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På tur i naturen

Grønsmutter – Trin for trin
Det er væsentligt, at grønsmutterne så småt begynder at tage medansvar for at planlægge 
og forberede en tur i naturen. Dermed begynder de også at tage stilling til, hvordan de gør 
sig parate til at tage på tur: Hvad skal de gennemføre af aktiviteter på turen? Hvad skal de 
have med i en dagsrygsæk? Hvad er godt at have i madpakken? Hvad er grundreglerne for at 
færdes i naturen? Hvordan passer de på hinanden på en tur? Når det er på plads, så er det 
bare om at komme afsted for at prøve det hele af - ligesom pigespejderne også gjorde for 
100 år siden.
 

Trin 1 – Hvad skal vi lave på vores tur?
På dette trin skal grønsmutterne opleve, at de bliver medinddraget i planlægning af en fore-
stående tur ud i naturen. De skal bl.a. være med til at finde frem til hvilke aktiviteter, der 
kunne være sjove at gennemføre på turen. Derudover skal de forberede sig på, hvordan de 
færdes i naturen, så naturen ikke tager skade af vores besøg. 
 
LEGE OG SANGE:
215 - Der hvor skovene bræmmer
70 - Vi har lejrbål her

Naturdomino: En grønsmutte løber ud i naturen og finder en naturting, fx en gren.
Den næste i rækken skal nu finde en lignende gren samt en ny ting, fx et blad. 
Den næste i rækken skal nu finde et lignende blad samt en ny ting osv.
 
Aktiviteter
VALG AF AKTIVITETER PÅ TUREN:
Pigerne får at vide, at de skal på en heldags-naturtur. Lederne har på forhånd valgt, hvor 
turen skal gå til, men har ikke planlagt dagens aktiviteter.
 
Pigerne giver ideer til aktiviteter, som de forestiller sig, grønsmutter ”i gamle dage” også 
lavede, når de var på tur, og som stadigvæk kunne være sjove at lave (få evt. inspiration ved 
at se bilag 1). En måde at engagere grønsmutterne på kan være at dele dem ind i kuld, som 
på et stort stykke papir tegner, hvad de kunne tænke sig at lave af aktiviteter. Tegningerne 
hænges op, og hvert kuld fortæller, hvad de har tegnet, og hvad de især godt kunne tænke 
sig at lave på den forestående tur. Hvis det giver mening, kan de også give et bud på, hvad 
de mener, der skal bruges for at gennemføre aktiviteten.
 
Grønsmutterne er med til at vælge, hvad der skal gennemføres af aktiviteter. Det 
sker ved, at alle tegninger hænges op på væggene eller lægges på bordene.
Hver pige får 4 klistermærker eller post-its, som de sætte på de 4 tegnede akti-
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viteter, som de allerhelst vil prøve. Lederne tager tegningerne med hjem og bruger dem som 
“planlægnings-inspiration”.
 
AT FÆRDES I NATUREN:
Det har altid været et kendetegn ved spejdere, at de ved, hvordan man færdes i naturen. 
Derfor præsenteres grønsmutterne for de almindelige regler i naturen (se bilag 2), hvorefter 
de hver for sig tegner, hvad de må og ikke må.
 
Pigerne inddeles i små hold (2-3 piger). Hvert hold tildeles forskellige regler, som de skal 
øve sig på at mime. Det gøres ved, at hvert hold drøfter reglen og finder frem til, hvordan de 
i fællesskab kan mime, hvad man må eller ikke må, når man færdes i naturen. Et andet hold 
skal gætte, hvad der mimes, og pigerne drøfter i fællesskab, hvad der er det rigtige at gøre i 
situationen.   
 
Afslutning
Hvorfor er det vigtigt, at vi kender til reglerne om, hvordan vi færdes i naturen – og overhol-
der dem?
Hvad er det bedste pigerne har prøvet på en dagstur i naturen?
 
