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“Sammen bygger vi
lokalsamfund!”

KFUM-Spejderne i Danmark og jem & fix’ samarbejde bygger på et fælles
værdigrundlag med fokus på at styrke lokalsamfund, familieliv, børn og
unge. Vi ønsker, at flere får interesse i og erfaringer med at skabe og bygge
nyt, samt fikse det eksisterende. Samarbejdet rummer flere forskellige initiativer og vil over de næste år give mulighed for, at vi hos KFUM-Spejderne
fortsat kan give børn og unge mulighed for at udvikle nye færdigheder.
Dette hæfte beskriver, hvordan et fælles projekt mellem KFUM-Spejderne og
jem & fix kan bidrage til aktiviteter og et Gør det selv-mærke, der giver liv
og mod til at gøre flere ting på egen hånd. Mærket er målrettet spejdere i
ulvealderen; de 8 til 10-årige. Men aktiviteterne kan helt sikkert også bruges
af ældre børn og andre kreative sjæle.
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De fire kapitler
MÆRKET
I kapitlet ‘Mærket’ kan du læse, hvilke værdier mærket bygger på, hvilken
målgruppe mærket er til, hvilke udviklingsområder og læringszoner det
hører til samt hvilke læringsmål, der er for mærket.
Læsevejledning
Dette hæfte beskriver Gør det selv-mærkets opbygning, baggrund og værdier. Hæftet giver desuden overblik over, hvordan du tager mærket samt idéer
til hvilke projekter, I kan kaste jer ud i sammen. Hæftet er opdelt i fire kapitler, som du nemt kan få overblik over yderst i højre eller venstre side.

KOM IGANG
I kapitlet ‘Kom igang’ kan du læse om, hvordan du kommer igang med mærket, hvad du skal igennem for at få mærket, samt hvordan mærket er bygget
op i faser.

SAMARBEJDET
I kapitlet ‘Samarbejdet’ kan du læse om samarbejdet mellem KFUM-Spejderne og jem & fix. Her vil der stå, hvad samarbejdet bygger på, hvad vi
gerne vil skabe sammen samt et udsnit af, hvad samarbejdet ellers laver af
projekter.

IDÉKATALOG
I kapitlet ‘Idékatalog’ kan du få inspiration til forskellige Gør det selv-projekter, som I kan lave i fællesskab. Her vil der være inspiration til at forme
dit eget Gør det selv-projekt, og der vil også være konkrete forklaringer på
forskellige Gør det selv-projekter ved en trin-for-trin beskrivelse.
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Indledning
Det hæfte, du sidder med i hånden, indeholder arbejdsstoffet til at tage
Gør det selv-mærket, der lavet i samarbejde mellem jem & fix
og KFUM-Spejderne.
Aktiviteterne i dette hæfte bygger på gør det selv-projekter. Her skal hænderne
op af lommen og snavses til i arbejdet med forskellige værktøjer og materialer.
Aktiviteterne skal give unge og børn mod på at kaste sig ud i forskellige projekter og dermed træne deres handlekraft og give nye færdigheder i arbejdet
med at bygge og reparere.
Gør det selv-mærket, der præsenteres i dette hæfte, er til ulveenheden, altså
børn på cirka 8-10 år. Aktiviteterne kan også laves med mor og far eller sammen med vennerne. Dog forventes det, at aktiviteterne enten udføres sammen
med en voksen eller under opsyn af en voksen.
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Gør det selv-mærket

