finde.  

Brug af kort og GPS kan give en god snak om hvordan teknologien egentlig virker. 
Hvor får tablet og telefon alle de billeder fra, og hvordan ved den mon hvilken vej 
vi skal gå? 

 


