
1

Er du 100 % spejder?

Seniorspejdere – Trin for trin
 
I dag bliver der stillet mange krav til unge. Er kravene i dag anderledes end dem der blev 
stillet for 100 år siden? Hvilke krav stiller vi til hinanden i vores spejderfællesskab?
 
I dette mærke skal seniorspejderne sættes på prøve. De skal udfordres i de spejderprøver, 
der var hverdagen for spejderne på deres oldemødres tid – og de skal udvikle en moderne 
spejderprøve, samt vurdere om det med prøver er en god metode til at udvikle gode spejde-
re.
 

Trin 1 - Optagelsesprøven
Forberedelsen til optagelsesprøven udgjorde en stor del af spejderlivet for piger, der ger-
ne ville være spejdere i 1920’erne. Der blev trænet hårdt i mange forskellige discipliner. I 
dag skal I se om optagelsesprøvens emner og opgaver, også er en udfordring for moderne 
pigespejdere.
 
SANGE:
12 - Det er underligt at tænke på
14 - Ja, vi er danske spejdere

Aktiviteter
KAST JER UD I OPTAGELSESPRØVEN:
Seniorspejderne får 10 min til at læse 3. klassesprøven (optagelsesprøven) fra 1920 igennem 
i fællesskab. Se bilag 1. Herefter skal de løse så mange af prøvens opgaver som muligt på 90 
min.
Lederne skal på forhånd finde de nødvendige materialer frem.
 
HJÆLPEMIDLER
Seniorspejderne må bruge alle de hjælpemidler, de overhovedet kan - velvidende, at jeres 
oldemødre, der var spejdere i 1920’erne og 1930’erne, ikke havde de samme hjælpemidler 
til rådighed. Undervejs skal I notere, i hvilke situationer I benyttede “nye” hjælpemidler, samt 
hvordan de hjalp jer. 
 
Afslutning
Hvad fik I ud af at tage prøve på den måde, I gennemførte den på? Hvad tror, I jeres ol-
demødre ville have tænkt om den måde, I gennemførte prøven på?
 
Materialer

• Papir, blyant, knapper, sygrej, stof, snøre, en seng, lagen, dyne og pude   
 med betræk, remedier til båltænding, knobreb, genstande sat op langs en  
 rute, bilag 1
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Trin 2 – Skal vi prøve noget i dag?
I dag arbejder De grønne pigespejdere ikke længere med prøver, men derimod tager vi 
mærker. Er det en bedre måde at gøre piger og kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres 
fulde potentiale? Eller ville en moderne spejderprøve give mening for jer?
 
SANGE:
18 - syng med os du danske vind
27 - I got the B-P spirit

Aktiviteter
DEN MODERNE SPEJDERPRØVE:
Lad pigerne se på de tre prøver, der blev udgivet i 1920. Bilag 2.
Patruljen skal diskutere følgende: Hvad tror I, målet med den var? Hvad var det meningen, at 
spejderne skulle lære ved at arbejde med prøven?
 
Find i fællesskab frem til, hvad målet med en “moderne” spejderprøve skulle være.
Målgruppen for jeres moderne spejderprøve skal være spejdere, der er 1-2 år yngre end jer.
Lad jer inspirere af bilag 3, hvor I finder De grønne pigespejderes mission, vision, strategi og 
formålsparagraf, spejderlov- og løfte samt de 8 pigespejderværdier.
Hvorfor kunne det være en god ide med en moderne spejderprøve? Hvad skal den enkelte 
spejder have ud af at gennemføre en spejderprøve, og hvornår i spejderlivet skal en sådan 
spejderprøve ligge?
 
SÆLG IDEEN:
Når I har nedskrevet jeres bud på målet for en moderne spejderprøve, så skal dele jer i to 
hold. Det ene hold formulerer i fællesskab en kort tale, som skal overbevise de andre om det 
vigtigt at holde fast i spejderprøven, som den så ud i 1920.
Det andet hold formulerer ligeledes i fællesskab en kort overbevisende tale om, at det er på 
høje tid at lave en 2020-spejderprøve, som har fokus på det, I har formuleret som et nyt 
mål. De to grupper mødes, og en fra hver gruppe holder gruppens tale.
 
