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Spirer: Sammen ændrer 
vi verden 
 

Formål 
I mærket skal spirerne 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 FNs 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  
FNs verdensmål er indsat nederst i materialet, men det kan være en for-
del 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 supplerende 
til dette mærke.   

Til dette mærke skal lederne også kende til Spejderhjælpen og princip-
perne bag.  

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

Trin 1  
Verden er uretfærdig. 

Trin 2  
Verdensmål, hvad vil vi gerne lave om. 

Event  
Sammen ændrer vi verden, vi deler. 
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Trin 1 – Verden er uretfærdig 
 
Introduktion  
På dette trin skal spirerne introduceres til, at der er problemer i verden, 
at den ikke er retfærdig, gennem små lege.  

 

Aktiviteter  
Uretfærdig stafet: I to hold skal der på tid transporteres vand fra en 
balje/spand til en anden. Det ene hold skal blot løbe frem og tilbage 
med en kop. Det andet hold skal have et tørklæde om hofterne, en pose 
mel på hovedet og et barn på armen (dukke eller evt. fyldt 1,5 l. flaske). 
Det ene hold repræsenterer mænd det andet kvinder – det skal I ikke 
sige, inden legen går i gang. Kan spirerne regne det ud? 

Snak om, at det jo tit er sådan, at verden er mere uretfærdig for kvin-
der/piger, især i fattige lande.  

FNs verdensmål: Du skal inden have printet de 17 verdensmål i farver, 
på hver sit A4 ark. Fordel målene mellem spirerne og lad dem lime dem 
op på karton og klippe dem ud som puslespil. Så bytter spirerne og prø-
ver hinandens puslespil. Når de alle er samlet, snakker I om, hvad der 
står på dem – kan de gætte det ud fra billederne, hvis de ikke kan læse? 

Diskrimineringslegen: Inddel spirerne i to grupper baseret på nogle 
generelle kriterier som højde, alder eller lignende. Fortæl dem, at det 
kun er den ene gruppe, der må være med i den næste leg (en af spirer-
nes yndlingslege), fordi de andre er anderledes. Det skal kun være en 
kort leg. 

 
Afslutning  
Få en grundig snak om uretfærdighed ud fra de lege, I har leget, og FNs 
verdensmål.  

 

Materialeliste 
• 4 spande/baljer 

• 2 kopper 

• En pose mel 

• En dukke/fyldt 1,5 l fla-
ske 

• Farveprint af FNs ver-
densmål 

• Karton  

• Lim 

• Sakse 
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Trin 2 – Verdensmål, hvad vil vi gerne lave om 
 
Introduktion  
I tager udgangspunkt i verdensmålene. Måske skal de samlede puslespil 
limes på endnu et stykke karton og hænges op? Spirerne skal se ver-
densmålene og lave aktiviteter med udgangspunkt i enkelte af dem.  

 

Aktiviteter  
Kvalitetsuddannelse: Uddannelse og dermed skole er rigtig vigtig for 
at sikre rettigheder og et liv uden fattigdom. Når børn går i skole, kan 
de bedre tjene penge, når de bliver voksne. I Danmark er vi heldige, at 
alle går i skole. I lærer nyt i skolen, men I kan også lære nyt til spejder 
og af hinanden? 
  
Lad spirerne vælge en (spejder) ting, de gerne vil lære og lær dem den 
(at binde tørklædet, et knob, tænde et bål eller). Lad også spirerne hver 
vælge/fortælle om en ting, de allerede er gode til, og lad dem lære den 
til en af deres spireveninder, som gerne vil lære lige netop det.  
 
Spejderhjælpen: Spejderhjælpen er en fond, der er stiftet af de dan-
ske spejderkorps. Fondens formål er at støtte projekter til fordel for 
nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn både i Danmark, herunder 
Grønland, og uden for landets grænser. Fondens penge tilvejebringes 
ved en årlig Spejderhjælpsuge, hvor spejderne mod betaling tilbyder en 
arbejdsindsats, der ubeskåret går til fonden. 
 
I skal fortælle spirerne om spejderhjælpen og hvad pengene går til i år. 
Måske gennemføre en aktivitet med udgangspunkt i det materiale, der 
er er udarbejdet fra spejderhjælpen. 
 
Endelig skal spirerne have at vide, hvad de skal gøre for at hjælpe med 
til at støtte det projekt. Mange aktiviteter kan give en indtægt til spej-
derhjælpen, afhængigt af jeres lokale forhold. Måske kan spirerne sælge 
noget af deres eget legetøj på et lokalt bagagerumsmarked? Måske kan 
de sælge blomster eller? 
 
Afslutning  
Snak med spirerne om uretfærdighed og det selv at gøre en indsats for 
at ændre verden.  

 

Materialeliste 
• Afhænger af valg af læringsaktiviteter 
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Event – Sammen ændrer vi verden, vi deler 
 
Introduktion  
I skal gennemføre jeres aktivitet til fordel for spejderhjælpen. Det I tje-
ner, skal I dele med andre, I skal faktisk give det til spejderhjælpen.  

 

Aktiviteter  
Jeres aktivitet til fordel for spejderhjælpen.  
 
Afslutning  
Lad spirerne snakke om, hvad det betød for dem at gøre noget for an-
dre. Vi hjælper andre, men får vi det måske også selv en lille smule 
bedre?  

 

Materialeliste 
• Afhænger af aktiviteten 

 

 

 


