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Kompendium – Rygsækken 
Seniorkursus Vork – Efteråret 2017 
 
Instruktører: 

• Maria Theill 
• Mathias Gadeberg  
• Søren Rejkjær  

 
Resume af gruppen 
Konceptet i gruppen var at fylde rygsækken med gode oplevelser samt 
give en bevidst om det man bærer i sin bagage, både fysisk og mentalt.  
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Gruppernes døgn – konceptet 

Gruppernes døgn var bygget op omkring en række forskellige aktiviteter, som deltagerne 
løbende skulle vælge imellem. Deltagerne havde på denne måde (næsten) altid forskellige 
aktiviteter at vælge mellem. 
Selve aktiviteterne er som sådan underordnet, bare de er meget varierede, da det 
bærende er de ”ceremonier”, som afholdes hver time, når der skal vælges aktivitet. 

 

Materialeliste 

• Redskaber til afholdelse af ceremoni, herunder alt til at skabe stemning. Lys, lyd 
mm. 

• Sedler med aktiviteterne samt deres varighed 
• Alt hvad der skal bruges til aktiviteterne. 

 

Grundlæggende 

Før sådan et gruppernes døgn ligger der mange forberedelser. Hvilke aktiviteter, som 
ligger på hvilket tidspunkt er vigtigt at have klarlagt. Derudover er der to store udfordringer, 
som man skal være bevidst om. Den første er kravet til instruktørerne/lederne. Denne 
måde at lave aktiviteter på stiller store krav til konstant at være på forkant med den næste 
aktivitet. Denne skal opstilles og klargøres, således at der ikke bliver spildtid med dette, 
når deltagerne skal på aktiviteten.  En gennemarbejdet instruktør plan er det absolut 
vigtigste at have.  
Den anden vigtige udfordring, som skal klares er længden på aktiviteterne. Denne måde at 
rammesætte aktiviteter på i timeintervaller kræver aktiviteter, som tager en bestemt fastsat 
længde.  

Nedenfor beskrives nogle af de redskaber, som er nødvendige for afviklingen. 

Redskaber 

Timeoversigt 

For at kunne holde styr på aktiviteterne i løbet af gruppernes døgn skal der laves en 
timeoversigt. Nedenfor er et forslag til hvordan en sådanne kan se ud: 
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 14.00 15.00 16.00 17.00 
1 Frokost Aktivitet 3 Søvn i telt 
2 Frokost Aktivitet 3 Søvn i bivuak 
3 Frokost Aktivitet 3 Aktivitet 4 Aktivitet 5 
4 Frokost Aktivitet 2 Aktivitet 4 Aktivitet 5 
5 Frokost Aktivitet 2 Aktivitet 4 Aktivitet 6 
6 Aktivitet 1 Frokost Aktivitet 4 Aktivitet 6 
7 Aktivitet 1 Frokost 2 timer Kano staffet + kæntring 
8 Aktivitet 1 Frokost 2 timer Kano staffet + kæntring 
9 Aktivitet 2 Frokost 2 timer Kano staffet + kæntring 

 

Det hjalp os meget, at der var forskellige farver på aktiviteter af forskellige længder, samt 
på mad og søvn.  

Timeoversigten laves så lang som jeres program skal være. Derudover flettes cellerne 
således at den enkelte aktivitet dækker over det antal kolonner, som aktiviteten er lang. 

Vær række repræsenterer en deltager. Man kan dog ikke forvente at deltagerne ”følger” 
hver deres række, da de ved hvert timeskrift kan skifte til en anden aktivitet. Dette er vigtigt 
at huske, når ”vigtige” aktiviteter, som f.eks. mad bliver planlagt. I eksemplet ovenfor, kan 
man godt forvente, at deltagerne sørger for, at alle får mad. I eksemplet nedenfor, kan 
man ikke forvente dette, da deltagerne, når de vælger deres to timers aktivitet ikke ved, at 
de dermed fravælger muligheden for mad. 

