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Temaramme
Forestil dig en verden, hvor vi har afskaffet fattigdom og 
stoppet sult. Alle mennesker har adgang til rent vand og 
sanitet, hvilket er med til at sikre sundhed og trivsel, og 
alle børn får en kvalitetsuddannelse. Piger og drenge kan 
udnytte deres fulde potentiale, fordi der er ligestilling 
mellem kønnene. Ved hjælp af fornuftige investeringer i 
bæredygtig energi og industri, innovation og infrastruktur 
har vi både skabt anstændige jobs og økonomisk vækst 
og opnået mindre ulighed. 

Vi lever i bæredygtige byer og lokalsamfund, og takket 
være en solid klimaindsats har vi bremset den globale 
opvarmning. Både livet i havet og livet på land trives igen, 
fordi vi har sikret ansvarligt forbrug og produktion. Sidst 
men ikke mindst kan alle mennesker leve trygt, fordi 
stærke institutioner sikrer fred og retfærdighed. 

Alt dette har vi opnået, fordi vi arbejder sammen gen-
nem partnerskaber for handling.

Dette er FN’s Verdensmål. Og som FN selv siger det, så er 
det den mest ambitiøse plan for klodens udvikling nogen-
sinde. Lyder det ikke fantastisk?

Sammen med Folkekirkens Nødhjælp har FDF fokus på 
FN’s Verdensmål både i FDF og i fokus-landet Nepal. På 
denne lejr skal både små og store blive klogere på, hvor-
dan man kan gøre en forskel og sætte en bæredygtig kurs 
for verden. Vi skal have fokus på de valg, vi tager, både når 
vi er på lejr, i kredsen og i hverdagen, fordi vi skal værne 
om den natur, vi elsker at opholde os i. 

Fælles for målene er nemlig, at alle, rig som fattig, har 
et ansvar for den verden, vi lever i, og det skal vi i løbet 
af lejren blive klogere på og prøve af. Det skal vi igennem 
kreative, lærerige og sjove aktiviteter, som giver mod og 
lyst til at skabe en forandring for den verden, vi deler. 

Nepal og Neelam
Udover at have fokus på verdensmålene i FDF, så har 
GLOBUS også et fokusland, ligesom man også har haft 
det i tidligere internationale projekter. Vores fokusland 
er Nepal, da det er ét land ud af mange lande, hvor man 
allerede mærker konsekvenserne af klimaforandringerne. 
Nepal er selv et af de lande i verden, der udleder aller-
mindst CO2. Påvirkningen af klimaforandringer ses i Nepal 
i form af ændrede regnmønstre og mere ekstremt vejr, 
som bl.a. storm og oversvømmelser. 

Projektets fokus på Nepal sker i samarbejde med Folke-
kirkens Nødhjælp. Det betyder, at Folkekirkens Nødhjælp 
organiserer de indsamlede penge til projektet, så de bliver 
benyttet bedst muligt i Nepal.

I forhold til sommerlejren kommer fokusset på Nepal i 
særdeleshed til udtryk i rammefortællingen. Her vil man 
følge karakteren Neelam, der er en 7-årig pige fra Ne-
pal. Hun bor med sin mor og sine søskende, og de dyrker 

grøntsager. På sommerlejren præsenteres hvert af FN’s  
verdensmål, og selvom aktiviteterne ikke nødvendigvis har 
Nepal som temaramme, bliver alle målene præsenteret 
med udgangspunkt i karakteren Neelam. 

Ved ankomst til lejren introduceres Nepal og Neelam i 
form af en fortælling fra Neelam, som kan findes i aktivi-
teten ‘Ankomst og introduktion’. En anden del af rammen 
om sommerlejren er GloBussen.

GloBussen
Måske har I tidligere lavet en rejselejr? Konceptet her 
er det samme, men i stedet for at flyve fra land til land, 
så tager man her GloBussen (en bus) fra ét verdensmål 
til et andet. For at dette virker overbevisende for børne-
ne, anbefaler vi, at man bruger lidt tid på at dekorere og 
sætte op til denne bus (Dette kan børnene hjælpe med, 
se aktiviteten ‘Ankomst og introduktion’). Vi har her nogle 
forskellige forslag til, hvordan dette kan gøres:

1  Man kan sætte stole op på to rækker, med to stole 
i hver side (ligesom almindelige busser er indrettet). 
Væggene kan man pynte op med verdensmål eller 
logoet for FN’s verdensmål. Evt. kan børnene være med 
til at gøre dette den første dag. Stolene kan vende hen 
mod en projekter/skærm, der viser denne video (htt-
ps://youtu.be/lHmWqyj8JGw). Den viser, at man kører 
et nyt sted hen. Når man er nået frem, fortæller man 
indledningen til næste verdensmål.

2  Hvis man kender nogen, der har en rigtig bus, som 
man kan låne, kan denne bruges som en GloBus, hvis 
den dekoreres. Også her lader man som om, man kører 
til et nyt sted. Når man er nået frem, fortæller man 
indledningen til næste verdensmål.

3  Man kan have et bestemt område udenfor, hvor alle 
børnene stiller sig op på to rækker to og to (ligesom i 
en bus). En leder leger buschauffør, og ”kører” rundt 
udenfor på lejrpladsen, mens børnene følger efter i 
deres rækker. Når man er nået frem, fortæller man 
indledningen til næste verdensmål.

Sammensætning af ugeprogram
Konceptet for dette års sommerlejrmateriale er, at det er 
frit, hvorledes modulerne sammensættes. På den måde 
kan man tilpasse sin sommerlejr med de aktiviteter, man 
synes lyder mest interessante og efter hvor mange dage, 
man er afsted. Vi har udarbejdet aktiviteter til 15 af de 
17 verdensmål. Om man når dem alle sammen igennem 
er ikke afgørende. Der kan være fordele i placeringen af 
modulerne, men det er frit for, hvordan man tilrettelægger 
sin ugeplan. Såfremt en aktivitet til et verdensmål egner 
sig bedst til en særlig placering i ugen/på dagen, vil dette 
fremgå af aktivitetsbeskrivelserne. Et eksempel på en 
ugeplan kunne se således ud:  3
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Madplan
Du har sikkert hørt om “kødfri dage” og det gode, det 
gør for vores klima. Derfor (i tråd med ambitionen om at 
skabe en sommerlejr med fokus på bæredygtighed) intro-
ducerer vi en vegetarisk madplan som del af sommerlejr-
materialet.

Opskrifterne kan selvfølgelig skiftes ud med hvad I 
ellers har af vegetariske ideer. Hvis I ikke synes, I er helt 
klar på en komplet vegetarisk sommerlejr, kan I udvælge 
de opskrifter, I synes ser lækrest ud og i stedet køre med 
enkelte kødfri dage. I så fald vil vi anbefale, at I bytter de 
vegetariske retter ud med nogle, der indeholder fisk, kyl-
ling eller svinekød fremfor oksekød og lam. Hvis I har lyst, 
kan I læse mere om de forskellige kødtypers klimaaftryk 
her: https://videnskab.dk/naturvidenskab/oksekoed-er-ot-
te-gange-vaerre-for-klimaet-end-kylling-og-laks

Morgenmad
: Cornflakes og havregryn m. mælk
: Havregrød
: Boller/franskbrød m. marmelade, ost, pålægschokola-

de (evt. suppleret med pålæg fra frokost)

Frokost
Frokosten kræver, at den sædvanlige kødpålæg som lever-
postej, makrel i tomat og torskerogn byttes ud med nogle 

af de nye, vegetariske alternativer. Rugbrødsmadder med 
pålæg uden kød og fisk, f.eks. følgende:
 : Kartofler
 : Grøntsagspostej 
 : Ost/Smørreost/hytteost
 : Vegetarisk ”kød”-pålæg 
 : Smørepålæg 
 : Agurker og tomater
 : Peanut butter  
 : Mayonnaise og remoulade

Aftensmad
 : Nuddelret med tofu og stegte grønsager
 : Mexikanske pandekager
 : Bagt pasta
 : Daal med raita og chutney
 : Chili sin carne
 : Grønsagslasagne

Du finder opskrifterne til retterne i dokumentet med bilag.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Formiddag
Ankomst og 
introduktion

Middag
Frokost og 
siesta

Frokost og 
siesta

Frokost og 
siesta

Frokost og 
siesta

Frokost og 
siesta

Frokost og 
siesta

Frokost og 
siesta

Eftermiddag

Farvel og tak

Aften
Lejrbål og 
andagt

Lejrbål og 
andagt

Lejrbål og 
andagt

Lejrbål og 
andagt

Lejrbål og 
andagt

Lejrbål og 
andagt

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Morgenmad
Spiser hjem-
mefra

Sædvanlig 
morgenmad

Sædvanlig 
morgenmad

Sædvanlig 
morgenmad

Sædvanlig 
morgenmad

Sædvanlig 
morgenmad

Sædvanlig 
morgenmad

Frokost Rugbrød Rugbrød Rugbrød Rugbrød Rugbrød Rugbrød Rugbrød

Aftensmad Nuddelret
Mexicanske 
pandekager Bagt pasta

Daal m. raita 
og chutney Chili sin carne

Grønsagsla-
sagne Spiser hjemme



Sommerlejrbeskrivelser  5

Fem andagter og en gudstjeneste
Til sommerlejren er der lavet et oplæg til fem andagter og 
en gudstjeneste. Hverken andagterne eller gudstjenesten 
er færdige; de er oplæg, som forhåbentlige kan inspirerer 
jer til forkyndelse i jeres kreds. 

Andagtsmaterialet tager udgangspunkt i de 17 Ver-
densmål, og hvordan de kan tale ind i en kristen sam-
menhæng. Andagterne er udviklet af FDFs Trosudvalg til 
sommerlejren om verdensmålene planlagt af GLOBUS, 
men de kan selvfølgelig også bruges i andre sammenhæn-
ge. Andagterne findes i bilaget. 

Tidligere har Trosudvalget i samarbejde med GLOBUS 
også udviklet 7 andagter om  Verdensmålene. Hvis I ikke 
allerede har benyttet dette andagtsmaterialet, er der også 
gode andagter, man kan bruge på sommerlejren deri. 
Materialet findes på https://fdf.dk/inspiration/globus/for-
kyndelse. 

Aktiviteter

Ankomst og introduktion
Kom godt i gang med at forstå temarammen ved at læse 
den lille introduktionshistorie, pynte GloBussen og spille 
vendespil med levende brikker.

 

Aldersgruppe Puslinge-Seniorer 

Inde/ude Inde og ude

Antal deltagere 1-1000

Varighed 2 timer

Introduktionshistorie til børnene
Til lederen
For at børnene forstår temarammen læses følgende hi-
storie højt for børnene. Få gerne en leder til at leve sig 
ind i rollen som Neelam, klæde sig ud og fortælle ud fra 
Neelams synsvinkel. Det vil helt sikkert være spændende 
for børnene. 

 
Introduktionshistorie til børnene
Har I hørt om Nepal? Nepal er et land i Asien, som ligger 
meget langt fra Danmark, og hvor vejret er meget an-
derledes. Dér bor Neelam på 7 år med sin mor og sine 
søskende. Neelam er en meget nysgerrig pige, og hun el-
sker at opdage og undersøge nye ting. Til hverdag hjælper 
hun sin mor med grøntsagerne i haven, og hertil har de 
et drivhus med et vandingssystem. Det gør, at planterne 
kan vokse ved den perfekte temperatur og får den rigti-
ge mængde vand. Derfor kan de dyrke mange grøntsager, 
som de sælger på det lokale marked. Pengene, de tjener, 
bliver blandt andet brugt på, at Neelam og hendes store-
bror Milan kan komme i skole. De har også en lillesøster 
på 4 år, der hedder Eyrum.

 De bor ikke længere sammen med deres far. Han rejste 

til Indien for 2 år siden, for at se om han kunne få et ar-
bejde der. Men de har ikke hørt fra ham siden. Deres mor 
er heldigvis rigtig god til at dyrke en masse grøntsager. 
Flere af de andre kvinder fra deres kollektiv siger endda, 
at Neelams mor er den bedste af dem alle. Deres kollektiv 
består af 20 familier fra nabolaget, der alle dyrker grønt-
sager. Her samler de grøntsagerne, inden de bliver kørt på 
markedet for at sælge dem. Det er rigtigt smart, så famili-
erne ikke skal transportere deres egne grøntsager. Kollek-
tivet er også smart, for her kan de låne penge til at inve-
stere i landbruget. Derudover kan de faktisk få gratis frø 
af regeringen. Neelams mor har også været på et kursus 
i at dyrke grøntsager, så nogle gange lærer hun de andre, 
hvordan man gør. Kurset handlede om hvilke grøntsager, 
der er gode at dyrke i deres område. Klimaforandringerne 
har nemlig påvirket regnmønstret, så de kan ikke længere 
planlægge dyrkningen lige så nemt som tidligere.

