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Forløb 6-8 år 
 

Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 6-8 år. 

 

Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du 

eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste og 

mest miljøvenlige at købe et indbundet eksemplar i 

Spejder Sport. 

 

God fornøjelse! 

Arbejdsstofudvalget 
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Knob og knuder
Under forløbet arbejder 

spejderne selvstændigt med at lære 

hvordan de binder et knob.

Sanserne
Med bind for øjnene skal spejderne

lugte til forskellige ting, fx kaffe, forskellige 

krydderier og parfume. Efterfølgende skal 

de gætte hvad de har lugtet til.

Spor i landskabet
Under forløbet arbejder spejderne

med at kunne samarbejde og de 

får kendskab til forskellige sportegn. 

Jorden rundt
Vi skal ud at rejse. Ud at opdage verden 

og møde fremmede kulturer og måske 

spejdere fra andre lande.

Fra idé til virkelighed
Formålet med dette forløb er at

få ”vilde” idéer i fællesskab og

omsætte dem til nye spændende forløb.
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Knob og knuder

D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S

Knob og knuder
• Råbåndsknob

• Flagregler

 

F o r l ø b

Råbåndsknobet
Først ser spejderne hvordan knobet bindes, og 

så prøver de selv. Øv det først med knobtov og 

dernæst prøves på tørklædet. Det er godt at 

spejderne kan se et formål med at lære råbånds-

knobet; her er det for at de selv kan binde deres 

tørklæde.

Bagefter kan spejderne udfordre hinanden i at 

binde knob; fx hvem kan binde knobet hurtigst, 

hvem kan binde det hurtigst på ryggen, hvem 

kan binde det med bind for øjnene...

S p e j d e r i d é

I aktiviteterne omkring vores fl ag og de 
færdigheder der hører til at bruge fl aget, 
bruger vi learning by doing og giver 

deltagerne respekt for og indsigt i værdier der 
hører til vores samfund.

Mødegennemgang
Startceremoni og leg

Oplæg
•  Spejderne skal ved brug af deres tørklæde

lære at binde forskellige knob og se hvordan 

man hejser et fl ag.

Råbåndsknob
•  Bind råbåndsknob på dit eget tørklæde.

Leg: Frugtsalat

Flagregler
•  Hvordan bindes et fl agknob, hvordan fi k vi

Dannebrog og hvilke regler gælder der for 

fl agning i Danmark?

Afrunding
•  Når man er færdig med mødet kan man 

snakke om hvordan andre landes fl ag ser ud.

Afslutningsceremoni

Under forløbet arbej-

der spejderne selv-

stændigt med at lære 

hvordan de binder et 

knob. ”Knob og knu-

der” kan med en god 

introduktion blive et 

sjovt emne og det kan 

være med til at udvide 

spejdernes fantasi.

Forløb:
Modul:
Tid:  Aktivitet Materialer Ansvarlig

Knob og knuder
1

5 min
10 min
10 min

35 min

10 min
10 min

10 min

5 min

Startceremoni 
Frugtsalat 
Optakt til knob

Øve og binde 
knob

Fri leg 
Flaghejsning 

Evaluering 

Slutceremoni

Skamler el.stole
To forskellig-
farvet knobbånd 
per. spejder.
To knobbånd pr.
spejder samt  
tørklædet.

Lille indendørs 
fl agstang eller 
en hurtig tur 
udenfor.
Kasse med surt 
og smilende 
ansigt
Sangbøger
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Flaghejsning
Man kan øve flaghejsning indendørs med en lille 

flagstang. Lederen viser spejderne hvordan man 

binder flagknob og hvordan flaget hejses.

Når spejderne ser flagknobet i brug, bliver de 

motiveret til at komme videre inden for trænin-

gen af diverse knob, da de kan se hvad det skal 

bruges til. 

Kom videre!
Klik ind på

danmarks-samfundet.dk

Tips
Giv spejderne knobbånd i to forskellige farver, 
derved kan de lettere se hvordan de skal binde.

I “Gnisten” fi ndes der en illustreret optakt til 
hvordan knobet bindes med et tørklæde. Husk 
at mange spejdere i den alder ikke kan læse. 
Gør eventuelt brug af en overhead hvor illustra-
tionerne gennemgås i fællesskab.

 

      
  

Dannebrog
Dannebrog stammer fra 1219 hvor det, efter si-

gende, dalede ned fra himlen under korstogene 

i Estland.

Det kan have fi re former: Stutfl ag (rektan-

gulært), vimpel (bruges af alle og må hænge 

ude hele døgnet), spiltfl ag (bruges af kongehu-

set, statslige institutioner og andre med special 

tilladelse) og orlogsfl ag (dybtrødt splitfl ag der 

bruges af søværnet og søspejderne).

Der må fl ages fra solopgang (tidligst kl. 8) 

til solnedgang, dog må vimplen hænge hele 

døgnet.

Evaluering
Evaluer med spejderne efter hvert møde. I kan 

have en kasse med et surt ansigt og en kasse 

med et glad ansigt. Spejderne har hver fem 

perler, de kan putte i kasserne alt efter hvordan 

de synes mødet har været.

g
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Leg: Frugtsalat
Enten udenfor, hvor hver spejder på nær én binder et tørklæde om et træ, eller indenfor hvor hver 

spejder på nær én sidder på en stol. Spejderne er henholdsvis æble, pære eller banan. Spejderen 

uden træ/stol beder fx alle æbler fi nde en ny plads og benytter sig af lejligheden til at få en selv så en 

ny bliver til overs. Siger den i midten “frugtsalat” skal alle fi nde en ny plads.
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Spor i landskabet

D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S

Spor 
• Blindebuk

• God historie

• Sportegn

F o r l ø b

Blindebuk (samarbejdsleg)
En spejder får bind for øjnene og placeres i midten af 

en cirkel der dannes af de øvrige spejdere. Spejderne 

der danner cirklen, må ikke snakke sammen undervejs 

og ikke slippe hinandens hænder på noget tidspunkt. 