 

 14.00 15.00 16.00 17.00 
1 Frokost Aktivitet 3 Søvn i telt 
2 Frokost Aktivitet 3 Søvn i bivuak 
3 Frokost Aktivitet 3 Aktivitet 4 Aktivitet 5 
4 Frokost Aktivitet 2 Frokost Aktivitet 5 
5 Frokost Aktivitet 2 Frokost Aktivitet 6 
6 Aktivitet 1 Aktivitet 2 Frokost Aktivitet 6 
7 Aktivitet 1 2 timer Kano staffet + kæntring Aktivitet 4 
8 Aktivitet 1 2 timer Kano staffet + kæntring Aktivitet 4 
9 Aktivitet 2 2 timer Kano staffet + kæntring Aktivitet 4 
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Instruktørplan 

Ligesom timeoversigten ovenfor, laves der en timeoversigt for hver instruktør/leder. Denne 
skal indeholde afvikling af aktiviteten, klargøring, opsætning og evt. oprydning. Derudover 
skal den indeholde ansvaret for ceremonien den pågældende time. Ved længere tids 
varighed skal man også huske pause, søvn og mad til instruktørerne. 

 

Opsætning af aktiviteterne 

Denne måde at lave program afsættet ikke meget tid til at sætte op undervejs. Derfor skal 
så meget som overhovedet muligt, være opsat før programmet påbegyndes. 

 

Ceremoni 

Ceremonien hver time er en bærende del af aktiviteten. Her skal deltageren drøfte de 
forskellige aktiviteter. Det er vigtigt at deltagerne kender nok til den kommende times 
aktiviteter til, at de har noget reelt indhold at drøfte, men ikke nok til, at der ikke er et 
overraskelsesmoment i aktiviteten. Derudover skal der være afsat lang tid nok til, at en 
drøftelse kan finde sted, men at en beslutning stadig skal træffes forholdsvist hurtigt. Dette 
var for os ca. fem minutter. 

Ceremonien skal også rammesættes med lyd og lys, samt et sted hvor alle deltagerne kan 
overskue de forskellige aktiviteter. Det fungere godt hvis deltagerne fysisk skal stille sig 
foran aktiviteten f.eks. ved et lille skilt.  

 

Aktiviteter/indhold 

Når aktivisterne skal udvælges er det vigtigt at overveje hvilke aktiviteter som skal være 
der f.eks. mad og søvn. Det fungere godt hvis disse aktiviteter også får et tvist, så de ikke 
bare er som man skulle tro. Det kan være søvn forskellige steder og længe eller mad på 
mærkelige måder. Nogen skal måske spise morgenmad, mens andre får aftensmad.  

Længeden på aktiviteterne er som nævnt vigtig, da de skal vare et helt antal timer. Den 
nemmeste måde at justere dette, er ved at lave aktiviteter, som bare kan afsluttes efter en 
time f.eks. rundbold. Ellers kan det være nødvendigt at teste længeden på aktiviteten. 
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Variationer 

Man kan lave et turboprogram med ceremoni hver halve time, enten som hele programmet 
eller som en periode i det overordnet program. 

Man kan også lave en hat med fem sedler med søvn og tre med mad, derefter lade 
deltagerne udfylde resten op til f.eks. 24 timer med nemme aktiviteter som rundbold, 
massage, svømmetur i søen, løbetur, historielæsning mm. Hver time trækkes en seddel 
og alle laver denne aktivitet. Hvis man kommer for sent eller falder i søvn trækkes i stedet 
sedler fra en hat som lederen har lavet med træls aktiviteter som f.eks. rengøring eller 
oprydning, samtidig trækkes en seddel fra den gode hat som brændes.  
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Den store finale – til lands, til vands og i luften  

- Kampen om at fylde rygsækken  

 

4 timer - 4 store poster: Kano, løb, klatring og finalen  

Sted: Ved søen (søen, træerne på bakken, græsplænen)  

Materialer: Fakler, der danner en stor rundkreds, tønder med ild   

 

Formål: At presse citronen, tvinge dem til at vælge ml. sig selv og gruppe.  