Materialer

• Store stykker tegnepapir, blyanter, farver, tuscher, post-its eller klistermærker, bilag  
 1 og bilag 2.
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Trin 2 – Mad på tur i naturen
”Uden mad og drikker duer helten ikke”. Det gælder også for grønsmutter på tur i naturen. 
Derfor skal grønsmutterne blive opmærksomme på, hvad de selv kan tage med hjemmefra 
af mad i deres madpakker, at de fint selv kan smøre madpakken, men også at de ofte kan 
supplere madpakken med bær og planter, som de finder på turen.

Til lederen: Husk på forhånd at fortælle pigerne, at de får mad undervejs på mødet, så de 
ikke skal have spist sig mætte, inden de kommer. 
 
LEGE OG SANGE:
50 - Bakke ned og bakke op
46 - Så længe som kartofler
Egerntagfat: En grønsmutte udnævnes til ræv, de andre er egern. Hvert egern står ved et træ, 
som de krammer. Her har de helle. Egernene skal bytte træer uden at blive fanget af ræven. 
Hvis et egern bliver fanget, så bytter hun med ræven og er dermed den nye ræv.

Aktiviteter
Tal med grønsmutterne om, hvad I kan forvente at finde af spiselige bær og planter, der hvor 
I kommer frem. Lav et vendespil til hvert kuld af små billeder med henholdsvis spiselige og 
ikke spiselige planter (se bilag 3). Hensigten er, at grønsmutterne fortæller hinanden, om 
den brik, de netop har vendt, viser en spiselig plante eller ej.
 
Grønsmutterne skal i kuld tilberede müslibar af danske råvarer (Bilag 4). Når müslibarerne 
er færdige pakkes de ind i madpapir, opbevares af lederne og tages med på den forestående 
dagstur.
 
Tal med grønsmutterne om, hvad der er ”den gode madpakke” på en dagstur, som den I skal 
afsted på. Hvert kuld laver en tegning af det pålæg, de godt kunne tænke sig at have med.
I kan også finde gamle tilbudsaviser og lade pigerne klippe de ting ud, som de vil have med i 
madpakken.
 
Lad grønsmutterne smøre en madpakke (hvor pålæg m.v. er købt ind på forhånd), pak 
madpakken ind og spis den derefter, mens I sidder på et tæppe enten i spejderlokalet eller 
udenfor.   
 
Afslutning
Få grønsmutterne til at fortælle, hvad de før har fundet af spiselige planter, når de har været 
på tur i naturen.
Hvor mange af grønsmutterne smører selv madpakke, når de skal i skole?
 
Materialer

• Billeder af spiselige og ikke spiselige planter, ingredienser til müslibar, skåle, skeer,  
 madpapir, papir, tuscher, pålæg til madpakke, brød, tæpper, evt. tilbudsaviser, sakse,  
 lim og papir
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Trin 3 – Klar dig selv på turen
På dette trin handler det om, at grønsmutterne bliver opmærksomme på, hvad de selv kan 
gøre for at få en god tur. De skal være med til at beslutte, hvordan I kommer ud til, hvor I skal 
være. De skal prøve at pakke en dagsrygsæk, så de får alt med og de skal overveje, hvad de 
selv kan gøre for hjælpe hinanden.
 
LEGE OG SANGE:
33 - Vi lister os af sted på tå  (når vi skal ud i skoven)
51 - Min hat, min stok, min paraply
Stor, større, størst: 
Grønsmutterne skal finde blade i størrelsesorden. Hver grønsmutte finder først et lille blad og 
derefter et lidt større og et lidt større osv. Hver gang de finder et blad, skal det lægges i ræk-
ken, så hun ikke har det med sig, når det næste skal findes. Hvem kan finde flest blade, hvor 
det næste blad hele tiden er større? (fra idespejd.dk)
 
Aktiviteter
TUREN DERUD:
Se sammen på et kort over, hvor I skal hen og find ud af, hvordan I kommer der ud. Hvad 
er bedst: at gå, cykle, køre med tog eller bus? (Ikke forældrekørsel, da pigespejdere i gamle 
dage ikke benyttede sig af den mulighed). Lad grønsmutterne overveje fordele og ulemper 
ved de forskellige transportformer.
 
