
Inspiration til skolebesøg under 
Den lille spejderuge



Indholdsfortegnelse

Indledning til hæftet...................................................1

Tips og tricks til skolebesøg..................................2

Besøg: 15 minutter..........................................................3

Besøg: 30 minutter.........................................................4

Besøg: 45 minutter.........................................................6

Besøg: 60 minutter.........................................................8



1

Indledning til 
aktivitetshæfte

Hvad er Den lille 
spejderuge?
Den lille spejderuge er et gratis tilbud til alle 

landets børnehaveklasser med aktivitetsmateri-

ale udarbejdet af frivillige grønne pigespejdere. I 

fem dage skal børnehaveklasseledere og elever 

udforske spejderlivet med oplevelser i det fri og 

derigennem styrke fællesskabet i klassen.

Den lille spejderuge ligger i uge 36 hvert år og 

falder dermed sammen med Naturens Uge, som 

er Danmarks Naturfredningsforenings og Fri-

luftrådets mærkedag for naturoplevelser. 

Hvorfor besøge en skole i for-
bindelse med Den lille spej-
deruge?
I forbindelse med jeres besøg kan I være med til 

at gøre Den lille spejderuge endnu mere levende 

for både eleverne og lærerne. Inviter eleverne på 

besøg til åbent hus i jeres gruppe i forbindelse 

med Naturens Dag, som altid er om søndagen i 

uge 36.

I dette hæfte finder I forslag til aktiviteter, som I kan lave i forbindelse med skolebesøg i 
anledning af Den lille spejderuge. Hæftet er et inspirationskatalog, og programmerne er 
planlagt efter besøg af forskellige varigheder.

På den måde øger I mulighederne for at få 

jeres spejdergruppe til at vokse med nye 

medlemmer, der er blevet introduceret til 

spejderlivet igennem Den lille spejderuge.

Hvordan får I kontakt til 
læreren?
Teamet bag Den lille spejderuge har sørget for 

at matche tilmeldte skoler med deres nærmeste 

spejdergruppe. Vi sørger for at videregive kon-

taktoplysninger på læreren til de grupper, der har 

en tilmeldt skole i deres nærområde. 

Vi håber, at dette inspirationshæfte vil være en 

hjælp for jer.

Har I brug for flere ideer 
end I finder her?
Så husk, at I kan tjekke pigespejdernes aktivi-

tetsbibliotek og finde sjove spejderaktiviteter, 

der passer til netop det, som I har lyst til at lave 

med eleverne: https://pigespejder.dk/aktiviteter/

sog-aktivitet/.

Spejderhilsner
Holdet bag Den lille spejderuge
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Tips og tricks til 
skolebesøg

Hvilke aktiviteter kan man 
lave?
Man kan som gruppe både lave nogle ekstra 

aktiviteter, der ikke er en del af Den lille spejderuge 

i forvejen, men man kan også deltage i spejder-

ugens planlagte aktiviteter. Hjælp for eksempel 

med at uddele spejdertørklæder til eleverne. 

Tag en snak med læreren om, hvilke aktiviteter de 

laver hvornår, så I kan finde ud af, hvad der giver 

mening for både jer, eleverne og læreren.

Skab synlighed med banner
Tag et banner med, når I besøger skolen. I frikvar-

tererne kan I stille jer i skolegården med banneret 

og skabe synlighed for resten af skolen. Så kan 

nysgerrige elever komme hen og stille spørgs-

mål og lære mere om pigespejderne. Husk også 

at have noget uddelingsmateriale til nysgerrige 

elever.

Hav spejdertøj og tørklæde på, så I er nemme at 

genkende. Det skaber også genkendelighed, når 

pigerne besøger jer i spejdergruppen.

Hvis I har nogle pigespejdere, der går på skolen, 

kan I opfordre dem til at tage deres tørklæder på 

den dag, der er besøg.

Husk uddelingsmateriale
Hav uddelingsmateriale med, så I kan invitere 

pigerne til at besøge gruppen. Suppler gerne med 

en besked til forældrene i Aula.

Uddelingsmaterialet er også vigtigt for andre nys-

gerrige elever, I møder på skolen.

