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INLEDNING -  OM 
MATERIALET

Världen! Temat för årets drama och 
bibelstudier är världen. Tanken är att 
våra scouter ska få en större inblick 
i hur världen vi lever i ser ut, hur 
det kan vara att leva i andra delar 
av världen och att själva få prata om 
aktuella frågor. 

Vi kommer att få träffa scoutpatrullen 
Räven, som består av Stella, Otto och 
Abbe, och så ledaren Leonida. De ger 
sig ut på en lång vandring i världen 
och stöter på en del bekymmer längs 
vägen. Mitt i detta så påminns de om 
bibelberättelser som hänger ihop med 
de situationer de själva hamnar i. 

Till dramagruppen
Tänk på att prata långsamt och tydligt 
så att alla hör. Stressa inte utan ta 
det lugnt. Det finns ett drama till 
invigningssamlingen på lägret, fyra 
draman till lägerdagar och ett drama 
till avslutningsgudstjänsten. 

Bibelstudiematerial
I april 2020 kommer ett färdigt 
bibelstudiematerial från SAU med 
underlag till patrullsamtal och 
uppgifter som hör till årets drama. 

DRAMA - INVIGNING

Rekvisita till patrull Räven: 
vandringskläder och ryggsäckar, 
sovsäck, knoprep, ev. gitarr.

Leonida: UV-scouter, ge lösen. 
Kristus har segrat!
UV-scouterna: Vi kan segra!
Leonida: Är ni redo för den långa 
vandringen? Har ni packat allt?
Stella: Yes! Jag hittade den här stora 
ryggsäcken på loppis! 
Hugo: Jag har fått låna min brorsas 
sovsäck för han vågar ändå inte sova 
ute längre. 
Abbe: Haha! Jag och mamma var ute 
och gick förra helgen så att jag skulle 
gå in mina vandringskängor. 
Leonida: Härligt! Det låter som att ni 
är laddade! Då går vi! 
Berättaren: Hallå? Vänta här nu. Vilka 
är ni? Ska ni inte presentera er? 

Patrullen ser sig om och upptäcker 
plötsligt publiken. 

Leonida: Nämen hej! Vad ohyfsat av 
oss att inte hälsa! Vi är patrull Räven. 

Berättaren: I patrull Räven finns 
ledaren Leonida. Hon är typ den mest 
scoutiga personen i hela världen! 
Hon kan till exempel knyta en 
råbandsknop med händerna bakom 
ryggen samtidigt som hon blundar, 
hoppar på ett ben och sjunger ”Fram 
med lägerbålshumöret”. Leonida visar. 
Stella är sprallig och energifylld och 

jättebra på koala bear jump, ni vet 
när man ska hoppa mot ett träd 
och försöka krama om det så att en 
stannar kvar där. Stella försöker visa 
hur hon gör. Det här är Abbe som är 
klurig, ni vet den i patrullen som är 
bäst på att lösa chiffer. Han gillar att 
spela gitarr och ta kommandot när 
en uppgift ska utföras. Hugo har koll 
på ord! Om det ska skrivas något i 
skolan är han alltid den som skriver 
mest. Han är dessutom skojig och 
morgontrött. Vad har ni på gång?

Stella: Vi ska ut på vandring! Sova 
i vindskydd, äta skrabbelucker och 
så kommer Leonida lära oss om alla 
träd, växter, djur, knopar, eldar och 
bajshögar. 
Berättaren: Vad spännande! Vi ska 
vara här till söndag, så vi kanske kan 
hänga på? 
Leonida: Absolut! Men nu är det bäst 
att ge oss av innan det blir mörkt.

De börjar gå av scenen. 

Berättaren: Perfekt, då kommer vi 
tillbaka i morgon för att se vad patrull 
Räven har på gång. Lycka till!
Hugo: Tack så mycket! Mot nya 
äventyr! Kort paus. Är vi framme 
snart?  
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DAG 1

SVÅRT ATT FÖRSTÅ

DRAMA

Rekvisita: En ganska stor lapp med 
uppdraget. Plakat med Matteus 28:20. 
Fågelbok, stormkök, pulversoppa 
i påse, matlagningstillbehör, kåsor, 
tallrikar, NT. Plakat och penna. En 
tydlig gränsmarkering. Kläder till 
gränsvakten. 