IDEER TIL DEN MODERNE SPEJDERPRØVE:
Når talerne er afholdt, skal I alle lave en brainstorm, hvor hver pige skal skrive ned, hvad hun 
synes kunne være ideer til “den perfekte spejderprøve anno 2020”. 
 
Husk igen at aktiviteterne skal medvirke til at opfylde mission, vision, strategi og formål.
 
Alle ideer samles og gemmes til næste trin. 
 
Afslutning
Hvad kan vi tage med fra den gamle spejderprøve, som er godt, og hvad kan vi i dag gøre 
bedre?

Materialer
• Papir, skriveredskaber, bilag 2 og 3.
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Trin 3 – Hvad skal vi prøve i dag?
På sidste trin formulerede seniorspejderne deres bud på et mål for en moderne spejderprøve. 
På dette trin skal seniorspejderne udvikle spejderprøven færdig og gøre klar til at kunne tage 
prøven.
 
SANGE:
21 - Alverden kalder det væmmeligt
219 - En dygtig én

Aktiviteter 
AFSLUTNING PÅ BRAINSTORM:
Lad seniorspejderne se på deres brainstorm fra sidste trin og tilføje flere ting, hvis de er 
kommet i tanke om noget siden sidst.
Nu skal seniorspejdernes gruppere deres brainstorm og finde de emner/spejderdiscipliner, 
der skal indgå i deres moderne spejderprøve.
 
Herefter skal pigerne formulere de konkrete krav til spejderprøven.
 
I Bilag 4 findes et skema som kan hjælpe seniorspejderne til at vælge aktiviteter med den 
rette sværhedsgrad til deres prøve.
 
I skemaet er der plads til at skrive emnet/disciplinen i venstre kolonne og herefter finde på 
tre aktiviteter, der alle passer til emnet. Seniorspejderne skal finde på en aktivitet, der ville 
være meget let at løse, eller som de allerede kan. De skal derefter finde på en aktivitet, der 
ville være meget svær at løse, eller som kræver rigtig meget øvelse. Til sidst skal de så finde 
på den gode aktivitet, der ligger et sted mellem den meget lette og meget svære aktivitet.
Der kan godt være mere end én aktivitet til hver disciplin, hvis seniorspejderne synes det.
Patruljen kan eventuelt arbejde i mindre grupper og dele disciplinerne op mellem sig.
 
Til sidst skal alle de valgte aktiviteter samles, og patruljen ser på deres moderne spejderprø-
ve som en helhed. Ser den god ud? Er aktiviteterne med til at opfylde det mål, som I har sat 
for jeres spejderprøve?
 
GØR KLAR TIL PRØVEN:
Nu skal I skrive instruktioner om hver del af spejderprøven. Hvilke materialer skal bruges, og 
hvordan skal man gøre for at løse opgaven. Forestil jer, at I skriver til en patruljeleder, der 
skal forberede prøven, så hendes patrulje kan tage den.
 
DIPLOM:
Når en spejder gennemførte en prøve i 1920, fik hun et eksamensbevis.
Seniorspejderne skal nu lave et diplom eller bevis, som de kan få, når de har klaret deres 
prøve.
 
Afslutning
Når en spejder har gennemført jeres spejderprøve, hvad har hun så lært? Har I selv fået nye 
perspektiver på spejderlivet ved at lave jeres moderne spejderprøve?

Materialer
• Papir, skriveredskaber, karton, bilag 4.
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Trin 4 – Forbered jer til prøven
Finalen til dette mærke er at bestå jeres egen prøve.
Derfor kan I bruge dette trin på at forberede jer til de forskellige discipliner.
 