Neelam har også mange venner, fætre og kusiner, som 
hun nogle gange besøger. Det er meget forskelligt, hvad 
de laver. Nogle producerer mursten, andre har en fiske-
farm, nogle dyrker ris ved hjælp af ænder. Der sker mange 
ting i Nepal, som er et meget anderledes land end Dan-
mark. Det vil I også finde ud af i løbet af sommerlejren, 
hvor Neelam blandt andet fortæller om livet i Nepal. Om 
hvordan det ikke er alle, der har nok vand, hvordan der 
er dårlige handelsruter og hvordan de er mange, der bor 
på landet i Nepal. Men måske ændrer nogle af disse ting 
sig i takt med at samfundet ændres, og verdensmålene 
opfyldes. Måske får underbetalte arbejdere den rette løn i 
fremtiden, og måske får alle børn mulighed for at komme 
i skole ligesom Neelam. Men alt dette kommer I til at høre 
meget mere om i løbet af sommerlejren. 

Aktivitet Pynt GloBussen
Hver gang man går fra én aktivitet til en anden, så kører 
man i GloBussen derhen. Der er flere forskellige måder at 
udforme sin GloBus på (se mere i beskrivelsen af som-
merlejrmaterialet). Uanset hvilken type GloBus, man væl-
ger, så kan den og evt. andre fællesarealer trænge til lidt 
stemning. Derfor skal hvert barn vælge deres yndlings-
verdensmål og tegne alle de ting, de kan komme i tanke 
om, når de hører om verdensmålet. De større børn kan 
også læse undermålene til hvert verdensmål, og derudfra 
tegne deres idéer til, hvordan man kan imødekomme de 
beskrevne problemer.

Herefter hænges alle tegningerne op i hytten.
 

Materialeliste
 : papir
 : Verdensmålene
 : Farver og tusser
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Aktivitet Vendespil med levende brikker
2 større børn føres væk fra resten, så de ikke kan se eller 
høre, hvad de andre aftaler. Derefter skal børnene gå 
sammen to og to, hvorefter hvert par får tildelt et ver-
densmål. Alle børnene blander sig mellem hinanden, og 
de to børn hentes tilbage. Deres opgave er nu at finde 
frem til de par, der hører sammen, ved på skift at få to 
børn til at fortælle, hvilket verdensmål de er og forsøge 
at huske det. Hvis man mere end 36 børn (2 til at gæt-
te og 17 par), så laves legen flere forskellige steder. Her 
kan man evt. gøre legen sværere for de større børn, der (i 
stedet for at tale) fx skal lyde som det verdensmål, de får 
tildelt.

  

Refleksion
Nu har børnene stiftet lidt bekendtskab med verdensmå-
lene. Derfor kan I nu tage en snak om følgende spørgs-
mål?
 : Har I hørt om verdensmålene andre steder?
 : Hvad kan man bruge verdensmålene til?
 : Hvorfor tror I, man har lavet verdensmålene?
 : Hvad glæder I jer allermest til på verdensmåls lejren?
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Verdensmål 2 Stop sult
Denne aktivitet handler om, hvor meget vand vores mad-
forbrug kræver. Først er der en quiz om, hvor meget vand 
der skal til for at producere bestemte madvarer. Derefter 
er der en refleksion, og endeligt skal børnene og de unge 
lave deres egen mad af varer, der ikke bruger så meget 
vand.

 

Aldersgruppe  Puslinge-Seniorer 

Inde/ude Inde og ude

Antal deltagere 1-1000

Varighed  3 timer

Introduktion til verdensmålet  
(Neelam fortæller introduktionen) 
Verdensmål 2 handler blandt andet om, at fødevarepro-
duktionen skal være mere bæredygtig og være med til at 
bevare økosystemerne. I dag er et af problemerne, at de 
ting, vi spiser, kræver rigtigt meget vand at producere. 
Selvom 70% af jorden består af vand, er der kun 3% fersk-
vand, som er det vand, vi drikker, går i bad i og vander 
vores marker med. Derfor er der en begrænsning på, hvor 
meget vand, vi har. Nogle fødevarer kræver mere vand 
end andre at producere, og derfor kan madvaner være en 
måde at spare på vandet. I Nepal, hvor jeg kommer fra, er 
det ikke alle, der har adgang til drikkevand. Faktisk har ca. 
11% har ikke mulighed for at få rent drikkevand. Samtidig 
kæmper vi med at dele af vandet er forurenet. 

 
Aktivitet Tip en 13’er
Børnene og de unge skal gætte, hvor meget vand der 
skal bruges til at producere bestemte fødevarer. Her kan 

man printe nedenstående tabel (den hvor svarene IKKE 
er markeret med fed, bilag 1). På den skal børnene sætte 
ring om deres gæt. Herefter kan man gennemgå svarene 
og tale om, hvilken mad man kan lave med de forskellige 
fødevarer.

 
Hvor mange liter vand skal der til for at producere et 

kilo…
 

Materialeliste
 : Blyanter til at sætte en ring
 : Printede Tip en 13’er tabeller (Se bilag 1)
 

Refleksion
Snak med børnene om følgende spørgsmål
 : Hvilke fødevarer kræver meget vand at producere?
 : Hvilke fødevarer kræver ikke så meget vand at produ-

cere?
 : Hvordan kan det at bruge mindre vand til produktionen 

stoppe sult?
 : Hvilke retter kan man lave, der ikke kræver så meget 

vand?
 
Aktivitet Mad på bål
Nu skal der tilberedes mad over bål. Vi foreslår vegetarisk 
minestrone-suppe serveret med fladbrød til. For at ud-
fordre de store børn, kan de alternativt bare få udleveret 
nogle fødevarer, der ikke kræver så meget vand at produ-
cere, hvorudfra de selv kan finde på en opskrift.

Materialeliste
 : Brænde, dolke, tændstikker og andet, der skal til for at 

lave et bål.

 1 X 2
Ost 2000L 5000L 8200L
Banan 860L 340L 1420L
Kartofler 1670L 250L 570L
Agurk 420L 610L 240L
Kylling 3900L 6900L 2100L
Æbler og pærer 1900L 540L 700L

Oksekød 15500L 13200L 10700L
Mango 1600L 2800L 300L
Ris 3400L 1280L 2600L
Tomater 130L 180L 310L
Chokolade 1900L 13000L 24000L
Svinekød 13200L 2060L 4800L
Kål 370L 200L 560L
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Verdensmål 3 Sundhed og trivsel

Aldersgruppe Puslinge-Seniorer

Inde/ude Ude

Antal deltagere 8-1000

Varighed 2-3 timer

Introduktion til verdensmålene  
(Neelam fortæller introduktionen)
I dag skal vi gå på opdagelse i verdensmål 3 om ‘Sundhed 
og Trivsel’, og vi skal starte dagen med en lille quiz, hvor 
I alle skal op og stå. I skal om lidt stille jer på en linje alt 
efter, hvor mange år I tror, et menneske i verden lever i 
gennemsnit i dag? 

Man kan evt. bruge nogle ledere til at indikere årtier (50 
- 60 - 70 - 80 - 90), og så kan børnene stille sig derimel-
lem. 

Det rigtige svar er 71 år - og det er faktisk en god nyhed, 
for for bare 30 år siden levede et menneske i verden i 
gennemsnit 65 år. Vi bliver altså bedre til at passe på hin-
anden, så mennesker i dag kan leve længere. I Danmark er 
tallet faktisk endnu højere. Danskere lever i gennemsnit 
81 år. 

Men selvom vi er blevet bedre til at sikre god sundhed, 
så er der stadig arbejde at gøre, og det er netop, hvad 
verdensmål 3 handler om; at sikre et sundt liv for alle. 

Èn af de udfordringer, som mange lande - især fattige - 
kæmper med, er epidemier. Vi har jo faktisk levet med en 
epidemi i Danmark i det seneste år – nemlig Corona. Vi 
har nu prøvet på egen krop, hvad der sker, når en smit-
som sygdom rammer os. Men der er desværre nogle lande 
og områder, hvor man oftere bliver ramt af andre epide-
mier - fx epidemier som AIDS, Tuberkulose og Malaria. Det 
er oftest fattige lande, der bliver hårdt ramt af epidemier-
ne, da man ikke på samme måde som i fx Danmark har et  
velfungerende system af hospitaler, ressourcer og sund-
hedspersonale som kan passe på befolkningen. 

Heldigvis er der et middel mod mange af disse epide-
mier - ligesom der også var det mod Corona - nemlig en 
vaccine! Derfor ønsker man med mål 3 blandt andet at 
sikre, at langt flere mennesker i verden kan blive vaccine-
ret mod smitsomme sygdomme. 

I dag skal vi derfor sammen på jagt efter vacciner i et 
vaccineløb. 

Læs mere om verdensmålet her: 
https://www.verdensmaalene.dk/maal/3 

Aktivitet
Aktiviteten er en konkurrence mellem hold om at få lavet 
flest forskellige vacciner i løbet af den afsatte tid.  

 : Område Aktiviteten skal gerne udføres på et stort areal 
(en skov eller græsplæne), hvor I har et samlingssted 
i midten, og hvor poster kan hænge rundt omkring i 
området. 

 : Hold Et hold kan være 2-3 personer, men konkurren-
cen kan også laves enkeltvis. 

 : Pladen Holdet får udleveret en stykke papir (A4), hvor 
de selv skal lave en plade med felter i fem forskellige 
farver. Pladens størrelse kan variere alt efter hvor lang 
tid, I ønsker at spillet skal vare. I kan fx lave en plade 
med 15*15 felter (se nedenfor)

 : Perler på området Hver farve på pladen repræsenterer 
en perle i samme farve, som er fordelt rundt omkring i 
området (fx grønt felt = en grøn perle). Perlerne kunne 
fx være i plastiklommer, som hænger forskellige steder 
på det område, I er i - nogle længere væk end andre. 
Sortér perlerne, så der er én farve i hver lomme - men 
lav gerne flere lommer med den samme farve. 

Hvordan får man en vaccine?
 : For at lave en vaccine skal holdet trække en vacci-

ne-brik (en tetrisbrik) ved samlingsstedet, som man 
derefter selv vælger, hvor man ønsker at placere på sin 
plade. 

 : For at få godkendt vaccinen skal man ud og søge i om-
rådet efter de farver, som er på de felter, hvorpå man 
har placeret sin brik: 

 : Eksempel: Hvis brikken er placeret ovenpå 2 røde, 1 
gul, 1 grøn og 2 blå felter, så skal holdet løbe ud og 
finde 2 røde, 1 gul, 1 grøn og 2 blå perler. 

 : Når holdet har fundet tingene, vender de tilbage til 
samlingsstedet og fremviser de ting, de har fundet, til 
lederen. Samtidig viser de, hvor på pladen, de fra start 

https://www.verdensmaalene.dk/maal/3
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valgte at placere brikken henne. Hvis holdet har gjort 
det rigtigt, krydses feltet/felterne over med tusch, og 
de kan ikke længere bruge disse. 

 : Spillets gang Nu kan holdet igen trække en ny vacci-
ne-brik, som de placerer et nyt sted på pladen og gå 
på opdagelse efter tingene. På et tidspunkt, når man 
har optjent mange vacciner og fået fyldt pladen godt 
ud, bliver det mere vanskeligt at finde plads på pla-
den - så man skal tænke sig godt om med hensyn til 
placeringen af vaccine-brikker fra start. 

 : Varighed I vælger selv, hvor længe spillet skal vare - 
om der skal tidsbegrænsning på, eller om I spiller til 
et hold har fået udfyldt deres plade. I kan også spille 
spillet af flere omgange. 

 : Find en vinder Til sidst kan I tælle op, hvem der har 
vundet. I kan tælle op på to parameter og finde en 
vinder:

 : Hvor mange vacciner har man lavet? 1 vaccine = 4 
point

 : Hvor mange felter er udfyldt? 1 felt = 1 point 

Materialeliste
 : Papir 
 : Farver
 : Vaccine-brikker (Se bilag 3)
 : Perler i farverne (rød, gul, grøn, blå, hvid, sort)
 : Plastiklommer + snor til ophængning 

Refleksion
 : Når holdene er kommet i mål med deres plade, sluttes 

aktiviteten af med disse spørgsmål, som enten kan 
stilles i plenum eller i grupperne:

 : Hvad er sundhed for jer - og hvad er god trivsel? 
 : Hænger de to ting sammen - sundhed og trivsel?
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Verdensmål 4 Kvalitetsuddannelse
I denne aktivitet skal FDFerne på egen krop opleve, hvor 
forskellige skoler i verden kan være og på den måde op-
leve, at der er stor forskel på, hvor meget man som barn 
har mulighed for at lære, før man kastes ud i samfundet 
som voksne.