Det gælder nu for spejderen i midten om at fange en 

af de andre. For at undgå at blive fanget skal spej-

derne i kredsen samarbejde og trække sig bort fra den 

i midten, stadig med hinanden i hænderne.

S p e j d e r i d é

Legen med sportegn stimulerer spejdernes 
fantasi og øger deres bevidsthed om at 
kunne bruge naturen til aktiviteter.

Det er også en måde at illustrere, at der 
findes forskellige måder at kommunikere på.

Mødegennemgang
Startceremoni og leg

Oplæg
•  Spejderne skal under forløbet få kendskab til 

de forskellige sportegn.

Blindebuk
• Samarbejde gennem leg

En god historie og sportegn
•  Hvordan kan den lille indianerdreng finde hjem 

igen fra sin fisketur ved åen?

• Brugen af spor til at finde vej.

Afslutningsceremoni

Under forløbet arbej-

der spejderne med at 

kunne samarbejde og 

de får kendskab til for-

skellige sportegn. 

Forløb:
Modul:
Tid:  Aktivitet Materialer Ansvarlig

Spor i landskabet
1

Forl

    
5 min
10 min
5 min

15 min

15 min

25 min

10 min

5 min

Startceremoni 
Blindbuk
Historie om ”den 
lille indianer der 
blev væk.” 
Se på forskellige 
sportegn

Gåtur efter spor

Spejderne laver 
sportur til hin-
anden
Evaluering 

Slutceremoni

Tørklæder
En god historie

Man kan bruge 
pinde, sten mv. 
fra naturen, 
eller sand/mel
Naturen, sand, 
mel mv. til spor
Naturen, sand, 
mel mv.

Tre stk. papir i 
farverne rød, 
gul og grøn.
Sangbøger
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”Den lille indianerdreng”
Forbered en historie som indledning til hvorfor 

man bruger sportegn, så spejderne bedre kan se 

en mening med aktiviteten. Fx om en indianer-

dreng der skal ud at fiske et nyt sted, men ikke 

er sikker på at han kan finde hjem igen.

Patruljer
I alderen 6 til 8 år er det ikke alle grupper der 

har patruljer. Men ved at arbejde i patruljer fra 

tid til anden lærer spejderne at tage ansvar for 

hinanden, og så er de forberedt på patruljesyste-

met til senere.
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Lyskryds-evaluering
Ved evalueringen skal spejderne blandt andet 

evaluere de andres tur, men også hvordan sam-

arbejdet gik i den lille patrulje. Man kan bruge 

lyskryds-evalueringen hvor spejderne tager 

stilling til et enkelt spørgsmål ad gangen. Spej-

derne skal vise et grønt kort, hvis de er tilfredse, 

et gult, hvis de er i tvivl eller et rødt, hvis de ikke 

er så tilfredse.

Sportegn
Se på forskellige sportegn der kan være lagt 

rundt omkring på et afgrænset område.

Derefter skal spejderne følge sportegn. Turen 

er lagt ud inden mødet. Så er det spejdernes 

tur til selv at lave en lille sportur rundt; del 

spejderne i mindre patruljer med hver en 

leder hvis det er muligt. Når turen er færdig, 

byttes der med de andre patruljer.

Gå denne vej Gå lige frem Gå lige frem

Gå ikke denne vej Gå til højre Gå til højre

Gå � skridt 
i pilens retning Gå til venstre Gå til venstre

Er gået hjem
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Sanserne
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Hvad er sanser? 
• De fem sanser

• Vandretur

• Sansebane

Kimsleg
• Baseløb

• Poster

Udklædning
• Sangbogen

• Huskekonkurrence

• Rollespil

F o r l ø b

De fem sanser
Høresansen: ud over at kunne lytte til dejlig musik og kommunikere med andre, giver høresansen 

os muligheden for at være på vagt over for lyde der indikerer fare og dermed muligheden for at 

flygte.

Lugtesansen: ved at snuse ind gennem næsen kan man opfange 

duftene omkring én, og det har indflydelse på om man synes 

det er et dejligt sted man er, eller om maden man skal til at 

spise, lugter godt.

Synet: bruger vi til at orientere os med og til at danne 

os indtryk af omgivelserne.

Følesansen: man kan mærke om en overflade er 

ru eller blød, og reagere hvis man fx brænder sig eller 

kommer i klemme og derved undgå yderligere smerte.

Smagssansen: alt hvad vi spiser kommer ind på tungen, 

og information om smagen sendes til hjernen.

S p e j d e r i d é

Bevidsthed om sanserne gør det lettere for 
børn at forstå og begå sig i en verden med 
mange indtryk.

Der er store oplevelser at få i naturen ved at 
være særlig opmærksom på de forskellige 
sansepåvirkninger.

Mødegennemgang
Startceremoni og leg

Oplæg
•  Spejderne skal ud på en vandretur (højst en 

km) for at finde ud af at bruge deres sanser 

når de bevæger sig i naturen, såsom at lytte til 

træernes susen, lugte til vinden mv.

De fem sanser
•  Snak om sanserne og se om I sammen kan 

finde frem til alle fem. 

