
DM i Spejder  
Aktivitetsbeskrivelse 

 

Hvis der er problemer med forståelse af opgaven, kontakt os gennem følgende link: 
WWW.DMISPEJDER.DK/HJAELP, så vil vi vende tilbage til jer hurtigst muligt, således i kan 

komme i gang med opgaven. 
 

Skulptur 
 

Forventet tidsforbrug: 150 min. 
 

Mulige antal point: 200 
 

Post nr: Løbende 2 

Pointene i denne opgave fordeles ud fra følgende vægtning: 
 

- Skitsen / Arbejdstegningen (Ligner jeres skulptur) 

- Bearbejdningen af skulpturen (Hvordan er skulpturen bearbejdet i træ) 

- Platformens udførelse 

- Overholder opgaven kravene om mål 

 
Opgaven skal afleveres på følgende måde:  
Der skal indsendes 4 billeder fra forskellige vinkler, af jeres skulptur på platformen.  
Placér en lineal/tommestok eller lign. for at vise størrelse. 
Samt en skitse/arbejdstegning af jeres projekt.  
 
Denne opgave skal senest afleveres søndag 11:15 på følgende link: https://dmispejder.dk/WISBU 

 
Materialer: 

• Sav • Rafter 
• Økse • Tov 
• Dolk  

eller 
  

• Papir • Snor / garn 
• Lineal • Blomsterpinde 
• Blyant • Rundstokke 

  
 
  

https://dmispejder.dk/WISBU
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Opgavebeskrivelse Junior 
I skal lave en skitse af hvordan jeres skulptur kommer til at se ud. 
I skal lave en skulptur  
I skal lave en platform til jeres skulptur. 

Opgavebeskrivelse Trop/Senior  
I skal lave en arbejdstegning med mål og fra 3 forskellige vinkler. 
Så andre ville kunne lave en tilsvarende skulptur.  
I skal lave en skulptur  

I skal lave en platform til jeres skulptur. 

 
 
Krav til skulptur: 
I skal nu lave en skulptur i træ. I skal bearbejde jeres træ med sav, økse og dolk.  
 
Højde: min: 5 cm. max: 50 cm. 
Symbol: Jeres skulptur skal repræsentere jeres patrulje eller noget i forbinder med spejder.   
 

Krav til platform: 
I skal herefter bygge en platform til jeres skulptur. Denne kan enten bygges i alm. eller mini 
pionering.  
Platformen bygges ud fra følgende krav: 

1. Platformen skal bygges udelukkende af rafter og tov eller blomsterpinde/rundestokke og 
snor. 

2. Platformen skal være mindst 3x skulpturens højde over jorden. 
3. Platformen skal være fritstående. 
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