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Spejder: Sammen æn-
drer vi verden 
 

Formål 
I mærket skal spejderne lære om nogle af de væsentlige problemer som 
verden oplever og hvordan verdenssamfundet, spejderne men også den 
enkelte pige kan arbejde for at skabe en positiv forandring. Som pige-
spejdere er vi også verdensborgere og kan spille en aktiv rolle i at æn-
dre verden til et bedre sted.  

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 en kurs 
mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi 
bor på.  

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. Det er 
nemt at finde yderligere information på internettet ligesom fx Spejderne 
og WAGGGS har lavet aktivitetsmateriale, som kan anvendes supple-
rende til dette mærke, og hvor nogle af aktiviteterne også er taget fra.   

Om trinene 
Trinene giver viden om verdensmålene og leder frem mod engagemen-
tet, hvor spejderne selv skal gøre en indsats for at ændre verden.  

Trin 1  
Verdensmål. 

Trin 2  
Klimaindsats. 

Trin 3  
Mindre ulighed. 

Trin 4  
Hvordan vil vi gøre en forskel? 

Event  
Vi gør en forskel. 
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Trin 1 – Verdensmål  
 
Introduktion  
Spejderne skal introduceres til FN’s verdensmål.  
 

Aktiviteter  
Tegn og gæt: Lad spejderne lege ”tegn og gæt” med overskrifterne fra 
de 17 verdensmål. De må ikke tegne symbolet fra den officielle udgave 
af verdensmålene.  
 
Spejderloven og verdensmålene – en stafet: Lad spejderne hænge 
de 17 verdensmål op i den ene ende af lokalet. Samtidig skal de, i mini-
mum 2 hold, have spejderloven, de enkelte sætninger heri. De skal nu 
løbe stafet, hvor de på skift placerer en sætning på et af verdensmå-
lene. De får en periode til at lægge strategi – altså tale om hvilke dele af 
spejderloven, der passer sammen med hvilke verdensmål (der er flere 
”rigtige” svar). Stafetten går i gang. Efterfølgende skal hvert hold ret-
færdiggøre/forsvare, at de har placeret sætningen der. Evt. gennemfø-
res aktiviteten udenfor.  
 
Verdensmålene på spil: I skal spille spillet og efterfølgende snakke 
om, hvilke verdensmål de forskellige forhindringer og hændelser relate-
rer sig til.  
 
I skal lave et brætspil ved at tegne en sti fra Hjemme til Skole med ca. 
30 nummererede felter (på asfalt, markeret i en skov eller ved hjælp af 
karton). I skal markere 12 af felterne med bogstaverne a-l – på disse 
felter sker der noget. I kan selv være brikkerne eller have en brik hver. 
I rykker ved at bruge en terning. Vinderen er den, der kommer først i 
skole. 
 
Hændelserne (som lederen læser op): 

a. Der er ingen skole i din landsby – gå tilbage til start 
b. Dine forældre har ikke råd til at sende dig i skole – sid en tur 

over 
c. Dine forældre tror på uddannelse – spring 4 felter frem 
d. Du er nødt til at arbejde for at hjælpe din familie - gå 6 felter til-

bage 
e. UNICEF har hjulpet med at bygge en skole i din landsby – slå et 

ekstra slag 
f. Du bliver tvunget til at gifte dig med en gammel mand – gå til-

bage til start 
g. UNESCO har betalt for din undervisning – spring 4 felter frem 
h. Du er tvunget til at blive hjemme for at passe dine mindre sø-

skende – gå 6 felter tilbage 
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i. UNICEF giver din skole udstyr – spring 4 felter frem 
j. Der er landminer og soldater på din skolevej- sid en tur over 
k. UNESCO har hjulpet med at uddanne din lærer – slå et ekstra 

slag 
l. UNICEF har udstyret din skole med rent vand, toiletter og hånd-

vaske – spring 4 felter frem 
 
Afslutning  
Snak om, hvor spejderne møder verdensmålene i hverdagen.  
 

Materialeliste 
• Karton 

• Papir og blyant 

• De 17 verdensmål printet 
på et papir hver 

• Spejderlovens sætninger 
på papir (svarende til an-
tal hold) 

• Terning 

• Evt. brikker 
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Trin 2 – Klimaindsats  
 
Introduktion  
Der går 15.000 liter vand til produktion af 1 kg. oksekød men kun 2 liter 
vand til 1 kg. Melorme. Madlavning er en nem måde at hjælpe til en bæ-
redygtig verden, også ved at sørge for ikke at smide mad ud. 
Der er utrolig mange aktiviteter, der kan gennemføres som led i en kli-
maindsats, også meget kan gøres i den enkeltes hverdag. Her er natur-
ligvis valgt spejderaktiviteter.  

 

Aktiviteter  
Lav mad af insekter – fyldte snobrød: I skal lave en snobrødsdej og 
ryge nogle insekter fx buffalo- eller melorme og lave en relish. Vær op-
mærksom på at nogen måske skal samle grønt, mens andre begynder 
på ormene osv. Bålet skal – som altid ved snobrød - tændes i god tid. 

Røgede buffalo- eller melorme: 
I skal bruge 150 g buffalo-orme på frost (kan fx. købes hos nemlig.com 
eller mad.coop.dk). Tø buffalo-ormene op, og put dem i et popcornnet, 
som holdes ind over røgen fra bålet i ca. 10-15 min. 
 
