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På tur i naturen

Spirer -  Trin for trin
 
Det har altid været centralt for pigespejdere på alle alderstrin, at er de klar til at tage på tur 
i naturen. Som spirer er det nødvendigt, at voksne tager det overordnede ansvar både for at 
planlægge turen og for at forberede de aktiviteter, der skal være en del af turen. Samtidig er 
det vigtigt, at spirerne ved, hvad der skal være i orden for, at de kan tage på tur, men også 
at de forbereder sig på, hvad de vil kunne opleve på en tur i naturen. Derfor har mærket 
fokus på, at spirerne gennemgår et ”planlægningsløb”, hvor de bl.a. skal pakke en dagsryg-
sæk. Derudover lærer spirerne om ”spor” – både hvordan de tager aftryk af spor, og hvordan 
de kan lægge spor til hinanden. Finalen er at tage på en dagstur til et sted, de selv har været 
med til at bestemme.  

 

Trin 1 – At gøre sig parat
På dette trin skal spirerne opleve, hvordan de selv kan være med til at tage medansvar for 
planlægning og forberedelse til en tur. Pigerne skal derfor være med til at beslutte, hvor tu-
ren skal gå til. Derefter skal de gennem et planlægningsløb, hvor de bl.a. lærer, hvad de selv 
kan pakke i en dagsrygsæk.
 
LEGE OG SANGE:
45 - Vil du med en tur i skoven
211 - Bim bam busse

Kram et træ: Spirerne får bind for øjnene og føres hen til hvert sit træ. De mærker på træet 
i nogle minutter og føres herefter væk fra træerne. Spirerne tager bindet af og skal nu finde 
deres træ igen. Kan de mærke sig frem til deres eget træ? Kan også leges med strandskaller, 
grene eller andre naturmaterialer: Spirerne sidder i en rundkreds med bind for øjnene og 
får en strandskal i hænderne. De mærker på dem og lægger dem tilbage i en bunke. Bindet 
tages af, og de skal nu finde deres egen.

Aktiviteter
MEDANSVAR FOR TUREN:
Spirerne får at vide, at de skal på en (natur)tur. Derefter drøftes det, hvor turen skal gå til. 
En ide er at have to realistiske muligheder spirerne kan vælge imellem, fx skov eller strand. 
Valget kan f.eks. foregå ved afstemning.
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FORBEREDELSE TIL TUREN:
Pigerne inddeles i grupper og skal igennem et “forberedelsesløb”:
POST INDHOLD
Post 1 Spirerne arbejder på en fælles stor tegning, hvor de skal vise, 

hvad de forventer at se/ opleve, der hvor de skal hen.
Post 2 Spirerne hjælper hinanden med at få deres uniformer i orden, 

så de er klar til en tur – inkl. tørklæde.
Post 3 Spirerne vælger i fællesskab det, de gerne vil have med i deres 

dagsrygsæk. Der er mange muligheder at vælge mellem i en 
bunke på gulvet, f.eks. gummistøvler, lineal, kop, nattøj, fod-
bold osv. 

Post 4 Pigerne vælger ud fra billeder, hvad de kan finde af spiselige 
og ikke spiselige ting i naturen (se bilag 1).

 
AFRUNDING:
Klyngerne samles, og fortæller hinanden om deres tegningerne, og de billeder, der er valgt 
med spisebær m.v. limes på tegningen. Derefter hænges tegningerne op i spejderlokalet.
 
Afslutning
Hvad glæder spirerne sig mest til på turen?
Hvad skal de huske at pakke i rygsækken?
 
Materialer

• Store stykker tegnepapir (evt. en rulle papir, så det ender med at være én lang teg 
 ning), blyanter, farver, tuscher, en dagsrygsæk med nødvendigt indhold, alt muligt  
 andet kan også være i rygsækken, men er ikke relevant for en dagstur, lim, bilag 1.
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Trin 2 – Spor i naturen
At få mest muligt ud af en tur i naturen skal læres. En vigtig opdagelse er at finde ud af, at 
der kan være spor alle vegne, så det handler om at være opmærksom og ”på sporet”. Derfor 
skal spirerne på dette trin både lægge spor til hinanden, og prøve at tage afstøbninger af 
spor de finder rundt omkring.  
 
LEGE OG SANGE:
41 - Det kan øse, det kan pøse
Naturkimsleg
 
Aktiviteter
LÆGGE SPOR: 
På en tur kan det være vigtigt at kunne lægge spor til hinanden, f.eks. hvis man er gået i 
forvejen:  Spirerne lærer de basal tegn: pil, ring og kryds (se i “Lommeguide s. 38). Herefter 
deles de i klynger. Hver klynge prøver at lave de tre spor.
 
