Schysta lägerbål!
GUIDE TILL SCOUTER & LEDARE FÖR ATT SKAPA
INKLUDERANDE LÄGERBÅL

SCHYSTA LÄGERBÅL

DENNA GUIDE om lägerbål är ett komplement till Materialet Sjunga
schyst som togs fram med anledning av beslut taget på Scouternas
stämma 2020: motion 7 - Sjunga schyst. Båda materialen finns för nedladdning på scouterna.se/dokument/.
Vi vill särskilt tacka de ideella som hjälpt oss ta fram detta material. Ni
har bidragit med era kunskaper, tankar, idéer, erfarenheter och positiva
engagemang. Det är värdefullt för oss! Det är inte alltid lätt att hitta
sånger som passar alla, men genom att vi alla tänker ett steg längre ökar
vi chanserna att alla våra scouter har roligt och mår bra när vi sjunger
tillsammans.
Örnsberg, Stockholm, december 2021
Tove Rehnman & Louise Mörling Otero, projektledare

Fotografer: Max Sahlström (omslagsbild samt bild sid. 7), Mio Kuschick (bild sid. 3),
Jakob Svensson (bild sid. 6), Jesper Landby (bild sid. 8).
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Hur avslutar vi en dag fylld av scoutaktiviteter på ett härligt sätt? Med
ett lägerbål såklart! En stund där vi samlas runt en lägereld, sjunger
ihop, leker och har uppträdanden. Ett sätt för gruppen att avsluta
dagen på ett roligt sätt tillsammans. I detta material får du Scouternas
bästa tips på hur vi skapar lägerbål som känns bra för alla och ger alla
en möjlighet att delta på det sätt som passar oss bäst, utifrån våra olika
förutsättningar.
VAD ÄR ETT LÄGERBÅL?
Vad är skillnaden på att sjunga lite och att ha ett lägerbål? Även om ett lägerbål kan uppstå
spontant i stunden är det ofta en planerad aktivitet för en större grupp. Ofta deltar en hel
avdelning, kår eller till och med ett helt läger. Det är vanligt att lägerbål hålls på kvällen för
att avsluta en hajk- eller lägerdag. Lägerbålet skapar en inramning och är en rolig, fartfylld
och mysig stund som ofta är en favorit hos många scouter, både stora och små.
Syftet med lägerbålet kan till exempel vara att skapa en känsla av gemenskap, att avsluta
dagen, att knyta ihop ett lägertema eller bara att ha roligt tillsammans. Det finns säkert lika
många sätt att ha lägerbål på som det finns scoutkårer och läger. Lägerbålet leds ofta av en
lägerbålsledare som håller ordning på vad som ska hända och när det ska ske. Vid ett planerat
lägerbål är det någon eller några som har förberett ett program; var lägerbålet ska vara, vilka
sånger som ska sjungas, i vilken ordning och om det är något annat som ska hända under
lägerbålet. Iblandkan det finnas någon eller några som spelar instrument. Ett lägerbål består
ofta av olika sånger, men även andra saker som involverar gruppen. Det kan vara roliga historier, sketcher, märkesutdelningar, andakter eller lägerbålsrop.
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PLANERA ETT SCHYST LÄGERBÅL
Ett lägerbål kan gå till på många olika sätt. Ofta har en scoutkår eller ett läger sitt eget speciella sätt att genomföra lägerbål på. Olika grupper har olika traditioner som känns självklara
för just dem.
Vem ska arrangera lägerbålet? Här är en lista över saker som är bra att fundera på i förväg
så att alla som planerar är överens:

• För vem är lägerbålet, vilka åldrar ska delta?
• Vilken tid är lägerbålet? Finns det yngre scouter med? Tänk på att även de minsta ska orka
vara med efter en lång lägerdag/hajkdag. Anpassa start- och sluttid efter det.
• Var ska vi vara? Får alla plats och hur tar vi oss dit? Har alla deltagare fysisk möjlighet att
komma till platsen? Behöver någon hjälp? Hur ska vi sitta så att alla ser och hör?
• Vilka sånger passar gruppen som ska delta?
• Ska vi ha sångböcker/häfte/blad eller lär vi oss efter hand? Om ni väljer sånghäfte- finns
denna digitalt eller i pappersformat?
• Vem eller vilka ska leda lägerbålet?
• Är det här ett lägerbål med applåder eller lägerbålsrop? Se till att alla deltagare förstår vad
de förväntas göra och när.
• Ska någon göra ett uppträdande? Hur ska övriga deltagare agera under ett uppträdande?
• Ska vi dela ut något märke eller ska något uppmärksammas?
• Ska lägerbålet innehålla en andakt?
• Ska lägerbålet avslutas med ett ljusspår?
• Behöver någon av deltagarna hjälp med språktolkning eller bildstöd för att kunna delta på
lika villkor?