PAKKE DAGSRYGSÆK:
Beslut i fællesskab, hvad der er vigtigt at have med på jeres heldagstur, når I ikke helt ved, 
hvordan vejret bliver. Giv alle grønsmutterne bind for øjnene og lad dem fiske et ting op af 
en dagsrygsæk og fortæl de andre, hvad de har ”fanget”. Tilføj evt. ting som ikke passer til en 
dagsrygsæk f.eks. en linial, en gryde, en hammer eller en bamse.
 
HJÆLPE HINANDEN:
Når man er på tur, handler det om at holde sammen i gruppen. I gamle dage kunne man 
ikke sådan lige ringe til sin far og mor eller andre, hvis der skete et eller andet. Man måtte 
selv klare det sammen med de voksne, der var med på turen. Inddel grønsmutterne i mindre 
grupper, som “spiller”, hvad de vil gøre i nedenstående situationer. Tal med pigerne om de 
kunne have gjort noget andet, end det de spillede: 

• En grønsmutte falder og slår sig og vil gerne hjem. Hvad gør de andre?
• En grønsmutte bliver ked af det og føler sig uden for. Hvad gør de andre?
• To grønsmutter bliver rigtig meget uvenner og vil hjem. Hvad gør de andre
• Toget bliver forsinket, og alle bliver trætte og i dårligt humør. Hvad er det bedste at  
 gøre?
• I farer vild ude i skoven. Hvad er det bedste at gøre?

 
FORBERED AKTIVITETER:
Fortæl grønsmutterne, hvad lederen har besluttet, I skal gennemføre af de foreslåede akti-
viteter (ud fra den afstemning, som grønsmutterne lavede på trin 1). Inddel grønsmutterne i 
kuld og lad hvert kuld tegne eller skrive, hvad de mener, der skal bruges for at gennemføre 
aktiviteten.
Hvis det er muligt, så lad grønsmutterne være med til at finde materialerne frem og 
gøre dem klar til turen.
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Afslutning
Hvad er særlig vigtigt at have med i dagsrygsækken?
Hvordan ser I på en grønsmutteveninde, at hun er ked af det eller har brug for et venindekram?
 
Materialer
Kort over ruten fra jeres spejderlokale til jeres udflugtsmål, dagsrygsæk med alt det vigtige til 
en tur - måske også nogle ting, der slet ikke passer til en dagsudflugt (så mange ting, at der er 
nok til at alle piger kan fiske en ting), papir, tuscher og farver.
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Finalen – En tur i naturen
Finalen er en dagstur, hvor grønsmutterne selv har været med til at bestemme, hvordan de 
kommer frem til turmålet, hvad de skal lave af aktiviteter, men også hvad de har med i dagsryg-
sækken. De har også øvet sig i at smøre madpakke og derfor starter turen i jeres spejderlokale, 
hvor de hver for sig smøre sin egen madpakke.   
 
Turen indledes med, at grønsmutterne samles i spejderlokalet, hvor der er købt ind til mad-
pakker. Der er indkøbt det pålæg, som grønsmutterne selv har ønsket på det sidste møde. 
grønsmutterne smører og pakker deres madpakker, og alle hjælper til med at rydde op. Husk 
jeres müslibar.
 
Herefter drager alle afsted i samlet flok.
 
Når I når jeres udflugtsmål, gennemføres de aktiviteter, der er planlagt.
 
Før I spiser jeres medbragte mad, får pigerne udleveret en pose til at samle spiselige planter 
og bær, som gennemses af lederne, før grønsmutterne spiser det, de har fundet, som en del af 
deres frokost (se bilag 5).
 