Gør det selv-projekt
Et gør det selv-projekt er et projekt, som du gør selv. I dette hæfte er projektet
et byggeprojekt af en art, der indebærer at:
- Bygge noget fra bunden
- Fikse noget, der er i stykker eller kunne blive bedre
- Genbruge noget, der kan få nyt liv ved at bygge det om
Formål
Aktivitetsmaterialet lægger op til et gør det selv-projekt, der har fokus på hele
processen fra planlægning til afslutning. Gennem aktivitetsmaterialet får den
enkelte spejder kendskab til, hvordan man planlægger og udfører et gør de t
selv-projekt i samarbejde med andre. Målet er at lave et gør det selv-projekt,
som udvikler spejderne socialt og intellektuelt.
Målgruppe
Aktivitetsmaterialet er for ulveenheden og udføres enten i banden eller flokken afhængigt af, hvilket gør det selv-projekt I vælger. Det er op til den enkelte
leder at vurdere, hvor styret gør det selv-projektet skal være af lederen. Nogle
gør det selv-projekter kræver meget styring af lederen, mens andre bare skal
understøttes.
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Værdigrundlag
Aktivitetsmaterialet bygger på jem & fix’ og KFUM-Spejdernes værdier om
ansvarlighed, og fællesskab. Gennem gør det selv-projektet får spejderne arbejdet med værdierne ved at lære at kommunikere med hinanden, når der
arbejdes sammen, ved at tage ansvar for et projekt samt ved at handle, når
der skal gøres noget i forhold til projektet.
Udover at projektet understøtter KFUM-Spejdernes værdisæt, understøtter
aktiviteterne også det nye arbejdsprogram, Paletten. Hvis du vil læse mere
om det nye arbejdsprogram, så se:
www.spejdernet.dk/arbejdsprogram2014.
Idéen med hæftet
- Spejderen skal kende til anvendelse af værktøj og materialer i forbindelse
med et gør det selv-projekt.
- Spejderen skal lære at samarbejde med andre i et projekt, der kræver
fællesskab.
- Spejderen skal lære at løse de problemer, der opstår ved et gør det selvprojekt.
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Udviklingsområder,
læringszoner og læringsmål
I arbejdsprogrammet tager aktiviteterne udgangspunkt i udviklingsområder
og såkaldte læringszoner, samt læringsmål. I dette hæfte er aktiviteterne
baseret på udviklingsområderne socialt og intellektuelt.

samfundsengagement
fællesskab
vær god ved din krop
brug din krop

SOCIALT

Intellektuelt
I det intellektuelle udviklingsområde er der fokus på
læringszonen: Løs problemer. Herunder læringsmålet:
At kunne rykke sine grænser for hvordan man udtrykker
sig kreativt.

FYSISK
kommunikation

INTELLEKTUELT

løs problemet

Socialt
I det sociale udviklingsområde er der fokus på læringszonen: Fællesskab. Herunder læringsmålet: At respektere andres meninger og at kunne argumentere simpelt
for egne holdninger.

SELVSTÆNDIGT
tag ansvar

FØLELSESMÆSSIGT
ÅNDELIGT

moral og etik
hvad tror vi på

kend dig selv

vores følelser
slip følelserne fri
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Kom godt i gang
med mærket

Gør det selv-mærket henvender sig til ulveflokken, der skal lave et gør det
selv-projekt enten i flokken eller i banden, afhængigt af gør det selv-projektets størrelse. Når gør det selv-projektet er færdiggjort og godkendt af
lederen, er spejderen klar til at modtage mærket.
Mærket tages over minimum 4 spejdermøder eller på en lejr.
Når Gør det selv-mærket tages, er der 3 faser, som banden/flokken skal
igennem for at lave et gør det selv-projekt: Planlægning, byggeproces og
afslutning.

Planlægning

Bygge
proces

Afslutning

PLANLÆGNING
1. Til start skal banden/flokken vælge et gør det selv-		
projekt, som de vil lave sammen.
2. Efterfølgende skal de sammen finde ud af, hvad det vil 		
kræve at lave dette gør det selv-projekt.
• Hvilke materialer skal der bruges?
• Hvor mange spejdermøder er der brug for?
3. Nu skal banden/flokken lave delmål for gør det 		
selv-projektet. De skal altså finde ud af, hvad der
skal gøre for at nå i mål med projektet samt hvilken
rækkefølge, det skal gøres i.
• Hvad skal gøres først og sidst?
4. Banden/flokken skal nu bygge en minimodel af 		
gør det selv-projekt.
• Minimodellen kan bygges ud af tændstikker, garn,
		 toiletruller, eller hvad der ellers giver mening for
		 det enkelte projekt.
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AFSLUTNING
Nu er gør det selv-projektet færdiggjort - og det skal fejres!

