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Senior: Sammen ændrer 
vi verden 
 

Formål 
Seniorspejderne skal på baggrund af viden om FN’s verdensmål selv de-
signe en aktivitet, som kan bidrage til at ændre verden i den retning 
som verdensmålene peger, og de skal gennemføre aktiviteten.   

Mærket tager udgangspunkt i FN’s verdensmål, som blev vedtaget af 
verdens stats- og regeringsledere i 2015. Det markerede en hidtil uset 
ambitiøs udviklingsdagsorden. Målene skal frem til 2030 sætte os kurs 
mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi 
bor på. Aktiviteterne særligt i trin 3 og frem er taget fra Spejdernes 
”Iværksætteri giver værdi” og de metoder til bl.a. at arbejde innovativt 
og kreativt, som indgår deri.  

Forudsætninger for spejderne  
Ingen særlige. 
 
Forudsætninger for lederne  
FN’s verdensmål er indsat nederst i materialet, men det kan være en 
fordel at have læst lidt om målene, inden forløbet går i gang.  

 
Om trinene 
 
Trin 1  
Introduktion til verdensmålene, kreativt. 

Trin 2  
På opdagelse i verdensmålene, i Danmark. 

Trin 3  
Hvad kunne vi drømme om at lave om? 

Trin 4  
Hvilken forandring vil vi skabe? 

Event  
Vi skaber forandring. 
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Trin 1 – Introduktion til verdensmålene, kreativt 
 
Introduktion  
På trin 1 skal seniorspejderne introduceres til verdensmålene og til at 
arbejde kreativt og innovativt. For det får de brug for, hvis de skal 
skabe forandringer.  
 

Aktiviteter  
FN’s verdensmål: Giv seniorspejderne verdensmålene, kun i tekst. Bed 
dem om at designe en enkelt tegning eller et symbol for hvert af målene 
– afhængigt af hvor mange de er, deles de om målene. De laver en ud-
gave af deres bud, ensfarvet på en A4. Efterfølgende får seniorerne de 
rigtige mål med tegninger udleveret. Hvor ligner de deres bud? Hvor lig-
ner de ikke – hvad har seniorerne tænkt med deres bud? 
 
Ikke sige nej leg: Når vi skal løse store problemer skal vi også kunne 
finde på nye løsninger. Det kræver, at vi øver os i at tænke kreativt.  

Derfor skal I lege ikke sig nej-legen. 

Seniorerne deles i par. Den ene spejder er købmand, og den anden er 
kunde. Kunden beder om noget helt bestemt, for eksempel en sæbe der 
kan vaske ham/hende blå. Købmanden svarer, det har jeg desværre 
ikke, men tilbyder et andet produkt, for eksempel en hund, der kan va-
ske kundens fødder rene. Kunden svarer, at det lyder spændende, og 
spørger efter et andet produkt inspireret af købmandens tilbud, for ek-
sempel om han kan få den med en jetmotor? 
Sådan bliver legen ved.  
Det vigtigste i legen er, at man skal bygge videre på hinandens idéer, og 
man skal bruge fantasien. 
 

Afslutning  
Tal med seniorerne om verdensmålene. Har de arbejdet med dem i sko-
len/hvordan har de arbejdet med dem? Har de ellers mødt dem? 
 

Materialeliste 
• Papir 

• Farveblyanter/farver/tusser 

  



 

  Side 3 af 8 
 

Trin 2 – På opdagelse i verdensmålene, i Danmark 
 
Introduktion  
Seniorerne introduceres til – nogle af – verdensmålene gennem små 
lege i et løb/en række aktiviteter. Ofte tænker vi på verden, når vi tæn-
ker på mange af verdensmålene, men de har også betydning hos os. 
Aktiviteterne skal også være inspiration til de aktiviteter, som seniorerne 
vil vælge at tage fat i på de kommende trin. 
 

Aktiviteter  
På tur i verdensmålene – et løb/aktiviteter. 

Post/Verdens-
mål 

Beskrivelse Materialer 

1. Afskaf fat-
tigdom 

I Danmark er der også børn 
der er fattige – eller ikke har 
de sammen muligheder som 
andre børn fx at have råd til at 
gå til spejder eller fodbold. 
I skal drible med en fodbold i 
slalom/på en forhindringsbane, 
gerne i konkurrence med hin-
anden – hvem når først frem til 
målet.  