Afslutning
Grønsmutterne samler forskellige naturmaterialer og laver i kuld en collage, som viser, hvad der 
har været det bedste ved dagen. Tag collagen med hjem, så den kan hænges op i spejderloka-
let.
 
Materialer

• Pålæg og brød til madpakker, materialer til de valgte aktiviteter, poser til at samle plan-  
 ter i. Karton/papir samt lim

 
RIGTIG GOD TUR.
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PÅ TUR I NATUREN - GRØNSMUTTER 

 

BILAG 1 

 
Inspiration til traditionelle naturaktiviteter 

Nedenfor er flere eksempler på traditionelle naturaktiviteter. I vil kunne finde meget mere om de 

enkelte aktiviteter ved at søge på nettet. Nogle aktiviteter passer bedre til aldersgruppen end 

andre. Ideen er at lade sig inspirere, og så måske selv finde frem til det helt rigtige for jer. Kun 

fantasien sætter grænser.  

 

 Snit pileføjter 

 Se f.eks.: http://www.skoven-i-skolen.dk/content/pilefl%C3%B8jte 

 Lav primitive spiseredskaber  

 Se f.eks.: https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/372 

 Byg kvasbåde 

 Se f.eks.: https://aabenskole.vejle.dk/laeringsforloeb/byg-en-kvasbaad/ 

 Lav rygeost 

 Se f.eks.: https://www.arla.dk/opskrifter/rygeost/ 

 Kog brændenældesuppe 

 Se f.eks.: https://www.dk-kogebogen.dk/opskrifter/17133/braendenaelde-suppe 

 Byg jordovn 

 Se f.eks.:  https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/864 

 Væv med naturmaterialer 

 Se f.eks.: https://www.pinterest.dk/pin/350999364698229392/?lp=true 

 Kulsø-pionering 

 Se f.eks.: http://spjdrpedia.dk/wiki/Kuls%C3%B8pionering 

 Snit knager af sjove grenformationer 

 Se f.eks.: http://www.skoven-i-skolen.dk/content/snit-en-knage 

 Lav raftestylter 

 Se f.eks.: https://spejdernet.dk/aktivitet/pionering/ 
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PÅ TUR I NATUREN - GRØNSMUTTER 

 

BILAG 2 
 

 

Regler for at færdes i naturen 

 

 

                                    

 

                                                   

                                                              Hentet fra Lommeguide s. 23 

 

Hent yderligere inspiration:  

Der er masser at hente på nettet om det at færdes i naturen. En fin folder er udgivet fra Danmarks 

naturfredningsforening, som kan hentes på:  

https://www.dn.dk/media/8897/en-sikker-vej-til-gode-naturoplevelser.pdf   
       

 

https://www.dn.dk/media/8897/en-sikker-vej-til-gode-naturoplevelser.pdf
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PÅ TUR I NATUREN - GRØNSMUTTER 

 

BILAG 2 
Vendespil: Billederne af spiselige og ikke spiselige planter kopieres i 2 eksemplarer og klippes ud. Billederne 
bruges som brikker i et vendespil. Suppler gerne med flere billeder I selv finder. Der laves et vendespil pr. 
kuld i flokken.   

 
          Spiselige planter i naturen:  

                                            

                                   Brombær                                                                 Skovjordbær 

 

                                              

                               Brændenælde                                                                  Bog fra bøgetræer 
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                        Friske bøgeblade                                          Hyben (med ”kløpulver, som skal tages ud) 

            

 

 

           Ikke spiselige planter i naturen:  

 

                                              

                                 Grankogler                                                           Svampe man ikke kender  
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                                         Mos                                                                                         Bregner 

 

                                                

                                     Anemoner                                                                            Dunhammer 
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PÅ TUR I NATUREN - GRØNSMUTTER 

 

BILAG 4 
 

Müslibar – opskrift 

Ingredienser: 

 50 g mandler 

 50 g hasselnødder 

 200 grovvalsede havregryn 

 5-6 spsk. Honning 

 1 spsk. kanel 

 50 g rosiner 

 50 g mørk chokolade 

 fint salt 

 

Sådan gør du: 

12-14 stk. 