Fyld til snobrødene: 
150 g røgede buffalo-orme 
1 spsk rapsolie 
1 stort finthakket løg 
1 fed knust hvidløg 
5 tomater skåret i tern 
1 ts salt 
1 stor håndfuld hakket grønt 

– det kan være friskplukkede brændenælder, skvalderkål, krydderurter 
eller andet grønt 
 
På en pande over bålet ristes buffalo/mel ormene i olien. Efter ca. 5 
min. tilsættes det hakkede løg og hvidløg. Rør rundt til løget bliver klart, 
og tilsæt så tomaterne, grønt og salt. 
Rør rundt til tomaterne smatter godt ud. Og så er det bare at stoppe fyl-
det ned i hullet fra snobrødspinden og sige velbekomme. 
 
Lav en høkasse: Fortæl spejderne om høkasser. Næste gang I er på 
lejr kan I måske lave en høkasse for på den måde at spare på ressour-
cerne.  
 

Afslutning  
Snak om hvad den enkelte spejder allerede gør for klimaet. Derudover 
skal I snakke om trin 3, hvor første post skal forberedes. 
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Materialeliste 
• Se ingredienser til maden i listen ovenfor 

• Popcornnet 

• Pande 

• Brænde m.v. til bål 
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Trin 3 – Mindre ulighed 
 
Introduktion  
Som et led i verdensmålet om mindre ulighed skal ses på bedre måder 
at hjælpe flygtninge på.  

 

Aktiviteter  
Flygtningeløb: Skab en ramme for flygtningeløbet ved at fortælle en hi-
storie om en gruppe mennesker, som bliver nødt til at flygte fra deres 
hjem. Spejderne er en del af denne gruppe og må arbejde sammen og 
hjælpe hinanden, hvis de skal klare sig igennem de udfordringer, der 
venter dem. Tiden er knap, deres forfølgere er lige i hælene på dem, og 
de skal skynde sig frem inden grænsen bliver lukket.  
 
Post Beskrivelse Materialer 
1. Alle spejderne har på forhånd fået 

besked på at medbringe 10 forskel-
lige ting, som de selv synes er vigtige 
at have med, hvis de skulle på flugt 
uden deres forældre. Det kan fx være 
tøj, billeder, tandbørste, tændstikker, 
gryde osv. Spejderne får en kuf-
fert/stor skotøjsæske hver, det er 
kun det, der er plads til. Hvad vil de 
prioritere? De pakker og er så klar til 
at tage af sted. 

Kufferter/skotøjs-
æsker til hver pige 

2.  Spejderne skal snige sig forbi en 
”grænsevagt” (snigningsleg). De må 
også gerne skulle igennem noget 
ufremkommeligt, afhængigt af hvilket 
terræn I har i nærheden. 

 

3.  Sulten er stor og maden knap. Grup-
pen har fået fat i en nødhjælpsration 
fra en anden gruppe og skal tilberede 
den efter bedste evne. Hvis de har 
tændstikker m.v. kan de koge gryn til 
grød. Derefter diskuteres, hvem der 
skal have mad – er det vigtigst at 
mænd, kvinder eller børn får mad? 

Havregryn 

4. En i gruppen er faldet og er kommet 
til skade. De skal lægge en benskinne 
for at kunne komme videre (de skal 
bruge hvad de kan finde). Der skal 
også bygges en båre af rafter til den 

2 korte rafter 
Reb 
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tilskadekomne, som hun skal bæres 
på resten af vejen. 

5.  Spejderne er endelig nået frem til 
grænsen, og det land de flygtede til. 
Men de kan ikke bare komme ind -de 
skal have asyl. Det skal de argumen-
tere for – hver spejder skal finde på 
fem gode grunde til at få asyl. Og 
lære sproget (at tælle til 10 fx på 
fransk eller et andet sprog de ikke 
kan på forhånd – men som lederen 
kan/har fundet)  

 

 
Afslutning  
Snak om oplevelserne under flugten. Hvilke dilemmaer og diskussioner 
opstod i gruppen undervejs? Hvad gjorde I for at få alle med? 
 
Materialeliste 

• Se postlisten 
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Trin 4 – Hvordan vil vi gøre en forskel 
 
Introduktion  
Ud fra de forudgående trin og spejdernes viden i øvrigt skal spejderne 
dykke mere ned i, hvordan de kan gøre en forskel – som de ikke gør i 
forvejen. 
  

Aktiviteter  
Spejderne skal vælge hvilket engagement de vil gennemføre, også af-
hængigt af de lokale muligheder. 

- Deltage i en indsamling til fordel for Flygtningehjælpen 

- Være del af eller selv tilrettelægge en skraldeindsamling 

- Tilbyde sig som lektiehjælp, evt. til flygtninge 

- Eller noget helt andet der er med til at ændre verden 

Afhængigt af spejdernes modenhed, kan lederen have forberedt sig på 
nogle muligheder. Spejderne skal for hver mulighed forsøge at gøre 
klart, hvad det vil kræve af dem at gennemføre aktiviteten.  

Når det er klart for valgmulighederne, hvad der skal til, skal nogle spej-
dere tale for hver af mulighederne. Først derefter stemmes/vælges. 

 
Afslutning  
Var det nemt at blive enige om, hvad I skulle lave?  
 

Materialeliste 
• Ingen 
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Event – Vi gør en forskel 
 
Introduktion  
Aktiviteten skal gennemføres.  

 

Aktiviteter  
Aktiviteten er valgt under trin 4. 
 
Afslutning  
Vil I gøre mere i hverdagen fremover for at ændre verden?  Hvad? 
 

Materialeliste 
• Afhænger af valg af aktivitet 

 

 