Berättaren: Patrull Räven har nu 
sovit sin första natt i vindskydd och 
fått sammanlagt 42 myggbett. Idag 
är de riktigt taggade på att uppleva 
skogen.
Patrullen kommer in. Leonida har en 
fågelbok och stannar plötsligt så att de 
andra går in i henne. 
Leonida: Scch! Titta!
Stella: Vad är det? Du kan ju inte bara 
stanna sådär!
Leonida: Scch! 
Hugo: En fågel?
Leonida: Inte vilken fågel som helst, 
utan en trädkrypare, certhia familiaris 
på latin. Det är den enda av våra 
småfåglar som har böjd näbb och är 
brun. Den kan klättra på trädstammar 
som en mus! 
Abbe: Huh, jag gillar inte flaxande 
fåglar! Abbe gömmer sig bakom Stella. 
Stella: Coolt! Det skulle jag också vilja 
kunna. Försöker klättra på ett träd. 
Hugo: Men titta där! Vem är det?
Gränsvakt: Hej och välkomna till 
Olikaspråkien. Här får ni ett uppdrag 
för dagen. 
Hugo: Ett uppdrag? Vad coolt!
Abbe: Får jag se? Men hallå, det står

ju inte på svenska! Abbe vänder sig mot 
gränsvakten som är borta. Vart tog hon 
vägen? 

Stella: Står det på engelska? Jag är
rätt bra på det! 
Abbe: Nej, det är något annat språk. 
Kan du det Leonida?
Leonida: Hm, få se... Nej, vad kan det 
vara för språk? Jag känner inte igen ett 
enda ord... 
Hugo: Hur ska vi då veta vad vi ska 
göra? Ska vi bara gissa? Varför fick vi 
inte texten på svenska?
Abbe: Äh, vi får väl strunta i det då. 
Hugo: Men tänk om det är ett viktigt 
uppdrag? 
Leonida: Vi kan fundera på hur vi ska 
göra det när vi lagar lunch. 

De plockar fram stormkök och 
pulversoppa och fixar lunchen medan de 
småpratar. 

Leonida: Hugo, hur mycket vatten 
ska vi ha till soppan? 
Hugo vrider och vänder på 
förpackningen. 
Hugo: Hm... Lflkmfs mlflkfs. Finska, 
arabiska, rumänska... Jag kan lite 
grekiska för min morfar kommer från 
Grekland... Men varför står det inte på 
svenska?
Stella: För att du kanske ser dåligt? 
Jag får se... Nää, du har rätt Hugo! Jag 
förstår inget av språken. 
Abbe: Få se... Men vad konstigt! 
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Varför får vi bara texter på språk vi 
inte kan?
Leonida: Hm, vi får chansa lite. 
De fixar maten och tar för sig. 

Gränsvakten: ¡Hola! Ahora se le 
asignará una nueva tarea. Resolverás 
este cifrado y luego harás lo que dice. 
(Hej! Nu ska ni få ett nytt uppdrag. 
Ni ska lösa det här chiffret och sedan 
göra vad det står.) 
Leonida: Sprichst du deutsch?
Abbe: Men hallå, ska du också börja 
prata ett annat språk nu?
Leonida: Jag frågade på tyska om hon 
talar tyska men det verkar inte så. 

Gränsvakten skakar på huvudet, lämnar 
över chiffret och går. De andra börjar äta 
sin mat medan de funderar vidare. Abbe 
sitter och klurar med chiffret. 

Abbe: Nu vet jag! Har någon en 
bibel?
Stella: Här!
Abbe: Slå upp Matteusevangeliet 
kapitel 28 och vers 20. Vad står det 
där?
Stella: Hm... Det är Jesus som säger 
”Jag är med er alla dagar tills tidens 
slut.” Stella tar upp ett stort plakat där 
bibelordet står och visar publiken. 
Hugo: Vad gött att Jesus alltid är med 
oss vad som än händer! Trots att vi 
inte alltid förstår vad vi ska göra... 
Stella: Jag har tänkt på en sak... Alla 
språk vi stött på - det har känts som 
att vi varit typ i rymden för vi har inte 
fattat någonting!