Vandretur og sansebane
•  Gå på en i forvejen planlagt tur hvor man 

kommer igennem forskellige naturområder. 

•  Lav en sansebane med poser med forskelligt 

indhold. Med bind for øjnene skal spejderne 

mærke på poserne og gætte hvad de indehol-

der.

Afrunding
•  Når man er færdig med turen kan man snakke 

om hvordan det ville være at mangle en af 

sanserne.

Afslutningsceremoni

Forløbet arbejder med 

spejdernes høre-, føle-, 

syns-, smags- og lugte-

sans. Forløbet kan 

bruges hele året da 

det er nemt at tilpasse 

aktiviteterne til årsti-

den. Desuden har de 

forskellige årstider 

varierende muligheder 

i forhold til at bruge 

sanserne:

- forår: mange dufte

- sommer: varme

- efterår: træernes løv

skifter farve

- vinter: kulde og

følelsen af sne mod 

huden.

Forløb:
Modul:
Tid:  Aktivitet Materialer Ansvarlig

Sanserne
1

5 min
10 min
60 min

10 min
5 min

Startceremoni 
Hvad er sanser?
Ud og brug 
sanserne

Evaluering
Slutceremoni

Evt. materialer 
til sansebane. 
Tøjposer med 
forskellige ting 
i, fx en ske, 
tændstikker mv.
Tov eller snor 
til at hænge 
poserne på.

Sangbøger
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Sansebane
Har I god tid, kan I lave en sansebane. Det kan 

blot være et stykke tov hvorpå der er bundet 

forskellige poser med indhold. Spejderne skal 

med bind for øjnene følge tovet, føle på posens 

indhold og gætte hvad der gemmer sig i posen.

Vandretur
På turen går man fx igennem et område med 

træer, vand, blomster mv. Prøv at berøve 

spejderne en af deres sanser. Én får fx bind for 

øjnene og skal finde de andre ved hjælp af lyde.

Hvis I ikke har naturen i hyttens baghave, så 

aftal med spejderne (og deres forældre) at I 

holder næste møde et andet sted (og måske på 

et andet tidspunkt). Når I mødes, så hold fast på 

jeres start- og afslutningsceremoni.

Bedstemors lovevaluering
Bedstemødre er gode til at give ros, men kan 

også påpege områder hvor der er plads til 

forbedringer. Bedstemors lov er derfor, at man 

først siger tre gode ting og derefter en ting der 

kan forbedres.
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Sanserne
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Baseløb
Et baseløb kan foregå i og omkring spejderhyt-

ten. Hvis man er flere ledere, kan man fordele 

baserne imellem sig - men ellers må man lave 

dem som “døde” baser. Spejderne kan inddeles 

i patruljer og så går de skiftevis mellem baserne.

Man kan også blive på samme sted og tage en 

aktivitet frem ad gangen.

Smagspost
Med bind for øjnene skal spejderne smage på 

forskellige ting, fx sukker, salt, ketchup. Vælg 

nogle ting som har én klar smag. Efterfølgende 

skal spejderne gætte hvad de har smagt på.

Vær opmærksom på at spejderne viser dig tillid 

ved at smage på det du giver dem. Svigt ikke 

tilliden ved at give dem noget ubehageligt.

Mødegennemgang
Startceremoni

Oplæg
•  Kimsleg-baseløb i og omkring spejderhytten, 

hvor spejderne skal gøre brug af de fem san-

ser, der blev gennemgået ved sidste møde.

Poster
•  Ved de forskellige poster kommer spejderne 

igennem de fem sanser.

   - Smagspost

   - Lugtepost

   - Lyttepost

   - Synspost

   - Følepost

Afrunding

Afslutningsceremoni

Hvad er sanser? 
• De fem sanser

• Vandretur

• Sansebane

Kimsleg
• Baseløb

• Poster

Udklædning
• Sangbogen

• Huskekonkurrence

• Rollespil

F o r l ø b Forløb:
Modul:
Tid:  Aktivitet Materialer Ansvarlig

Sanserne
2

    

5 min
10 min

60 min

10 min

5 min

Startceremoni 
Opsamling fra 
sidste møde, Hvad 
er sanserne?
Baseløb m. 5 
poster.

Evaluering

Slutceremoni

Båndoptager/CD 
afspiller. Bånd/CD 
med lyde. Ting der 
lugter. Ting man 
kan smage på. 10 
forskellige ting til 
huske posten. Et 
klæde til at lægge 
over de ti ting. Et 
tov til at hænge 
føleposerne op på. 
Føleposer med 
indhold.
Kopiere blomster 
uden ansigt
Sangbøger
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Lyttepost
På biblioteket kan man låne bånd og cd’er med 

lyde, fx fuglesang, havet, hvaler og bilstøj; de 

afspilles for spejderne, som skal gætte lydene 

de hører.

            
                
           

            
        

  
             

            
           

              
              

      

             
             

             
     

             
            

              
     

  
               
             
            

              
            

     

  
            
            

             
               

           
            

        
        

  

    
   

  
   

   
    
    

    
 

      

Lugtepost
Med bind for øjnene skal spejderne lugte til 

forskellige ting, fx kaffe, forskellige krydderier 

og parfume. Efterfølgende skal de gætte hvad 

de har lugtet til.

Synspost
Tag ti ting fra hytten, fx sangbog, dolk, blyant, 

papir og knobbånd. Læg tingene på et underlag 

og dæk dem over. Spejderne får så lov at kigge i 

et minut, hvorefter tingene dækkes til igen. Her-

efter skal spejderne huske så mange af tingene 

som muligt. 