Koncept: Udfordringer, hvor der altid er én eller flere der skal tage en for holdet – dette kan 
både være positivt og negativt. Deltagerne ved opgaven på forhånd.  

Det skal være en vildt oplevelse/en konkurrence mod dem selv/sammenholdstest.  

Vekslen ml. at de skal nå til enighed i gruppe – og de skal tage stilling individuelt.  

Ved hver post skal de samle knæklys, som repræsentere ting de tager med i rygsækken 

Deltagerne skal stille deres rygsæk foran en fakkel. 

 

Post 1 – Kanoposten: Søren  

3 kanoer – 3 personer i to, 4 personer i en  

I hver kano ligger en chili og en marsbar, som skal spises inden de er tilbage på land.  

1 person fra hver kano skal svømme tilbage til bredden.  

Der flyder knæklys rundt ude i vandet, langs kanten, som de skal samle.  

Kanoerne sejler over til den anden side af søen, der får de udfordringen at vide.  

 

Materialer: 3 + 1 kanoer, redningsveste, våddragter, pagajer, 3 chilier, 3 marsbarer, mælk, 
flydeobjekter, knæklys 
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Post 2 – Løbsposten: Maria  

Banen er lavet som en forhindringsbane, med små overraskelser undervejs.  

Over, under, igennem ting. Oppe i skoven.  

Det gælder om at hele holdet kommer igennem = de skal hjælpes ad  

– og samle knæklys undervejs.  

3 transportere melorme, 3 transportere vingummiorme, 4 kakerlakker 

I spand 1&2 bevæger dyrene sig, det gør de ikke i spand 3.  

Start med at dele jer i to. I spand 1 er dyrene lidt større end i spand 2, del jer i to.  

Når banen kræver brug af begge hænder – må deltagerne finde andre måder at bære 
dyret på fx med munden  

 

Materialer: Melorme, vingummiorme, spande, kakerlakker, reb, ting til forhindringsbane  

 

Post 3 – Klatreposten: Mathias  

Træ nr. 1) Jakobsstigen 

Træ nr. 2) Klatrebane 

Der hænger 10 knæklys i toppen af hvert træ.  

Deltagerne skal vælge minimum ét træ – helst begge.  

Materialer: 10 klatreseler, knæklys 

 

Den store afslutning – den perfekte fakkel  

Deltagerne skal nu gå hen til deres fakkel – læse sedlen –  

og lægge knæklysene i deres rygsæk.  
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Ørkenvandring 

Materialer 
Liste	over	genstande	til	hver	af	deltagerne. 
Beskrivelse	af	aktivitet 
Aktiviteten	 er	 en	 øvelse	 i	 problemløsning	 som	 gruppe	 og	 en	 introduktion	 til	
gruppediskussion.	Den	skal	give	et	 indtryk	af,	hvordan	man	som	enkeltperson	deltager	 i	 en	
diskussion.	 
Eventuel	 twist:	 Inden	 øvelsens	 start	 trækkes	 en	 ”grøn”	 deltager	 til	 side.	 Deltageren	 får	 til	
udfordring	 at	 få	 gennemtrumfet	 pistol	 til	 at	 være	 top	 3	 på	 fælleslisten.	 Lykkes	 det,	 er	 der	
mulighed	for	at	diskutere	med	deltagerne,	hvor	meget	overtalelsesevne	betyder,	eller	hvornår	
man	 giver	 sig	 –	 også	 selvom	man	 er	 stærkt	 uenig.	 HUSK	 at	 gøre	 det	 klart,	 at	 den	 udvalgte	
deltager	fik	tilegnet	opgaven. 
 