BYGGEPROCES

Brug det sidste møde (eller noget tid af det sidste møde) på at
præsentere produktet til gruppen/flokken. Her skal der fortælles
om:

Nu er banden/flokken klar til at gå i gang med at bygge.

• Hvad er blevet bygget?

Efter hvert møde har lederen ansvar for, at der bruges et par
minutter på at samle op på delmålene. Her skal minimodellen i
brug.

• Hvad er blevet bygget?

• Hvor langt kom vi dag? Se på minimodellen og forsøg at
bruge den til at tale ud fra.
• Hvad gik godt/knapt så godt? - I samarbejdet, i byggeprocessen?
• Hvad skal der ske næste gang? Brug igen minimodellen til at
tale ud fra.

• Hvordan var det at bygge det?
En mulighed er også at invitere forældrene til en præsentation
af produkterne. Dette er dog valgfrit og kan gå fra at være en hel
aften med præsentation af hvert produkt, til at spejderne får
mulighed for at vise deres produkt til forældrene ved afhentning
efter spejdermødet.
Til sidst, så fejr at produktet er færdigt og udlever mærkerne
til spejderne.

13

G Ø R D E T S E LV - M Æ R K E

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

Om samarbejdet mellem
jem & fix og KFUM-Spejderne

I samarbejdet mellem jem & fix og KFUM-Spejderne ønsker vi at gøre noget
sammen. Med over 100 jem & fix-butikker og mere end 450 spejdergrupper
rundt i Danmark kan vi arbejde med at bygge samfund helt lokalt. Jem &
fix er en familieejet virksomhed, der ønsker at gøre det tilgængeligt for flest
muligt at bygge.
I samarbejdet ønsker vi at gå imod alle de færdigpakkede tilbud i denne
verden og i stedet give det enkelte barn mulighed for at lære, hvordan man
gør det selv. Vi tror på learning by doing og ønsker derfor at give muligheden
for, at flere børn og unge får en oplevelse af at kunne skabe noget med deres
egne hænder.
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Vi hopper derfor med på gør det selv-bølgen som både ses på de sociale
medier som fx Pinterest, men også på hjemmesider og blogs, hvor møbler
bygges om. Bølgen kendetegnes bl.a. ved en masse forskellige nye måder at
bruge EuroPaller på og Urban gardening.
Disse emner har vi også har taget op i dette hæfte. I denne gør det selv-bølge
kommer der et ønske til udtryk om at kunne bygge selv og tage ansvar for
et gør det selv-projekt, som vi i samarbejdet står inde for og derfor gerne vil
støtte op om.
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Idékatalog
Som leder kan du og dine spejdere selv vælge, hvilket gør det
selv-projekt I ønsker at arbejde med.
Det behøver ikke at være fra idékataloget i dette hæfte.
Dette katalog er blot en støtte til at finde inspiration fra eller følge,
som man vil.
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Strandstol
Med en strandstol kan du nemt finde dig et behageligt sted at sidde, lige meget
hvor du befinder dig: Ved bålet om aftenen, på stranden om dagen. Den er let, den
sparer plads og den kan løfte dig ca. 10 cm over hvilket som helst underlag.

FAKTA
Sværhedsgrad: 2
Antal personer: 2-4
Se mere på: www.spejdernet.dk/
strandstol





MATERIALER











- En Fodliste #11 (14 x 65), som du skal
skære op i 8 stykker, på hver 33 cm.
- En Høvlet forskalling 25 x 50 mm
på 2,4 meter, som du skal skære op i:
2 rygstykker
2 sidestykker
- En god håndfuld små søm, der skal
være omkring 40 mm.
- Sandpapir, korn , 80 og 180.