SANGE:
13 - Grønne pi’r
20 - Vi er seje, grønne piger

Aktiviteter
FORBEREDELSE:
Hver seniorspejder skal forberede sig til at kunne bestå deres egen moderne spejderprøve. 
Det er forskelligt fra pige til pige, hvad der skal øves på, og det afhænger jo også i høj grad 
af, hvordan deres moderne spejderprøve ser ud.
 
Som leder skal du støtte dine piger I at øve sig. Det kan være svært at forberede sig på dette 
trin, da du jo ikke kan læse op på prøven før seniorspejderne har lavet den.
Hos De grønne pigespejdere arbejder vi med mange forskellige metoder til at udvikle færdig-
heder og opnå nye kompetencer. Når seniorspejderne skal øve sig på opgaverne i deres egen 
spejderprøve, kan du foreslå dem at benytte disse metoder:

• Arbejde i små grupper
• Veksle mellem samarbejde og individuelt arbejde
• Reflektere undervejs
• Løb og leg
• Spørge en ekspert

Afslutning
Er I klar til prøven?
 
Materialer

• Afhænger af de valgte aktiviteter
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Finale – Klarer I prøven?
Finalen er at seniorspejderne skal bestå deres egen udgave af en moderne spejderprøve.
 
Patruljen planlægger en dag eller en weekend (alt efter hvilke aktiviteter der indgår i spejder-
prøven), hvor alle gennemfører spejderprøven.
 
Alle patruljens medlemmer skal klare alle opgaver for at gennemføre prøven.
 
Patruljen deler sig i to hold, som vurderer om den anden del af patruljen har gennemført spej-
derprøven på til fredstillende måde.
 
Afslutning
Patruljen skal i fællesskab vurdere, hvordan de synes prøven spejderprøven er gået. Skriv jeres 
erfaringer ned og sende både jeres spejderprøve og jeres evaluering til info@pigespejder.dk 
Skriv i emnefeltet, at det drejer sig om Den moderne spejderprøve.
 
X
X’et fås ved at få nogle spejdere fra en anden gruppe til at tage jeres prøve. Husk at give dem 
deres diplomer, hvis de består.
X’et kan også fås, hvis I består en moderne spejderprøve, som nogle andre seniorspejdere har 
udviklet.
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ER DU 100% SPEJDER - SENOIERE 

 

BILAG 1 

 

3. klassesprøve: 

3. klassesprøven (Optagelsesprøven) var for mange pigespejdere, det der fyldte det meste af 

deres første tid som spejdere. I en bog fra 1920 står: 

“Pigen er med i troppens arbejde i mindst 8 uger, hvor hun undervejs øver sig på nedenstående 

punkter. Når prøven er bestået, kan hun kalde sig spejder og bære uniform”. 

  

Prøven omfatter: 

Spejderloven 

Spejderkundskab (Spejdertegnene, Gradstegn, Hilsen og Kendskab til Korpsets Organisation) 

Dannebrog (Historie, Dimensioner etc.) 

Kunne 5 Sange udenad. 

Stoppe Strømper, sy Knapper og Hægter i og lappe mindre Huller. 

Under Patruljeførerens Vejledning at have syet sin egen Bluse 

Kunne rede en Seng ordentligt. 

Kunne tænde et bål. 

5 Knobe (Raabaandsknob, Flagknob, dobbelt Halvstik, Tømmerstik og Slyngestik). 

Kunne gøre Rede for Iagttagelser, gjorte paa en Strækning af 300 m tilbagelagt i alminelig 

Marchtakt. 