Aldersgruppe Tumlinge - Seniorer

Inde/ude Ude

Antal deltagere 4-50

Varighed 2-3 timer

Introduktion til verdensmålet  
(Neelam fortæller introduktionen)
Verdensmål 4 handler om, at alle i verden skal have ad-
gang til kvalitetsuddannelse, og at alle har mulighed for at 
lære hele livet igennem. Igennem de seneste 20 år er der 
sket enorme fremskridt i, hvor mange børn der kommer 
i skole, men i mange områder af verden er der stadig for 
mange børn, der ikke har mulighed for at komme i skole, 
og dermed lærer de aldrig at læse, skrive og regne. Jeg er 
så heldig, at min familie er med i et kollektiv, der sikrer 
os et overskud, der betaler for, at min bror og jeg kan gå i 
skole. 

Aktivitet
Børnene deles i fire ca lige store hold. Hvert hold sendes 
til en af posterne og får her en time til at forberede sig på 
at løse en opgave, der er fælles for alle hold - fx at gen-
nemføre en forhindringsbane. Opgaven skal demonstrere 
forskellen på holdenes læring ud fra deres forskellige 
forudsætninger, holdene har haft for læring på de forskel-
lige poster.

Forberedelse af leder: Lav en forhindringsbane væk fra 
kredspladsen eller et andet sted, hvor børnene ikke kan 
se den.

Post 1 Her kan børnene få lov til at observere andre gen-
nemføre banen samt få en tegning af banen. 
 : her uddeles tegninger af banen, og der fortælles, hvor-

dan man kommer igennem den 
 : man kan sætte børnene til at lave agility-øvelser eller 

armbøjninger/mavebøjninger for at forberede dem
 : Børnene får et besøg ved banen, hvor de kan se på, 

hvordan de andre prøver at komme igennem den - 
men uden selv at få lov at prøve

Post 2 Børnene har en lærer (leder) til rådighed sammen 
med den bane, de skal gennemføre og har så en halv time 
til at øve sig på banen og lære den at kende 
 : det er den praktiske tilgang og  

øvelse-gør-mester-teorien

Post 3 Børnene skal først gå en tur på 20 minutter (for at 
illustrere at skolen er placeret langt væk) hvorefter de får 
20 minutter med en lærer (leder), der kun har en kridttav-
le til rådighed og endvidere ikke har set den bane, de skal 
gennemføre. Derfor har læreren ikke mulighed for at give 
dem den undervisning, de har brug for. Afslutningsvis skal 
de gå 20 minutter tilbage til landsbyen igen, inden de kan 
starte banen. 
 : De 20 minutters gang i hver ende af aktiviteten skal 

illustrere forskelle i tilgængelighed for læring. Nogle 
børn skal flytte sig meget langt for at komme i skole 
og får dermed mindre tid til læring eller fritid

 : Kridttavlen er symbol på en ressourceknaphed i sko-
len, som har indvirkning på kvaliteten af læringen.

Post 4  Børnene har 20 minutter sammen med en lærer 
(leder), der er dybt uengageret og ikke er interesseret i 
at lære fra sig. Han falder i søvn og virker ligeglad med 
børnenes tilstedeværelse. Børnene på dette hold har også 
adgang til skitser af forhindringsbanen.

I de sidste 30 minutter skal børnene i holdene gennem-
føre den opsatte forhindringsbane med bind for øjnene 
og med de forskellige udgangspunkter, de har erhvervet 
sig. Tag afslutningsvist en snak med børnene om, hvor 
forberedte de hver især syntes, de var, til at klare forhin-
dringsbanen. Undervejs holder lederne øje med, hvor godt 
deltagerne klarer sig - for eksempel kan der gives straf-
point hver gang en forhindring ikke gennemføres korrekt. 

Forslag til andre aktiviteter
Hvis det ikke er muligt at bygge en forhindringsbane, kan 
der læres færdigheder i andre ting f.eks.: 
 : bål kun ved hjælp af naturmaterialer 
 : dyst i plante-genkendelse
 : quiz i verdenssituationen (Hans Rosling) 
 : lær et nyt spil/leg, hvor holdene efterfølgende skal 

dyste mod hinanden (nogle får den teoretiske viden 
og strategier, nogle spiller meget (øver sig), nogle ser 
andre spille, nogle kombinerer teori og praksis)



Sommerlejrbeskrivelser  11

Materialeliste
 : Materialer til forhindringsbane (brug fantasien, f.eks. 

rafter, minestrimmel, huggeblokke eller hvad der nu 
lige er til rådighed)

 : Kridttavle og kridt (evt. whiteboard og tuscher)
 : Tegninger/skitser af forhindringsbanen

Refleksion
Mange tænker nok ikke over, at de fleste skoler i ver-

den ikke er lige så gode som dem, vi kender i Danmark. 
I et land som Nepal, hvor Naleem går i skole, er det helt 
almindeligt, at skolerne på landet kun har en kridttavle i 
klasselokalet, og at alt undervisningen er udenadslære - 
også for de helt små børn. Samtidig kan det være så dyrt 
at gå i skole, så fattige forældre ikke har råd til at sende 
alle deres børn i skole. 
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Verdensmål 5 Ligstilling mellem kønnene 
I denne aktivitet konfronteres FDFerne med ulige løn, 
hvor de udpegede mænd og kvinder får forskellig løn for 
det samme arbejde. Derfor skal de diskutere, hvordan de 
helst vil fordele arbejdet og de huslige pligter på baggrund 
af lønnen. 

Aldersgruppe Væbnere-Seniorer

Inde/ude Begge

Antal deltagere 4-50

Varighed 1,5 timer

Introduktion til verdensmålet  
(Neelam fortæller introduktionen)
Verdensmål 5 handler om ligestilling mellem kønnene 
og om at styrke piger og kvinders rettigheder og mulig-
heder. I et land som Danmark er vi kommet langt med 
ligestilling, og selvom vi ikke er nået i mål endnu, så går 
det noget værre med ligestillingen mange andre steder 
i verden. I nogle lande kan kvinder fx ikke blive skilt fra 
deres mand, med mindre manden giver deres tilladelse 
til det. I Nepal er det meget normalt, at mænd tager til 
andre lande som fx Indien for at finde arbejde og derefter 
sender penge hjem til familien. 

Aktivitet
Deltagerne deles ind i par af en mand og en kvinde (det 
behøver ikke være dreng-pige, men i hvert par udpeges 
en mand og en kvinde). Mændene har som udgangspunkt 
mulighed for at tjene flere penge end kvinderne pr. time. 
Lønnen for at arbejde er 5 kroner pr. time for mænd og 
3 kr. pr. time for kvinder. Arbejde i hjemmet (husarbejde, 
indkøb, børnepasning og afslapning) er ikke lønnet. 

Hver time i spillet er illustreret ved 5 min i virkelighe-
den. Efter hver 5. minutter ‘stoppes tiden’, og der udbe-
tales evt. løn, og der er tid til, at parrene kan aftale, hvad 
der skal ske i den næste periode. Spillet er slut, når de 12 
timer (60 minutter) er gået, og dagen dermed er slut, og 
familien skal i seng.

Sammen skal de lave forskellige opgaver, som skal være 
et billede på familielivet. Pr. dag er der 12 timer til både 
manden og kvinden, som i fællesskab skal løse forskel-
lige opgaver for at dække deres udgifter på 15 kroner om 
dagen.
 : husarbejde (min. 2 timer pr. dag)
 : indkøb (min. 1 timer pr. dag)
 : arbejde (intet minimum eller maksimum)

 : børnepasning (min 1 time pr. dag)
 : afslapning/lave ingenting (min 1 time pr. dag pr. person)

I løbet af spillet stilles de overfor forskellige nye dilem-
maer som fx: .
 : Hvem skal bruge to timer ekstra på madlavningen?
 : I får et barn og skal derfor på barsel. Hvordan fordeler 

I den? (altså bliver husarbejde-timeantals-minimum-
met sat op)

 : Hvem skal tage tidligt hjem for at hente børn?
 : Hvem skal bruge tid på at gøre rent i hjemmet?
 : Hvem skal gå ned i tid på arbejdsmarkedet? 
 : Hvem skal ordne vasketøjet?

Disse beslutnigner skal synliggøre de processer, der gør, at 
fx løngab og kønsroller påvirker vores verden og familieliv.

Legen kan evt. leges igen, hvor der ikke er forskel på 
løn, for at se hvad der så sker og hvilke argumenter, der 
bruges for valgene.

Til sidst ses det, hvem der har tjent flest penge, og 
hvordan de har fordelt arbejdet kontra dem, der tjente 
færre. Til slut kan I diskutere med børnene, om det er ret-
færdigt, og hvordan det kan være svært at være fx familie-
far eller karrierekvinde i en verden med ulige løn.

Materialeliste
 : Matadorpenge, penge printet fra papir eller brikker fra 

et brætspil til at illustrere penge.
 : Liste med forskellige scenarier fra aktivitetsbeskrivel-

sen ovenfor.
 : Evt. ‘stationer’/steder til arbejde, indkøb og opgaver i 

hjemmet. 
 : Evt. udklædning til at vise hvem der er manden og 

kvinden i hvert par.  

Refleksion
Langt de fleste ser mænd og kvinder som ligestillede, og 
ligesom det er beskrevet i menneskerettighederne, skal 
mænd og kvinder have lige mange rettigheder og mulig-
heder. På trods af det ser vi, at der stadig er stor forskel 
mellem køn på områder som fx løn, men også på hvem 
der tager barselsorlov, hvem der står for madlavning, 
husarbejde og børnepasning i hjemmet. Oplever I, at der 
stadig er særlige forventninger på baggrund af køn, fx at 
kvinder skal være mere familieorienterede end karriereori-
enterede, eller at mænd skal sørge for ikke at vise følel-
ser?
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Verdensmål 6 Rent vand og sanitet 

Aldersgruppe Puslinge-Seniorer

Inde/ude Ude

Antal deltagere 1-1000

Varighed 2 timer

Introduktion til verdensmålet  
(Neelam fortæller introduktionen)
Velkommen til verdensmål 6 hvor vi skal arbejde med at 
sikre rent vand og god hygiejne til alle mennesker i ver-
den! Herhjemme i Danmark kan de flest bare tænde for 
vandhanen, og så har vi friskt og rent drikkevand, hvilket 
jo er dejligt nemt. Sådan er det desværre ikke for alle i 
verden. Næsten halvdelen af verdens befolkning (ca. 3 
milliarder mennesker) har ikke nok vand dert hvor de bor. 
Sådan er det også der, hvor jeg kommer fra i Nepal. Mange 
mennesker lever steder, hvor det er meget varmt og tørt, 
og hvor vandet fra søer og floder har det med at forsvin-
de. Og andre ligesom mig lever steder, hvor det ikke er 
så varmt, men hvor der bare ikke er adgang til vand, fordi 
der ikke er penge nok til at bygge det, der skal til, for at 
pumpe det op af jorden. Men det vil vi gerne ændre på, og 
derfor har vi lavet verdensmål nummer 6, som handler om 
at sikre, at alle i verden har adgang til rent vand, så alle 
kan få rent drikkevand og komme i bad.   

Aktivitet
Denne aktivitet er todelt; 
1 Forhindringsbanen, hvor de skal hente vand. 
2 Bygge vandrør fra kilden til landsbyen. 
Aktiviteten er i hold med deltagere fra forskellige klasser. 

Forhindringsbanen
Introduktion
I er ankommet til en lille landsby. Her er ingen vandhaner, 
hvor man lige kan fylde et glas med vand, hvis man er 

tørstig. Hver dag går alle fra byen, både børn og voksne, 
hele vejen ned til en kilde, hvor de henter vand. Vejen til 
vandkilden er lang og fyldt med udfordringer. Vi vil gerne 
hjælpe folk i byen, og derfor skal vi alle hente vand fra 
vandkilden. 
 : For at illustrere den lange og farlige vej, som landsby-

ens beboere tager for at hente vand, skal børnene selv 
prøve at hente vand fra vandkilden. 

 : Alle hold får udleveret én spand, som de tager med op 
til vandkilden for at hente vand. 

 : Vejen hen til vandkilden er ikke en forhindringsbane, 
og holdene går derfor direkte op og fylder deres spand 
med vand. 

 : Vejen fra vandkilden og tilbage til landsbyen består 
dog af en masse forhindringer. 

 : Banen er delt op i etaper, så holdet er nødt til at dele 
sig op og lave en stafet for at transportere vandet fra 
kilden og tilbage til landsbyen. Når de kommer til ba-
nen, har de deres sorte murerspand, som de stiller 5 
meter fra 1. murerspand. Vandet fra den sorte murer-
spand skal nu transporteres til den 5. murerspand, og 
undervejs skal det forbi de fire andre murerspande. 
Mellem hver murerspand er der et område, der er 5 
meter langt. I hvert område ligger der et transportma-
terale, som bruges til at transportere vandet videre. 