Lad ældre pigespejdere fra 
skolen stå for besøget
Hvis gruppen har nogle pigespejdere i de ældre 

klasser på skolen, kan I få dem til at stå for besø-

get. Så behøver spejderlederne ikke at tage fri fra 

arbejde for at kunne være på skolen i deres ar-

bejdstid.

Et besøg på den lokale skole i forbindelse med Den lille spejderuge kan give rigtig meget 
værdi for jeres spejdergruppe. Her får du tips og tricks til at få mest muligt ud af besøget.
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Besøg: 15 minutter
Selvom I kun besøger klassen i kort tid, kan I sagtens nå at gøre et godt indtryk. Spejderråb 

er en sjov og hurtig aktivitet, som I kan lave sammen med klassen.

Præsentation
Præsenter jer selv, jeres spejdergruppe, og hvad I 

laver til spejder. Vis måske jeres spejdertørklæder 

frem og fortæl om, hvorfor I bruger tørklædet i 

grupperne – f.eks. ”det er med til at styrke vores 

fællesskab” eller ”spejdertørklædets tern viser, at 

vi er pigespejdere.” Lad eleverne stille spørgsmål 

til jeres præsentation, og til hvordan det er at 

være spejder.

Aktivitet: Spejderråb
I kan på ganske kort tid skabe rigtig god og sjov 

stemning ved at lære eleverne et klassisk spej-

derråb. Lær f.eks. nedenstående råb til eleverne: 

”Ja I ka’, Ja, I Ka’, Ja I ka’

Ih, hvor I ka’

Bra- Bra – Bra!

Bravo bravo – BRAVO!”

Hvis I har mere tid, kan I eventuelt opdele klassen 

i to hold og gøre som følger: 

Alle I klassen råber med stigende intensitet:  ”Ja I 

ka’, Ja I ka’, Ja I ka’”

Hold 1 råber: ”Ih, hvor I ka’”

Hold 2 råber: ”Bra, bra, bra!”

Alle i klassen råber: ”Bravo, bravo – BRAVO!” 

Spørgsmål til klassen
• Hvad synes I om råbene?

• Hvad tror I, at vi bruger råbene til, når vi er til 

spejder? (når I har hørt forskellige svar, kan I 

samle op og fortælle om, hvornår, hvordan 

og hvad råbene bruges til).

• Kender I til andre sjove råb?

Uddeling af materiale
Uddel materiale med invitation til besøg i spej-

dergruppen. Sørg gerne for at sige, at eleverne 

kan tage invitationerne med hjem til deres for-

ældre, og så kan de også samtidig introducere 

forældrene til de nye råb, som de har lært. 
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Besøg: 30 minutter
Selv på 30 minutter kan I lære eleverne nogle simple spejderfærdigheder, som de kan 

tage med sig videre og være stolte af. Når de har lært færdigheden, får de en succesop-

levelse, og hvor sejt er det ikke lige at lære at gøre noget selv for første gang? Nedenfor 

finder I eksempler på to aktiviteter, som I kan lave med eleverne. I den første aktivitet 

lærer eleverne at binde deres egne snørebånd og i den anden aktivitet lærer eleverne 

Præsentation
Præsenter jer selv, jeres spejdergruppe, og hvad I 

laver til spejder. Vis måske jeres spejdertørklæder 

frem og fortæl om, hvorfor I bruger tørklædet i 

grupperne – f.eks. ”det er med til at styrke vores 

fællesskab” eller ”spejdertørklædets tern viser, at 

vi er pigespejdere.” Lad eleverne stille spørgsmål 

til jeres præsentation, og til hvordan det er at 

være spejder.

Aktivitet 1: Lær at binde dine 
snørebånd
Som spejdere bruger vi knob til mange forskellige 

ting, og at binde snørebånd er bare én måde at 

bruge knob i praksis. Til denne øvelse kan elev- 

erne bruge deres egne sko (hvis de har snøre-

bånd), men sørg gerne for at medbringe noget 

ekstra snor. I kan bruge følgende lille historie som 

pædagogisk redskab:

Kaninen med de meget lange ører

”Der var engang en lille kanin med meget lange 

ører (de to ender af snørebåndet).

Kaninen ønskede sig inderligt nogle små korte 

ører (buk hvert snørebånd som en løkke). En dag 

den hoppede, kom den til at slå krølle på ørerne 

(bind en knude med de to løkker).

Nu er kaninen glad og har to fine, små ører! (sløj-

fen er bundet).”