Historie	læses	op	af	instruktør: 
I	er	lige	nødlandet	i	en	ørken.	Flyvemaskinen	er	fuldstændig	udbrændt	-	kun	stellet	er	tilbage.	
Alle	passagererne	er	uskadte.	Piloten	nåede	 ikke	at	angive	 flyets	position	 før	nødlandingen,	
men	 I	 er	 ca.	 100	km	ude	 af	 den	 kurs,	 som	var	 fastlagt	 i	 flyveplanen.	Den	nærmeste	 kendte	
bebyggelse	er	en	minelejr. 
Omgivelserne	 er	 helt	 flade	 og	 eneste	 bevoksning	 er	 enkelte	 kæmpekaktus.	 Den	 sidste	
vejrmelding	angav,	at	temperaturen	vil	blive	44	°C,	hvilket	betyder,	at	temperaturen	inden	for	
30	cm	fra	jordoverfladen	vil	nå	55	°C.	Du	er	klædt	i	letvægtstøj	–	kortærmet	skjorte,	bukser,	
sokker	og	spadseresko.	Alle	har	et	lommetørklæde.	Tilsammen	har	I	5	dollars	i	småpenge	og	
100	dollars	i	sedler,	en	pakke	cigaretter	og	en	kuglepen. 
Før	flyet	kom	i	brand,	nåede	din	gruppe	at	redde	10	ting.	Din	opgave	er	at	placere	disse	ting	i	
den	rækkefølge,	der	er	relevant	for	din	overlevelse,	så	nr.	1	er	den	vigtigste	og	nr.	10	er	den	
mindst	vigtige.	 
 

De	første	fem	minutter	laves	individuel	prioriteringsliste	for	hver	deltager.	De	næste	15	min.	
skal	gruppen	komme	til	enighed	om	én	fælles	prioriteringsliste. 
Genstande: 

1. Lommelygte	m.	4	batterier	
2. Lommekniv	
3. Luftkort	over	nødlandingsområdet	
4. Magnetisk	kompas	
5. Nødhjælpskasse	m.	Gazebind	
6. Kaliber	45	pistol	(ladt)	
7. Rød/hvid	faldskærm	
8. Flaske	salttabletter	(1000	stk.)	
9. 1	liter	vand	pr.	person	
10. Lommespejl	

 

Man	 kan	 læse	 nedenstående	 forslag	 til	 den	 prioriterede	 liste	 med	 begrundelse	 for	
genstandene	op	for	gruppen	efter	diskussionen. 
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Forslag	 til	 den	 prioriterede	 liste	 med	 begrundelser	 for	 genstandene:	
	
 
10.	 Mulighed	for	ved	refleks	at	påkalde	sig	opmærksomhed	ved	eftersøgning	i	luften. 
9.		 Nødvendig	for	væskebalancen. 
1.	 Muliggør	signalering	om	natten. 
7.	 Synlig	fra	luften	og	kan	derfor	lette	redningsarbejdet. 
2.	 Bruges	til	at	åbne	kaktus,	dvs.	få	væske,	og	opskære	faldskærmssilken. 
6.	 Jagtformål	(risikomoment:	hvis	en	får	solstik	kan	den	bruges	som	mordvåben). 
5.	 Kan	bruges	til	at	beskytte	øjnene	mod	solen	og	til	førstehjælp 
4.	 Bruges	til	at	finde	vej. 
3.	 Bruges	til	at	finde	vej. 
8.	 Salttilskud	uden	tilstrækkeligt	vandtilskud	medfører	kramper. 
 

Evaluering 
Instruktøren	skal	undervejs	skrive	ned,	hvilke	observationer	han/hun	gør	sig	om	gruppen	og	
gruppens	 enkeltindivider.	 Hvor	 tit	 afbryder	 de	 hinanden?	 Er	 der	 nogle,	 der	 dominerer	
diskussionen	meget?	Nogle,	der	måske	slet	ikke	siger	noget?	Kan	de	lytte	til	hinanden?	 
Evaluer	øvelsen	med	deltagerne	med	brug	af	egne	noter.	Fik	de	fremført	deres	synspunkter?	
Lyttede	de	til	hinanden? 
Husk	at	fremhæve,	at	det	vigtige	er	ikke,	om	de	løser	problemet	”rigtigt”,	men	hvordan	de	gør	
det.	Der	ikke	kun	én	rigtig	løsning. 
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Ø-leg 
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Deltagernes	 opgave	 er	 i	 fællesskab	 at	 få	 løst	 en	 række	opgaver.	 Ingen	 af	 grupperne	kender	
hele	opgaven,	men	får	udleveret	delvise	instruktioner.	Hver	gruppe	instrueres	hver	for	sig,	og	
der	siges	intet	om,	at	grupperne	har	forskellig	instruktion.	 
 