Eksempel på transportmaterialer
 : Område 1 Plastikrør med huller i
 : Område 2 papkrus 
 : Område 3 skovle
 : Område 4 Store sprøjter
 : Område 5 Skuresvampe

Når holdet har fået fyldt den sidste spand med nok vand,  
er de færdige med den første del af aktiviteten. I bestem-
mer, hvor meget vand der er nok.

1.  Murerspand 2. Murerspand 3. Murerspand 4. Murerspand 5. Murerspand

Område  

1
Område  

2
Område  

3
Område  

4
Område  

5
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NB: Hvis aktiviteten skal gøres nemmere eller sværere, 
kan antallet af spande mindskes/øges. I kan også gøre 
områderne mellem spandene kortere eller ændre trans-
portmaterialerne til nogle materialer, som nemmere kan 
transportere vand. I kan også lave forhindringsbaner un-
dervejs mellem spandene, som gør det sværere at trans-
portere vandet fra den ene spand til den næste. 

Bygge vandrør
Introduktion
Efter I nu har prøvet at hente vand, som landsbyens be-
boere gør hver eneste dag, må I også kunne se, at det er 
en meget hård og besværlig måde at hente vand på flere 
gange dagligt. Derfor havde jeg tænkt, at vi skulle hjælpe 
byen endnu mere. For at sikre en mere sikker adgang til 
rent drikkevand, skal vi bygge nogle vandrør fra vandkil-
den og ned til landsbyen. 

 : Vandrørene, der skal bygges, kan minde om en lang 
kuglebane, men i stedet for at kunne transportere en 
glaskugle, skal man kunne hælde vand fra den ene 
ende, og det skal kunne komme ud af den anden ende. 

 : I har lagt en masse materialer frem, som holdene kan 
bruge til at bygge deres vandrør. 

 : Det kunne være gamle vandslanger, rør og andre ting, 
som I tænker kan transportere vand. 

 : NB: Afhængig af hvor mange materialer I har til at byg-
ge vandrør, kan I slå holdene sammen, så de er flere 
om at bygge et rør. 

Tips
 : Vandkilden kan med fordel placeres oppe på en bakke, 

så det er nemmere at lave et lave et vandrør, hvor van-
det nemt kan løbe. 

 : Vandkilden kan egentlig være hvad som helst. Det kan 
være en spand, en vandslange eller noget andet, som 
kan give vand til børnene. 

 : For at skabe lidt spænding i vandrørsbyggeriet, kan det 
gøres til en konkurrence. Men husk at have god tid til 
det hele. 

Materialeliste
 : En vandkilde. Det kan være en stor spand fyldt med 

vand, en haveslange eller andet der kan forsyne holde-
ne med vand. 

 : En masse murerspande. Her i eksemplet er brugt 6 
murerspande pr. hold. 

 : Transportmaterialer, fx: Plastikrør med huller i, sku-
resvampe, store sprøjter, rummelige skovle og pap-
krus. 

 : Materialer til at bygge vandrør af, fx: Gamle afløbsrør, 
haveslanger, presenning i spænd. 

Refleksion
Hvordan tror I, vandet kommer ud af vores vandhaner her 
i Danmark? Kan I forestille jer, at der ikke var vand i vand-
hanerne, og at I skulle hente vand flere kilometer væk, 
hvis I havde brug for det? Vand er faktisk ikke en uende-
lig ressource, og selvom vi lever i Danmark, hvor det kan 
virke sådan, fordi der altid kommer vand ud af vandhanen, 
så kan det i perioder, hvor der er rigtig varmt, være svært 
at følge med i vores vandforbrug. Vand skal pumpes op af 
jorden og renses. Og rensning af vand kræver en masse 
energi, hvilket skader miljøet. Derfor er det vigtigt, at man 
sparer så meget, man kan, på vandet, så vi passer så godt 
på vores natur som overhovedet muligt. 
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Verdensmål 7 Bæredygtig energi 
Til dette verdensmål skal børnene stifte bekendtskab med 
forskellige former for bæredygtige energikilder og selv 
prøve at bygge dem. Modulet fungerer bedst på en solrig 
dag. 

Aldersgruppe Hele kredsen

Inde/ude Ude

Antal deltagere 1-100

Varighed 3 timer 

Introduktion til verdensmålet  
(Neelam fortæller introduktionen)
Verdensmål 7 handler om, at vi skal omstille verden fra at 
være drevet af fossile brændstoffer (f.eks. kul, olie og na-
turgas) til at være drevet af bæredygtig energi. Bæredygtig 
energi betyder, at den strøm, vi bruger, ikke gør skade 
på vores natur. Bæredygtig energi kan skabes på mange 
forskellige måder, og nu skal vi prøve at lave nogle af de 
løsninger. 

Aktivitet
Der skal oprettes fem aktivitetsposter, hvor børnene 
i hold går rundt mellem de forskellige poster og prø-
ve kræfter med at bygge forskellige typer bæredygtige 
energikilder. Nogle af posterne er lettere end andre, og 
klasserne kan her enten deles op, eller de større børn kan 
lede an i holdene og hjælpe de små. 

De fem poster hedder følgende
 : Vindmøllen
 : Solovnen
 : Vandmøllen
 : Dampmaskinen
 : Solfangeren

Materialeliste pr. person - Vindmøllen
 : Et stykke kvadratisk papir
 : Blomsterpind – eller en anden pind
 : To små perler
 : En knappenål
 : Saks
 : Evt. tape
 : Evt. farver eller tusser.
 : Fremgangsmåde:  
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/vindm%C3%B8l-
le-af-papir 

Materialeliste pr. hold - Solovnen
 : En papkasse
 : Tape
 : Sølvpapir
 : Bolledej
 : Et bål

Fremgangsmåde: Holdet bygger en ovn sammen ud af en 
papkasse (en åben papkasse med 2-3 hylder indeni). Pap-
kassen skal herefter beklædes med sølvpapir hele vejen 
rundt. Hver deltager former en bolle og placerer den på 
en hylde i ovnen, hvorefter ovnen placeres med åbningen 
mod bålet. Holdet kan gå videre til ny post, mens bollerne 
bager. 

Materialeliste pr. deltager - Vandmøllen
 : Saks 
 : Blyant
 : Passer
 : Lineal
 : Pap
 : Sugerør og bambuspind
 : Vand

Fremgangsmåde:  
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/kultunaut/aaret-
rundt/byg-en-lille-vandmoelle/ 

Materialeliste - Dampmaskinen
 : Tom sodavandsdåse
 : Aluminium-skæresaks
 : Tænger
 : Søm 
 : Hammer
 : Fyrfadslys
 : Sølvpapir
 : 3,175 mm kobberrør
 : Blyant
 : Vand
 : Bassin (skål eller balje)
 : Fremgangsmåde:  
https://hodtari.ru/computer-og-elektro-
nik/3437-s%C3%A5dan-laver-du-en-dampmotor.html#i-9  

Materialeliste - Solfangeren
 : Akvarieslange – 265 cm
 : En elastik
 : Stanniol
 : Et stort syltetøjsglas med en bred åbning 
 : En stor sodavandsflaske med vand

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/vindm%C3%B8lle-af-papir
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/vindm%C3%B8lle-af-papir
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/kultunaut/aaret-rundt/byg-en-lille-vandmoelle/
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/kultunaut/aaret-rundt/byg-en-lille-vandmoelle/
https://hodtari.ru/computer-og-elektronik/3437-s%C3%A5dan-laver-du-en-dampmotor.html#i-9
https://hodtari.ru/computer-og-elektronik/3437-s%C3%A5dan-laver-du-en-dampmotor.html#i-9
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 : En lille bradepande af metal
 : En trille, en stub eller et lille bord udenfor
 : Mere vand
 : Fremgangsmåde (på en solskinsdag)  
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/byg-en-solfanger

Refleksion
Tænker du over, hvor din strøm kommer fra? I Danmark 
er vi drevet af både vind-, vand- og solenergi, men når 

vinden ikke blæser og solen ikke skinner, så får vi vores 
strøm fra kul, naturgas og olie, og det er ikke bæredygtigt. 
Noget af det, der bruger allermest strøm i hjemmet, er 
tørretumbleren, fjernsynet, vaskemaskinen, fryseren og 
køleskabet. Hvordan tror du, du kan spare på strømmen 
og på den måde hjælpe naturen?

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/byg-en-solfanger 
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Verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
I denne aktivitet skal FDFerne i grupper konkurrere om at 
producere flest varer og dernæst skabe størst økonomisk 
vækst ved at handle med hinanden og bruge deres res-
sourcer bedst muligt. Grupperne har forskellige forudsæt-
ninger og vilkår i konkurrencen.

Aldersgruppe Puslinge-Seniorer

Inde/ude Begge

Antal deltagere 12 - 1000 

Varighed 2 timer

Introduktion til verdensmålet  
(Neelam fortæller introduktionen)
Velkommen til verdensmål 8 som handler om anstæn-
dige jobs og økonomisk vækst. Er der nogen, der ved, 
hvad “anstændig” betyder”? I mit hjemland, Nepal, har 
vi noget, der hedder et kastesystem. Det er en form for 
rangorden af mennesker, som man bliver tildelt, når man 
bliver født. Det nederste niveau i kastesystemet hedder 
Dalitter, og de anses for at være så ulækre og urene, at 
de ikke har nogle rettigheder. De eneste jobs, de kan få, 
er derfor nogle, hvor de bliver rigtig beskidte og måske 
ligefrem kommer til skade og næsten ingen løn får. Sådan 
nogle jobs er ikke anstændige, og dem vil vi gerne af med 
i verden.

Aktivitet
FDFerne inddeles i grupper, der hver repræsenterer en 
landsby, der producerer varer. Landsbyerne producerer 
varer i form af firkanter, trekanter, cirkler m.m. og pro-
duktionsapparatet er linealer, passere, vinkelmålere osv. 
Hvert hold får udleveret forskellige mængder materia-
ler fra start (Se bilag med forklaring til hvert type hold, 
bestående af 4-8 personer) Hvis I er mange, så lav flere 
landsbyer, der har type som hvert af holdene.

Alt materiale har værdi. I banken (hos lederen) er der 
mulighed for at aflevere værdier løbende, samt at købe 
visse materialer, hvis banken har dem på lager (fx mere 
papir, sakse osv.) Værdier kan ikke forhandles med banken 
- se bilag med oversigt over værdier. Alt værdi afleveres til 
banken efter ca. 90 minutter, når spillet er slut. Før tiden 
sættes i gang, introduceres priser og regler, og der gives 
tid til, at de i landsbyerne kan lave en plan for deres pro-

duktion. Landsbyerne kender ikke hinandens ressourcer 
osv., før spillet går i gang.

Der er events undervejs; prisstigninger og -fald for de 
forskellige varer. Fx kan det være, der kommer mangel på 
trekanter på verdensmarkedet, og derfor stiger priserne. 
Introducér innovation i produktionen undervejs ved at 
give nye eller bedre redskaber som fx sakse osv.  Husk 
at udvikling er at ændre 5-10 % i priserne, ikke 200 % - 
ellers mister dét at producere materialer selv sin mening. 
Jo flere af disse events, I har i spillet, jo større mening 
giver det at forlænge tiden.

Snak løbende om den gensidige gevinst ved samhandel, 
risici i produktion, tillid vs. kontrakter osv. 

Hvis I er mange, kan I supplere med praktiske tjanser, 
der gavner lejren; f.eks. skrælle kartofler, vaske toiletter, 
fylde vandballoner op eller hvad der ellers skal klares på 
lejren. Man kan også helt erstatte papirvarerne med tjan-
ser, men så skal man være opmærksom på at have godt 
styr på priserne for de forskellige opgaver og nok også 
ting i baghånden, hvis man fx løber tør for kartofler, der 
skal skrælles eller lignende.

Forslag til variation for større børn
Hvert hold skal starte med at udnævne én handelsleder 
(markeres med sort armbind/lignende). Denne person er 
den eneste, som må forlade holdets placering, og som 
kan tage kontakt med de andre handelsmænd eller direk-
te med de andre hold. 

Ved handel fastsætter handelspartnerne prisen på 
materialerne. Man kan købe, sælge eller leje materialer. 
Ved leje skal der udfærdiges en lejekontrakt over hvad, 
hvem og hvor længe. Lejekontrakten afleveres til banken 
(lederen).

Materialeliste
 : Papir og redskaber - brug gamle aviser, reklamer eller 

lignende. Hvis I er mange, så spørg evt. på den lokale 
genbrugsstation, om I kan få en ordentlig stak med 
papiraffald, eller I kan spørge på det lokale bibliotek, 
om de har gamle aviser, I må få.

 : Evt. ekstra praktiske tjanser til at erstatte eller supple-
re produktionsapparatet og produktionen, hvis I vælger 
dette. 
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Refleksion
Mange tænker nok ikke over, at der er mange steder i ver-
den, hvor det ikke er lige så normalt at de fleste voksne 
arbejder, som det er i Danmark. Især kan det være svært 
for mange kvinder at finde et anstændigt og ordentligt job 
uden for hjemmet, der giver nok løn til, at man kan leve 
af det. Samtidig kan arbejdsvilkårene betyde, at det for 

mange mennesker er farligt at gå på arbejde, fordi sik-
kerheden ikke er på plads; fx når man arbejder med store 
maskiner eller kemikalier. 