Abbe: Vi har ju mest chansat. 
Hugo: Det har ju gått rätt bra men 
det är mycket smidigare när vi förstår, 
som när vi läste i Bibeln. 
Stella: Precis! Tänk på alla de 
människor som flytt från andra länder 
till Sverige de senaste åren. Stella tar 
upp soppförpackningen. Vi förstod inte
det där på soppförpackningen. Tänk 
att flytta till ett helt nytt land och inte 
förstå ett enda ord! 

Hugo: Det måste vara jättejobbigt! 
Abbe: Ja, visst går det att klura en del 
om man tittar på kroppsspråk och 
genom att peka på till exempel ett 
stormkök samtidigt som man säger 
”stormkök”. Men så mycket som blir 
svårt att fatta!

Leonida: Visste ni att det finns 
folkgrupper i världen som inte har 
något skriftspråk?
Hugo: Vad betyder det? 
Leonida: Det betyder att de bara har 
ett språk som de talar, alltså att de 
inte skrivit ner några ord. 
Stella: Så då kan de inte läsa Bibeln till 
exempel? 
Leonida: Precis, men det finns 
människor som reser till sådana 
platser och tillsammans med folket 
skriver ner orden efter hur de låter. 
Sen kan de översätta till exempel 
bibeltexter och andra viktiga texter så 
att folket förstår när någon läser för 
dem. 

Abbe: Vad coolt! 

Stella: Vi leker charader! Jag visar 
med kroppen och så ska ni gissa vad 
jag vill säga! Stella gör charad för något 
scoutigt och de andra gissar. Publiken 
kan också få vara med och gissa. 

Abbe: Snyggt jobbat Stella! Nu ska 
jag rita något och så ska ni gissa vad 
det är. Abbe tar fram t.ex. plakatet och 
börjar rita något med läger. De andra 
gissar och publiken kan hänga på. 

Hugo: Nu är det min tur. Jag ska
förklara ett ord fast jag får inte säga 
just det ordet. Jag måste använda 
andra ord. Börjar förklara något 
scoutigt. 
Leonida: Vad påhittiga ni är! Stella 
och Abbe, era lekar kan vi ju leka 
med människor över hela jorden! Där 
spelar ju inte språket så stor roll, man 
får väl använda någon ordbok på nätet 
för att klura ut vem som har sagt det 
rätta ordet. 
Stella: Och din lek Hugo är ju 
jättebra om man håller på att lära sig 
ett nytt språk. 
Hugo: Rkjljl dfjöjposfsfmsd
Stella, Abbe och Leonida: Va?
Hugo: Haha! Jag skojar bara! Men jag 
menar att vi borde fortsätta gå!
Abbe: Mot nya äventyr!



8 9

DAG 2

MILJÖ OCH KLIMAT

DRAMA 

Rekvisita: Knoprep, kläder för 
bibeldrama, slangbella, ”stenar” och 
några delar till en soldatutrustning, 
20-lapp, karta

Patrullen kommer invandrande med en 
energifylld Stella i spetsen. Leonida gör 
knopar med sitt knoprep. De möter 
gränsvakten mitt på scen. 

Gränsvakten: Ni kan tyvärr inte gå 
här. 
Leonida: Varför då? Vi vill helst inte 
gå igenom hallonsnåren...
Gränsvakten: Det är en stor 
översvämning där borta. Det är säkert 
1,5 meter djupt vatten. Visar med 
handen hur högt vatten det är.
Hugo: Oj, jag är bara 1,47...
Stella: Haha, då måste du ju gå på 
botten eller simma! Barnen har inte 
riktigt förstått allvaret än. 
Gränsvakten: Det skulle jag inte 
rekommendera. Det har blivit en 
bred flod och det är väldigt lerigt 
vatten efter all jord som följde med 
från berget. Det blev nämligen ett 
jordskred av ösregnet i förrgår. Är 
allvarlig.