Hak mandler og hasselnødder groft (du kan også nøjes med én slags). Rist mandler, hasselnødder 

og havregryn på en tør pande til det dufter og har fået lidt gylden farve. Tilsæt honning, kanel og 

salt og vend det hele godt sammen på panden. Kom havregrynsmassen i en skål og afkøl let. Vend 

rosiner og hakket chokolade i. 

Kom massen i en bradepande (20x20 cm) beklædt med bagepapir, og pres det godt sammen. Lad 

det afkøle ved stuetemperatur til dagen efter.  

Skær ensartede aflange eller kvadratiske firkanter af müslimassen. Pak müslibarer i 

pergamentpapir og nyd sidst på dagen, når energien er lav. Opbevar müslibarerne i en lufttæt 

dåse. De holder sig fint i et par uger, så lav endelig rigeligt, når du er i gang. 

Fra Årstiderne:https://www.aarstiderne.com/opskrifter/opskrift/muslibarer) 
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PÅ TUR I NATUREN - SPIRER 

 

BILAG 3 

 
Naturens spisekammer 

SPIS ALDRIG NOGET I FUNDET, SOM I IKKE ER HELT SIKRE PÅ KAN SPISE. Det gælder, hvad enten 

jeres tur går til skoven, stranden, engen eller et helt andet sted, og hvad enten I er på tur om 

foråret, sommer, efterår eller vinter. Når det er sagt, så er det mange steder, I kan hente 

inspiration til, hvad I kan samle, hvad I kan spise, og hvordan I kan tilberede det, I har fundet.  

 

I kan f.eks. hente rigtig god inspiration og vejledning hos det Det Danske Spejderkorps gennem 

linket: https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/855. I vil bl.a. blive opmærksomme på: 

  

Apps til telefonen: 

-        Byhøst 

-        Wild Food Map 

  

Naturkalenderen: 

-        Naturkalenderen er en oversigt over, hvor I kan se hvilke spiselige planter, I kan finde    

         hvornår: http://xn--naturenskkken-jnb.dk/naturen-nu/ 

  

Bøger I kan låne på biblioteket: 

-       Naturens spisekammer, Annette Eckmann.  Her er gode billeder af forskellige spiselige  

         planter og opskrifter, der viser hvad I kan bruge planterne til. 

-       Natur Almanak, Claus Meyer er inddelt efter årstider og viser hvilke spiselige planter, I kan  

         finde hvornår. 

-       Sank – Spis af naturens køkkenhave, Johanne Stege Bjørndal og Julie A Swane Indeholder  

         Både opskrifter og oversigt over årstidernes forskellige spiselige plante 

-       Naturens Køkken, Birgit Kristiansen og Lars Norman. Her kan I både finde billeder på  

        spiselige planter fra skov, strand og opskrifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/855
http://naturenskøkken.dk/naturen-nu/
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Opskrifter 

Morgenmad: 

-        Havregrød med bær eller med hasselnødder/bog (frugten fra  

          bøgetræet) https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/819/1 

-        Fladbrød med skovens urter https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/818 

 

 

Frokost eller aftensmad: 

-        Fladbrød med skovens urter https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/818 

-        Pesto https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/662 

-        Frikadeller med skvalderkål https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/659 

-        Brændenælde pandekager https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/410 

-        Brændenælde suppe https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/663 

-        Kryddersmør https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/201 

 

 

Dessert og drikkevarer: 

-        Gransaft https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/155 

-        Hybendrik https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/421 

-        Hybenmarmelade https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/36 

-        Hyldebærsuppe https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/686 

-        Fyldte æbler https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/656 

-        Pandekager med hyldebærblomster https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/661 
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