Hos Scouterna vill vi att all vår verksamhet ska kännas trygg för alla
deltagare. Använd Trygga Mötens checklista för en trygg aktivitet:
❤ Hur gör du/ni instruktionerna tydliga för alla som ska delta?
❤ Är platsen lämplig för just denna aktivitet?
❤ Finns det lösningar så att alla kan delta på sina villkor? (Tänk både fysiskt och 		
psykiskt)
❤ Vilka risker finns för fysiska skador?
❤ Hur hanterar du/ni en situation där inte alla vill vara med?
❤ Vilka möjligheter har deltagarna att säga ifrån om de upplever något negativt?
❤ Finns det risk för att någon känner sig utanför, kränkt eller mobbad?
❤ Hur förberedda är du/ni för eventuella oväntade händelser?
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VÄLJ RÄTT TID OCH PLATS FÖR LÄGERBÅLET
Ofta har vi lägerbål som avslutning på en lägerdag full av aktiviteter, lek och äventyr. Fundera
på om era scouter behöver en schemalagd paus under eftermiddagen för att orka hela kvällen.
Kanske behöver ni fika innan lägerbålet för att få extra energi?
Kan alla ta sig till lägerbålsplatsen? Ibland är platsen nära och ibland långt bort. Är vägen
dit tillgänglig för alla, behöver någon extra hjälp eller möjlighet att ta sig dit på något annat sätt?
Det finns olika idéer om hur vi som grupp bör sitta på lägerbål. Ska vi sitta i en ring så
att alla ser varandra, eller sitter vi i en grupp riktade mot en scen? Fördelen med att sitta i en
enkel ring är att ingen glöms bort eller blir osynlig. Fördelen med scen är att osäkra deltagare
kan känna sig trygga i att inte bli betraktade när det exempelvis blir fel i en rörelsesång. Gör
det som fungerar bäst för er grupp.
Gör tydligt för alla ledare att ni som ordnar lägerbålet gärna ställer upp och berätta mer
om för den som vill veta fler detaljer – innan, under eller efter lägerbålet.
SÅ VÄLJER DU BRA SÅNGER
Vem ska delta på lägerbålet? Vilken ålder har scouterna? Har ni gäster från andra länder som
inte kan svenska? Behöver någon deltagare bildstöd för att hänga med? Inom kort kommer
du kunna hitta material för bildstöd på www.scouterna.se/dokument.
Många ledare tycker att rörelsesånger funkar allra bäst, särskilt för yngre scouter och när
vi har scouter eller grupper som pratar olika språk. Rörelsesånger får gärna ha flera verser –
många hinner då lära sig hela eller delar av sången innan den är slut. Sångstunden blir alltid
roligare när vi är många som kan sjunga med. Tänk på att sjunga långsamt i början så att deltagarna får en chans att hinna lära sig. Det kan ofta vara bra att sjunga samma sång två eller
tre gånger. Det kan bli enformigt för de av oss som kan sången, men när vi har många yngre
eller nya är det bättre att sjunga flera gånger så att många kan delta.
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UNDER LÄGERBÅLET
Utgå ifrån att alla inte vet “hur vi brukar göra”. Låt i stället lägerbålsledaren berätta vad som
kommer hända. Det är ett enkelt sätt att göra lägerbålet mer begripligt och tillgängligt för
fler. En enkel förklaring kan låta så här: ”Nu ska vi sjunga den här sången, den finns på sida
sju”. Eller: ”Nu ska vi sjunga den här sången, jag sjunger först och sedan härmar ni mig”.
Olika personer har olika behov och förutsättningar. Kanske behöver jag sitta långt fram
om jag har sämre syn, kanske behöver jag ha med en stol om jag inte kan sitta länge på marken. Lägerbålet blir som bäst när alla kan känna sig bekväma och inkluderade.
Vissa personer med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) kan ha svårt att sitta
nära andra, tycker att det är jobbigt när det är trångt eller har svårt att låta bli de som sitter
nära. Prata med scouten om var det känns bäst att sitta. Kanske mellan två ledare, kanske i
kanten, kanske längst fram eller längst bak? Någon kan behöva hörselkåpor för att klara de
höga ljuden medan det för andra räcker att veta att de kan hålla för öronen om de behöver.
Prata i förväg om hur ni ser på deltagandet på lägerbålet. Vad gör ni om någon eller några
av era scouter behöver gå ifrån en stund? Prata med scouterna i förväg så att de vet att de har
möjlighet att ta en paus, och hur de i så fall ska göra då. Kan den gå till ett speciellt ställe?
Vilken ledare ska scouten säga till? Välj i förväg ut en ledare som vet om att den ansvarar för
att följa med (om det är en yngre scout) eller kom överens om var en äldre scout ska gå eller
göra om den behöver lämna lägerbålet en stund.
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LÄGERBÅLSROP
Ett lägerbålsrop är något som många scoutkårer använder sig av för att skapa en positiv stämning vid lägerbålet. Det är vanligt att vi tackar för en sång eller framträdande genom att ropa
ett lägerbålsrop. I andra scoutgrupper väljer vi i stället att applådera. Ett bra sätt att få alla att
känna sig inkluderade i ett lägerbålsrop är att ropa det två gånger. Då kan de som inte hört
