
 

 

 

Offline 

Kan I finde svar uden Google? Kan I finde vej uden Maps? Kan I kommunikere uden at bruge 

telefonen? Kan I klare en weekend uden at tjekke Insta eller Snap? 

Det er vildt at tænke på, men det er faktisk relativt sent i menneskehedens historie, at vi fik 

adgang til smartphones, sociale medier og 4G. 

I dette mærke skal I prøve et #throwback til tiden før det digitale, og tage på en spejdertur uden 

telefoner og internet.  

Det bliver anderledes, men garanteret også sjovt. Og hvem ved: Måske det faktisk føles okay at 

lægge telefonen væk for en tid og prøve livet offline. 

 

Klanen skal: 

• Tage på en weekendtur, hvor der ikke må anvendes nogen form for digitalt medie 

undervejs. 

• Udfordre jer selv undervejs med aktiviteter, som I normalt ville løse ved hjælp af en 

smartphone, men som I nu må finde andre løsninger på. 

• Forholde jer til, hvad en telefonløs tur betyder i forhold til planlægning og muligheder 

undervejs. 

• Drøfte både før og efter, hvordan det påvirker den enkelte og samspillet mellem jer, at der 

ikke bruges tid på smartphonen undervejs. 

Skal det være mere udfordrende, kan klanen desuden vælge at: 

• Undlade helt at bruge digitale medier og hjælpemidler under hele forløbet – dvs. også til 

planlægning. Dette er en markant sværere udfordring, og altså ikke nødvendig for at få 

mærket. 

 

Varighed: 

En weekend og et eller to planlægningsmøder forinden. 

Feedback/videreudvikling af mærket:  

Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne 
tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk 

 

mailto:program@dds.dk


 

Inspiration og forslag til forløb: 

I dag er det nærmest umuligt at planlægge noget som helst uden brug af computer eller 

smartphone. Telefonbøger og opslagsværker er erstattet af hjemmesider, apps og Facebook 

opslag.  

For at få mærket, skal I på tur uden mobiltelefoner eller andre digitale hjælpemidler. Men i må til 

gengæld godt bruge telefonen og nettet under planlægningen af turen.  

Forslag til forløb: 

Møde 1 Evt. Møde 2 Offline tur 

Planlægning Detaljeplanlægning  

Weekendplanlægning  
 

Pakning 

 Indkøb 

 

Planlægning af jeres offline-tur: 

• I mødes på jeres lokale station fredag kl. 17.00, med en almindelig turrygsæk og en lille 

lommebog og skriveredskab hver. Aftal hvornår I (ca.) forventer at være hjemme søndag. 

• I kan også aftale, at I mødes ved spejderhytten med hver jeres cykel, eller I kan køre 

sammen i bil. Find vej ved hjælp af printede kort, dvs. uden brug af GPS eller telefon. 

• Det kan være fint at have lavet aftaler om specifikke aktiviteter på forhånd – men I kan 

også mødes helt uden en plan. 

• Mobiltelefoner er no-go på turen. Hvis I ønsker at have en nødtelefon med, så læg en 

nederst i en rygsæk (der er de første 100 år i spejderhistorien afviklet et hav af spejderture 

uden). Husk at nødtelefonen kun er til nødstilfælde, ikke til at få andre til at gå online for 

jer. Det er kun jer selv, I snyder, hvis I gør det anderledes. 

• Aftal hvor I tager hen – i hvert fald første step. 

• Aftal hvilke udfordringer I vil stille jer selv undervejs. Minimum 3 udfordringer – og gerne 

udfordringer, hvor det at være offline giver et særligt twist. 

• Giv jer selv den udfordring at skrive ned, hver gang du/I normalt ville gribe til mobilen (for 

at tjekke apps, høre musik, skrive/ringe osv.)  

 

Analoge hjælpemidler: 

For at komme godt igennem mærket, kan det være godt at besøge nogle af fortidens apps. 

Herunder er en række oldschool hjælpemidler, som kan få jer godt igennem forløbet.  

• Lommebog. Denne ’killer app’ er Messenger, Google og Snap i ét. Hav hver især en 

lommebog, hvor I skriver de vigtige ting ned omkring turen: Hvor I mødes og hvornår, 

hvem der er ansvarlige for mad, hvad der skal pakkes med osv. 