Leonida: Ajdå, då är det bäst vi 
väljer en annan väg. Kom och kolla på 
kartan här. 

Gränsvakten går. De andra studerar 
kartan en stund, kollar riktningen med 
kompassen och diskuterar. 

Abbe: Det här blir bra! Då går vi 
alltså... Ditåt! 
De börjar gå men Stella hamnar efter. 
Ser ledsen och uppgiven ut. Leonida 
väntar in Stella medan killarna går före. 
Leonida: Hur är det Stella?
Stella: Varför är det översvämning 
och jordskred? 
Leonida: Jag vet inte riktigt. Ibland 
blir det extrema väder som ställer till 
det i naturen. 
Stella: Är det en sådan där 
klimatförändring som de pratar om 
på tv?
Leonida: Det skulle det kunna vara. 
Det har alltid funnits extrema väder, 
men forskare säger ju att det kommer 
allt oftare nu. 
Stella: Men vad ska vi göra åt det? Vi 
kan ju inte bara titta på! 

Stella stannar och slår ut med armarna 
och höjer rösten. Är fortfarande 
uppgiven. Killarna hör henne och vänder 
sig om. 

Abbe: Vad är det vi ska göra? 
Stella: Jag vet inte! De snackar 
om miljökatastrofer och vi kör för 
mycket bil och flyg och köper för 
mycket grejer. Det är jättemånga som 
klimatstrejkar med Greta men hon 
säger att det är politiker och de som 
bestämmer som måste göra de stora 
förändringarna men gör de ens nått?
Hugo: Jag kör aldrig bil! 



10 11

Abbe: Inte jag heller! Det är det ju 
bara de vuxna som gör! Det är så 
orättvist när de vuxna förstör jorden 
och sen växer vi barn upp och då är 
jorden typ förstörd. 

Leonida: Jag håller med dig Abbe. 
Det är orättvist att vuxnas bilkörande 
påverkar er framtid. Jag kör bil för att 
det blir smidigare när jag storhandlar 
mat eller ska hämta mina barn på 
förskolan. Men jag försöker cykla när 
jag kan. 

Abbe: Men det måste ju gå att göra 
något mer! 

Stella: Jag läste om en tjej i Etiopien 
där de hade brist på vatten. De 
hade inget vatten i kranen och ingen 
brunn. Hon kunde inte gå i skolan 
eftersom hon var tvungen att gå och 
leta efter vatten nästan varje dag! 
Det var jättelångt till närmsta å eller 
vattenställe. 

Hugo: Och här har vi hur mycket 
vatten som helst så att vi måste gå en 
omväg. Det är orättvist... 

Leonida: Ja, det är konstigt. 

De går tysta en stund och är ganska 
nedslagna. Abbe börjar nynna på Goliat 
av Laleh. 
Stella: Vilken låt sjunger du på Abbe?
Abbe: Vad heter den, nåt om att 
”göra vattnet rent”... ”slåss mot 
Goliat”. 

Stella: Ja! Hur går den låten nu igen? 

Barnen: ”Vi ska ta över, vi ska ta över 
världen, vi ska bli stora och vi ska bli 
mäktiga ah ah. Och vi ska göra jorden 
hel, ja vi ska göra vattnet rent och vi 
ska aldrig skada varandra mer.” Gör 
rörelser till. 

Stella: Fast vadå ta över världen? 
Leonida: Jag tänker att vi vuxna ska 
lyssna på alla barn som har så kloka 
tankar. Vi vuxna borde sluta förstöra 
jorden med alla bilresor och allt vi 
shoppar. Vi ska ta hand om jorden 
tillsammans och hjälpa till att göra 
vattnet rent och göra världen till en 
bättre plats att leva på. För alla. 
Hugo: Wow! Vad coolt om vi kunde 
förändra! 
Leonida: Den låten ni sjöng heter 
”Goliat”. Har ni hört berättelsen om 
Goliat som finns i Bibeln? 
Abbe: Ja! Kan vi inte spela upp den? 
Leonida, du får vara Goliat och stå på 
stenen där. Hugo, vi är brorsor och 
Stella får vara David. 