Optagelsesprøven aflægges for tropføreren med Patruljeføreren som Eksaminator” 

Uddrag fra s. 18-19 i “Korpsvedtægter for K. F. U. K. Spejderne i Danmark”, 1920 

 

Her er et forslag til opgaver, der kan vise, om en seniorspejder kan bestå prøven: 

Kunne sige spejderlov og løfte udenad 

Kunne tegne korpsets opbygning 

Kunne gøre honnør og give venstrehåndshilsen 

Kunne Dannebrogs historie i korte træk 

Kunne de vigtigste flagregler 

Kunne 5 sange udenad 

Kunne sy en knap i sin uniform eller sy et mærke på 

Kunne sy fx en pose med snøreluk 

Kunne rede en seng 

Kunne tænde et bål 

Kunne de 5 nævnte knob 

Kunne finde og huske opstillede genstande langs en rute på 300 m. 
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ER DU 100% SPEJDER - SENIORER 

 

BILAG 4 

 
Her er et skema som kan hjælpe jer med at vælge den helt rigtig aktivitet for hvert emne i jeres 

moderne spejderprøve. 

 

Ud for hvert emne skal I starte med at blive enige om en meget let og en meget svær aktivitet. 

Dette skal ikke tage lang tid. 

Herefter skal I blive enige om en god aktivitet, der er midt mellem for nem og for svær. Denne 

aktivitet skal med i jeres prøve, så brug tid på at blive enige. 

 

Emne:  

En meget let aktivitet, der 

kan klares af alle næsten 

uden at øve sig 

En passende aktivitet, der 

kræver at man øver sig, men 

alle kan lære det. 

En meget svær aktivitet, 

der kræver at man øver sig 

rigtig meget 
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Her er et eksempel: 

 

Emne: Overnatte udendørs 

En meget let aktivitet, der 

kan klares af alle næsten 

uden at øve sig 

En passende aktivitet, der 

kræver at man øver sig, men 

alle kan lære det. 

En meget svær aktivitet, der 

kræver at man øver sig 

rigtig meget 

 

Sov en nat i telt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byg en bivuak og prøv at sove 

i den en nat, hvor vejret er 

dårligt. 

 

Overnat en hel måned i en 

bivuak du selv bygger et nyt 

sted hver nat 
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ER DU 100% SPEJDER - SENIORER 

 

BILAG 3 

 
Her kan I finde forskellige oplysninger om grundlaget for De grønne pigespejdere, som kan hjælpe 

jer til at udvikle en moderne spejderprøve. 

 

Mission 

De grønne pigespejdere gør piger og kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde 

potentiale. 

 

Vision 

De grønne pigespejdere giver piger mod og sætter verden i bevægelse. 

 

Strategi 
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Formålsparagraffen: 

 

De grønne pigespejderes spejderløfte- og lov lyder:  

Som spejder lover jeg at gøre mit bedste for at ære Gud ved at leve efter hans vilje. 

 

Derfor skal en pigespejder: 

 

Tale sandhed 

Stifte fred 

Dele med andre 

Være en god kammerat 

Værne om naturen 

Vise hensyn og hjælpe andre 

Leve i hjem og samfund med kærlighed og omtanke 

 

Spirernes motto  

”Vi vil hjælpe hinanden og dele med andre”  

 

Grønsmutternes motto  

”Vi vil stå sammen. Vi vil gøre vort bedste”  

 

Det internationale motto  

”Vær beredt” 

 

“Formålsparagraffen” fra De grønne pigespejderes vedtægter. 

Korpsets formål er at drive spejderarbejde i overensstemmelse med spejderloven og det 

internationale spejderløfte og at forkynde evangeliet for spejderne i overensstemmelse med den 

evangelisk-lutherske bekendelse.  

 

Pigespejdernes grundværdier: 

Udvikling af piger og kvinder 

Vi er en dynamisk organisation for piger og kvinder. Hos De grønne pigespejdere bliver vores 

medlemmer i stand til at bidrage til andres og egen udvikling. Vi udvikler stærke fællesskaber og 

udvikler os i samspil med andre. I trygge rammer og i samspil med rollemodeller får pigespejdere 

gradvis flere udfordringer – altid i øjenhøjde med den enkelte pigespejder og med blik for den 

enkeltes udvikling. 
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Rummeligt og forpligtende fællesskab 

De grønne pigespejdere er et fællesskab, hvor der er plads til alle, og hvor alle har et ansvar for 

fællesskabet. Vi er stærkere sammen og har brug for hinanden, for at vores vision kan lykkes. Vi 

skaber et trygt rum, hvor der er plads til at udfolde sin identitet, afprøve sig selv og hvor der er 

plads til at fejle. Vi har forventninger til hinanden og inddrager alle i fællesskabet. 