En variation kunne være at en af lederne kom-

mer ind med en masse tøj på og efter et minut 

går ud igen. Spejderne skal så huske så meget 

af tøjet som muligt.

Blomster-evaluering
Lav en sød og sjov omgang blomster-evaluer-

ing. Det er blomster hvorpå spejderne kan tegne 

ansigter - glade eller sure - alt efter hvordan de 

synes mødet har været.

Husk at få spejderne til at uddybe deres vurder-

ing. Spejderne skal lære at reflektere over oplev-

elser og udtrykke en stillingtagen.

Følepost
Et tov hænges op og på tovet hænger et antal 

poser med forskelligt indhold. Spejderne skal 

føle på indholdet og gætte hvad det er.

      
  

      

10
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Mødegennemgang
Startceremoni

Sangbogen og leg
•  Gennem sang kan indlæring af tekst gøres 

sjov.

Konkurrence
•  Spejderne kæmper om at være bedst til at 

huske hvad lederen havde på af tøj eller hvem 

der er hurtigst til at klæde sig ud.

Rollespil
•  Lav rollespil over små historier og eventyr, og 

lad de andre patruljer gætte hvad der spilles.

Afrunding

Afslutningsceremoni

G N I S T E

SpeSpe

 

  
  

 
  

 
  
  
  

      

Sangbogen
Sang er en vigtig del af at være spejder. I ”Vores 

Sangbog” er sangene inddelt efter aldersgrup-

per. Vælg en sang med en enkel tekst, da det 

ikke er alle spejdere der kan læse i denne alder. 

Lav gerne fagter til for at lette indlæringen af 

teksten, idet spejderne kan forbinde fagter med 

tekst.

Hvad er sanser? 
• De fem sanser

• Vandretur

• Sansebane

Kimsleg
• Baseløb

• Poster

Udklædning
• Sangbogen

• Huskekonkurrence

• Rollespil

F o r l ø b Forløb:
Modul:
Tid:  Aktivitet Materialer Ansvarlig

Sanserne
3

5 min
10 min
20 min
15 min

25 min

10 min
5 min

Start ceremoni 
Sang
Samarbejde/leg
Leg ”hvad havde 
x på?”
Små rollespil

Evaluering
Slutceremoni

Sangbogen
Udklædningstøj
Udklædningstøj

Små historier de 
kender 

Sangbøger
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Hvem er hurtigst?
Inddel spejderne i patruljer og giv dem forskel-

lige opgaver, fx hvilken patrulje får først givet 

spejderne i patruljen mindst otte stykker tøj på, 

eller hvilken patrulje bliver først klædt ud som 

prinser og prinsesser, dyr, mor og far?

Hvad havde X på?
Legen ”hvad havde X på?” træner spejdernes 

observationsevne og hukommelse. En leder eller 

spejder komme ind i en bemærkelsesværdig 

udklædning. Vedkommende går rundt blandt 

spejderne og går efter nogen tid ud igen. Nu 

skal spejderne beskrive hvad personen havde på

observationsevne og hukommelse. En leder eller 

skal spejderne beskrive hvad personen havde på

Rollespil
I de små rollespil skal spejderne, i mindre 

patruljer, have udleveret små eventyr fx 

”De tre bukkebruse”. De har nu tid til 

at klæde sig ud og opføre rollespillet, og 

så skal de andre spejdere gætte hvilket 

eventyr det er.
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Bedstemors lov evaluering
Bedstemødre er gode til at give ros, men kan 

også påpege områder hvor der er plads til 

forbedringer. Bedstemors lov er derfor, at man 

først siger tre gode ting og derefter en ting der 

kan forbedres.
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D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S

Mødegennemgang
Startceremoni og leg

Pas
• Hver spejder laver sit eget pas.

•  Lederne medbringer deres eget pas til inspira-

tion samt rødbedefarvet karton til omslaget.

Fakta om Danmark
•  Hver gang vi besøger et land sammenligner 

vi dette land med det vi kender i Danmark. 

Vi starter med at skrive nogle oplysninger om 

Danmark ind i vores pas.

Hvor skal vi hen?
•  Sammen med spejderne finder vi ud af hvilke 

lande vi skal besøge. Husk en globus (fx op-

pustelig) eller et atlas.

Afslutningsceremoni

Passet
Når man skal rejse til andre lande skal man have 

et pas der fortæller hvem man er, og at man 

er fra Danmark. I dit pas står dit navn, hvornår 

du er født, hvilken farve dine øjne har, og hvor 

høj du er. Alt sammen for at grænsepolitiet der 

kontrollerer hvem der rejser ind og ud af landet, 

kan se hvem du er.

Når I skal ud at rejse, skal I starte med at hver 

spejder laver sit eget pas.

Passet skal indeholde personlige informationer 

og plads til stempler fra de fremmede lande vi 

besøger.

Billedet af sig selv og rigsvåbenet skal spejderne 

selv tegne.

Rejseforberedelse 
• Pas

• Noget om vores land

• Hvor skal vi hen?

Grønland
• Sejltur

• Pil selv rejer

• Papirskib

Australien
• Flyvetur

• Fjernundervisning

• Førstehjælp

Tur til Nepal
• Nepalesisk legetøj

• Nepalesiske lege

• Nepalesisk mad

F o r l ø b

S p e j d e r i d é

I dette forløb handler det mest om 
samfundsengagement, oplevelser og 
medbestemmelse. Igennem legen går 

vi på opdagelse i fremmede lande og får 
forhåbentlig åbnet vores øjne for den store 
verden vi er en lille del af.

