
Dine rettigheder 

Mærket 'Dine rettigheder' handler om, hvilke rettigheder børn har både i Danmark og i hele verden, 
og hvad rettighederne betyder for, at det enkelte barn og patruljen trives. Spejderne får også indblik 
i, hvad der gøres for at sikre børns rettigheder, og hvad de selv kan gøre.  

Gren: 
Junior 

Spejderen skal: 
• Gennem lege og aktiviteter opnå kendskab til, at der eksisterer en børnekonvention, og

hvad den går ud på.
• Få refleksioner over, hvilke rettigheder der er vigtige for en selv, og få indblik i, hvilke der er

vigtige for andre.
• Opnå kendskab til, hvordan børns rettigheder beskyttes i Danmark, samt få indsigt i, hvilke

handlemuligheder børn har i forhold til krænkelser af børns rettigheder.

Varighed: 
3-4 møder.

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

Forløbsforslag: 

Tema Møde 1: Møde 2: Møde 3: 

Opstart Introducér temaet “Børns 
rettigheder” og nævn 
artikel 8. 
Start med en sang: 
Livstræet (nr. 186). 

Start med en sang: 
Hvad nu hvis?  

Start med en sang: Quangs 
sang (nr. 288) 

Aktivitet Mim en rettighed. 

Hæng plakat op med 
rettighederne, som 
spejderne kan kigge på, 
mens I laver aktiviteten. 

Woop om rettigheder Arranger et besøgsmøde om 
et tema, der handler om børns 
vilkår.  
Eller se en film. 
Få ideer til begge dele i links til 
aktiviteter. 

Aktivitet Giv en spejderkammerat 
rettigheder. 

Rejse til en ny planet Leg: Prinsessen og dragen 

Afslutning 
og 
refleksion 

Refleksionsmetode. Refleksionsmetode. Refleksionsmetode. 

Aktiviteter - kan findes på https://dds.dk/aktiviteter:

mailto:program@dds.dk
https://dds.dk/aktiviteter


• Mim en rettighed
• Giv en spejderkammerat rettigheder
• Rejse til en ny planet
• Woop-løb om rettigheder
• Spejderhjælpsaktivitet
• Rettighedsbingo
• Rettighedsskuespil
• Ashiques historie
• Se videoen: FN’s børnekomité (https://www.youtube.com/watch?

v=aqiNPibI_mQ&feature=youtu.be)
• Leg om lige muligheder
• Opdel rettigheder i 4 grupper
• Spejderværdier og rettigheder
• Prinsessen og dragen

Evaluering og refleksion 

Det er en god ide at starte et møde med at tale om det, der skete på det sidste møde eller den tur, 
som afslutter forløbet. Afslut hvert møde med at snakke om, hvad I har lært i dag. Fortæl 
spejderne, hvad emnet for næste møde er, og spørg dem gerne om ideer til emner eller aktiviteter. 

Ethvert forløb afsluttes med en evaluering og en refleksion. Det vigtigste ved refleksionen er at 
samle op på, hvad spejdere og ledere har fået ud af forløbet. Hvilke elementer fik I mest ud af? 
Hvad var det, der gjorde, at netop dét element gav noget til spejdere og ledere? Hvordan kan man 
bruge den gode erfaring i andre forløb og sammenhænge?  

Refleksionen handler altså om spejdernes og ledernes egen læring. Evalueringen handler om, 
hvad lederne skal gøre for at forbedre dette forløb eller andre kommende forløb. 

Links til mere information og inspiration: 
• Find mere inspiration til emnet Børns Rettigheder, på Unicefs hjemmeside:

https://www.unicef.dk/boern-skole
• Musik: Nik og Jay - hvad nu hvis: https://www.youtube.com/watch?v=zz2hy8LmFQY
• Læs Børnekonventionen: https://dds.dk/sites/default/files/2017-

02/Boernekonventionen_tekst.pdf
• Tryghedsvejledning: https://dds.dk/sites/default/files/2017-03/Tryghedsvejledning_dds.pdf
• Børneportalen - http://boerneportalen.dk/
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