Smutter:

Vildmarkspiger

Formål
Ronja røverdatter er en vaskeægte vildmarkspige med uglet hår, beskidt
tøj og masser af sej naturviden i ærmet. Og hun kan (næsten) sagtens
overleve alene ude i vildnisset, selvom hun møder mange prøvelser
undervejs.
Som vildmarkspiger går grønsmutterne i Ronja Røverdatters fodspor.
Hun kan nemlig finde rundt i skoven så let som ingenting, og det vil
grønsmutterne også gerne kunne. Derfor øver de sig i glædesskrig, de
laver udstyr, som de skal bruge til at overleve i skoven med, og de møder skovhekse, rumpenisser, grådværge og Borkarøvere. Udfordringen
er en weekendtur, hvor grønsmutterne skal bo i Mattisborgen og leve
som Ronja.

Forudsætninger for grønsmutterne
Ingen særlige.

Forudsætninger for lederne
Ingen særlige.

Om trinene
Alle trinene begynder med, at lederen læser et kapitel eller et mindre
stykke op fra Astrid Lindgrens bog om "Ronja Røverdatter". Mange af
smutterne har sikkert enten set eller hørt noget af historien før, men det
gør ikke spor, for det er vigtigt, at de hører godt efter, så de har nemmere ved at løse de efterfølgende opgaver.

Trin 1
En ægte røverdatter.

Trin 2
At tage sig i agt.

Trin 3
Overlevelsesting.

Udfordring
Ronjaweekend.
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Trin 1 - En ægte røverdatter
Introduktion
Et helt trin, der handler om at være fræk og leve i en vaskeægte røverbande.

Aktiviteter
Læs kapitel 1 i Ronja Røverdatter.
Derefter skal grønsmutterne på løb
Post
1

Beskrivelse
Skyde efter skovhekse

2

Fare vild i borgens gange
Lad grønsmutterne lave en bane på
jorden, som de skiftevis - med bind for
øjnene skal gennemføre ved, at deres
kammerater guider dem med højre,
venstre m.v.
Kaste vælling
Lad pigerne prøve at ramme en skål
med vællingen, kan også være et
billede af en leder
Røvere er frække og seje, og de
bøvser og prutter om kap.
Prøv at slå en bøvs med vilje
Prøv at lave en pruttelyd med munden
mod huden, måske på hinanden
Sang og dans og vildskab
Prøv at synge grønsmuttesangen mens
I danser vildt omkring (armkrog m.v.)

3

4

5

Materialer
Billeder af skovhekse,
sten, evt. dartpile, til
at prøve at ramme
skovheksene
Evt. tov
Eget tørklæde til at
binde for øjnene

Skål
Vælling/havregrød

Afslutning
Føler I jer som ægte røverdøtre?

Materialeliste
•

Se postbeskrivelserne
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Trin 2 - At tage sig i agt
Introduktion
Ronja får strenge formaninger af sin far Mattis, da hun endelig får lov at
bevæge sig ud i Mattisskoven. Der er nemlig meget, man skal tage sig i
agt for. Derfor øver Ronja sig i at tage sig i agt. Grønsmutterne skal på
et løb, hvor de skal tage sig i agt for nogle af de forskellige personer og
steder fra fortællingen om Ronja Røverdatter.

Aktiviteter
Læs kapitel 2 i Ronja Røverdatter.
Post
1

2

3

4

Beskrivelse
At falde i elven: Ronja øver sig i ikke
at falde i elven. Der er meget stærk
strøm i elven, så hvis hun falder i, vil
hun formentlig drukne. Lav en
balancebom, som grønsmutterne skal
gå på uden at falde i elven.
Fare vild: Mattisskoven er
kæmpestor. Derfor er det vigtigt ikke
at fare vild. En dag, da Ronja er i
skoven, møder hun Birk Borkasøn. Det
bliver meget tåget, og Birk er bange
for, at han ikke kan finde tilbage til
Mattisborgen. Birk får lov at holde i
Ronjas reb og følge efter hende. Bind
Grønsmutterne sammen med et reb.
Alle undtagen den forreste skal have
bind for øjnene. Gå en tur igennem
den tågede skov.
Være bange: Noget af det
allervigtigste i Mattisskoven er, at man
ikke viser, at man er bange. Det kan
alle de uhyggelige væsner i skoven
nemlig mærke, og så bliver de farlige.
Find en stor edderkop eller et andet
insekt eller dyr, som grønsmutterne
skal prøve at holde uden at være
bange.
Skovhekse: Skovheksene kommer
ned fra de store bjerge for at rive og
flå i menneskebørn. Derfor er det
meget vigtigt, at Ronja og Birk kan
gemme sig i skoven. Grønsmutterne
skal øve sig i at kamuflere sig og

Materialer
Materialer til
balancebom

Reb
Eget tørklæde til at
binde for øjnene

Edderkop eller andet
dyr/insekt

Evt. teatersminke
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gemme sig i skoven, så skovheksene
ikke kan finde dem.
Borkarøvere: Det er vigtigt, at man
tager sig i agt for Borkarøvere. Men på
en eller anden forunderlig vis lykkes
det dem at komme ind i Mattisborgen.
Mattis bliver så rasende. Han vil have
Borkarøverne smidt ud med en
ordentlig fis. På denne post skal
grønsmutterne kaste med ”lort” efter
Borkarøvere. Lav lorten af fint
smuldret havregryn tilsat en lille smule
vand, olie, sovsekulør og sulfo. Ælt det
hele godt sammen. Kast lorten efter
billeder af røvere. Alternativt brug
mudder.
Helvedesgabet: Noget af det
allervigtigste, Ronja skal tage sig i agt
for, er Helvedesgabet. Falder hun i det,
er hun færdig med at gøre noget. Øv
jer i at springe over Helvedesgabet.