Aktivitet 2: Kameler i sand-
storm
I kan også lave en klassisk spejderaktivitet, som 

skaber kendskab til de forskellige kompasretnin-

ger. Det eneste I skal bruge, er et skilt, der indike-

rer, hvor nord er.

Sådan gør I

1. Eleverne står spredt

2. I forklarer, at kameler altid vender ryggen til 

sandstormen og kryber sammen. Samtidig 

sørger I for at placere jeres nord-skilt, så alle 

ved, hvor nord er.

3. Så siger man: ”Sandstorm fra syd” og elever-

ne skal så vende sig med ryggen mod syd.

4. På denne måde fortsætter I med alle ver-

denshjørner

5. I kan eventuelt lave legen til en konkurrence, 

hvor de elever, der vender sig forkert, udgår 

af legen, så der til sidst kun er én tilbage, som 

har vundet. Hvis de sidste elever har helt styr 

på verdenshjørnerne, kan I lade de elever gå 

videre, som vender sigt hurtigst.
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Spørgsmål og snak

Aktivitet 1

• Var aktiviteten nem/svær? (hvorfor?/hvorfor 

ikke?)

• Hvad synes I om at have lært at binde jeres 

egne snørebånd?

Aktivitet 2

• Hvad var sjovest ved legen?

• Hvad tror I, at man kan bruge kompasretnin-

gerne til? (Efter at have hørt børnenes bud, 

kan I fortælle om, hvordan I bruger kompas-

retningerne til spejder).

Uddeling af materiale 
Uddel materiale med invitation til besøg i spej-

dergruppen. Sørg gerne for at sige, at eleverne 

kan tage invitationerne med hjem til deres foræl-

dre, og så kan de også samtidig vise forældrene, 

at de har lært at binde deres snørebånd eller at 

de har lært kompasretningerne.
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Besøg: 45 minutter
Når I har 45 minutter at gøre godt med, kan I nå at lave en lidt længere aktivitet med ele-

verne. I kan f.eks. lave en samarbejdsstafet med eleverne. Det er både sjovt og hyggeligt. 

Præsentation
Præsenter jer selv, jeres spejdergruppe, og hvad I 

laver til spejder. Vis måske jeres spejdertørklæder 

frem og fortæl om, hvorfor I bruger tørklædet i 

grupperne – f.eks. ”det er med til at styrke vores 

fællesskab” eller ”spejdertørklædets tern viser, at 

vi er pigespejdere.” Lad eleverne stille spørgsmål 

til jeres præsentation, og til hvordan det er at 

være spejder.

Aktivitet 1: Hønen lægger 
æg
Sådan gør I

1. Eleverne deles op i flere hold.

2. I en passende afstand foran hvert hold pla-

ceres en skål. Hvert hold får en stor kartoffel.

3. Nu skal holdene ”lægge æg”. Det gøres ved 

at den første i rækken tager kartoflen mel-

lem lårene og går/hopper hen til skålen. Her 

anbringes enden i en passende stilling over 

skålen, og eleven giver slip på kartoflen. 

4. Hvis den rammer ved siden af, samler hun 

kartoflen op og prøver igen. Når ægget er 

lagt, tager hun kartoflen op af skålen og 

skynder sig tilbage og giver den videre til den 

næste i rækken.

Aktivitet 2: Kryds og bolle på 
spejdermanér
Kryds og bolle er en god, gammel klassiker, men 

hvad nu, hvis man ikke har papir eller blyant lige 

ved hånden? Det er da intet problem. For man 

kan sagtens lege kryds og bolle med materialer 

fra naturen.

Sådan gør I

1. Eleverne bliver delt op 2 og 2.

2. Holdene skal derefter finde noget, der kan af-

mærke banen i 3x3 felter. De kan f.eks. bruge 

grene, som de lægger på jorden, eller også 

kan de tegne banen i jorden eller sandet.

3. Herefter skal eleverne finde tre ting, som de 

vil bruge som deres ”kryds” og ”bolle”. Det kan 

f.eks. være tre ens blade, tre sten, tre blomster 

eller lignende.

4. Nu er eleverne klar til at spille kryds og bolle 

på spejdermanér. Eleverne lægger på skift en 

ting i et felt, og når de har lagt alle deres tre 

ting, må de flytte en af tingene. Det gælder 

om at få tre på stribe enten vandret, lodret 

eller diagonalt.