det innan se och lyssna första gången för att sedan vara med andra gången.
Oavsett om vi väljer att använda lägerbålsrop eller inte så är det bra att berätta för lägerbålsdeltagarna vilket som gäller för just ert lägerbål – och såklart inte skälla på någon som
råkar göra annorlunda vid något tillfälle. Hos Scouterna hejar vi på och stöttar varandra, vi är
schysta kompisar!
SKETCHER OCH UPPTRÄDANDEN
Ett vanligt inslag på lägerbål är olika sketcher och uppträdanden från kårer eller grupper
som deltar. Ibland går vissa uppträdanden ut på att lura eller busa med andra deltagare. Det
är viktigt att som vuxen ta ansvar för hela lägerbålet. Även om ni vill att uppträdandet ska
vara en överraskning för så många som möjligt behöver den som ansvarar för lägerbålet se
alla uppträdanden i förväg, för att avgöra om de är okej eller inte. Om det finns inslag som
inte känns okej för de som kommer delta på lägerbålet är det viktigt att ge feedback till den
uppträdande gruppen så att de kan göra sitt uppträdande på ett schyst sätt. Hos Scouterna
utsätter vi inte varandra för förnedrande handlingar, oavsett ålder eller hur liten förnedringen
kan tänkas vara. Tänk också på att något som känns kul för en person kan kännas kränkande
för en annan, vi upplever situationer olika.
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Ofta finns det någon sketch eller uppträdande som har funnits i kåren under lång tid. Det
kan vara något som en del av oss skrattade åt som unga och som nu vill visas upp för nya
scouter. Ibland har dessa uppträdanden inslag av att lura någon att exempelvis bli blöt. Det är
viktigt att våga vara självkritisk och försöka se på uppträdandet med nya ögon, eller ta hjälp
av någon som inte deltagit tidigare. Det finns gott om roliga framträdanden som inte går ut
på att lura, förnedra eller skrämma någon. Utgå ifrån att det finns deltagare som varit med
om händelser som gör att denna typ av ”skämt” kan kännas jobbiga.
Genom att vuxna ledare stöttar och hjälper de som håller i uppträdanden, blir lägerbålet
roligt för alla och vi visar i handling hur vi respekterar varandra.
En vuxen ledare och arrangör av ett lägerbål har alltid ett större ansvar än unga scouter
när det handlar om att allt ska gå schyst till. Hjälp deltagarna att göra roliga och schysta
framträdanden.
CEREMONIER OCH ANDAKTER
Ibland används lägerbålstillfällena för att uppmärksamma en scout eller ledare som gjort
något bra eller blivit ledare. Fundera över när under lägerbålet det passar bäst och fråga scouten/
ledaren om det är okej för denne att stå framför hela gruppen.
En del scoutkårer låter lägerbålet avslutas med en andakt. Är det något annat som förväntas
av deltagarna under den stunden? Fundera över hur ni bäst förbereder alla på vad som
förväntas dem.
Ett vanligt inslag är att lägerbålet avslutas med att grupper, avdelningar eller scouter en
och en, lämnar lägerbålet i tystnad och följer ett ljusspår tillbaka till lägret. Fundera på vad
som passar era scouter bäst. Är det någon som är mörkrädd? Någon som ska hoppa över
spåret? Någon som behöver gå med en ledare för att det ska kännas bra? Vet alla vad ett ljusspår är och hur det går till?
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SÅ FÖRBEREDER DU DIN SCOUTGRUPP
Nu är det snart dags för lägerbål! Genom att förbereda din scoutgrupp gör du det enklare och
roligare för alla att uppleva ett bra lägerbål:
Har alla varit med på ett lägerbål tidigare? Kanske är det spårarnas allra första lägerbål?
Har vi någon ny scout som ska gå på sitt första lägerbål? Då kan det vara bra om ledarna
förklarar lite vad som kommer att hända och vad scouten förväntas göra.
Det kan finnas scouter som har ett behov av att känna till i förväg vad som kommer att
hända. Hur kan ni se till att dessa scouter får denna information? Det är ofta bra att ha en
kort genomgång med alla scouter om vad som kommer att hända under lägerbålet och vilken
ledare scouten kan prata mer med om den vill veta mer eller behöver stöd i något. Berätta för
scouterna vad som kommer att hända och vilka förväntningar som finns på dem.
Kan ni göra det möjligt för ledarna att visa sina scouter lägerbålsplatsen före lägerbålet
om det behovet finns, för att se hur det ser ut och få reda på var vi ska sitta under lägerbålet?
Ett bra sätt att skapa lägerbål med bra känsla och deltagande är att öva lägerbålssånger
under scoutmötena tidigare under terminen. På det sättet känner många till flera sånger
redan innan lägerbålet och gemenskapskänslan ökar.
Lägerbål är något härligt, stämningsfullt och gemenskapsbyggande – något som många scouter
uppskattar. Ta chansen att ge dina scouter en riktigt rolig stund tillsammans och se till att göra
den inkluderande och schyst för alla!
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