Vi skal ud at rejse. Ud 

at opdage verden og 

møde fremmede kultu-

rer og måske spejdere 

fra andre lande.

I dette forløb skal vi 

besøge tre lande. Vi 

skal sammenligne 

Danmark med de an-

dre lande.

Dette forløb strækker 

sig over tre aftenmø-

der og en tur - eller 

fem møder.

Forløb:
Modul:
Tid:  Aktivitet Materialer Ansvarlig

Jorden rundt
1

5 min
50 min

15 min
15 min

5 min

Startceremoni
Lav dit eget pas

Personlige mål
Hvor går turen 
hen?
Slutceremoni

Pap i mørkerød 
og hvid
Lineal, blyant, 
tusser
Kopi af rigsvåbnet 
til at tegne efter
Tommestok, lineal
Landkort eller 
globus
Sangbøger
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Rigsvåben
På forsiden af det rødbedefarvede pas findes 

hele Danmarks rigsvåben. Det ses fx ved den 

dansk-tyske grænse  på danske ambassader,  

rejsepas og andre officielt udstedte dokumenter.

Normalt har det flotte farver. Dem kan man se 

på fx www.sa.dk

Personlige mål
Jeres pas kan fx 

indeholde infor-

mationer om jeres 

personlige mål  

Ikke kun højde men 

også mange andre 

mål.

Danmark
Brug også en 

side eller to på at 

skrive nogle ting 

ned om Danmark. 

Det kunne være 

indbyggertal eller 

noget om hvor lang 

tid man går i skole 

herhjemme.

  

R

        
       

        
         
   

Dato:

Strakte arme

Fingerspids til albue 

Tommel til lillefi nger 

Skridtlængde 

Hvor måler du 1 m?  
    Fra

    Til

lige må

      

60
5

m
m

f

Hvor skal vi hen?
Det er sjovest hvis spejderne er med til at 

bestemme hvilke lande I skal besøge i resten af 

forløbet. Kig på en globus eller i et atlas og snak 

om de forskellige lande. Husk at komme hele 

verden rundt!

I de næste moduler har vi lavet forslag til 

hvordan møderne kunne se ud, men I kan bare 

sætte de lande ind I har fundet frem til at I vil 

besøge.

Mere 
information

politi.dk

danmark.dk
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Jorden rundt

D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S

Mødegennemgang
Startceremoni og leg

Grønland
•  Vi starter med at besøge et land som spej-

derne kender i forvejen. Grønland er en del af 

Danmark, men der er meget der er anderledes 

end vi er vant til alligevel.

Sejlturen
•  Efter vores normale startceremoni, rejser vi på 

hvert møde til et nyt land. Det kan være med 

bus, tog, fly eller på en anden måde. 

Brug fantasien og fortæl dine spejdere om 

geografi og den natur de kan se på vejen.

Aktivitet
• Stempel i passet

• Pil selv rejer

• Fold en båd

Afslutningsceremoni

Sejlturen
Vi skal have alle med på rejsen. Både 

bogstaveligt og åndeligt. Man kommer 

ikke til fremmede lande uden at rejse. 

Gør rejsen til en del af oplevelsen og 

introduktionen til landet.

Grønland vil de fleste nok flyve til, 

men man kan også sejle. Vi vælger at 

sejle, så oplever vi også naturen på vej 

derop. Stil stolene op som ræling på 

skibet. Eventuelt kan I lave et styrehus 

oven på et par borde. Lederne er 

styrmand og kaptajn. 

Alle hjælper til med 

at kaste los. På turen 

fortæller lederne om 

byer, øer og lande man 

sejler forbi. På vejen ser I 

sikkert både hvaler, sæler, 

måger og måske hvis I er 

heldige en isbjørn på en 

isflage. Pas på ikke at 

komme for tæt på. 

Har alle husket deres pas?

Rejseforberedelse 
• Pas

• Noget om vores land

• Hvor skal vi hen?

Grønland
• Sejltur

• Pil selv rejer

• Papirskib

Australien
• Flyvetur

• Fjernundervisning

• Førstehjælp

Tur til Nepal
• Nepalesisk legetøj

• Nepalesiske lege

• Nepalesisk mad

F o r l ø b Forløb:
Modul:
Tid:  Aktivitet Materialer Ansvarlig

Jorden rundt
2

5 min
15 min

15 min

35 min

15 min
5 min

Startceremoni
Sejltur til 
Grønland

Tegne stempel i 
passet
Pille rejer til 
rejemad

Fold en papirsbåd
Slutceremoni

Stole skal opstilles 
som båd. Lidt 
information at 
fortælle på vejen
Stort billede af det 
grønlandske flag
Kogte pil selv rejer, 
franskbrød og 
mayonnaise etc.
Avispapir
Sangbøger
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Stempel i passet
Selvom man ikke skal bruge pas for at komme 

fra Danmark til Grønland, skal I have et stempel 

i jeres pas som minde. Men I skal selv tegne det! 

Det er det grønlandske fl ag.

Det nederste felt og den øverste halvkugle er 

rød.

Pil selv rejer
Havet rundt om Grønland er fyldt med fisk 

og skaldyr, og det er også Grønlands største 

eksportvare. Mange grønlændere arbejder med 

at pille rejer. Prøv selv - det er ikke helt let. Med 

to fingre holder man på hovedet. Med to andre 

fingre trækker man haleskjoldet af.