Bilag i bilagslisten.
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Verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur
Ved dette verdensmål, skal børnene på et løb beståen-
de af 4 poster, hvor verdens infrastruktur og handel er i 
højsædet. Børnene vil komme til at lære om hvordan et 
samfund hænger sammen i form at industri og handel 
med andre lande og hvordan udvikling af dette bidrager til 
en bæredygtig verden.

Aldersgruppe Puslinge-Seniorer

Inde/ude Ude

Antal deltagere 2-1000 

Varighed 3 timer

Introduktion til verdensmålet  
(Neelam fortæller introduktionen)
Velkommen til verdensmål 9! Dette mål virker måske som 
et af de verdensmål, der er lidt sværere at forholde sig til. 
Men i bund og grund handler det om at få samfundet til 
at løbe rundt på en smartere måde. I mit hjemland, Ne-
pal, er størstedelen af det arbejde, der eksisterer, baseret 
på landbrug og minedrift, og det er både fysisk opsli-
dende og farlige jobs. Det er heller ikke noget, vi tjener 
særligt mange penge på, og derfor er vi også meget fattige 
i Nepal. Det vil vi gerne lave om på med dette verdensmål. 
Nepal, og andre af verdens fattigste lande, skal være mere 
industrialiserede samfund - ligesom jeres land, Danmark.  
For at nå dertil skal vi have nogle bedre handelsruter. 

Handelsruter er de veje, jernbaner og havne, der gør os i 
stand til at handle med hele verden i stedet for kun vores 
eget lokalområde. Verdensmålet handler også om at finde 
på nye metoder til at arbejde mere bæredygtigt i verdens 
fabrikker og virksomheder, så vi bruger ressourcerne mere 
effektivt og mere miljømæssigt fornuftigt. 

For at kunne lave ny infrastruktur, mere fornuftig brug 
af jordens ressourcer og mere industri kræver det også, at 
vi er innovative - altså at vi tænker på nye måder! 

Aktivitet
I denne aktivitet skal I på et løb i bedste Georg Gearløs- 
og Byggemand Bob-stil! For at komme hele vejen igennem 
løbet, skal der findes på og bygges infrastruktur, så I kan 
komme videre til næste post. Løbet kan foregå i området 
omkring sommerlejren, og posterne kan placeres, så man 
kommer ud på en god lang gåtur. Posterne løses i hold, 
og lederne vurderer, om holdene skal inddeles efter alder 
eller blandes.

Post 1 - Opfind en post til de andre hold
Hvert hold får til opgave at opfinde en post, som alle hold 
skal afprøve til sidst i løbet. Alt efter børnenes alder kan 
der opstilles forskellige krav, benspænd eller materialer, 
som skal indgå i posten. Fx kunne bundne temaer for 
posterne være infrastruktur, handel, forarbejdning af en 
råvare (eller ting) eller kommunikation. Benspænd kunne 
være, at den skal foregå et vist sted, at nogle skal være 
bedre stillede end andre, hvilken form posten skal have 
(fx kode, samarbejde, lege) etc. - find selv på flere. 

Post 2 - Byg ny infrastruktur
Når først holdene er ude på ruten, kommer de til et sted, 
hvor de må være kreative og bygge ny infrastruktur for at 
komme videre. Måske skal de passere et vandløb, sejle ud 
på en sø/fjord, klatre, svinge sig eller noget helt femte, alt 
efter hvad jeres område giver mulighed for. Find gerne et 
sted, hvor børnene selv skal bygge den løsning, som kan 
få dem videre (trebuk, tømmerflåde etc.).

Post 3 - Kopiér gode løsninger fra ét sted til et andet
I nogle tilfælde kan gode løsninger fra én del af verden 
kopieres til andre dele - og i andre tilfælde kræves der 
en del tilpasning eller måske en helt anden løsning for at 
overkomme den samme udfordring. Ved denne post skal 
børnene derfor, alt efter deres alder, kopiere eller tilpas-
se en god løsning fra ét sted til et andet. For de mindste 
gælder det om at kopiere 1:1, mens det for de ældste 
gælder om at tilpasse. 

Lav to identiske bunker af LEGO-klodser. Af den ene 
bunke bygges en figur. Et stykke væk placeres den anden 
bunke. Aktiviteten foregår som en stafet, hvor børnene 
kigger på den byggede figur, husker så meget som muligt 
og derefter løber hen til den anden bunke LEGO og bygger 
en ny figur, så den bliver identisk med den første. For de 
store gælder det om at tilpasse, så fx blå klodser skal er-
stattes af gule klodser, figuren skal bygges spejlvendt etc. 

Lav forhindringer undervejs, hvis det passer til børne-
nes/de unges alder og lyst til udfordring. 
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Post 4 - Lav en handelsrute
Børnene skal finde den sikre rute til at bygge en vej, så en 
fabrik kan blive forbundet med en havn.

Spænd minestrimmel eller reb ud på jorden, så der 
opstår flere kvadrater (fx 6x6 som en mindre udgave af et 
skakbræt). Lederen har på forhånd bestemt en særlig rute 
gennem området, som FDFerne ikke kender, og de må 
derfor prøve sig frem. FDFerne skal bevæge sig gennem 
felterne og må ikke gå diagonalt mellem felter. For at 
bygge vejen gennem felterne, skal FDFerne lægge sig ned 
(sammenhængende). Hvis et barn rammer en af neden-
stående forhindringer, skal det starte forfra. Børnene kan 
vælge at bygge uden om forhindringer eller at bygge en 
passende løsning over forhindringerne. Signalér en løsning 
ved fx at ligge børnene dobbelt/ved siden af hinanden 
eller noget helt tredje. 

Forhindringer og eksempler på passende  
løsninger i parentes
 : Kviksand (bro)
 : Sump (bro)
 : Bjerge (tunnel)
 : Floder (bro)
 : Miner (minerydder)
 : Borgerkrig (FN-operation)

Post 5 - Lav hinandens poster
Tilbage ved lejren er det tid til at prøve de poster, som 
hvert hold opfandt i starten af løbet. Alt efter hvor mange 
hold I er, kan I sætte holdene sammen to og to og lade 
dem prøve hinandens poster (og derefter lave nye grup-
per) eller bruge en anden fordeling, hvis det passer bedre.

Materialeliste
 : Post 1: Brug hvad I har af grej og ting i og ved sommer-

lejren - intet bestemt kræves
 : Post 2: Materialerne afhænger af, hvilken type infra-

struktur der skal bygges; fx rafter, reb, presenning o.l.
 : Post 3: LEGO og evt. ting til forhindringer
 : Post 4: Minestrimmel/reb
 : Post 5: Det samme som til post 1 

Refleksion
Refleksionen laves i små grupper eller hele gruppen sam-
let. Snak om disse spørgsmål: Hvad betyder den store 
forskel på infrastruktur i verden for forskellige landes mu-
ligheder for at få mere industri? Tænker I over, hvor vigtig 
infrastruktur som veje og broer er til dagligt? 

Hvilke nye opfindelser kan hjælpe verden til at bru-
ge vores ressourcer bedre og mere smart? Hvilken god 
løsning kender I fra andre lande, som vi kunne bruge i 
Danmark?
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Verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund 
Dette verdensmål handler om hvordan opbygning af bæ-
redygtige byer hvor børnene i hold skal drømme stort og 
sammen bygge deres bud på den mest bæredytige, smart 
by.

Aldersgruppe Puslinge-Seniorer

Inde/ude Inde

Antal deltagere 2-1000

Varighed 3 timer

Introduktion til verdensmålet  
(Neelam fortæller introduktionen)
I dag skal vi gå på opdagelse i et nyt verdensmål, men 
inden jeg afslører, hvilket mål det er, så skal I allerførst 
svare på et spørgsmål: Hvor mange af jer bor i en by? 
(ræk hånden op. Højst sandsynligt vil et overtal af grup-
pen kunne svare ja til det spørgsmål, og det vil derfor 
understøtte den følgende pointe): 

Okay, så ud af de (sæt selv tal ind) mennesker, I er her 
på sommerlejren, så bor I næsten allesammen i byen. I 
Nepal, hvor jeg kommer fra, bor vi næsten allesammen 
ude på landet. Jeg bor selv i en lille bitte landsby, hvor 
der ikke er mange huse, men en masse marker. På ver-
densplan bor ca. halvdelen af jordens befolkning i byer li-
gesom jer, mens den anden halvdel bor på landet ligesom 
mig. I 2050 (altså om ca. 30 år) regner man med, at ⅔ af 
jordens befolkning vil bo i byer ligesom jer - og det gør jeg 
måske også til den tid. 

Men for at det kan lade sig gøre, skal byerne gøres stør-
re og passes til, så der er plads til, at flere mennesker kan 
bo der. Nogle steder i verden kan det dog betyde, at når 
byen bliver udvidet og gjort større, så giver det også plads 
til mere fattigdom og kriminalitet. 

Ved dette verdensmål - verdensmål 11 om bæredygtige 
byer og lokalsamfund - som vi skal arbejde med i dag, 
handler det om at få skabt de bedst mulige byer rundt 
om i verden, som kan holde til, at flere mennesker flytter 
til. Det betyder blandt andet, at der skal tænkes i gode 
og nye løsninger for brug af strøm, for hvad man gør med 
affald, hvordan man laver gode vejsystemer, hvordan man 
kan komme rundt i bus, tog og metro - og ikke mindst 
hvordan der stadig vil være mad og jobs nok til dem, som 
bor i byerne. 

Der skal altså tænkes i, hvordan man bygger en by op 
på en bæredygtig og ny måde. Og det bliver også opgaven 

for jer i dag. I skal designe jeres egen drømmeby, som kan 
leve op til nogle bestemte krav, som I bliver stillet over-
for. Jeg håber, I er klar!

Aktivitet
 : Aktiviteten er kreativ og skal foregå i hold på tværs 

af klasser. Det er vigtigt med både ældre og yngre på 
holdet, da de ældste nok lettere kan få tænkt i nogle 
smarte systemer for byen, og de yngste kan bygge løs 
og være kreative. 

 : Holdene får udleveret et stykke papir/pap, som viser 
det område, de må bygge deres drømmeby indenfor. 
Nogle har fået større - andre mindre. 

 : Derudover trækker hvert hold 2-5 benspænd for deres 
by, som de skal bygge efter. Se forslag til benspænd 
nedenfor og tilføj gerne flere. Nogle hold må gerne få 
det samme benspænd. 

 : Holdene skal ud af genbrugsmaterialer og andet skabe 
deres egen by ud fra benspændene på det område, de 
har fået givet. 

 : De har god tid til opgaven (ca. 2 timer) og kan virkelig 
gøre sig umage med det. Når de er færdige, præsente-
rer alle hold deres byer og de principper (benspænd), 
de hver især har bygget ud fra. 

Forslag til benspænd 
 : Der skal være plads til X-antal mennesker i jeres by 

(alle hold får dette benspænd)
 : Der skal være plads til X-antal skoler i byen 
 : Der skal være plads til X-antal hospitaler i byen
 : Byg i højden (gerne til en gruppe, der er blevet givet et 

mindre areal) 

Lav et smart system for affald 
 : Der må ikke være biler i jeres by, så lav et system for, 

hvordan man kommer rundt
 : Der er ikke plads til fysiske indkøbscentre, så lav et 

system for, hvordan man får mad
 : Der er ikke plads til parker eller andre grønne arealer i 

jeres by, men folk har alligevel brug for at komme ud, 
så gør plads til dette i jeres by på anden vis
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Materialeliste
 : Kreakassen – sakse, lim, farver, tape
 : Genbrugsmaterialer – papkasser, toiletruller, mælke-

kartoner m.m.
 : Byområde i karton/papir 
 : Benspænd (skriv dem ned på små sedler og fordel dem 

mellem grupperne)

Refleksion
Efter holdene har løst opgaven, og de hver især har 
præsenteret deres by og benspænd for hinanden, sluttes 
aktiviteten af med disse spørgsmål, som enten kan stilles 
i plenum eller i grupperne: 
 : Hvad var det sværeste princip/benspænd at bygge ud 

fra? 
 : Hvilke udfordringer har der været i den by, I bor i?
 : Hvor kunne I helst tænke jer at bo i fremtiden? I byen 

eller på landet? 
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Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion 
Dette verdensmål handler om at mindske sit forbrug og 
tænke genbrug. Verdensmålets aktiviteter er bygget krea-
tivt op og appellerer særligt til dem der kan lide at nørkle 
med en kreaworkshop.

