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 Programpatruljen 

 

 

December 2019 

Verdensmåls møde 

Aktiviteterne er lagt op til at køre sideløbende og med et rul på aktiviteterne for at 

alle kommer igennem de aktiviteter der er planlagt.  

Når mødet er slut, har alle fået ”verdensmålsmærket” (fås i spejdersport) 

Varighed: Halvanden time 

Materialer: 

o Papir 

o Blyanter 

o Kulstøv 

o Sand 

o Grus 

o Sten 

o Beskidt vand 

o Gamle mælkekartoner 

o Kopper 

Intro og opstart (0:00-0:10) 

Mødet starter som man normalt ville gøre 

Spejderne, har på verdensplan forpligtet sig i samarbejde med andre 

ungdomsorganisationer om at leve op til 17 mål for bæredygtig udvikling, som 

rummer både økonomisk, økologisk og social bæredygtig udvikling. Det er mål som 

er sat for at opnå et reelt mål. Ungdomsorganisationerne er gået med, fordi det er 

dem der er med til at sætte dagsordenen. 

Samtidig, taler det meget godt ind i hele spejderideen om medborgerskab og at 

efterlade verden en smule bedre end vi fik den. For at sørge for at alle har lige 

adgang til de samme ressourcer og muligheder i livet, for at kunne højne 

levestandarden for alle. 
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Hvem eller hvad er jeg? (20 min) (0:10- 0:30): 

Aktivitet (15 min) 

Spejderne, får 7 papirer og får nu 3 minutter til at skrive eller tegne (alt efter 

alder) 7 kendetegn ved dem selv.  

Derefter samles de i en stor og en lille cirkel, med ansigtet ud imod hinanden. Den 

inderste cirkel, får nu 1 minut til at forklare en af tingene. Det vigtige er at 

pointere, hvorfor det er vigtigt for dem. Derefter er det personen i den yderste 

cirkels tur. Derefter rykker den inderste cirkel til højre og den yderste bliver. Det 

gør man syv runder. 

Refleksion (5 minutter) 

Hvem vi er og hvad vi viser frem, har en stor betydning for hvad vi ser. 

Er der noget om dig du har valgt ikke at fortælle? 

Er der forskel på hvad vi viser frem til vores spejderkamerater eller til fremmede? 

Er der nogen ting som vi viser frem, som man i andre lande ikke ville vise frem eller 

fortælle? 

Materialer: 

o Papir 

o Blyanter 

 

Rent vand (20 min) (0:30-0:50) 

I Danmark har vi adgang til noget af verdens reneste vand i vandhanen og det er 

egentlig et ret stort privilegium, da det i mange områder af verden ikke er en 

selvfølge at have adgang til dette. 

 

Spejderne, skal nu i gang med at lave sit eget vandfilter, som skal bruges til at lave 

det beskidte vand til drikkevand. 

De begynder at fylde de rengjorte mælkekartoner med filtermaterialer, startende 

med kulstøv i bunden, derefter grus og til sidst et lag af sten. 

Der laves et hul i toppen så den kan hænges op. 
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I det ene hjørne laves et hul så vandet stille og roligt kan løbe ned i koppen. Det 

er vigtigt at det løber langsomt ift. filtrering. 

De forskellige lag, filtrerer aktivt urenheder væk fra vandet.  

Husk regntøj, da spejderne godt kan blive lidt våde 

Materialer: 

o Kulstøv 

o Sand 

o Grus 

o Sten 

o Beskidt vand 

o Gamle mælkekartoner 

o Kopper 

Privelegieræset (20 min) (0:50-1:10) 

Aktiviteten starter med at rollekortene fordeles imellem spejderne, de får nu 5 

minutter til at bygge en historie op om deres karakter og deres livssituation.  

De opstilles nu på en linje på en afmærket bane og bliver instrueret i at tage et 

skridt frem når udsagnet passer til deres karakter. Udsagnene er positive livsvilkår. 

Vi kommer med et par eksempler: 

Når alle udsagn er blevet læst op, beder du spejderne orientere sig omkring sig. Du 

beder et par stykker af dem (både forrest og bagerst) fortælle deres rolle og hvilke 

vilkår de har tillagt personen. 

Nu går startskuddet og dem der har haft mange privilegier, oplever selvfølgelig at 

det er en fordel at være foran fra start. 

Efter løbet, er der tid til en snak om hvilke privilegier man kan have og hvordan det 

skaber en fordel for ens liv. 

Eksempler på Roller: 

• Du er en arbejdsløs alenemor i Danmark. 

• Du er en 22-årig kvinde, som studerer i Danmark og bor på kollegie. 

• Du er en 49-årig tyrkisk indvandrer boende i Gellerup. 

• Du er en 22-årig mand, som studerer ved et universitet i Mexico City. 

• Du er en teenagedreng boende i Bamako - den største by i Mali, som ligger i 

Vestafrika. 
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• Du er en 22-årig mand, som studerer ved Yale University i USA. 

• Du er en hjemløs muslimsk mand i København. 

• Du er direktør i en stor international virksomhed. 

• Du er en 12-årig pige i Danmark og bor i et villahus med dine forældre og 2 

søskende. 

• Du arbejder på en tøjfabrik i Cambodia med 12 års erfaring. 

• Du er søn af en ambassadør i Kina. 

• Du er arbejdsløs alenefar i Danmark. 

• Du er en 32-årig kvinde fra Saudi Arabien. 

• Du er en afroamerikansk mand fra Detroit i USA 

Eksempler på spørgsmål: 

• Du har aldrig oplevet seriøse pengevanskeligheder. 

• Du bor i en anstændig bolig med adgang til telefon og TV. 

• Du oplever, at din tro, religion og dit sprog er respekteret, hvor du bor. 

• Du oplever, at din mening om politiske og økonomiske emner er vigtige og 

lyttes til. 

• Du er ikke bange for at blive stoppet af politiet. 

• Du har fået morgenmad denne morgen. 

• Du ved, hvor du kan søge råd og hjælp, hvis du har brug for det. 

• Du har aldrig følt dig diskrimineret på grund af dit køn. 

• Du har aldrig følt dig diskrimineret på grund af din religion. 

• Du har aldrig følt dig diskrimineret på grund af din hudfarve. 

• Du kan få dækket dine sundhedsmæssige behov. 

• Du kan rejse på ferie minimum én gang om året. 

• Du kan stemme til lokale valg. 

• Du føler, du har et interessant liv og er positiv omkring din fremtid. 

• Du er ikke bange og bekymret for dine børns (eller fremtidige børns) 

fremtid. 

• Du kan blive forelsket i den person, du selv vælger. 

• Du kan bruge internettet. 

• Du har eller havde mulighed for at få hjælp til dine lektier, mens du gik i 

skole.  

• Du havde eller har adgang til gratis undervisning. 

Materialer 

o Rollekort. 
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Fælles afslutning (20 minutter) (1:10-1:30) 

Afrunding af dagens program. Lidt tid til at tale om hvilke tanker dagens program 

har sat i gang om hvordan ens eget liv er ift. unge ude i verden. Hvordan kan vi 

aktivt gøre noget for at sætte mere fokus på levevilkår og hvordan kan vi leve mere 

bæredygtigt i hverdagen? 

 

Beskeder og afslutning som I plejer 