5. Den, der først får tre på stribe, vinder.
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Spørgsmål og snak
Aktivitet 1

• Hvad synes I om legen?

• I kan snakke om, hvordan de samarbejdede 

om at komme i mål og fortælle om, hvordan 

man til spejder opbygger et fællesskab og 

har et godt samarbejde.

Aktivitet 2

• Har I spillet kryds og bolle før?

• Har I nogensinde spillet kryds og bolle uden 

papir og blyant?

Uddeling af materiale
Uddel materiale med invitation til besøg i spej-

dergruppen. Sørg gerne for at sige, at eleverne 

kan tage invitationerne med hjem til deres foræl-

dre, og så kan de også samtidig fortælle foræl-

drene om den sjove leg, spejderne lærte dem i 

dag.
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Besøg: 60 minutter
På 60 minutter kan I nå at lave en hel del med eleverne. Her finder du et par inspirerende 

spejderaktiviteter, som I kan lave under besøget, så I kan udnytte tiden fuldt ud.

Præsentation
Præsenter jer selv, jeres spejdergruppe, og hvad I 

laver til spejder. Vis måske jeres spejdertørklæder 

frem og fortæl om, hvorfor I bruger tørklædet i 

grupperne – f.eks. ”det er med til at styrke vores 

fællesskab” eller ”spejdertørklædets tern viser, at 

vi er pigespejdere.” Lad eleverne stille spørgsmål 

til jeres præsentation, og til hvordan det er at 

være spejder.

Aktivitet 1: Find skjulte klem-
mer og skriv dit navn
Denne aktivitet er både sjov og introducerer 

eleverne til en spejdertradition, hvor man skriver 

sit navn på en tøjklemme. Sørg for at have tøj- 

klemmer med, så der er nok til, at alle elever kan 

få en. Hav også gerne tuscher med, så eleverne 

kan skrive deres navne på klemmerne.

Sådan gør I

1. Gem klemmerne rundt omkring i skolegården 

2. Eleverne skal nu på klemmejagt i skolegården 

og finde en klemme hver.

3. Når eleverne har fundet en klemme, skal de 

skrive deres eget navn eller spejdernavn på.

4. Derefter kan de have klemmen på deres 

spejdertørklæde og bruge den resten af 

ugen.

Aktivitet 2: Omvendt kimsleg
Omvendt kimsleg er et sjovt huskespil, hvor elev- 

erne samarbejder om at løse en opgave. Husk at 

medbringe nogle viskestykker eller lignende, som 

eleverne kan bruge til at tildække de ting, som de 

finder.

Sådan gør I

1. Eleverne bliver delt op i små hold (f.eks. bliver 

patruljen delt op i to)

2. Det ene hold starter med at finde en række 

ting i naturen/skolegården og lægger dem 

under et viskestykke eller tæppe. Det andet 

hold får nu 1 minut til at kigge på tingene.

3. Klædet bliver lagt over tingene, og nu skal det 

andet hold ud at finde ting tilsvarende dem, 

som det første hold har fundet. Holdene kan 

tale internt om tingene og prøve at hjælpe 

hinanden med at huske, hvad der ligger un-

der klædet.

4. Når eleverne har fundet de ting, som de kan 

huske, lægger de dem foran klædet. Klædet 

bliver derefter løftet og holdene kan sam-

menligne tingene og se, hvor godt de har 

kunnet huske tingene.

5. De to hold bytter derefter roller og legen 

gentages.
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Spørgsmål og snak
Aktivitet 1

• Hvorfor er det smart at skrive sit navn på en 

klemme?

• I kan evt. tale om, hvordan I bruger tøjklem-

mer til spejder.

Aktivitet 2

• Var det svært at huske alle tingene? (hvorfor/

hvorfor ikke?)

• Kunne I hjælpe hinanden med at huske, hvad 

der lå under klædet?

Uddeling af materiale
Uddel materiale med invitation til besøg i spej-

dergruppen. Sørg gerne for at sige, at eleverne 

kan tage invitationerne med hjem til deres for-

ældre, og så kan de også samtidig vise foræl-

drene deres fine tøjklemme med navn på, som 

de selv har lavet. 