VÆRKTØJ
- En fukssvans (sav)
En hammer
Eventuelt en rystepudser, men du kan
sagtens bruge håndkraft
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1

2











Sav træstykkerne ud med vinkler.

3

Start med at lave ryggen.
Læg de 2 rygstykker på et bord, og læg den første fodliste ovenpå.
Søm fodlisten på.

4
















Nu er den ene side af ryggen sat fast. Nu skal du sømme selve
rygstykket i. Start med den øverste fodliste og fortsæt derefter
ved at sætte de resterende 3 fodlister på.
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Vend rygstykket om. Nu skal du sætte den sidste fodliste på.
Mål fra oversiden af den nederste fodliste. Der skal være 7
centimeter mellem de 2 fodlister. Nu er ryggen færdig.
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5

6



















Nu skal sidestykket sættes sammen.
Start med at placerer den bagerste fodliste.
Den skal være 29 centimeter fra endestykket.

Når du har sat den bagerste fodliste på, fortsætter du med resten.

7

Saml stolen sådan her.
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Foderbræt til egern
Med et foderbræt til egern kan du følge med i egernets liv og
lægge mad ud til det. Ved at lægge nødder i kassen til egernet,
vil egernet selv finde vej til kassen og åbne låget, og du kan se det
nyde et måltid på foderbrættet.











FAKTA
Sværhedsgrad: 2
Antal personer: 2-4
Se mere på: www.spejdernet.dk/egern

MATERIALER

VÆRKTØJ

- 2,4 m høvlet forskalling (19 x 95), som
skal skæres op i 4 stykker med målene:
23 cm, 25 cm, 22 cm og 12,5 cm
- Plexiglas med en tykkelse på 3 mm og
målene på 95 mm. x 95 mm.
- Et lille hængsel (på billedet er brugt et
50x39 mm kanthængsel)
- Små skruer til hængslet. (De kommer
ofte sammen med hængslet i en pakke)
- 10 søm, på ca. 40 mm.
- Sandpapir, korn 80 og korn 180
- 4 skruer, på 35 mm.

-

Fukssvans (sav)
Boremaskine
Spadebor eller hulsav 30 mm Ø
Hammer
Eventuelt en rystepudser, men du kan
sagtens bruge håndkraft.
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1

2



Tag de 2 stykker træ der er 25 cm og 23 cm.
Sav et hul med en diameter på 2-3 cm i det længste stykke træ.
Skær hjørnerne af begge brædder i toppen.

3

4









Skær brættet på 22 cm ud til foderbrættets sider.
Brættet skal skæres på skrå. Se illustrationen.
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Søm de to brædder sammen i en vinkel på 90 grader som vist
på tegningen.

Siderne skal sættes fast på foderbrættet med 8 søm som vist
på tegningerne herunder.
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Skru herefter plexiglasset på med de 4 skruer.
For at undgå at glasset knækker skal der bores huller i glasset inden
skruerne skrues i.

Brættet på 12,5 cm skal være foderbrættets låg.
Skær en vinkel på ca. 15 grader i den ene ende af brættet.
Skær alt det væk, der er markeret med orange.

7

Sæt låget fast ved at skrue hængslet fast på låget først.
Læg derefter låget på plads og skru hængslet fast på foderbrættet.
Ret små fejl og savmærker med sandpapiret.
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Fuglehus
Med et fuglehus kan du følge en fugls liv. Her vil fuglen bygge sin
rede, lægge æg og små fugleunger vil pippe.