Aldersgruppe Hele kredsen

Inde/ude Begge

Antal deltagere 1-1000

Varighed Ca. 2 timer

Introduktion til verdensmålet  
(Neelam fortæller introduktionen)
Verdensmål 12 handler om, at vi skal gøre vores fodaftryk 
på naturen så småt som muligt ved at ændre den måde, 
vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. 
Det kan vi for eksempel gøre ved at genbruge de ting, vi 
ellers ville smide ud, så de får et nyt liv. Måske kan noget, 
man ellers ville havde købt fra nyt, købes i genbrug eller 
man kan selv lave noget gammelt om til en ny ting. Hos 
os deler vi fx vores tøj, så de, der er mindre, får det, de 
større søskende har brugt. 

Aktivitet
Børnene skal sy en gammel t-shirt, der ikke længere kan 
bruges (måske fordi den er er blevet for lille eller slidt) 
om til en pose, man kan have spisesæt eller andet i.

Alt efter hvad I vurderer passer bedst til jeres børn, og 
hvad I har mulighed for, kan de største børn selv gøre alle 
trin, mens de mindste kan lave trin 5-6.

Trin 1:
Klip t-shirten til, så den har en passende størrelse til en 
pose -  eventuelt så den passer til spisesættet. Ved min-
dre t-shirts kan de eksisterende syninger i siden måske 
genbruges.
Trin 2:
Sy zigzag rundt i kanten, hvor der er blevet klippet, for at 
stoffet ikke begynder at løbe, hvis dette er nødvendigt.
Trin 3:
Vend t-shirten eller de to stofstykker på vrangen og sy 
kanterne sammen.

Trin 4:
Fold en løbegang i toppen og sy sammen. Der skal kunne 
løbe en snor igennem til at lukke posen. Klip hul, så der 
er plads til, at snoren kan komme ind og ud igen.
Trin 5:
Snoren til at lukke posen kan laves af en rest stof, der er 
klippet fra t-shirten. Den skal være lidt over dobbelt så 
lang, som posen er bred. Fold begge sider ind på midten, 
så bagsiden af stoffet er skjult (stryg eventuelt stoffet)
 : Fold stoffet endnu en gang og fastgør folderne med 

knappenåle. Sy hele stykket sammen.
 : Snoren kan også være af flettet eller knyttet garn eller 

en lædersnor. Brug gerne af de rester, I eventuelt har.
 : Sæt en sikkerhedsnål i enden af snoren, træk snoren 

gennem løbegangen og tag sikkerhedsnålen af igen.
Trin 6:
Pynt posen ved tegne fine motiver med stoftusch, brodér, 
eller sy fine perler på.

Materialeliste
 : T-shirt (du ellers ville havde smidt ud) eller stofrester.
 : Symaskine + sytråd og/eller nål og tråd pr. barn.
 : Noget man kan lave en “lukke-snor” med (Garn, læder, 

stof-rester)
 : Stof-tuscher, perler, snor og andet, der kan bruges til 

at pynte posen med

Refleksion
Hvert år bliver der produceret 150 milliarder stykker tøj 
på verdensplan. Tøjindustrien er den industri, der regnes 
for at være den anden mest forurenende i verdenen - kun 
overgået af olieindustrien. Tøjindustrien står for over 10% 
af verdens samlede udledning af CO2. Hver dansker køber 
i gennemsnit 16 kilo tøj om året, og over halvdelen af det 
tøj, vi ikke længere bruger, bliver smidt i skraldespanden.

Men hvad kan vi gøre for at mindske forbruget? Vi skal 
jo have tøj på kroppen, så vi ikke fryser.

Vi kan tænke over, om vi virkeligt har brug for et nyt par 
bukser, kun købe det, vi er sikre på at få brugt, og hvis 
vi alligevel ender med at købe noget, vi ikke får brugt, så 
kan vi give det til genbrug eller til en ven, der måske kan 
bruge det. 
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Verdensmål 13 Klimaindsats 
Ved dette verdensmål skal børnene lege med klimafor-
andringer og deres betydning for flere og flere naturka-
tastrofer. Modulet er en kamp mellem to hold om at løse 
klimaforandringerne mens naturen raser.

Aldersgruppe Tumlinge- Seniorer

Inde/ude Ude (eller inde i en stor hal)

Antal deltagere 12 - 40 

Varighed
1,5 - 2 timer (kampen spilles så 
mange gange, I har lyst til)

Introduktion til verdensmålet  
(Neelam fortæller introduktionen)
Grundet klimaforandringer er der en stigning i antallet af 
naturkatastrofer verden over. Tørke, orkaner og oversvøm-
melser ødelægger hjem, indkomst og fremtid for stadigt 
flere. Udviklingslandene, der ingen eller få midler har til at 
stå imod eller rydde op efter naturkatastroferne, er spe-
cielt hårdt ramt. Sådan er det bl.a. hos mig i Nepal.

Verdensmål 13 handler blandt andet om at styrke lande 
verden over i deres arbejde med at forebygge skaderne 
fra naturkatastrofer. Det skal ske gennem politiske be-
slutninger, deling af viden om og udvikling af metoder til 
at stå imod med. Du hjælper, når du er med til at samle 
penge ind - fx til sogneindsamling eller Danmarks ind-
samling. 

Aktivitet
To hold kæmper imod hinanden. På det ene hold findes 
et udsnit af verdens lande, og på det andet hold har vi 
naturkatastroferne. Målet med spillet er, at landene skal 
prøve at fange fanen (”en samlet klimaløsning”) på det 
modsatte hold, mens dette (med stadigt voldsommere 
naturkatastrofer) prøver at stoppe dem. 

Banen
Lav en bane som vist nedenfor. Størrelsen på banen vil 
være meget forskellig alt efter dine forhold, antal af del-
tagere osv. Tænk dog over, at der skal kunne være en fan-
geleg i midten af banen, hvor man ikke har mulighed for 
at ”stikke af” og gemme sig for langt væk, men heller ikke 
står helt oven i hinanden. Vælg gerne et sted med træ-
er, bakker og lignende forhindringer. Da man starter ved 
holdlederen, når man bliver taget, skal der gerne være lidt 
afstand frem til selve banen, så ”fanen”, der skal fanges, 
ikke bare kan stå der, hvor alle kommer tilbage. 
 : Deltagerne deles i to hold; et ”landehold” og et ”na-

turkatastrofehold”. Holdene går ned til deres base i 
hver deres ende af banen. Her udvælges en holdleder 
(kan med fordel være en leder, specielt med yngre 
deltagere). Landeholdet får tildelt et tilfældigt kort fra 
stakken med lande, mens naturkatastrofeholdet til-
deles naturkatastrofekort. De skal deles, så der er lige 
mange tørker, orkaner og oversvømmelser. De må ikke 
bytte kort undervejs. 

 : På landeholdet er hvert land forsynet med et tal for, 
hvor modstandsdygtig man er overfor hver af de tre 
typer af naturkatastrofer: Orkaner, tørker og over-
svømmelser. Alle katastrofer går fra niveau 1-5 i løbet 
af kampen. På naturkatastrofeholdet udpeges én, der 
skal være ”Klimaløsningen”/fanen.

 : Spillet foregår som Stratego: Alle løber rundt på banen 
i midten, og alle må tage hinanden. Fanger én person 
en anden, viser personen fra landeholdet deres kort. 
Hvis personen fra naturkatastrofeholdet fx er tørke, 
så kigger man efter tørke på kortet. Alle fra naturkata-
strofeholdet er i udgangspunktet niveau ”1”. 

HoldlederHoldleder
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 : Deltageren med det laveste tal dør. Hvis det er uaf-
gjort, vinder naturkatastrofen. Taberen går tilbage 
til sin holdleder. Hvis taberen er fra landeholdet, får 
man et nyt, tilfældigt land fra stakken. Hvis man er 
fra naturkatastrofeholdet, går man et niveau op (fx er 
deltageren fra før nu steget til tørke niveau ”2”). Dette 
kan evt. illustreres med tændstikker, perler, papirlap-
per e.lign. 

 : Spillet stopper, når landeholdet har fanget ”Klimaløs-
ningen”, eller når stakken med lande er brugt op, og 
resten af landeholdet er fanget af naturkatastrofehol-
det. 

Varianter
Hvis du spiller på et lille areal, kan det være nemt for 
landene at finde og fange ”Klimaløsningen” hurtigt. Derfor 
kan du evt. gøre det lidt nemmere for naturkatastroferne/
sværere for landene på følgende måder: 
 : Sortér landene, så de ”svage” lande ligger først. På den 

måde er du sikker på, at der er nogen for naturkata-
stroferne at fange.

 : Der skal mange ting til for at bremse de negative 
påvirkninger af miljøet! Derfor skal man fange flere 
klimaløsninger (fx ”samarbejde”, ”forskning” og ”pen-
ge”). Når den første løsning er fanget, bliver en ny på 
naturkatastrofeholdet (hemmeligt) udpeget til at være 
den næste, der skal fanges. 

 : Naturkatastrofeholdet må gerne være lidt større end 
landeholdet. 

Materialeliste
 : Udprint af landene. Hvis I ikke er så mange, så fjern 

kort, så der er ca. lige så mange lande, som I er delta-
gere

 : Perler, tændstikker, papirlapper eller lignende
 : Evt. trøjer, så man kan huske, hvem man er på hold 

med
 : Evt. ting til markering af banen 

Refleksion
 : Find jeres land på et kort. Er der mønstre i, hvilke om-

råder, der påvirkes mest af naturkatastofer? 
 : Hvorfor skal de ”stærke” lande gøre noget? De bliver jo 

ikke så påvirkede? 
 : Hvilke lande bliver mest påvirket? Prøv at lege en 

bonus-leg, hvor I stiller jer i rækkefølge med hver jeres 
land efter styrke mod de forskellige katastrofetyper. 

 : Er der nogle lande, der har mere ansvar end andre? 
Hvorfor og hvordan? 

 : Hvad sker der i virkeligheden, når et land rammes af 
de forskellige naturkatastrofer? Hvad sker der med 
menneskene? Hvad sker der første gang? Hvad sker 
der, hvis problemet ikke går væk, eller bliver større? 

Til info 
Tallene for de enkelte landes modstandsdygtighed er 
baseret på en blanding mellem 1) den reelle risiko for 
katastrofens forekomst i det enkelte land og 2) styrken 
af landets økonomi og infrastruktur i forhold til at kun-
ne handle og udbedre skader under og efter katastrofen 
rammer. Man vil derfor både bemærke svage lande med 
tilsyneladende høj modstandsdygtighed, fordi der er 
meget lav risiko, eller rige lande, der står svagere pga. høj 
forekomst af katastrofer. I stedet for at komplicere legen 
for meget med en masse info på det enkelte kort, har vi 
valgt at slå alle skøn sammen til ét tal. 

Landene er udvalgt for at repræsentere svagheder og 
styrker over hele verden, men også for at give en balance 
i spillet. 

Bilag i bilagslisten.
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Verdensmål 14 Livet i havet
70 % af vores klode er dækket af vand, og vand udgør 
derfor en stor del af den måde, hvorpå vores klode trives. 
I mit land Nepal har vi ikke nogle kyster, men vi har store 
søer, og  alligevel påvirker det mit hjemland, hvis ikke 
vi passer på havene. Havene er afgørende levebrød for 
næsten halvdelen af jordens befolkning. Lige nu er havet 
dog truet af overfiskeri, der betyder at der bliver fanget 
flere fisk end der kommer til. Den måde vi i Nepal bliver 
påvirket er, at CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren 
absorberes i havene, og det kan være meget godt, men 
nu er der for meget til at de kan holde til det, for derfor 
bliver de sure - det hedder forsuring af verdenshavene 
 
Modulet til dette verdensmål er brudt op i 3 forskellige 
aktiviteter; et forsøg, en kreaworkshop og en konkurren-
ce. Modulet kan tilrettelægges, så man går rundt i hold og 
bl.a. konkurrerer mod de andre hold, eller det kan tilrette- 
lægges, så man blot går rundt selv og dyster alle-mod-al-
le. På den måde kan dem, der synes, det er hyggeligt at 
være kreative, bruge mere tid på kreaworkshoppen end 
dem, der gerne vil hen og spille skralde-basket. 

Aldersgruppe Hele kredsen

Inde/ude ude

Antal deltagere 1-100

Varighed 3 timer 

Introduktion til verdensmålet 
70 % af vores klode er dækket af vand, og vand udgør 
derfor en stor del af den måde, hvorpå vores klode trives. 
Samtidig er havet afgørende levebrød for næsten halv-
delen af jordens befolkning. Men havet er lige nu truet af 
overfiskeri og forurening. CO2 og andre drivhusgasser i 
atmosfæren absorberes i havene, så de bliver sure - det 
hedder forsuring af verdenshavene.  