Pigers frirum 

I et stærkt pigefællesskab tør piger mere og andet end i andre sammenhænge. Hos De grønne 

pigespejdere skaber vi rammer, der giver piger lyst til og mulighed for at udfolde sig frit og opbygge 

gode relationer. Det giver frirum til, at de kan styrke deres selvværd, udvikle deres identitet og opnå 

selvstændighed. Vi styrker piger i deres tro på, at de kan, hvad de vil, og inspirerer dem til at sætte 

vilde mål. 

Friluftsliv og natur 

Friluftsliv danner rammen om De grønne pigespejderes aktiviteter. Naturen giver de optimale 

betingelser for et udfordrende pigespejderliv, og sådan skulle det gerne blive ved med at være. Som 

pigespejdere er vi forpligtet på at værne om naturen, og derfor indtænker vi bæredygtighed i vores 

virke. 

Demokratisk dannelse 

Vi er en demokratisk organisation, der gør vores medlemmer i stand til at deltage i demokratiet både 

i og uden for organisationen. Som medlem har du valg- og stemmeret til samtlige poster hos De 

grønne pigespejdere. Hos os handler demokrati ikke blot om en stemme ved et valg, men om den 

løbende dialog og indflydelse på det daglige spejderliv. 

Initiativ, handlekraft og engagement 

Som pigespejdere tør vi handle og tage initiativ. Vi møder verden med nysgerrighed, optimisme og 

mod. Vi engagerer os i hinanden og vores medmennesker, og tager aktivt del i at løse lokale og 

globale udfordringer som ansvarlige verdensborgere. 

Kristent fundament 

De grønne pigespejdere har et evangelisk-luthersk fundament, hvilket betyder, at vi samarbejder 

med folkekirken og bygger på kristne værdier såsom etik, ærlighed, tolerance, tilgivelse, omsorg og 

kærlighed.  
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Pigespejdere får en forståelse for, hvad tro og kristendom er – det får de gennem voksne, der tør tale 

om tro og tvivl, og gennem samtaler og aktiviteter, der giver pigespejderne mulighed for at tænke 

over tilværelsens store spørgsmål. 

Uformel læring og aktiviteter 

Hos De grønne pigespejdere udfordres og lærer piger og kvinder gennem leg, dialog og 

problemløsning tilpasset aldersgruppen. Vi fokuserer på at skabe udfordrende og spændende 

læringsmiljøer, der udvikler piger og kvinder. I vores uddannelse og aktiviteter har vi ikke fokus på 

resultatet, men på hvorfor vi gør det, hvordan vi gør og hvad vi gør. 
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ER DU 100% SPEJDER - SENIORER 

 

BILAG 2 

 
PRØVERNE: 
3. Kl Prøven (Optagelsesprøven)  

Pigen er med i troppens arbejde i mindst 8 uger, hvor hun undervejs øver sig på nedenstående 

punkter. Når prøven er bestået kan hun kalde sig spejder og bære uniform. 

  

Prøven omfatter: 

Spejderloven 

Spejderkundskab (Spejdertegnene, Gradstegn, Hilsen og Kendskab til Korpsets Organisation) 

Dannebrog (Historie, Dimensioner etc.) 

Kunne 5 Sange udenad. 

Stoppe Strømper, sy Knapper og Hægter i og lappe mindre Huller. 

Under Patruljeførerens Vejledning at have syet sin egen Bluse 

Kunne rede en Seng ordentligt. 

Kunne tænde et bål. 

5 Knobe (Raabaandsknob, Flagknob, dobbelt Halvstik, Tømmerstik og Slyngestik). 

Kunne gøre Rede for Iagttagelser, gjorte paa en Strækning af 300 m tilbagelagt i alminelig 

Marchtakt. 