2 fodbolde 
Kegler eller an-
det til at lave 
forhindringer 

3. Sundhed og 
trivsel 

I Danmark har sundhed også 
en social slagside, hvor fx 
mennesker uden uddannelser 
dør tidligere (i gennemsnit), 
bl.a. fordi de lever usundere. 
Et eksempel er, at flere ryger. 
Rygning nedsætter lungefunk-
tionen, så nu skal I gennem-
føre en fysisk aktivitet (engle-
hop eller lign.) mens I holder 
jer for næsen og kun må 
trække vejret igennem et su-
gerør – gerne i konkurrence.   

Sugerør til hver 
pige 

5. Ligestilling 
mellem køn-
nene 

I Danmark (2014) tog mænd i 
gennemsnit 29,5 dages bar-
selsorlov og kvinder 296,3 da-
ges orlov, svarende til hen-
holdsvis 9 % og 91 % af orlo-
ven. For fædre er det kun ste-
get med 11 dage siden 2003. 
 
Seniorspejderne kan derfor 
regne med at en del af dem 

Dukke 
Ble 
 
Eller  
Bleer hvor der i 
bleen er lavet en 
klat med forskel-
lige slags choko-
lader (fx smeltet 
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skal på – lang- barsel. De skal 
enten lægge ble på en dukke. 
Eller I kan evt. lade seniorerne 
finde ud af, hvad der er i bleen 
– ved at lugte til og smage på 
”klatterne”. 

pebermynte cho-
kolade, mørk 
chokolade, lys 
chokolade eller 
daim).  

13. Klimaind-
sats  
14. Livet i ha-
vet 

Plastic fra flasker, klude m.v. 
er enormt skadelige for livet i 
vores have.  
 
Lad seniorspejderne samle 
(placerede) vandflasker ind på 
lavt vand – eller hvis I ikke har 
vand i nærheden, så lad dem 
rydde et lille område for affald. 

Evt. vandflasker 
med snor og 
sten/anker 

16. Fred, ret-
færdighed og 
stærke institu-
tioner 

Også i Danmark ser vi flygtnin-
gene. Lad seniorerne mime til 
hinanden fx hvad de spiser til 
frokost/har med i madpakken. 
Det skal vise, hvor svært det 
er at kommunikere, når man 
kommer til et fremmed land og 
ikke kender sproget – og nor-
merne.  

 

  

Afslutning  
Lad seniorspejderne reflektere over det, de har mødt gennem aktivite-
terne fx barsel i deres egen familie, køber de selv vand på flaske osv.?  
 

Materialeliste 
• Se postlisten 
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Trin 3 – Hvad kunne vi drømme om at lave om? 
 
Introduktion  
På dette trin vælges ud, hvilken drøm, der skal arbejdes med og senio-
rerne drøfter, hvordan de kan finde ud af, om drømmen er realistisk. For 
udvælgelsen af drømme er angivet ca. tidsangivelser. 

 
Aktiviteter  
At vælge en drøm: Seniorspejderne finder hver især på så mange 
drømme, de kan, hvordan kan de gøre en forskel i forhold til verdens-
målene, helt konkret her hos dem selv.  De skriver drømmene på post-
its. En drøm på hver post-it – ca. 5 minutter. Derefter gennemgår de 
drømmene for hinanden. 
 
En af seniorspejderne starter med at vælge den drøm, hun bedst kan 
lide. Spejderen trækker et kort fra bunken med et spørgsmål/opgave. 
Spejderne har nu 2 min. til at svare på spørgsmålet/læse opgaven. Her-
efter går turen videre til en anden, der vælger den drøm, hun bedst kan 
lide og trækker et nyt spørgsmål. Når et spørgsmål er brugt, puttes det 
bagerst i bunken igen (20 minutter). 
 
Spørgsmål/opgaver: 
Hvordan ville I gøre, hvis I havde uendelig mange penge? 
Hvordan ville I gøre, hvis det ikke måtte koste noget? 
Kombiner denne drøm med en anden drøm. 
Hvilke initiativer findes allerede, som minder om jeres drøm? 
Hvad skal I gøre, for at drømmen aldrig bliver til virkelighed? 
Find en ting hver, som ikke må ændres ved drømmen.  
 
Seniorspejderne skal nu hver især vælge en drøm eller kombination af 
drømme, som de ønsker at arbejde videre med.  De gennemgår en 
drøm ad gangen, som alle gives en karakter ved at række 1–5 fingre op 
(tæl 1–2–3 nu og vis jeres karakter samtidig). Seniorspejderne går vi-
dere med den drøm, der får flest point (10 minutter). 
 
Seniorspejderne beskriver i fællesskab drømmen og skriver/tegner 
drømmen på en planche (10 minutter). 
 