Modulet til dette verdensmål er brudt op i 3 forskellige 
aktiviteter; et forsøg, en kreaworkshop og en konkurren-
ce. Modulet kan tilrettelægges, så man går rundt i hold og 
bl.a. konkurrerer mod de andre hold, eller det kan tilrette-
lægges, så man blot går rundt selv og dyster alle-mod-al-
le. På den måde kan dem, der synes, det er hyggeligt at 
være kreative, bruge mere tid på kreaworkshoppen end 
dem, der gerne vil hen og spille skralde-basket. 

Aktivitet 1 - Forsuring af verdenshavene (forsøg)
I dette forsøg vil vi simulere forsuring af verdenshave og 

illustrere, hvordan det ødelægger koralrevene - havets 
laveste del af fødekæden. Du kan læse mere om forsuring 
af verdenshavene her: 
https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/an5-
2006surt-hav.pdf

Materialeliste
 : Et glas
 : Eddike
 : Et stykke kridt eller et æg

Fremgangsmåde Fyld glasset med eddike og læg kridt 
eller et æg ned i. Kridtet eller ægget skal simulere koral-
revene (kalk) i havene, og eddiken skal repræsentere den 
forsuring, der eksisterer i havene pga. alt det CO2, havene 
har optaget. Oplev nu, hvordan kridtet/ægget langsomt 
opløses af eddiken. 

Aktivitet 2 - Kreaworkshoppen
I kreaworkshoppen kan der arbejdes med flere ting. Der 
kan hækles karklude som erstatning for de engangsklude, 
vi alle kender i gul, blå, hvid og lyserød og som indeholder 
mikroplast, der er skadeligt for havet. Der kan også sys 
muleposer til brug ved indkøb i stedet for plastikposer. 
Der kan arbejdes på en fælles kunstinstallation af ver-
denshavenes fødekæder. Her tegnes billeder af alle dele 
i havets fødekæde på plancher og pap: fra korallerne, til 
planterne, der gror på korallerne, til de små planteæden-
de dyr, til de små kødædende dyr, til de større fisk og op 
til de allerstørste rovdyr. Hæng dem op i den rigtige ræk-
kefølge et sted, hvor alle kan betragte kunstinstallationen 
- fx i spisesalen.

Materialeliste
 : Hækletøj
 : Garn
 : Stoffer eller gamle t-shirts/trøjer
 : Sytøj eller symaskine
 : Pap/papir
 : Tuscher/farver
 : Snor til at hænge fødekæde-billederne op

Aktivitet 3 - Skralde-basketball
Til denne aktivitet skal der opstilles en masse forskellige 
skraldespande på et afgrænset område på en græsplæne. 
Hver skraldespand giver forskellige point, hvis man ram-
mer dem. Dem der står længst væk giver flest point, og 
dem tættest på giver færrest. Jorden symboliserer havet, 
og hvis man rammer havet, gives der minuspoint. Saml nu 

https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/an5-2006surt-hav.pdf
https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/an5-2006surt-hav.pdf
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en masse skrald sammen, som kan bruges til bolde. Det 
kan være tomme dåser, plastikposer, mælkekartoner eller 
andet. Hver spiller får 10 stykker skrald, som de skal prøve 
at ramme skraldespandene med og derved samle point. 
Til aftensmad kåres vinderen af konkurrencen.

Materialeliste
 : Pointsystem
 : Skrald
 : Skraldespande

Refleksion
Med udgangspunkt i den flotte kunstinstallation tages en 
snak med børnene om, hvordan det mon vil påvirke føde-
kæden i havet, hvis alle korallerne blev ødelagt og døde. 
Vidste I, at plastik aldrig nogensinde kan opløses i natu-
ren? Når det bliver kastet ved siden af en skraldespand, 
så blæser det ofte rundt i naturen, indtil det ender i ha-
vet. På den måde er havet blevet en form for stor skral-
despand for verden. Og når der kommer en stor fisk eller 
hval forbi, kan de ikke kende forskel på en plastikpose og 
et byttedyr - og så får de spist en masse plastik.  
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Verdensmål 15 Livet på land
Dette verdensmål egner sig bedst til at blive gennemført i 
starten af lejren, så børnene kan følge succesen i hvad de 
har skabt - her skal der nemlig bygges insekthoteller!

Aldersgruppe Puslinge-Seniorer

Inde/ude Ude

Antal deltagere 2-1000

Varighed 3 timer

Introduktion til verdensmålet  
(Neelam fortæller introduktionen)
Hvilke vilde dyr kender I her i Danmark? Hvilke vilde dyr, 
tror I, lever i Nepal, hvor jeg bor? Faktisk er der både tig-
re, leoparder, næsehorn og mange andre fantastiske dyr. 
Har I nogensinde set sådan nogle i virkeligheden?

Desværre er halvdelen af verdens vilde dyr forsvundet 
i løbet af de sidste 50 år. Mange planter er også truede, 
og der er brug for, at mennesker passer bedre på livet på 
land. Dyrearter forsvinder blandt andet, fordi mennesker 
jager dem for meget og ødelægger deres levesteder. I Ne-
pal har vi en festival hvert femte år, hvor ca. 200.000 dyr 
bliver ofret til vores guder. Men jeg synes, det er synd for 
dyrene, så jeg deltager ikke. 

Planterne på jorden forsvinder også. Det sker, hvis de 
for eksempel er meget værdifulde, eller hvis skoven ryd-
des for at gøre plads til landbrug på jorden i stedet for. 
Når der bliver færre forskellige arter af planter og dyr, så 
siger man, at biodiversiteten - eller mængden af arter - 
falder. Faktisk står det på verdensplan så slemt til, at man 
siger, at vi er midt i en biodiversitetskrise eller en mas-
seudrydelse. Dyrene og planterne er forbundne i såkaldte 
økosystemer, og de er afhængige af hinanden. Derfor kan 
det være skadeligt for en hel række dyr og planter, hvis fx 
en enkelt dyreart har det svært. I Danmark er bestandene 
af bl.a. en del fuglearter, sommerfuglearter, bier - og også 
større dyr - faldende, bl.a. fordi der er for få levesteder til 
dem. Det skyldes, at der kun er ganske lidt vild og urørt 
natur tilbage i Danmark. Vi kan hjælpe insekterne og små-
dyrene bedre på vej ved at skabe små oaser til dem, hvor 
de kan trives. Er I klar på at hjælpe med det?

Aktivitet
I skal bygge krible-krable-insekthoteller, som hjælper 
de vilde dyr og insekter på vej. Alle FDFerne kan efter 
sommerlejren tage deres insekthotel med hjem og finde 
en god plads til det i fx deres have. Et krible-krable-in-
sekthotel er et dejligt hjem for smådyr som mariehøner, 
regnorme, edderkopper, biller, ørentviste og bænkebi-
dere. Hvilke dyr, der besøger hotellerne, afhænger af, 
hvilke materialer I bruger. På den måde kan FDFerne selv 
designe deres hotel og tiltrække en masse arter ved at 
bruge forskelligt fyld til rummene. Det er kun fantasien, 
der sætter grænser for, hvordan det skal se ud, så giv den 
endelig gas med kreativiteten.

Sådan gør I
Start med at gå på opdagelse i området og find en masse 
forskelligt fyld til insekthotellerne (se materialelisten). 
Noget af fyldet skal I medbringe hjemmefra, men FDFer-
ne kan også finde meget af det i området omkring lejren. 
Når I har samlet en masse forskelligt fyld, får (eller laver) 
hver FDFer en ramme, som skal udgøre insekthotellet. 
Rammen indrettes med det ønskede antal små rum, og 
rummene fyldes med forskelligt fyld. Indret rummene, så 
der dannes små huller og sprækker mellem materialerne, 
så der er gode gemmesteder. Det er en god idé at bruge 
mange forskellige materialer, fordi mange forskellige arter 
dermed vil tiltrækkes af hotellet og besøge det. 

På lejren placeres hotellerne et fugtigt sted i skygge 
med kontakt til jorden. Fortæl FDFerne, at deres insekt-
hotel skal placeres et lignende sted, når de kommer hjem. 
Placeringen er vigtig for, at insekterne har lyst til at flytte 
ind.

OBS Det er en god idé at lave insekthotellerne i starten af 
lejren, da I så kan være heldige, at der når at flytte nogle 
dyr ind, før I skal hjem fra lejren igen.
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Materialeliste
Gamle paller, store trækasser, trærammer e.l. som ram-
men til hotellerne
 : Mos
 : Bark
 : Kogler
 : Blade
 : Grene
 : Træstykker
 : Hø
 : Mursten med huller
 : Uld

Refleksion
Snak om, hvorfor det er vigtigt at skabe gode levesteder 
for mange forskellige arter. Hvad kan det betyde for et 
økosystem, hvis én eller flere arter pludselig forsvinder 
helt? Hvorfor er det noget, vi mennesker bør bekymre os 
om og gøre noget ved?
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Verdensmål 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Alle ønsker sig fred og retfærdighed, det gør jeg også. Men 
en af de store forskelle på Nepal og Danmark er, at i Dan-
mark har I nogle stærke institutioner og er med i nogle 
gode samarbejder fx EU og NATO. Det er Nepal ikke, og 
sammen med fattigdom og mindre grad af demokrati, kan 
Nepal være et farligt land. Verdensmål 16 handler om at 
samarbejde om at finde løsninger til konflikter og usikker-
hed, og derved mindske vold. For at det kan ske, skal de 
politiker dine forældre stemmer på styrke retsstatsprin-
cippet og fremme menneskerettigheder. Derudover skal 
udviklingslande som Nepal være med til at tage de store 
beslutninger og de ulovlige strømninger af våben stoppes.

Introduktion til verdensmålet
Verdensmål 16 handler om at reducere alle former for 
vold og gennem samarbejder finde varige løsninger på 
konflikter og usikkerhed. Det centrale for denne proces er 
at styrke retsstatsprincippet og fremme menneskerettig-
heder. Derudover skal ulovlige våbenstrømme begrænses 
og udviklingslandene skal inddrages i de globale beslut-
ningsorganer.  

Aldersgruppe Seniorvæbnere+

Ide/ude Begge dele

Antal deltagere Kan tilpasses til antallet

Varighed 2 timer +/-

Aktivitet
Denne aktivitet er en simulation af en fiktiv krise i Syd-
østasien. Man bliver fordelt ud på forskellige lande, som 
udgør de forskellige hold, og det er vigtigt, at FDFerne 
lever sig ind i rollen som politiske forhandlere. Lederen 
er ‘forhandlingsleder’ og vurderer holdenes valg gennem 
spillet. Udover at man sammen skal igennem runderne 
med de forskellige begivenheder, får hvert land tildelt 
nogle individuelle mål, som de skal opnå gennem debat 
og samarbejde. Selve aktiviteten varer 1,5 time, efter den 
er blevet introduceret. Tiden pr. runde samt antallet af 
runder kan tilpasses til den ønskede længde.  

Intro der forklares til FDFerne
Spillet er en simulation på en fiktiv krise i Sydøstasien: 
Kina ønsker at påvirke de andre lande i området til at 
blive kommunistiske.

Spillet består af 5 hold bestående af Nepal, Indien, Kina, 

Storbritannien og EU, som udover at skabe fred også har 
egne særlige mål for forhandlingerne. 

Spillet består af 2 parametre, Økonomi og Sikkerhed, 
der begge går fra 0 - 10.
 : Økonomi Viser hvor ressourcestærkt landet er. Jo 

bedre økonomi, desto mere attraktivt er det for andre 
lande at handle med holdet, og jo lettere er det at lave 
økonomiske handlinger. Dette parameter forøges via 
økonomiske handlinger såsom handelsaftaler, investe-
ringer osv.

 : Sikkerhed Viser, hvor godt sikret holdet er mod ekster-
ne kræfter. Dette parameter er baseret på interne mili-
tære ressourcer, lovet beskyttelse fra eksterne kræfter 
såsom NATO osv. Dette parameter kan øges,  
fx ved at lave sikkerhedsaftaler med andre lande osv.

Handlinger
I hver runde har hvert hold mulighed for at lave to hand-
linger uden om forhandlingerne med de andre hold. 
Disse handlinger kan være hvad som helst - kun FDFer-
nes fantasi sætter grænsen. Når runden er slut, vurde-
rer gamemasteren, hvor realistisk handlingen vil være at 
udføre i virkeligheden (let, middel eller svært på en skala 
fra 1 - 6). Herefter slår en af FDFerne fra holdet med en 
terning, og hvis tallet er højere end det tal, gamemasteren 
havde tænkt, er handlingen succesfuld. Hvis ikke fejler 
den. Herefter vurderes landet på, om de skal stige eller 
falde i parametrene økonomi og sikkerhed på baggrund af 
handlingen.
Eksempel Kina vælger at tilbyde 2 pandaer til et EU-land 
for at skabe en bedre relation og et bedre ry i vesten. El-
ler: Indien forsøger at lave et militært statskup i Nepal for 
at overtage magten i landet.

