
Gruppeudvikling
Hvad skal der til for at skabe udvikling I en spejdergruppe?

Få indblik I de sidste 12 års undersøgelser på området.



NAVN PÅ PRÆSENTATION

Spejdernes metaanalyse
• En opsamling af den eksisterende 

viden om gruppeudvikling baseret på 
rapporter og analyser lavet for og af 
de danske spejderkorps de sidste 12 
år samt analyser om frivillighed

• https://spejderne.dk/wp-
content/uploads/2018/03/metaanalys
e-web.pdf

https://spejderne.dk/wp-content/uploads/2018/03/metaanalyse-web.pdf


NAVN PÅ PRÆSENTATION

Spejdernes metaanalyse
• Capacent (2010): Danskernes holdning til spejderværdier 
• CEFU – Center for Ungdomsforskning (2010): Undersøgelse 

om årsager til frafald i spejderbevægelsen 
• Center for frivilligt socialt arbejde (2014): Den frivillige 

sociale indsats – Frivilligrapport 2014
• Copenhagen Economics 1 (2006): Den Attraktive 

Spejdergruppe – medlemsundersøgelse for Det Danske 
Spejderkorps

• CUR - Center For Ungdomsstudier (2014): 
Pigespejderfællesskaber – Trivsel tryghed og tro på 
nytænkning hos de lokale 

• DDS (2007): Gruppens liv og behov DDS 1 
(2016): Tilfredshedsundersøgelse 

• DDS 2016, spørgeskemaundersøgelse udsendt til 
alle gruppeledere og divisionschefer i 2016

• DDS 2 (2016): Tropsarbejde anno 2016 –
opsamling på kvalitativ analyse sommer 2016

• DDS (2017): Tropsanalyse 2017 – en analyse af tropsspejderes 
tanker og præferencer ift. aktiviteter og organisering

• KFUM-Spejderne (2017): Vækstanalyse Mehlsen og Lamberth 
(2014): Inspirationskatalog – en kortlægning af hvad 
medbestemmelse og ansvar betyder for børn og unge 

• Red Associate (2008): De grønne pigespejdere – På vej mod 
nye lederroller, stærke netværk og store udfordringer 

• SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (2014): 
Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012

• Thomsen, Charlotte K. Juul i Center for frivilligt socialt 
arbejde (2016): Frivillighedens Kraftværk i Motiver den frie 
vilje (Antologi) 

• Wilke (2016): Målgruppeanalyse af børn og unge 11-22 år
• YouGov (2013): Friluftsliv og netværk mellem 

småbørnsfamilier, Analyse bestilt af KFUM-Spejderne 
• Bøgh-Larsen, René i Center for frivilligt socialt arbejde 

(2016): Goddag og farvel – den frivilliges livscyklus i 
organisationen i Motiver den frie vilje (Antologi)



NAVN PÅ PRÆSENTATION

temaer i analysen

Kvalitet i spejderarbejdet
• Aktiviteter
• Spejdere 11+

Ledelse af spejdergruppen
• Ledelse af gruppen
• Forældresamarbejde
• Rekruttering og fastholdelse
• Synlighed og kommunikation



NAVN PÅ PRÆSENTATION

Aktiviteter

• Prioriter friluftslivet - hele året
• Vær ambitiøse og fortæl om det
• Skab sammenhæng mellem 

alderstrin og udfordr spejderne
• Snak med spejderne
• Lav aktiviteter af høj kvalitet - og 

vær velforberedt

Foto: Thomas Heie Nielsen



Refleksionsspørgsmål til gruppearbejde

• Kan du genkende pointerne?

• Er der noget der overrasker dig?

• Hvor kan vi som gruppe/afdeling forbedre os?

• Er der noget du kan gøre?

• Hvad?



NAVN PÅ PRÆSENTATION

Spejdere 11+

• Snak om formålet med spejderarbejdet 
til gruppens forældre

• Begræns aldersspændet i 
enhederne/afdelingerne

• Skab rum for det sociale
• Giv spejderne medbestemmelse og 

ansvar, og hjælp dem med at fastholde 
et højt aktivitetsniveau

• Gør spejder til et frirum

Foto: Christian Bloch Hansen



Refleksionsspørgsmål til gruppearbejde

• Kan du genkende pointerne?

• Er der noget der overrasker dig?

• Hvor kan vi som gruppe/afdeling forbedre os?

• Er der noget du kan gøre?

• Hvad?



NAVN PÅ PRÆSENTATION

Ledelse af gruppen

• Frigør gruppelederne for andre opgaver
• Få styr på både vision og drift
• Husk på Forenkling, Holdånd 

og Ambitioner
• Anerkend dine ledere
• Værdsæt forskellighed blandt lederne
• Prioriter indtjening med mening

Foto: Johan Stauner Bill



Refleksionsspørgsmål til gruppearbejde

• Kan du genkende pointerne?

• Er der noget der overrasker dig?

• Hvor kan vi som gruppe/afdeling forbedre os?

• Er der noget du kan gøre?

• Hvad?



NAVN PÅ PRÆSENTATION

Forældresamarbejde

• Brug forældrenes kompetencer
• Spørg efter hjælp
• Vis forældrene hvad spejder er -

gennem aktiviteter
• Fortæl hvad børnene får ud af at være 

spejdere



Refleksionsspørgsmål til gruppearbejde

• Kan du genkende pointerne?

• Er der noget der overrasker dig?

• Hvor kan vi som gruppe/afdeling forbedre os?

• Er der noget du kan gøre?

• Hvad?



NAVN PÅ PRÆSENTATION

Rekruttering

• Etabler Familiespejd
• Spørg folk personligt
• Gør det nemt at hjælpe
• Gør bidraget synligt
• Tag godt imod nye frivillige - lav en plan
• Hold ledersamtaler

Foto: Christian Bloch Hansen



Refleksionsspørgsmål til gruppearbejde

• Kan du genkende pointerne?

• Er der noget der overrasker dig?

• Hvor kan vi som gruppe/afdeling forbedre os?

• Er der noget du kan gøre?

• Hvad?



NAVN PÅ PRÆSENTATION

Synlighed og kommunikation

• Samarbejd med andre i lokalområdet
• Lav aktiviteter sammen med 

lokalbefolkningen
• Kommuniker fællesskab, udfordringer 

og personlig udvikling
• Kommuniker, hvad I vil med spejderne
• Brug de sociale medier

Foto: Per Balslev



Refleksionsspørgsmål til gruppearbejde

• Kan du genkende pointerne?

• Er der noget der overrasker dig?

• Hvor kan vi som gruppe/afdeling forbedre os?

• Er der noget du kan gøre?

• Hvad?



Gruppeudvikling
Spørgsmål
• Hvilke temaer er vigtigst at 

arbejde med i vores gruppe?
• Hvad kan vi få ud af at arbejde 

med det?
• Hvordan kommer vi i gang med 

udviklingen?

Temaer
• Aktiviteter
• Spejdere 11+
• Ledelse af gruppen
• Forældresamarbejde
• Rekruttering og fastholdelse
• Synlighed og kommunikation



Få mere inspiration til gruppeudvikling

https://spejderne.dk/projekter/gruppeudvikling-viden/

https://spejderne.dk/projekter/gruppeudvikling-viden/