SPORLÆGGERE OG SPORHUNDE:
Klyngerne grupperes to og to. En klynge er sporlæggere og en klynge er sporhunde. Spor-
læggerne laver en rute ud fra de tre spor og gemmer sig for enden af ruten.  Sporhundene 
følger sporene og prøve at finde sporlæggerne. Bagefter bytter klyngerne roller.
 
FINDE SPOR:
Overalt i naturen er der spor. Det kan være fra dyr, mennesker, biler, sko m.v.. Tal med 
spirerne om, hvor de har set ”spor” (se bilag 2). Tag spirerne med udenfor, så de kan lave 
fodspor i jorden eller med mudder.
 
AFTRYK AF SPOR:
Lav et tydeligt spor (hundespor, lille håndaftryk e.l.). Vis spirerne, hvordan de laver en 
gipsafstøbning af sporet (find vejledning på www.skolen-i-skoven.dk “Lav gips-afstøbning af 
dyrespor”). Lad først spirerne lave et lille tydeligt spor og derefter en gipsafstøbning.
 
Afslutning
Lad spirerne diskutere i hvilke situationer, det vil være godt at lægge spor ud til de andre.
Hvilke spor og aftryk vil være sjovest at finde på den forestående dagstur, som udgør fina-
len?
 
Materialer

• Grene og kviste (til spor), gips, vand, bilag 2
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Finalen – En tur i naturen
Finalen er en tur i naturen. Spirerne har selv været med til at bestemme, hvor de skal hen, de 
har forberedt sig på, hvad de skal opleve, og de har lært hvad de har med i dagsrygsækken, 
og hvordan uniformen skal være. Samtidig ved de, at i hvert fald et af temaerne for turen er 
“spor”. 
 
Det foreslås, at I går, cykler eller tager bus og tog til, hvor I skal være. I ”gamle dage” var 
det ikke så almindeligt at køre i bil til spejderturen. Når I er fremme, skal spirerne inddeles i 
klynger, der lægger lidt længere ”spor- ruter” til hinanden og gemmer sig for enden af ruten. 
Bagefter afprøver de hinandens ruter - ligesom de prøvede til spejdermødet.
 
Derefter ledes efter spiselige planter og bær, som indsamles i poser, kigges efter af en leder 
og spises til frokost sammen med madpakken (bilag 3). Alternativt kan pigerne samle mos, 
kogler, agern, hvis turen går til skoven eller sten, tang, muslingeskaller hvis det er på stran-
den, som kan bruges i dekorationer eller collager på det efterfølgende spiremøde.
 
Endelig leder spirerne efter spor – gerne dyrespor. Sammen med en leder prøver de at finde 
ud af, hvad det er for et dyr – eller andet – der har været her. Derefter tages et gipsaftryk af 
sporet, der efter turen kan pynte i spejderlokalet.
 
Afslutning
Diskuter med pigerne, om de fandt de spor, de forventede at finde.
Var der noget de manglede på turen, som også ville have været godt at have med?
 
Materialer

• Poser til at indsamle spiselige bær og frugter, gips, vand, bilag 3
 
 
RIGTIG GOD TUR.
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PÅ TUR I NATUREN - SPIRER 

 

BILAG 1 
       

Billeder af spiselige og ikke spiselige planter.  

 

           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 rigtig godt 
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                                         Mos                                                                                         Bregner 

 

 

 

 

                                               

                                     Anemoner                                                                            Dunhammer 
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PÅ TUR I NATUREN - SPIRER 

 

BILAG 2 

 
Dyrespor: 

En mulighed for at lære mere om dyrespor er at se på hjemmesiden ”skolen-i-skoven”, hvor I bl.a. 

kan finde nedenstående oversigt: 

 

                  http://www.skoven-i-skolen.dk/natur-og-teknik/dyr-og-dyrespor-i-skoven 

 

Find yderligere inspiration f.eks. på  

 https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-netop-nu/vinter/dyrespor/ 

 

 http://danmarksrejsen.dk/artikler/1584342/dyrespor%20-%20bliv%20ekspert/ 

 

 

       

 

http://www.skoven-i-skolen.dk/natur-og-teknik/dyr-og-dyrespor-i-skoven
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-netop-nu/vinter/dyrespor/
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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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