Forhandlinger
Gennem forhandlingerne kan holdene lave skriftlige af-
taler med andre hold, fx sikkerhedsaftaler, fredsaftaler 
eller handelsaftaler. Kun fantasien sætter grænser, og det 
fungerer helt praktisk ved, at et hold går over til et andet 
og hører, om de vil forhandle. Hvis ja; så snakker holdene 
sammen og bliver efterfølgende måske/måske ikke enige 
om en aftale, der nedskrives og afleveres til gamemaste-
ren. Når runden er slut, vurderer gamemasteren, hvilke 
konsekvenser det har for de involverede hold på parame-
trene økonomi og sikkerhed.
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Runder
Spillet består af 3 runder a 25 minutter. Hver runde be-
gynder med, at gamemasteren introducerer en begiven-
hed, som er det, holdene skal tage stilling til i runden. I 
runderne kan holdene lave enten handlinger, forhandlin-
ger eller begge dele. Alle handlinger og forhandlinger kan 
have både positive og negative konsekvenser for hvert af 
landene. Efter den tredje runde finder man vinderholdet, 
der kåres på baggrund af, hvor gode de har været til at nå 
deres mål, og hvordan de klarer sig på parametrene.

Lederens/gamemasterens rolle
Du/I skal overordnet set kunne svare på spørgsmål, holde 
øje med at reglerne bliver overholdt, facilitere forhandlin-
ger (hvis der er behov for det) og guide holdene lidt (hvis 
der er behov for det).

Derudover skal du/I (som nævnt ovenfor) vurdere kon-
sekvenserne af forhandlingspapirer og vælge sandsynlig-
heden for at kunne udføre holdenes handlinger i virkelig-
heden. 

Derudover er det dig/jer, der noterer, hvordan holdene 
klarer sig på de to parametre undervejs. Det nemme-
ste her er at lave en tabel og så flytte holdene frem og 
tilbage, alt efter hvordan de klarer sig undervejs - fx med 
printede flag eller små symboler for hvert land.

Overblik over runderne
Holdene laves, og lederen forklarer reglerne for spillet

1 Første runde Ingen særlig begivenhed. Alle hold har 2 
handlinger og mulighed for at lave forhandlinger.

2 Anden runde Det er kommet til væbnet konflikt mel-
lem det indiske og nepalesiske militær på grænsen 
mellem landene, men ingen ved helt, hvad der satte 
konflikten i gang. Begge lande skal derfor tage højde 
for, om de (som en handling) vil indsætte mere militær, 
eller om de måske kan nå frem til en fredsaftale. 

3 Tredje runde UK har forladt EU, og samtidig kan Kina 
ikke længere tilbyde 5G teknologi pga. tekniske proble-
mer. Begge dele presser landenes styrke ift. forhand-
linger med andre lande.

4 Kåring af vinder på baggrund af en samlet vurdering 
af, om landene har nået individuelle mål, og om der er 
opnået fred i Sydøstasien.

Materialeliste
 : Følgende printes til hvert af holdene:
 : Kina - mål og regler
 : Nepal - mål og regler
 : Indien - mål og regler
 : EU - mål og regler
 : Storbritannien - mål og regler

Refleksion
Danmark er med i flere forskellige former for internatio-
nalt samarbejde, fx EU, NATO og FN. Dette gør, at et lille 
land som Danmark kan stå langt stærkere i store globa-
le beslutninger. Det er dog ikke alle lande, der er med i 
disse fællesskaber. Gennem denne aktivitet ønsker vi at 
fremme forståelsen for, hvordan et internationalt samar-
bejde fungerer samt at vise fordelene og ulemperne. 

Bilag i bilagslisten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Økonomi

Sikkerhed
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Verdensmål 17 Partnerskaber for handling 
I dette verdensmål er der fokus på samarbejde på tværs 
af verdens lande og på den måde hjælpe hinanden med 
at alle verdensmålene bliver opnået. Modulet består af 6 
sjove og udfordrende poster hvor der skal stor koncentra-
tion til.

Aldersgruppe Hele kredsen

Inde/ude Ude

Antal deltagere 1-200

Varighed Ca. 3 timer

Introduktion til verdensmålet
Verdensmål 17 handler om, at vi gennem samarbejde 
skal hjælpe alle lande til at nå de andre 16 verdensmål. 
Selvom de rige lande (som fx Danmark) er rigtigt gode til 
at give de fattige lande (som fx Nepal) penge, så har der 
været nogle kriser, som skyldes konflikter eller naturkata-
strofer. Dette gør, at mange fattige lande stadig har brug 
for hjælp.

Formålet med verdensmål 17 er at styrke samarbejdet 
mellem både de fattige og de rige lande, og de fattige 
lande imellem. Ved at fremme den internationale handel 
og støtte til at udviklingslandene kan sælge mere, vil det 
bidrage til at opnå et universelt, regelbaseret og retfær-
digt handelssystem, der er fair og åbent for alle.

Aktivitet
Børnene deles ud i mindre grupper af 6-10 personer. 
Grupperne skal være blandede, så der er personer med 
forskellige styrker og svagheder.

Løbet er et lagkageløb, men hver gruppe får forskellige 
ting, så én gruppe får lagkagebunde, én får fløde, én får 
kagecreme osv. 

Til sidst skal de blive enige om at dele det, som de har 
lyst til, med de andre hold; eventuelt så der også er en 
kage for dem, der ikke kan lide fløde, bananer eller andet.

Det er op til jer som ledere, hvad I synes, der skal i 
lagkagen/kagerne, eller om det skal være noget andet, 
holdene skal samle ind til - fx frugtsalat.

Point er (om)skrevet til at give 1-5 enheder. Dette kan 
selvfølgelig tilpasses efter hvor mange hold, der er, li-
gesom fordelingen af “enheder” på posterne også kan 
tilpasses til, hvor mange grupper der er.

 

Post 1:
Materialer Billede/tegning eller LEGO-klodser til at bygge 
figurer af.

Én fra gruppen skal forklare et billede eller en figur 
uden at kunne se resten af gruppen. Resten af gruppen 
skal bygge figuren eller efterligne billedet. De må alle 
gerne snakke sammen, men den udvalgte ene og resten 
af gruppen må ikke se hinanden.

Billedet eller figuren skal være tilpas svær til, at det 
tager 10-15 minutter at forklare den. Alt efter hvor svær 
figuren er, og hvor godt gruppen samarbejder, modtager 
de 1-5 enheder.  

Post 2:
Materialer 6 rafter med farvemærkede ender. Minimum 
fire par handsker (der også er mærket med farver). Sam-
men skal gruppen bygge en tre-buk. De seks rafter er 
mærket med farver i enderne. De ender, der har samme 
farve, skal mødes. 
 : Rafte: gul-blå
 : Rafte: gul-rød
 : Rafte: gul-grøn
 : Rafte: grøn-blå
 : Rafte: grøn-rød
 : Rafte: blå-rød 

Dertil skal de hver have en eller to handsker på, alt efter 
hvor mange de er i gruppen. Handskerne er også mærket 
ved farver, og de må kun røre ved den rafteende, der har 
samme farve som den handske, de har på hånden de bru-
ger. Så har du en rød handske på, må du kun røre ved de 
røde ender af rafterne.

Gruppen skal derfor samarbejde om at binde og holde 
rafterne. Alt efter tid og samarbejde får gruppen uddelt 
1-5 enheder. 

Post 3:
Materialer Gåderne udprintet uden svar (da det kan være 
nemmere at løse for nogen, hvis de selv læser dem)

Nogle er stærke og modige, mens andre er kloge og 
hurtige! Her skal de samarbejde om at løse gåder og blive 
enige om et svar.

1 Der var engang en landmand, der havde 7 døtre. Hver 
datter havde 1 bror. Hvor mange børn var der i famili-
en?

 (Landmanden har 8 børn. 7 piger og 1 dreng) 
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2 Hvordan kan man ved hjælp af en 3 liters og en 5 liters 
dunk uden afmærkninger finde frem til præcis 4 liter 
vand? Man har al den vand til rådighed, som man vil.

 (3L dunk = A, 5L dunk = B.

Løsning 1 Fyld B. Fyld derpå A fra B. Nu er der 2L i B og 3L 
i A. Spild indholdet af A. Hæld B over i A. Der er nu 2L i A 
og B er tom. Fyld B op. Hæld fra B over i A indtil A er fuld. 
Da der er 2L i A kan der hældes 1L over fra B. Der er nu 4L 
i B.

Løsning 2 Fyld A. Tøm derefter A over i B. Fyld A igen. 
Hæld så meget som muligt fra A over i B. Nu er der 1L i 
A og 5L i B. Tøm B ud på jorden. Hæld den ene liter fra A 
over i B. Fyld A. Tøm A over i B. Vupti præcis 4L i dunk B. 

3 Hvad tilhører dig, men bruges mere af andre?
 (Dit navn) 
4 Der er 2 fædre og 2 sønner på fisketur. Hver person 

fanger én fisk. I alt var der kun 3 fisk. Hvordan kan det 
gå op?

 (Der var en bedstefar, hans søn og hans barnebarn) 
5 Hvad har en tommelfinger og fire fingre, men er ikke i 

live?
 (En handske) 
6 Nævn 3 dage i træk. Du må ikke bruge mandag, tirsdag, 

onsdag, torsdag, fredag, lørdag eller søndag.
 (I går, i dag og i morgen) 
7 Hvis du har mig, ønsker du at dele mig. Hvis du deler 

mig, har du mig ikke længere. Hvad er jeg?
 (En hemmelighed) 
8 To piger er født af den samme mor, på den samme 

dag, på samme tidspunkt, i samme måned og år, og 
alligevel er de ikke tvillinger. Hvordan kan det være?

 (De to piger er to af et sæt af tvillinger) 
9 Fodr mig og jeg lever, men giv mig vand og jeg dør. 

Hvad er jeg?
 (Ild) 
10 Du overhaler andenpladsen. Hvilken plads er du nu på?
 (Andenpladsen)

Alt efter hvor mange gåder, gruppen løser, og hvor godt, 
de samarbejder, får de 1-5 enheder.  

Post 4:
Materialer Træstub/plade med snore i, vandflaske eller 
drikkedunk, 2 kegler til afmærkning.

Gruppen fordeler sig ved de forskellige snore på stubbe/
pladen. Vandflasken er placeret på midten af stammen, 
og holdet skal nu transportere denne, uden at den vælter, 
fra den ene kegle/afmærkning til den anden. For hver gang 
de får den fragtet fra den ene ende til den anden uden at 
spilde vand, får de et point. Vælter vandflasken, samles 
den op igen, men denne runde giver da kun et halvt point.

De har 10 minutter til at transportere vand mellem de to 
kegler. Alt efter hvor mange gange de når frem og tilbage, 
og efter samarbejde, får de 1-5 enheder.

Post 5:
Materialer A4-papir
Gruppen får udleveret et par A4 ark og får at vide, at hele 
gruppen skal igennem papiret. De skal selv udtænke en 
løsning.

En måde, hvorpå de kan løse det, er ved at rive papiret 
som et langt “sneglehus”, hvorefter der prikkes hul i den 
ene ende af “sneglehuset”, således at det kan rives/deles 
i to. Til sidst kommer papiret derved til at udgøre en stor 
cirkel.

Der er mange forskellige måder at gøre det på, så giv 
dem god tid til at snakke sammen om en løsning. Hav 
eventuelt en “cirkel” klar til inspiration, hvis de har svært 
ved at komme i gang. Alt efter hvor godt de samarbejder 
og lytter til hinanden, får gruppen 1-5 enheder.

Post 6:
Gruppen skal stå i en cirkel og kigge ned i jorden. De skal 
uden at kommunikere tælle til 20, uden at to personer 
siger det samme tal på samme tid.

Alt efter hvor godt de samarbejder, får de 1-5 enheder.  

Materialeliste
 : Tegning/billede eller LEGO-klodser
 : 6 rafter med farvede ender
 : Min. fire par handsker, der er mærket med farver
 : Gåderne udprintet uden svar
 : Træstub/plade med snore i
 : Vandflaske eller drikkedunk
 : 2 kegler eller lignende til afmærkning
 : A4-papir
 : Ingredienser til lagkage, frugtsalat eller noget tredje

Refleksion
Dette løb handler om, at alle gør det så godt, som de kan, 
for at kunne dele ud af det, som de har, uden nødven-
digvis at forvente noget igen - også selvom at det nu er 
rarest, når man deler overskuddet. Verdensmål 17 handler 
om partnerskaber for handling, det handler om at hjæl-
pe hinanden og dele med hinanden for at opnå de fælles 
mål, vi har sat os for. Der er også mange problemer, som 
kun kan løses, hvis vi hjælper hinanden. Nogle problemer, 
som fx Corona-pandemien og klimaforandringerne, har 
ingen grænse. Så hvis ikke vi, og verdens lande, samarbej-
der om problemerne - så vil de blive rigtig svære at løse!

 
 
 