FAKTA
Sværhedsgrad: 3
Antal personer: 2-4
Se mere på: www.spejdernet.dk/fuglehus

























MATERIALER

VÆRKTØJ

- 2,4 m høvlet forskalling (19 x 95),
som du skal skære op i 10 stykker.
- 2 stykker på 20 cm der skal udgøre
forsiden.
- 2 stykker på 20 cm, der skal udgøre
bagsiden
- En bund der består af et stykke på
18 cm og et stykke på 20 cm
- Et tag, som består af 2 stykker på 23 cm
og 2 stykker på 25 cm.
- 2 små hængsler (der er brugt 50x39 mm
kanthængsler til fuglehuset på billedet)
- Små skruer til hængslet. (De kommer
ofte sammen med hængslet i en pakke)
- 26 søm, på ca. 40 mm.
- Sandpapir, korn 80 og korn 180
- En rundstok med diameter på 4 mm
- Et øsken

-

Fukssvans (sav)
Kniv
Boremaskine
Spadebor på 30 mm eller hulsav
Hammer
Eventuelt en rystepudser, men du kan
sagtens bruge håndkraft
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1

Start med at lave det hul som fuglen skal igennem for at komme ind
i kassen, samt en lille pind den kan sidde på lige under indgangen.

3

Sæt bagsidens brædder fast, med søm på fuglehusets bund.
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2

Saml fuglehusets bund, med to 40 mm søm.

4

Sæt forsiden fast, på samme måde.
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5

Nu skal tagets samles.
Start med de 2 brædder der er 25 cm lange.
De skal sættes på fuglehusets ene skråside.
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6

Den anden side af taget bygges af de to sidste stykker træ på 23 cm,
de skal skrues fast med hængsler så fuglehuset kan åbnes.

7

Giv fuglehuset en omgang med sandpapir, for at fjerne savmærker
og ujævnheder. Sæt et øsken fast på fuglehusets bagside, så det kan
hænges op i et træ med et reb.
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Plantehylde
Med paller kan du bygge en masse forskelligt. Her er et eksempel
på en plantevæg. Med en plantevæg kan du hænge dine planter
op. Det er både pænt og kan gøre det nemmere at arbejde med
sine planter, når man får dem op i en passende højde.

FAKTA
Sværhedsgrad: 2
Antal personer: 2-4
Se mere på: www.spejdernet.dk/plantevaeg

MATERIALER

VÆRKTØJ

- En Europalle
- 9 stks. 70 mm skruer.

-

Fukssvans
Skruemaskine
Rystepudser, eller anden slibemaskine
Koben
Linolie eller anden olie (Valgfrit)
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2

Sav den øverste femtedel af pallen af som vist på tegningen.

Brug kobenet til at brække den afskårne del af pallen op
som vist på tegningen.
Til det videre arbejde skal du bruge de 2 lange brædder.

3

4

De to lange brædder - der er brækket løs - skrues fast med tre skruer
i hvert bræt på siden af pallens to tilbageblevne ‘ben’, så der dannes
to dybe hylder.

34

Plantehylden kan hænges op på væggen med 3 skruer
i de øverste brædder.
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”Spejderen styres ikke af
”gør det ikke”, men ledes af
”gør det”.”
– Robert Baden Powel
Headquaters’ Gazette (1916)
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Pallesofa
Med paller kan du bygge en sofa. Pallesofaen kan bygges både
til indendørs og udendørs brug. Har du brug for, at sofaen er lidt
blødere, finder du bare nogle store puder at ligge på den.

FAKTA
Sværhedsgrad: 5
Antal personer: 2-6
Se mere på: www.spejdernet.dk/pallesofa

MATERIALER

VÆRKTØJ

- 3 Europaller
- ca. 34 stks 70 mm. skruer.
- 4 møbelhjul

-

Fukssvans (sav)
Skruemaskine
Brækjern
Eventuelt en rystepudser,
men du kan sagtens bruge håndkraft
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1

Paller - især de gamle - kan indeholde usunde kemikalier.
Derfor skal du altid bruge paller med et “ISPM 15” mærke,
som det du kan se herunder.

3

Den lille afsavede del saves ud i 3 stykker som vist herunder så du
får to ens klodser og et større stykke. Det er de små klodser der skal
bruges til sofaens ben.
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2

På den første palle skæres en femtedel af pallen af, som vist på
tegningen herunder. Den store del bliver til sofaens ryglæn, den
lille del skal bruges til sofaens ben.