Kom videre

nanoq.gl

Fold en båd af papir
Både er en livsvigtig del af det grønlandske 

samfund. Man bruger både til at fange fisk og 

besøge hinanden, fordi det som regel er lettere 

at sejle på havet end at rejse på land.

Prøv selv at folde en båd af papir. Afprøv den til 

sidst i en vaskebalje.

Fakta om Grønland
Grønland er verdens største ø med et areal på 

2.166.086 km², cirka 81% af øen dækket af is.

Grønland ligger i Nordatlanten. Nærmeste 

naboer er Island og Canada.

Hovedstad Nuuk (Godthåb) 

Højeste punkt       Gunnbjørns fjeld 3.693 m. 

Indbyggertal 56.375 (2005)

Sprog   Grønlandsk og dansk 

Religion  Evangelisk-lutherske kirke 

Etniske grupper  Inuit 80 pct., dansk 20 pct.

Møntfod  Danske kroner
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Jorden rundt

D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S

Mødegennemgang
Startceremoni og leg

Australien
•  Nu skal vi rigtig langt væk. Fra Grønlands 

kulde til Australien på den modsatte side af 

Jorden.

Flyveturen
•  Efter vores normale startceremoni, rejser vi 

med fly rundt om jorden.

•  Brug fantasien og fortæl dine spejdere om 

geografi og den natur de kan se på vejen.

Ankomst til Australien
•  Stempel i passet

• Fjernundervisning 

• Førstehjælp

Afslutningsceremoni

Flyveturen
Når man skal helt til den anden side af 

jorden er det smart at flyve.

Stil stole op i to rækker som i et fly. 

Tjek spejderne ind ude foran spej-

derhuset og tjek pas og bagage før 

spejderne kommer om bord. Spej-

derne skal naturligvis gå ned gennem 

gangen til deres plads og ikke gennem 

vinduerne. Forrest er cockpittet hvor en 

leder sidder som pilot. Han eller hun 

fortæller hvilke lande og steder I flyver 

forbi på vejen. 

Det er en lang tur: 12 timer! Så man 

kan både nå at sove og spise i flyet.

Når I lander er klokken det samme som 

da I tog hjemmefra, men det er næste 

dag.

Rejseforberedelse 
• Pas

• Noget om vores land

• Hvor skal vi hen?

Grønland
• Sejltur

• Pil selv rejer

• Papirskib

Australien
• Flyvetur

• Fjernundervisning

• Førstehjælp

Tur til Nepal
• Nepalesisk legetøj

• Nepalesiske lege

• Nepalesisk mad

F o r l ø b Forløb:
Modul:
Tid:  Aktivitet Materialer Ansvarlig

Jorden rundt
3

5 min
10 min

25 min

30 min

15 min
5 min

Startceremoni
Flyvetur til Aus-
tralien

Stempel i passet

Fjernundervisning

Førstehjælp
Slutceremoni

Serveringsvogn, 
saftevand og 
peanuts, kasket 
Blyanter og 
tusser, kænguru i 
stort format.
Kopier af koala-
bjørn
Plaster til alle
Sangbøger
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Stempel i passet
Når I lander i Australien skal I vise pas igen og 

have et stempel i passet, så man kan se I har 

været her. 

Men I skal selv tegne det! Det er det mest 

kendte australske dyr, en kænguru.

Fjernundervisning
Nogle børn i Australien bor så langt ude på lan-

det at de ikke kan komme til en skole. De bliver 

undervist hjemme over radio og internet.

Prøv at forklare en anden spejder hvordan han 

eller hun skal tegne en koalabjørn uden at vise 

ham billede og uden at du selv kikker på hans 

tegning. Det er svært.

Koalabjørne er også et kendt australsk dyr. De 

lever kun i Australien.

Kom videre

wikipedia.org 

australiaphotography.com

at-rejse-er-at-leve.dk

lonelyplanet.com

Førstehjælp
Når der er langt til skole, er der også langt til 

lægen. Derfor er det ekstra vigtigt at kunne 

førstehjælp, når man er i Australien.

Hvis man skærer eller river sig, er det vigtigt at 

man vasker såret grundigt så der ikke kommer 

betændelse i, og derefter forbinder det eller 

sætter plaster på. Prøv begge dele, men husk at 

vaske hænder først!

Fakta om Australien
Australien er ikke en ø som Grønland, men et 

kontinent og samtidig en stat på den sydlige 

halvkugle nordvest for New Zealand og syd for 

Indonesien.  

Landet er det sjettestørste i verden. 

Navnet ‘Australien’ betyder “sydligt land”.

Find flere interessante ting i bøger og på nettet.

Hovedstad Canberra

Areal  7.686.850 km²

Indbyggertal 20 millioner  

Sprog   Engelsk

Religion  Ingen statsreligion, flest   

  kristne 

Analfabeter 1%

Møntfod  Australsk dollar (AUD)
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Jorden rundt

D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S

Turgennemgang
Forberedelse
•  Arrangere forældrekørsel

•  Købe ind

Turen dag 1
Vi mødes ved vores sædvanlige mødehytte

•  Transport til weekendhytten

• Vi finder os til rette i hytten og lederen   

   fortæller lidt om Nepal

• Nepalesisk legetøj

• Frokost - de medbragte madpakker spises

• Nepalesisk leg

• Saft og kage

• Forberedelse af aftensmaden - Dhal Bhat

• Aftensmad, hygge og godnathistorie.

Turen dag 2
• Vækning, morgenmad og opvask

• Pakning og rengøring

• Nepalesisk leg

• Evaluering af turen

• Afslutning.