Når I har flere drømme i spil og skal til at vælge den endelig drøm, som 
I vil realisere, er det en god idé, at stemme i flere omgange. Jo flere 
drømme jo flere stemmerunder kan I have. Hvis der for eksempel er 4 
drømme til at starte med, så afgiver alle spejderne stemmer; hvis det 
står lige mellem tre drømme går alle tre videre, hvis der er stort flertal 
for to drømme, kan I nøjes med at lade to gå videre. Der stemmes igen 
og sorteres én drøm fra, dette fortsættes indtil, der kun er én drøm til-
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bage. På denne måde vil flertallet have stemt på den drøm, der går vi-
dere, hvilket er et godt udgangspunkt for ejerskab. Det er vigtigt for det 
videre arbejde, at seniorspejderne har ejerskab for drømmen. 

Hvis afstemningen er næsten lige, når I vælger mellem de to sidste 
drømme, kan I overveje, om de to drømme kan kombineres, så der la-
ves et kompromis. 

I kan også afholde en hemmelig afstemning, som sikrer, at seniorspej-
derne stemmer på den drøm, som de helst vil arbejde med, i stedet for 
den drøm deres veninde stemmer på. 
 
Afprøvning og kvalificering: I skal tænke over hvordan I kan afprøve 
om det er en god ide. Hvordan gør I det? Kan I tale med en evt. mål-
gruppe? Måske skal I bare lege ”djævlens advokat”, hvor nogen påtager 
sig at prøve at finde ”fejl” ved ideen. Det vil de nok ikke være med til af 
den og den grund osv. 
 
Afslutning  
Var det en god proces? Er alle glade for den drøm, I endte med? 

 

Materialeliste 
• Post-its 

• Skriveredskaber 

• Kort med spørgsmålene 

• Planche 

• Tusser 
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Trin 4 – Hvilken forandring vil vi skabe? 
 
Introduktion  
På dette trin skal planlægningen konkretiseres. For de enkelte delaktivi-
teter er vejledende/minimums minuttal angivet.  
 

Aktiviteter  
Rollespil (10 min): Læs eventyret Klods Hans af H.C. Andersen for alle 
spejderne. Gruppen taler bagefter om:  

Hvad var prinsessen i eventyret? (Det vi vil opnå). 
Hvilken rolle havde geden, mudder og krager i eventyret? (Hjælp mod 
målet). 
Hvad var brødrene i eventyret? (Udfordringer på vejen). 
 

Seniorspejderne skal lave et rollespil med udgangspunkt i gruppens 
drøm, der er bygget op over eventyret:  
Hvem er vores prinsesse – Hvad vil vi opnå?  
Geden, mudder og krager – Hvem kan hjælpe os mod målet?  
Brødrene – Udfordringer – Hvad skal vi være særligt opmærksomme på?  
Rollespillet vises for lederen. Hvis der er flere grupper vises for hinan-
den.  

Rotation planlægning: Hæng fire plancher op med hver deres spørgs-
mål. Seniorerne går fx 2 og 2 rundt mellem plancherne. De starter ved 
hver deres planche og roterer. De har 5 minutter per planche, hvor de 
skriver deres svar på følgende spørgsmål: 

1. Hvem vil vi gerne samarbejde med i lokalområdet? Hvem er vo-
res målgruppe? Hvordan vil vi invitere dem? 

2. Hvad vil vi opnå?  
3. Hvilke elementer skal der være i den aktivitet, vi skal lave? 

Hvilke materialer har vi brug for? 
4. Hvor skal vi være? Hvad med mad og drikke? 

 
Resultat: 4 flipover med konkrete idéer til det videre forløb 
 

Afslutning  
Snak eventen igennem. Hvordan vil I kommunikere om eventen?  
 

Materialeliste 
• Eventyret Klods Hans  

• 4 flipovers/plancher med hvert sit spørgsmål 
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Event – Vi skaber forandring 
 
Introduktion  
Her skal eventen gennemføres. Husk at have styr på kommunikationen 
både i forhold til de, der evt. skal deltage og generelt fx til pressen.  

I skal naturligvis også have de nødvendige materialer m.v. 
 

Aktiviteter  
Afhænger af seniorspejdernes egne valg, og det er en vigtig pointe, at 
de selv tager ansvar og ejerskab for at ændre verden, og de gennemfø-
rer det, de selv synes er den bedste ide i forhold til at ændre verden – 
helt lokalt.  
 

Afslutning  
Huske at evaluere – er det noget I kan/vil gentage. 
  

Materialeliste 
• Afhænger af valg af aktivitet 

 

 

 


