
KODEOPPGAVER TIL 
PATRULJENE OG ROVERLAGET 



KODE #1 

Hvilket ord  
gjemmer seg her? 

etsiS

KODE #2

Hvilket ord gjemmer seg bak  
disse mystiske tegnene?

KODE #3

En speider er en god venn. Når vi er 
sammen i en patrulje eller roverlag, er 
det viktig vi har hyggelige tone med 
hverandre. Spesielt når vi har ulike 
meninger om hvordan en oppgave 
skal løses. «Det hjerte er fullt av, det 
sier munnen», står det i bibelteksten i 
Lukas 6.43– 45. Finn bokstavene etter 
anvisningen og form kodeordet. Let 
i bibelen eller søk på bibel.no. Denne 
bibelteksten kan dere også bruke som 
andakt på tur. 
 

Lukas 6.43– 45: 
Tjuefjerde ord, første bokstav

Tjueåttende ord, andre bokstav
Trettiniende ord, fjerde bokstav
Førtiniende ord, fjerde bokstav
Sekstiende ord, første bokstav
Sekstifjerde ord, første bokstav

KODE #4

Speidere bruker naturen som et sted for å gjennomføre planlagte aktiviteter med 
patruljen eller med speidergruppa. Men vi er ikke de eneste som ferdes der. 
Hvem har gått her? Finn navnet på dyret og hent bokstavene fra navnet. 
Sett alle bokstavene sammen til et ord. Bokstavene skal settes i samme rekkefølge 
som dyresporene. 

1. SISTE BOKSTAV   2. SISTE BOKSTAV   3. TREDJE BOKSTAV  

4. FØRSTE BOKSTAV 5. FØRSTE BOKSTAV  



ARRANGEMENTET
KODE #5 

KODE #6

Hva står disse rare forkortelsene for? 

Slik gjør dere: Når dere finner ut hvilken setning JFC står for, går dere til tredje ord 
i setningen og skriver ned den første bokstav.  Når dere finner ut hvilken setning 
JWG står for, går dere til siste ord og tredje bokstav, og skriver ned bokstaven dere 
finner der. Gjør på lignende måte med de andre forkortelsene.  Til sammen danner 
dette et kjent ord som dere sikkert har hørt før.

JFC – tredje ord, første bokstav 
JWG – siste ord, tredje bokstav 
JGI – tredje ord, ellevte bokstav 
JSC – tredje ord, niende bokstav 
JWL – første ord, tredje bokstav 
JHJ – fjerde ord, fjerde bokstav  

KODE #7

På Futuraplanteten gjenbruker vi resursene våre for å ta vare på naturen og miljøet. 
Hvor godt kan dere speiderloven? Hvilke to punkter sier noe om speideren syn på 
forbruk og miljøvern? Hent en bokstav fra riktige punkt speiderloven og form et 
ord.  

Slik gjør dere: 
Start nederst i speiderloven og les oppover til dere finner et punkt som handler om 
forbruk eller natur. Finn så bokstaven med bruksanvisningen under. Let deretter 
etter neste punkt i loven og den riktige bokstaven. Lag et ord.  Husk å starte i  
bunnen av loven. 

Andre ord, andre bokstav
Syvende ord, andre bokstav



KODE #8

Hvor godt kan dere karttegn? Finn ut hva tegnet betyr og finn  
bokstavene fra tegnet. 

1. SISTE BOKSTAV    2. ANDRE ORD, ANDRE BOKSTAV 

3. FØRSTE BOKSTAV    4. SISTE BOKSTAV 

5. TREDJE BOKSTAV   6. ANDRE ORD, SISTE BOKSTAV

7. FØRSTE BOKSTAV   8. TIENDE BOKSTAV

    

10. SISTE BOKSTAV    11. ANDRE ORD, TREDJE BOKSTAV

10. SETT ET PUNKTUM HER.  9. SISTE BOKSTAV 
KODEKNEKKERE!  