5

6

Havregryn, vand,
olie, sovsekulør,
sulfo: Lort
Billeder af røverne

Hul smutterne kan
springe over

Afslutning
Der er mange ting, Ronja skal tage sig i agt for. Er der noget, I skal tage
jer i agt for i jeres hverdag?

Materialeliste
•

Balancebom

•

Vand

•

Reb

•

Olie

•

Et “farligt dyr”

•

Sovsekulør

•

Teatersminke (evt. blot
grene m.v.)

•

Sulfo (eller mudder)

•

Et “Helvedesgab”

•

Havregryn
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Trin 3 - Overlevelsesting
Introduktion
Ronja og Birk bor alene ude i skoven – det skal pigerne også.
Bemærk at der skal bruges et bål.

Aktiviteter
Læs nok af kapitel 11 og 12 i Ronja Røverdatter til at grønsmutterne har
hørt om følgende:
Post
1

2

3

4

5

Beskrivelse
Forårsskriget: Pigerne skal lave et
råbekor på et øde sted og prøve på
skift at råbe af deres lungers fulde
kraft.
Hvidmos: Ronjas mor har lært hende
at hvidmos skal bruges på sår, så det
bruger de til at forbinde den sårede
hest.
I kan prøve at binde mos (græs) fast
på et “sår” med gaze
Fange laks: Ronja og Birk lever i
lang tid af laks ude i Bjørnegrotten,
som de selv fanger i elven.
Lav en primitiv fiskestang (clips, snor,
pind) se om I kan “fange” en fisk
Træskåle: Ronja og Birk bliver gode
til at snitte deres skåle, så
grønsmutterne skal også øve sig ved
at snitte en fin spids pind. Måske kan
de forsvare sig mod skovhekse med
den.
"Uden mad og drikke...”: Ronja og
Birk ved, at de skal have mad for at
overleve, så når de ikke spiser laks,
bager de fx knækbrød af det mel, de
har hos sig i grotten.
Grønsmutterne skal bage (knæk)brød
på varme sten, ligesom de gør i
bogen.

Materialer

Gaze

Clips
Snor
Pinde (finder de evt.
selv)
Fisk i pap med en
clips/et øje på
Dolke

Dej
Store sten (ikke flint)
Bål

Afslutning
Hvad tror I, ville være vanskeligst ved at bo alene ude i skoven (måske
at være alene/savne sin familie)?
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Materialeliste
•

Se postbeskrivelserne
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Udfordring - Ronjaweekend
Introduktion
Tag på en weekendtur i Ronja Røverdatters fodspor.

Aktiviteter
Her er nogle forslag til, hvad I kan lave i løbet af weekenden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Godnathistorie fra bogen
Spis varm kyllingesuppe lavet over bål.
Bag fladbrød over bål.
Saml urter, bær og lignende i naturen, der kan bruges i jeres
madlavning.
Tag ud og fang fisk.
Syng og dans som ægte røvere.
Syng ulvesangen som godnatsang.
Øv jer i glædesskrig.
Tag på jagt efter Skalde-Pers sølvskat. Skalde-Per hjalp en gang
en grå dværg, der var kommet galt afsted. Som tak fortalte
grådværgen ham, hvor skatten er gemt.
Vær ude når det er mørkt og oplev naturen om natten.
Bo i bjørnegrotten – det kan fx være en shelter.
Lav et optrin der handler om Ronja Røverdatter.
Lær nogle af sangene fra Sebastians musical.
Leg Skovheksen
Legen foregår rundt om et bord. To deltagere har bind for
øjnene. Den ene – skovheksen – skal fange den anden, som er
Ronja. Begge skal hele tiden røre ved bordet med den ene hånd.
Hele bordet må bruges, både ovenpå, nedenunder og rundt om.
Afsæt fx et minut til jagten.
Lav et reb
Ronja har altid et reb hængende i sit bælte. Det bruger hun
blandt andet, da hun redder Birk op af Helvedesgabet. Lav et
”reb” ved fx at flette, sno, knytte knyttegarn i flotte farver. Hver
grønsmutte skal lave et reb.
Brug rebet til at klatre i træer med, til at lave en stol I kan sidde
på omkring bålet, som buestreng eller noget helt andet.
Madpose
Når Ronja er på tur i skoven, har hun sin mad med i en
læderpose, der sidder fast i hendes bælte. Lav en læderpose som
Ronjas. I kan finde en opskrift på, hvordan I gør på fx
Vikingeskibsmuseet eller Sagnlandet Lejres hjemmesider.
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•

Gå en lang tur – gerne i en skov. Undervejs skal grønsmutterne
bruge deres viden og gætte, hvor verdenshjørnerne er. Hav mad
med i madposer (som de evt. selv har lavet).

Afslutning
Snak om det at være røver, det er jo forkert? Hvorfor holder vi alligevel
med Ronja og røverne?

Materialeliste
•

Afhænger af valget af aktiviteter
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