Fakta om Nepal
Nepal ligger i Asien mellem Kina i nord og 

Indien i syd. I den nordlige del af landet findes 

otte af verdens højeste bjergtoppe. Den højeste 

er Mount Everest på 8848 m.

Hovedstad Kathmandu 

Areal  147.200 km²

Indbyggertal 27 millioner 

Sprog   Nepali

Religion  Hinduisme, buddhisme, islam 

Analfabeter 46%

Møntfod  Rupees (Rs)

Nepalesisk mad

Dhal Bhat
Linsesuppe med ris og grønsager

Til 4-6 personer skal I bruge:

Lidt olie

4 dl flækkede linser

1 stort løg

1 fed hvidløg

1 spsk garam masala (krydderi)

½ spsk karry

1 tsk salt

1/4 chillipeber

½ tsk paprika

Lidt kogt kylling

Ris

Grøntsager

Hak løget fint. Svits det i olien. Pres hvidløget i 

og rør godt rundt. Tilsæt linser, vand og kryd-

derier. Lad retten koge til linserne er møre. Der 

serveres kogt kylling, ris og lidt kogte grønsager 

til. De fleste steder i Nepal spises retten med 

fingrerne.

Rejseforberedelse 
• Pas

• Noget om vores land

• Hvor skal vi hen?

Grønland
• Sejltur

• Pil selv rejer

• Papirskib

Australien
• Flyvetur

• Fjernundervisning

• Førstehjælp

Tur til Nepal
• Nepalesisk legetøj

• Nepalesiske lege

• Nepalesisk mad

F o r l ø b Forløb:
Modul:
Tid:  Aktivitet Materialer Ansvarlig

Jorden rundt
4

00.00
00.30

03.00

04.00
05.00
08.00

Start
Transport til week-
endhytten
Indledning om 
Nepal
Lege: Suri Kasa
Pindeleg, Hinkeleg, 
snurreleg og 
trillehjul
Frokost
Lege fortsat
Aftensmad

Ved hytten
Finde på plads

Tyndt sejlgarn og 
kapsler, en sten, 
kraftig hegnstråd, 
skævbidder, 
9 pinde og tre 
store stykker tov

Dhal Bhat
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Nepalesisk legetøj

Flagstangs-evaluering
Slut af med at spørge spejderne hvad de synes om 

turen. Brug fx flagstangs-evaluering. Stil tre spørgs-

mål som du gerne vil høre spejdernes mening om. 

Fx: Lærte I noget nyt? Var det sjovt? Har I lyst til at 

lære mere om andre lande? Bed for hvert spørgsmål 

spejderne om at stille sig på en skala, fx mellem 

hytten og flagstangen. Hvor hytten er negativ (lidt) 

og flagstangen er positiv (meget). Udspørg nogle af 

spejderne om hvorfor de har valgt at stå hvor de står.

Kom videre

www.um.dk (Landefakta 

fra udenrigsministieret)

Nepalesiske lege

Suri Kasa (bytte hjørne)
Fem spejdere står i midten af en afmærket 

firkant, fx 4 m x 4 m. På et aftalt signal prøver 

deltagerne at nå hvert sit hjørne. Den spejder 

som ikke får noget hjørne stiller sig i midten af 

firkanten. De fire andre spejdere gør tegn (vin-

ker, blinker osv.) til hinanden om at bytte plads. 

Mens de andre bytter plads, prøver spejderen 

i midten at “stjæle” et af hjørnerne. Hvis I er 

mange kan I stå i andre mønstre i stedet for.

Pindeleg
Tre cirkler markeres på jorden, der skal 

være fem meter mellem hver cirkel. 

I hver cirkel lægges tre pinde. Bag hver 

cirkel stiller fire-otte spejdere sig. På et signal løber 

den første spejder fra hvert hold hen til en anden 

cirkel (ligegyldigt hvilken) og henter en pind. Den 

lægges ind i egen cirkel, og man går bag i egen 

række, og den næste på holdet løber. Det hold der 

først får samlet 5 pinde i egen cirkel, har vundet.

Hinkeleg
I Nepal hinker man med bare tæer! 

En hinkerude tegnes som vist og en 

sten bruges som hinkesten. Stenen 

kastes ind i rum nr. 1, dette rum springes 

over på vejen op gennem hinkeruden. 

På tilbagevejen samles stenen op 

med tæerne, kastes ud af hinkeruden 

og man hinker selv ud. Næste gang 

kastes stenen ned i rum nr. 2 

og dette springes over osv.

Snurreleg
I skal bruge en kapsel og noget tyndt sejlgarn. 

Kapslen bankes flad, og der prikkes to huller i 

den, sejlgarnet trækkes gennem hullerne, og 

enderne bindes sammen. 

Hold tråden 

sammen i begge 

ender og snur 

kapslen rundt. 

Når I strammer 

og slækker 

sejlgarnet, 

snurrer kapslen 

rundt. Når I bliver 

rigtig dygtige, kan 

I få den til at 

snurre rundt i lang tid.

Trillehjul
I skal bruge kraftig hegnstråd. Heraf laves en 

ring med 50 cm i diameter. I lukker ringen ved at 

sno enderne ind i hinanden. Bagefter fremstiller 

I en styrestang på en meter af hegnstråd med en 

krog i den ene ende. Ringen hægtes på stangen, 

og I er nu klar til at løbe en tur med trillehjulet. 

I styrer hjulet med stangen, pas på hjulet ikke 

hopper af i farten. Prøv at lave 100 m løb 

for trillehjul eller måske en 

forhindringsbane. 