Optagelsesprøven aflægges for tropføreren med Patruljeføreren som Eksaminator 

 

2. Kl. Prøven.  

Denne Prøve kan først tages mindst 3 Maaneder efter Optagelsesprøven.  

 

Den omfatter:  

1) Kende Kompassets 32 Streger og finde Nord ved Hjælp af Ur, Sol og Landsbykirker.  

2) Kende Signaturerne paa et Generalstabskort, Størrelse 1:20.000  

3) Have Sikkerhed i Semaforesystemet 

4) Kende sin By og de vigtigste Forbindelsesveje 

    til Omegnen, For Københavns Vedkommende 

    Hovedgader og Sporvejslinjer. 
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5) Tilbagelægge 500 m paa 15 Minutter og gøre 

 

 

 

 

 

 

 

    nøjagtig Rede for de der gjorte lagtagelser.  

6) I Kims Spil huske 10 af 15 Ting efter 1/2 Minuts 

    Betragtning.  

7) Kunne lægge en Forbinding og et Omslag 

    paa forskellige Legemsdele, kunne standse en 

    Blødning paa Arme og Ben. vide Besked med 

    hvorledes man løfter og transporterer en syg. 

8) Lave Cacao, The og Grød, kunne koge og 

    spejle Æg over et Baal, hun selv har tændt 

    i Terrænet. 

9) Kunne 10 Sange udenad. 

    Prøven aflægges for Tropføreren med Patruljeføreren 

    som Eksaminator. 

 

1. Kl. Prøven  

Denne Prøve kan først afsluttes 

efter mindst 8 Maaneders dadelfri Tjeneste som 2. Kl. Spejder, eller af Spejdere, der af særlige 

Grunde indstilles dertil af Tropføreren. 

 

Prøven omfatter: 

1) Kokkermærket  

2) Vaskermærket.  

3) Kendskab til de vigtigste af Menneskets knogler og Led; Kunne anlægge en Forbinding for 

Benbrud og Forstuvning, Give kunstigt Aandedræt og behandle en Forbrænding og Forfrysning.  

4) Kende 10 vildtlevende Pattedyr, 25 Fugle. 10 Sommerfugle, 25 viltvoksende Planter, 12 

Skovtræer samt de 4 konrsorter 

5) Kende følgende Stjernebilleder: Karlsvognen, Orion, Cassiopeja og ud fra disse finde: 

TvilIingerne, Sirius og Syvstjernen.  
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6) Kende sin Bys eller sin Omegns Historie og Administration og kunne være fører for fremmede     

   (en 1. Kl. Spejder i København maa altidi være forsynet med en Gadefortegnelse, samt kunnee    

   alarmere Ambulance (Læge), Brandvæsen og Politi.  

7) Tilbagelægge 5 km efter et Kort i ukendt terræn og 3 km uden kort med opgived Rute og Mål    

   og tegne en forstaaelig Kortskitse af den tilbagelagte Rute. 

8) Maale et Træs Højde, et Vandløbs Bredde og en Vejlængde med højst 20 pct. Fejl.  

9) Kunne give Signalement af et Menneske efter 1/2 Minuts Betragtning.  

10) Svømrne 100 m fri Svømning og kunne bjerge en Kammerat 25 m. Hvor de stedlige Forhold    

    forhindher det, sættes en Løbeprøve (2 km paa 15 Minutter); hvor lægeattest forbyder det,   

    bortfalder denne Prøve.  

11) Have sikker Færdighed i Cykling, Skøjteløb eller Roning.  

12) Kunne afsende og modtage Signaler efter Toflagssystemet med en hastighed af 24 Bogstaver i  

     Minuttet.  

 

1. Kl. Prøven aflægges for en Eksamenskommission bestaaende af Patruljeføreren og Trop føreren 

samt en af Divisionschefen udpeget Censor. Tropføreren er Eksaminator. 

 

 