GRUPPE	1	kan	alt 
Denne	gruppe	vil	 naturligt	 gå	 ind	og	 styre	 løsningen	af	 opgaven.	Det	 kan	være	 en	 fordel	 at	
vælge	folk,	der	ikke	normalt	er	særligt	styrende	eller	højtråbende. 
Gruppe	1	placeres	på	Ø1	og	må	medtage	deres	instruktion	på	en	lap	papir. 
Instruktion 
Individuel	opgave: 
•	at	nå	alles	mål:	få	alle	deltagere	over	på	jeres	ø. 
•	at	slå	boldene	af	spanden. 
Ressourcer: 
•	alt	hvad	I	har	på	jer. 
Regler: 
•	øerne	må	ikke	flyttes. 
•	ressourcer	og	personer	må	ikke	røre	 jorden	udenfor	øerne.	Hvis	de	gør,	vil	de	øjeblikkelig	
blive	ført	til	øen	med	de	blinde. 
 

GRUPPE	2	er	stumme	og	får	tape	for	munden 
De	stumme	placeres	på	Ø2	sammen	med	to	brædder,	der	er	lange	nok	til	at	fungere	som	broer	
mellem	 øerne.	 Det	 kan	 være	 en	 fordel	 at	 placere	 de	mest	 højtråbende	 her,	 da	 de	 er	meget	
kommunikationshæmmede. 
Instruktion 
Individuel	opgave: 
•	at	nå	alles	mål:	få	alle	deltagere	til	samme	sted. 
•	at	hjælpe	de	blinde. 
Ressourcer	på	jeres	ø: 
•	2	brædder 
Regler: 
•	ressourcer	og	personer	må	ikke	røre	 jorden	udenfor	øerne.	Hvis	de	gør,	vil	de	øjeblikkelig	
blive	ført	til	øen	med	de	blinde 
•	ingen	ressourcer	må	bruges,	før	de	blinde	har	udført	deres	individuelle	opgave 
•	I	må	ikke	lave	lyde	med	munden 
•	kun	de	blinde	må	røre	ved	boldene! 
•	kun	de	stumme	må	håndtere	brædderne! 
 

GRUPPE	3	er	blinde	og	får	bind	for	øjnene 
De	 blinde	 gives	 bind	 for	 øjnene,	 mens	 de	 endnu	 ikke	 kan	 se	 banen.	 Herefter	 læses	
instruktionen	højt	for	dem	og	de	føres	hen	på	Ø3.	Der	udleveres	3	tennisbolde	til	de	blinde. 
Instruktion 
Individuel	opgave: 
•	at	få	en	bold	i	spanden 
Ressourcer	på	jeres	ø: 
•	2	bolde 
Regler: 
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•	I	må	ikke	røre	jorden	udenfor	øerne 
•	I	må	ikke	tage	bindet	af	øjnene	før	hele	aktiviteten	er	slut 
 

Instruktør	instrukser 
Det	er	vigtigt,	at	grupperne	instrueres	særskilt,	og	at	gruppe	1	ikke	får	tid	til	at	stå	og	overveje	
løsninger,	før	opgaven	går	i	gang.	Efter	at	have	instrueret	de	tre	hold,	sættes	opgaven	i	gang.	
Det	er	instruktørens	opgave	at	sørge	for,	at	reglerne	overholdes	(kun	de	blinde	må	røre	bolde,	
kun	de	stumme	må	røre	brædder	og	brædderne	må	ikke	bruges,	før	de	blinde	har	fået	en	bold	
i	spanden).	Brydes	en	regel,	gives	1	minut	i	straftid. 
 