Hjulet triller bedst 

på et hårdt underlag.



D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S

22

Fra idé til virkelighed

D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S

Idéudvikling 
• Idéprocessen

• Idéjagt

• Skraldespand,                

   skattekiste og sky

F o r l ø b

Formålet med

dette forløb er at

få ”vilde” idéer

i fællesskab og

omsætte dem til nye

spændende forløb.

S p e j d e r i d é
Dette forløb er vigtigt både for dig som leder 
og for spejderne. Det handler om udvikling, 
kreativitet, demokrati (medbestemmelse) 
og engagement. Ved at inddrage spejderne 
i beslutningerne om hvad I skal beskæftige 
jer med, lærer du dem noget om at træffe 

beslutninger og om at tage ansvar for sig selv 
og sin spejdertid. Men du får også nogle mere 
engagerede spejdere fordi I laver det som de har 
lyst til og selv har fundet på, og fordi de oplever 
at blive taget alvorligt. Du skal naturligvis have
fokus på at I lærer noget og udvikler jer, men
det kan man også mens man pjatter og leger.

Mødegennemgang
Startceremoni

Idéprocessen
•  Hvordan udvikler man en idé?

Idéjagt
•  At få mange idéer.

Skraldespand, skattekiste og sky
•  At sortere idéer.

Afslutningsceremoni

Idéprocessen
Nogle er så heldige at de kan ryste den ene

gode idé efter den anden ud af ærmet. For fler-

tallet gælder det nok at idéer kommer gennem

et målrettet arbejde i fællesskab med andre.

Arbejdet med den fælles idéproces er en god

måde at finde frem til nye forløb på og samtidig

sikre at alle får et ejerskab til idéen. I sidste ende

giver det lyst til at være med og gennemføre

forløbet.

For spejdere i alderen 6 til 8 år skal ting være

konkrete. Det gælder også idéprocessen. Derfor

er det vigtigt at vi ikke bare siger ”Har I en idé

til hvad vi skal lave?” Det vil være helt uoversku-

eligt for dem. I stedet må man som leder

komme med en idé - gerne i form at en tegning

eller en ting - og den vej rundt lede spejderne

på vej, og ikke mindst anspore deres nysgerrig-

hed og lade det være drivkraften i

idéprocessen.

Forløb:
Modul:
Tid:  Aktivitet Materialer Ansvarlig

Fra idé til virkelighed
1

10 min
5 min

15 min

20 min
10 min

20 min
10 min

Start ceremoni
Idéprocessen 
- oplæg
Idéjagt

Leg
Skraldespand, 
skattekiste og sky
Leg
Afslutnings-
ceremoni

Sangbøger

Billede / tegning / 
plakat 

Papir og blyanter 
eller tavle

Sangbøger
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Kom videre!
spejder.dk/aktivitet

spejder.dk/cokassen

Her fi nder du også 

forskellige metoder til 

idégenerering og

evaluering.

Sådan bygger du et forløb op
Et forløb er en række møder og en afslutning

bygget op omkring en fælles idé.

Hvis man skræller aktiviteterne af forløbene,

så ville de se næsten ens ud. Det kan man

kalde planlægningens skelet. En måde at vise

planlægningens skelet på og hvordan det 

ene forløb afløser det andet, er planlægnings-

spiralen.

Skraldespand, skattekiste og sky
Når man har fået en masse gode og skøre idéer

og udviklet dem til endnu fl ere store og små

projekter kan man godt have brug for at sortere

i dem. På et stort papir tegnes en skraldespand,

en skattekiste og en sky. Skraldespanden er til

de dårlige, helt urealistiske eller kedelige idéer.

Skattekisten er til guldet: de gode idéer der er 

lige til at bruge eller som vi bare må prøve.

Skyen er til de vilde og fl yvske idéer som vi

her og nu ikke kan eller vil lave, men som vi vil

gemme til en anden god gang, eventuelt til

sommerlejren. Så tager man hver idé frem og i

fællesskab beslutter sig til om den hører hjemme

i skattekisten, skyen eller skraldespanden.

Idéjagt 
Spejderne går på ”opdagelse” i et billede, en 

tegning eller en plakat (fx ”Find Holger” eller 

lignende). Begynd med at lade dem fortælle 

hvad de ser. Lad dem langsomt bevæge sig 

væk fra tegningen og over i fantasiens verden. 

Resultatet vil blive en masse fantastiske fortæl-

linger, men også et mylder af idéer. Lederen 

skriver spejdernes fortællinger ned undervejs og 

markerer særligt idéerne. Undervejs kan lederen 

spørge til spejdernes fortællinger og få dem 

til at tænke over om det er noget de gerne vil 

prøve.
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Forløb 6-8 år er fem varierede forløb lige til at 

bruge. Her er møder og ture, aktiviteter som 

kræver plads og nogle som er stillesiddende 

– uanset årstid og omgivelser vil der være et

forløb der duer.

Hæftet henvender sig især til nye ledere, 

men kan bruges til inspiration af den 

erfarne leder. 

Ud over at være en hjælp til at komme

i gang med spejderarbejdet vil hæftet 

give dig gode vaner ved den jævnlige 

planlægning. De tre vigtigste er:

•  Vælg aktiviteter som veksler 

mellem bevægelse 

og koncentration

• Lav en detaljeret tidsplan

• Evaluer

Læs om metoder og principper

i Lederintro, og fi nd fl ere 

aktiviteter på nettet: 

spejder.dk/aktivitet.
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