4

Armlænene laves af næste palle. Her skæres de øverste brædder
på tværs langs med benet. Derefter bruges brækjernet til at frigøre
brædderne i enderne.
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5

Resten af denne palle skal herefter skæres op så du ender med 2
klodser og 2 halve brædder med klodser på. Det der er markeret
med grønt skal bruges til videre arbejde.

7

Herefter skal ryggen sættes fast på sofaen. Nu skal de to halve brædder med klodser bruges til at lave støtte til ryglænet. Skru brædderne fast både foroven og forneden.

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

6

Den sidste palle skal udgøre sofaens sæde og delene fra de andre
to paller skal skrues fast på denne. Sæt de to plader der skal være
armlæn fast i hver ende af pallen.

8

Som det sidste sættes de 4 møbelhjul fast med skruer under hver
af de fire klodser der endnu ikke er blevet brugt. Klodserne skrues
derefter fast under bunden af sofaen.
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Kasse
Flyder alle mulige ting og sager rundt omkring? Kasserne kan både
bruges til opbevaring og som skammel. Hvis du bygger nok, kan du
sætte dem sammen til en reol. Kasserne er ret holdbare. Mal kasserne i
den farve, du ønsker og sæt dit personlige præg på dem. Du kan bruge
stencils, som bliver præsenteret til slut i idékataloget.

FAKTA
Sværhedsgrad: 2
Antal personer: 2-4
Se mere på: www.spejdernet.dk/kasse

MATERIALER

VÆRKTØJ

- En 12. mm krydsfinerplade.
De sælges både som hele plader på
1220 mm x 2440 mm og som halve
plader (800 x 1200).
- Skruer: min. 22 stks på 30 mm.
- Sandpapir, korn 40, 80 og 180.

- Sav (Måske kan I få din leder til at
skære pladerne ud med en rundsav)
- Skruemaskine
- Boremaskine
- Rystepudser, eller anden slibemaskine
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1

2









Start med at skære pladen ud. Du skal bruge 4 sider der er
kvadratiske og måler 388 mm. x 388 mm. og en bund på
400 m.m x 400 mm.

3

Sæt de to næste sider på efter samme fremgangsmåde som
beskrevet ovenfor.
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Sæt kassen sammen. Begynd med at sætte 2 sider sammen.
Forbor med et bor et hul, der er lidt mindre end din skrue.
Ellers risikerer du at krydsfineren revner.

4

Sæt bunden fast med skruer, som tegningen herunder viser.
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”Børn ønsker at gøre ting, derfor skal
de opmuntres til at gøre dem i den
rigtige retning, og lad dem så gøre det
på deres egen måde.”
– Robert Baden Powel
Headquaters’ Gazette (1916)
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Stencils
Med stencils kan du nemt male motiver på dit gør det selv-projekt og dermed
sætte dit præg på dem. Alt, du skal gøre, er at printe den ønskede stencil ud fra
www.spejdernet.dk/stencils på et papir. Hvis du ønsker at bruge den igen, kan
det godt betale sig at printe på karton.
Efterfølgende tager du en hobbykniv og skærer motivet ud af den printede
stencil. Nu har du en stencil, der er nem at sætte på dit gør det selv-projekt ved
at bruge spraymaling over stencilen.
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Afslutning
Så nåede du til vejs ende i arbejdshæftet for Gør det selv-mærket, der er lavet i
samarbejde mellem KFUM-Spejderne og jem & fix.
Forhåbentlig har du nu mod på at give dig i kast med værktøjer og materialer af
forskellig art og at lave dit eget gør det selv-projekt.
Snavs fingrene til og god arbejdslyst!
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KK
FU
FU
MM
- S- P
SP
E JE D
JD
ER
ER
NN
E EI ID D
AA
NN
MM
AA
RR
KK

Gør det selv-mærke
0- 100 - 100 - 0
Et samarbejde mellem KFUM-Spejderne i Danmark og jem & fix
P.185
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