Løsning	af	opgaven 
Gruppe	1	har	alle	muligheder	for	at	finde	ud	af,	hvad	opgaven	går	ud	på.	De	kan	frit	spørge	de	
andre,	 hvad	 deres	 opgave	 er	 (de	 blinde	 kan	 svare	 uden	 problemer,	mens	 det	 kræver	mere	
avanceret	spørgeteknik	ved	de	stumme).	Det	er	dog	sandsynligt,	at	gruppe	1	overhovedet	ikke	
koncentrerer	sig	om	den	fælles	opgave,	og	dermed	overlader	de	blinde	og	de	stumme	til	sig	
selv. 
En	mulig	løsning… 

• De	 frie	 finder	 ud	 af,	 hvad	 de	 blindes	 opgave	 er,	 enten	 ved	 at	 spørge	 eller	 ved	 at	 de	
blinde	selv	råber	op. 

• De	blinde	løser	deres	opgave	og	får	en	bold	kastet	i	spanden.	Dette	kan	ske	ved,	at	de	
frie	råber	kommandoer	til	de	blinde,	der	efterhånden	får	"kanonen	skudt	ind",	eller	ved	
at	 en	 stum	 eller	 fri	 kaster	 sig	 i	 vandet	 -	 og	 dermed	 overføres	 til	 de	 blindes	 ø,	 hvor	
vedkommende	kan	styre	de	blindes	hænder	(kun	de	blinde	må	røre	boldene). 

• Brædder	eller	sko	kan	nu	bruges	til	at	kaste	efter	spanden	med	boldene	på.	Der	sker	
ikke	noget	ved	at	ramme	ved	siden	af,	fordi	kasteskytset	overføres	til	de	blindes	ø,	når	
det	rammer	vandet. 

• Herefter	kan	de	stumme	bruge	brædderne	som	broer	og	fører	de	blinde	til	cirklen. 
 

Spørgsmål	til	russerne 
• Hvilken	adfærd	var	hæmmende/fremmende	for	opgavens	løsning?	 
• Blev	gruppens	ressourcer	udnyttet?	 
• Hvordan	var	det	at	være	hhv.	fri,	blind	eller	stum	under	opgavens	løsning? 

 

Pointer 
• Det	er	vigtigt	med	struktureret	opgaveløsning. 
• Lyt	til	hinanden.	Det	er	vigtigt	at	få	alle	med	og	høre,	hvad	de	prøver	at	forklare	-	alle	

ligger	inde	med	væsentlig	information	for	opgaveløsningen. 
• For	at	løse	hele	gruppens	opgave	er	det	nødvendigt,	at	den	enkelte	gruppe	løser	deres	

opgaver	men	i	den	rigtige	rækkefølge	(alle	er	vigtige	i	en	gruppe). 
• De	stumme	ligger	inde	med	en	mængde	viden,	men	kan	ikke	komme	af	med	den	-enten	

fordi	de	ikke	bliver	spurgt,	eller	fordi	de	ikke	kan	forklare	det. 
• De	 blinde	 føler	 sig	 overset,	 fordi	 man	 glemmer	 at	 fortælle	 dem,	 hvad	 der	 sker	 og	

glemmer	at	 inddrage	dem	i	beslutningerne.	De	skal	måske	hele	tiden	selv	stå	og	råbe	
op. 
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Tælle til 100 

Materialer 
Tallene	fra	1-100	printede	og	udkillpet	individuelt 
Beskrivelse	af	opbygning 
Tallene	placeres	i	et	kvadrat	på	10x10	i	tilfældig	rækkefølge	på	gulvet	eller	på	et	bord.	 
 
Beskrivelse	af	aktivitet 
Deltagerne	får	at	vide	at	de	skal	tælle	til	100.	De	må	dog	kun	sige	tallet	så	længe	de	også	rører	
ved	den	tilsvarende	seddel	på	bordet/gulvet.	Deltagerne	får	15	minutter	til	at	lave	den	bedste	
tid	de	kan.	 
 
 


