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Grønsmutter: Sammen 
ændrer vi verden 
 

Formål 
I mærket skal grønsmutterne lære om nogle af de væsentlige proble-
mer, som verden oplever, og hvordan verdenssamfundet, spejderne 
men også den enkelte pige kan arbejde for at skabe en positiv foran-
dring. Som pigespejdere er vi også verdensborgere og kan spille en ak-
tiv rolle i at ændre verden til et bedre sted.  

Mærket tager udgangspunkt i FN’s verdensmål, som blev vedtaget af 
verdens stats- og regeringsledere i 2015. Det markerede en hidtil uset 
ambitiøs udviklingsdagsorden. Målene skal frem til 2030 sætte en kurs 
mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi 
bor på.  

Forudsætninger for spejderne  
Ingen særlige.  

Forudsætninger for lederne  
FN’s verdensmål er indsat nederst i materialet, men det kan være en 
fordel at have læst lidt om målene, inden forløbet går i gang. Det er 
nemt at finde yderligere information på internettet ligesom fx Spejderne 
og WAGGGS har lavet aktivitetsmateriale, som kan anvendes supple-
rende til dette mærke.   

Om trinene 
Trinene giver viden om verdensmålene og leder frem mod engagemen-
tet, hvor grønsmutterne selv skal gøre en indsats for at ændre verden – 
indenfor deres muligheder.  

Trin 1  
Verdensmål. 

Trin 2  
Anstændige jobs. 

Trin 3  
Fred. 

Event  
Vi gør en forskel. 
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Trin 1 – Verdensmål  
 
Introduktion  
Grønsmutterne skal introduceres til verdensmålene.  
 

Aktiviteter  
Verdensmål-vendespil: Lad pigerne lave brikker til et vendespil. De 
skal have prints af de 17 mål, og for hver af dem skal de lave tegninger, 
der kan passe til. Der kan være flere par med det samme verdensmål, 
så man kan få sit stik på flere måder. Det vil give anledning til snak om, 
hvad de forskellige mål handler om.  

Inden I går i gang med at spille, skal grønsmutterne introducere deres 
tegnede brikker, så alle ved, hvad brikken kan parres med.  

Hjælp, jeg skal føde: I skal lege, at en kvinde skal på hospitalet for at 
føde. Der skal laves en forhindringsbane, som forestiller vejen til hospi-
talet. Kvinden (en af grønsmutterne) skal transporteres på en båre. 

I skal have to hold – det ene hold får en let bane (må springe en del af 
forhindringerne over) – det er sådan det er i Danmark. Det andet hold 
skal igennem alle forhindringer – sådan er det i mange udviklingslande. 
Når hun når frem, er det ikke til et rigtigt hospital, men på den anden 
side af et bjerg, er der et hus, hvor andre kvinder tidligere har født. Hu-
set er bygget af mudder, sengen er et hårdt bord, og der er ikke rin-
dende vand i huset. Der er ikke en uddannet læge eller jordemoder, der 
hjælper – men en der har prøvet det før. Det skal grønsmutterne høre, 
inden de gennemfører forhindringsbanen.  

Sundhed og Trivsel, Klask Myggen: Sundhed og Trivsel er et af må-
lene. I mange lande er malaria et stort problem. Malaria overføres af 
myg, så nu skal I lege Klask Myggen 

To af grønsmutterne er myg, og de bider de andre ved at røre dem. 
Nogle af grønsmutterne har i hemmelighed fået et myggenet i form af 
en spillebrik eller lignende. Hvis en deltager bliver bidt, skal hun forlade 
legen. Kun de, der har myggenet, kan blive ved med at lege. Nettet bør 
i hemmelighed gives videre fra en til en anden. Legen slutter, når der 
kun er grønsmutter, der har myggenet, tilbage. 

 
Afslutning  
Tal med grønsmutterne om verdensmålene. Hvilke tror de, at de selv 
kan gøre en forskel for? 
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Materialeliste 
• Prints af verdensmålene 

• Papir, karton, lim, sakse 

• ”Myggenet” i form af spillebrikker eller andet 
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Trin 2 – Anstændige jobs 
 
Introduktion  
Et af målene handler om anstændige jobs, og det betyder bl.a. at af-
skaffe – farligt og urimeligt – børnearbejde. På dette trin arbejdes med 
børnearbejde med udgangspunkt i grønsmutternes eget arbejde, deres 
pligter, og hvordan pligter kan se ud i andre lande. 

 

Aktiviteter  
Pligter: Del grønsmutterne op i grupper og leg mimeleg, hvor de skal 
mime, hvilke pligter de har hjemme. Deres gruppe skal gætte, hvilken 
pligt det er. Snak derefter om pligterne. 
 
Stafet: I mange afrikanske lande laver man mad over bål, og børnene 
skal hjælpe med at hente brænde fx i en skov, som ligger langt fra hu-
set. I denne stafet handler det om at hente brænde. Pigerne skal løbe 
50 meter stafet med en stabel brænde i hænderne. Hvem kommer 
først? Prøv stafetten, mens lillesøster (en dukke) er bundet på ryggen 
med et stykke stof. Hvor hurtigt kan du nu løbe? 
 
Leg og legetøj: Modsætningen til arbejde og pligter er leg og måske le-
getøj. Men der er stor fattigdom, jf. mål nr. 1, så i mange lande har de 
ikke legetøj på samme måde, som I er vant til.  
Lad grønsmutterne lave legetøj af genbrugsmaterialer fx bold af avispa-
pir med cykeldækstrimler om, kryds og bolle på jorden med sten/grene 
eller lignende.  
 
Afslutning  
Snak med pigerne om, hvilke pligter de har derhjemme. Har man for-
skellige pligter alt efter, om man er storesøster eller lillesøster? Kan man 
sige nej til at lave sine pligter? Skal man have lommepenge for at lave 
sine pligter? 
 
Materialeliste 

• Brænde 

• Dukke(r) 

• Genbrugsmaterialer til legetøj 
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Trin – 3 Fred 
 
Introduktion  
Mål nr. 16 handler om fred – og retfærdighed og bæredygtige institutio-
ner. På billedet er en due, et symbol på fred.  

 
Aktiviteter  
Grønsmutterne skal lave en fredsdue. Materialerne kan enten være 
krympeplast, mosgummi (og den kan bæres på uniformen) eller selv-
hærdende ler. 

 
Afslutning  
Lad grønsmutterne tale om fred. Fortæl om spejderloven, at der står der 
også at vi skal stifte fred. Hvad betyder det? Hvordan kan grønsmut-
terne stifte fred i deres hverdag? 

 
Materialeliste 

• Materialer til fredsduen 
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Event – Vi gør en forskel 
 
Introduktion  
I skal gennemføre en aktivitet, der skaffer penge enten til Spejderhjæl-
pen eller anden velgørenhed fx en lokal afdeling af Mødrehjælpen. 
 

Aktiviteter  
Måske kan I samle legetøj ind og sælge det? - måske er det det, I bliver 
inspireret til efter at have gennemført trin 2? Men I kan helt selv vælge 
aktiviteten, bare I kan forstå, hvordan I dermed på jeres egen måde er 
med til at ændre verden.  
 

Afslutning  
Lad grønsmutterne snakke om, hvad det betød for dem at gøre noget 
for andre. Vi hjælper andre, men får vi det måske også selv en lille 
smule bedre?  
 

Materialeliste 
• Afhænger af aktiviteten 

 

 

 