 

• Engangskamera. Pics or it didn’t happen. Anskaf jer et engangskamera og forevig de 

forhåbentlig sjove situationer, I kommer ud for på turen. 

• Kogebog. En kogebog er Google for mad og indkøb. Bare med lidt færre søgeresultater. Er 

oplagt at kombinere med ’Indkøbsseddel’-appen. 

• Indkøbsseddel. I skal købe ind, men kan ikke bruge telefonen til at finde opskrifter og 

ingredienser. No problem! Brug et stykke papir (evt. bare lommebogen) og skriv ned, hvad 

der skal købes. Sørg for at skrive indkøbssedlen på forhånd. Ellers virker den ikke. 

• Ur. Lån hver især et armbåndsur, vækkeur eller lignende med, så I kan holde styr på tiden 

og jeres aftaler. 

• Kort og kompas. Det kender I forhåbentlig som seniorspejdere. Og ellers er det på tide at 

lære det! 

 

Idéer til aktiviteter: 

Herunder er der idéer til aktiviteter. Husk på, at I ikke har mulighed for at tjekke idéerne igen 

digitalt, når I af sted på tur. Skal én af jer medbringe særlige materialer, spil eller andet, så sørg for 

at få det aftalt forinden. 

• Underholdning: Vores telefoner bruges i høj grad som kedsomhedsdræbere: Vi kan se 

YouTube, tjekke nyt fra vennerne, høre musik og meget mere, når vi vil. Men hvordan 

sørger I for underholdning, når I ikke kan gribe til telefonerne? 

I kan fx overveje at tage et brætspil, rundboldbat og -bold, et spil kort eller andet med på 

turen. Det kan også være, I hver især skal forberede en lille leg eller aktivitet. 

• Madlavning og indkøb: I skal selvfølgelig have noget at spise. Men hvad skal I have med af 

udstyr til madlavning? Hvor stort er budgettet? Hvor stort fokus skal maden have? 

• Historier: Når I ikke kan tjekke sociale medier, kan I overveje at finde på jeres egne 

historier i stedet. I kan fx lave en rundehistorie, hvor man skal fortælle videre på den 

foregåendes historie. Det kan også være frit opfundne historier, I bygger op om de steder, I 

er, eller de mennesker, I møder. I kan alligevel ikke tjekke på Google, om det passer, så 

bare brug fantasien og fortæl videre på hinandens historier! 

• Snak sammen: Hvad sker der med jeres dialog, når I ikke har fokus på telefonen? Tag et par 

snakke undervejs og kom fx omkring emner som beskrevet under evaluering. 

 

GØR MÆRKET SVÆRERE: Gennemfør hele forløbet uden brug af telefoner og digitale medier 

I udgangspunkt er offline-delen kun knyttet til selve turen, I skal på. Men det er også en mulighed 

at prøve at gennemføre hele forløbet (inkl. planlægning) uden brug af digitale medier. Og hvad vil 

det så betyde? 

Jo, blandt andet betyder det, at I ikke kan gennemgå denne mærkebeskrivelse igen, når først I er i 

gang med at tage mærket (medmindre I printer beskrivelsen). 

I må heller ikke benytte telefonen, nettet eller andet til fx at: 



 

• Finde en madopskrift til turen 

• Lede efter egnede lejrpladser 

• Tjekke bustiderne 

• Kigge på Maps eller lignende 

• Skrive sammen om at fordele grej, køre sammen eller lignende – dvs. at al kommunikation 

om turen skal foregå offline 

Og nej, det går selvfølgelig ikke at få en ven til at tjekke disse ting for jer. 

 

Evaluering af mærket: 

Tag en snak om disse spørgsmål undervejs i forløbet, og når I har gennemført turen: 

• Hvad gør det ved samspillet mellem os, at vi ikke har mobilen? 

• Hvornår kan jeg mærke, at jeg savner den/er glad for at undvære den? 

• Hvad gør det ved problemløsning/løsning af praktiske opgaver, at vi ikke har mobilen? 

• Hvilken betydning har telefonerne og nettet for vores ’almindelige’ seniorarbejde? 

• Hvilken forskel gjorde det, at vi var nødt til at planlægge mere på forhånd, da der var 

begrænset mulighed for at søge information undervejs? 


	Feedback/videreudvikling af mærket:

