
 

   
 

 

 

Fysikken i magnetisme 

Relevant  blueprint Kompasset 

Beskrivelse I denne pædagogiske sekvens vil 

eleverne blive klogere på 

magnetismens kraft og et princip 

om fysisk kraft ved hjælp af et 

hjemmelavet kompas. 

Læringsmål De studerende vil:: 

- lære at lave et hjemmelavet 

kompas  

- forstå, hvordan 

magnetisme/fysisk kraft virker 

- lære mere om kompassets 

historie og dets anvendelse 

 



 

   
 

Relateret(e) fag i læreplanen Fysik, Historie 

Forudsætninger/forbered-

ende foranstaltninger for 

lærere 

Lærerne skal samle materialerne 

til planlægningen 

Forudsætninger/forbered-

ende foranstaltninger for 

studerende 

Forstå fysikkens grundprincipper 

og vide, hvordan man får et 

kompas til at fungere. have 

grundlæggende viden om 

principperne for magnetisme 

Elevernes alder 8 til 12 år  ( DK 10-14 ) 

Varighed 1-2 timer 

Sværhedsgrad Medium 

 

  



 

   
 

Trin for trin beskrivelse af opgaven 

Trin 1: Hvor kommer kompasset fra? 

Læreren præsenterer kompassets 

oprindelse for klassen. 

 Det første kompas blev opfundet i 

Kina omkring det 4. århundrede e.Kr., 

men historikerne har aldrig kunnet 

blive enige om en præcis datering. 

Den første version af det nuværende 

kompas ligner en stor ske, der er 

fremstillet af en poleret naturmagnet af 

jernoxid, magnetit. 

 

Kompasset blev oprindeligt ikke brugt til at orientere sig med. Faktisk 

var dets formål at harmonisere omgivende energier i overensstemmelse 

med det velkendte Feng Shui-princip.  

Det var først lidt over et århundrede senere, under Song-dynastiet, at 

det begyndte at blive brugt som et værktøj til orientering/navigation.  

Takket være kompasset kunne sømændene fortsætte med at navigere, 

selv når de ikke længere kunne se solen og stjernerne. Da dette redskab 

Figure 1 Source: Foto af ukendt forfatter - Udgivet 
af Aaron Burden, 2018-21-01, Public Domain, 

Figure 2 Source: Foto af ukendt forfatter - 
Udgivet på Wikipedia, Public Domain, 



 

   
 

gjorde det muligt for dem at vide, hvor nord var, og dermed hvor de 

skulle hen.  

Trin 2: Magnetismens princip 

Magnetisme er betegnelsen for en af de kræfter, der tiltrækker 

eller frastøder visse materialer til hinanden. 

 

Disse kræfter opstår, når elektriske ladninger er i bevægelse:  

- De opstår mellem elektriske strømme: To parallelle ledninger med 

strømme i samme retning tiltrækkes af hinanden. 

- De opstår også ved elektronernes bevægelser i kernen. 

Anvendelse på kompasset: 

Pierre de Maricourt var den første videnskabsmand, der studerede 

magnetisme og forklarede magnetismens frastødning og tiltrækning.  

Han opdagede, at når en magnetiseret nål blev placeret omkring en 

magnetiseret sten, tegnede nålen langsgående kurver, der 

konvergerede ved polerne. Han kaldte derefter magnetens to ender for 

magnetiske poler. 

 

Vigtigt: Det er vigtigt at vide, at kompassets angivelser ikke er helt 

nøjagtige. Det magnetiske nord svarer ikke til det geografiske nord, hvis 

position ikke er stabil. Den varierede med 2 grader mellem 1834 og 

1848!  



 

   
 

Jorden står ikke lige op på sin akse. Jorden har en aksial hældning, eller 

"skævhed af ekliptika", som er på ca. 23,5 grader. Da jorden er en kugle, 

er den inddelt i grader. I dens yderpunkter finder du de geografiske 

nord- og sydpoler, som ikke bevæger sig meget. 

Det betyder, at jorden drejer om sig selv i en 

vinkel, mens den også drejer rundt om solen. 

Det er på grund af denne aksiale hældning, at 

solen skinner i forskellige vinkler på 

forskellige breddegrader i løbet af året. Det er 

grunden til, at vi har årstider. Denne aksiale 

hældning er også grunden til, at vi ofte 

fremstiller jorden som på dette billede: i en 

vinkel på 23,5°.. 

Den magnetiske nordpol varierer dog afhængigt af jordens magnetfelt 

og er i øjeblikket ca. 11 grader mere mod Canada. Jordens magnetfelt 

skyldes bevægelsen af den flydende sten, der omgiver planetens kerne, 

og som er rig på jernpartikler og skaber elektriske strømme. Dette 

skaber igen et magnetfelt omkring planeten som et gigantisk 

dynamometer. Afhængigt af bevægelsen kan den magnetiske pol dog 

variere en smule. I de sidste par år har de varieret meget mere end 

tidligere, op til 50 km om året.   

Trin 3: En lille påmindelse om, hvordan jorden fungerer 

Figure 3 Source: Pixabay 



 

   
 

 For at forstå, hvordan et 

kompas fungerer, er det 

vigtigt at starte med at se, 

hvordan Jorden fungerer. 

Som vi sagde, har Jorden 

to geomagnetiske poler og 

et magnetfelt, der 

fungerer som en magnet. 

Dette felt interagerer med 

det magnetiske felt i 

kompasset for at give det 

magnetiske nord. Jordens magnetiske nordpol tiltrækker således 

magnetens sydpol. Den modsatte retning vil derfor være det 

magnetiske nord, som skal skelnes fra den geografiske Nordpol. Den 

sydlige magnetiske pol er placeret ud for Adelie Land, mens den 

nordlige magnetiske pol er mere end 1000 kilometer fra den 

geografiske nordpol, i retning af Canada.  

Trin 4: Hvad er et kompas?  

Det enkleste kompas består af en magnetisk nål, der hviler frit på et 

drejepunkt. Den er placeret i midten af en skive, der er inddelt i 32 dele 

Figure 4 Graphic by Logopsycom using Canva 
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eller 360°, kaldet en kompasrose. Under påvirkning af jordens 

magnetfelt viser nålen den magnetiske nord- og sydpol. 

 

Figure 5 Photo by unknown author, taken from  https://www.myopencountry.com/how-to-use-a-compass/  

Læreren kan skabe en forbindelse mellem kompassets 

komponenter og det materiale, der er brugt til at fremstille det 

håndlavede kompas: 

- nålen = magisk nål med rødt nord 

- magneten = magnetfeltet 

- proppen = flyder til nålen 

• - osv... 



 

   
 

Trin 5: Sådan læser du et kompas. 

1. Hold kompasset fladt i en højde nær maven. Din albue skal være let     

bøjet, og din arm skal være afslappet. 

2. Kig nedad og se, hvilken vej nålen peger. 

3. Drej rundt, indtil nålen peger foran dig. 

4. Sådan er det! Magnetisk nord er foran dig. 

5. Hvis du vil følge en kurs, skal du orientere kompasset mod den 

ønskede kurs og dreje linealen, indtil linealen og nålen er oven på 

hinanden, og derefter sørge for, at de bliver oven på hinanden  

Konklusion 

I denne lektion lærer eleverne om brugen af et kompas og magnetisme. 

De lærer, hvad de blev brugt til, da de blev skabt, og hvordan de bruges 

offshore. De lærer også, hvordan de kan lave og bruge et hjemmelavet 

kompas. 



 

   
 

Vurderingsaktiviteter 

Aktivitet 1. Find oplysninger om kompasset og dets komponenter, og 

præsenter dem for klassen. 

Aktivitet 2. Søg efter oplysninger om, hvordan magnetisme virker. 

Aktivitet 3. lave et spil ved hjælp af magnetismeprincippet. Idé til en 

øvelse: https://www.rookieparenting.com/magnetic-field-science-

experiment/  
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