De tar på sig någon utklädnad och 
agerar när berättaren läser. 

Berättaren: Det var krig mellan 
grannfolken i Israel och Filistéen. En 
avfilistéerna var jättelång och jättestor 
och jätteskräckinjagande! Han ställde 
sig framför alla soldater och skrek:  

Leonida/Goliat: Välj ut någon som 
vågar slåss mot mig! Om hen lyckas

slå ner mig ska vi lyda er, annars får ni 
vara våra slavar. Moahaha!

Berättaren: Alla soldater i Israels 
folk blev förskräckta och uppgivna. 
Hur skulle någon lyckas slå ner någon 
som var över tre meter lång? Det var 
omöjligt... I en annan del av landet 
vallade David får. Han var yngst av sina 
syskon och alla de andra var med i 
kriget. En dag gick David till bröderna 
för att se hur det gick för dem. När 
David kom fram såg han Goliat kliva 
fram och gorma som vanligt. 

Leonida/Goliat: Har ni inte hittat 
någon bland alla era soldater som kan 
slåss mot mig. Era fegisar! Moahaha!

Stella/David: Jag ska slåss mot Goliat!
Abbe/brorsa: Du? Du som är så liten 
kommer aldrig klara det! Ser du inte 
hur stora muskler Goliat har? 
Stella/David: Med Guds hjälp och 
efter bästa förmåga...

Berättaren: Efter mycket 
övertalkning fick David ta på sig en 
stor utrustning som han knappt kunde 
röra sig i. Han tog av den, gick ner till 
ån och plockade några stenar till sin 
slangbella. 

Stella/David: Jag har vaktat pappas 
får och slåtts mot björnar och lejon 
för att rädda fåren. Gud har varit med 
mig ute på åkrarna. Han ska vara med 
mig nu också! 
Hugo/brorsa: Alltså du är helcrazy

David, men kör på! 
Berättaren: David tog ett djupt 
andetag och började gå mot Goliat.
Leonida/Goliat: Vad är det här? 
Skickar ni en liten skit för att slåss 
mot mig? Ser ni inte mina muskler? 
Eller, det gör ni ju inte under min 
stabila utrustning... Men ser ni inte hur 
stor jag är? Ni förlöjligar mig! 
Berättaren: Goliat gjorde sig redo 
att attackera den lilla plutten, men 
David var snabbare. 
Stella/David: Hjälp mig Gud. 
Berättaren: David tog upp en sten, 
la den i slangbellan och slungade den 
mot den enda plats där Goliat inte 
var skyddad: pannan. Goliat föll genast 
och dråsade i backen. Han var död. 
Lilla David hade dödat stora, starka 
Goliat. 

Alla byter om medan de fortsätter prata. 

Leonida: Snyggt jobbat!
Stella: Tänk att David som var så ung 
kunde rädda hela folket! Det måste 
betyda att vi också kan förändra! 
Leonida: Absolut! Stella, du har ju 
köpt ryggsäck på loppis, och Hugo 
lånade sovsäck från brorsan som inte 
använder den längre. Det är jättebra 
i stället för att köpa nytt! Vi scouter 
kan mycket om sopsortering och 
istället för att flygsemestra kan vi 
upptäcka häftiga platser med tåg i 
Sverige eller Europa. 
Abbe: Så bra! Jag tänkte på hon i 
Etiopien som inte hade rent vatten. 
Min faster sa att man kan köpa
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tabletter som skickas till typ Etiopien 
med någon välgörenhetsorganisation 
så att de kan rena vatten. Man kan få 
typ 10 tabletter för 1 krona! Det är 
ju typ ingenting! Kan vi inte starta en 
insamling? 
Hugo: Här bland träden? Hallå, 
kottarna, har ni några pengar? 
Stella: Haha! Jag har en tjuga här, det 
räcker till typ 200 tabletter, wow!

De börjar gå bort från scenen och 
nämner fler saker de kan göra för miljön.
 
Abbe: Jag borde börja samåka med 
Fatima till gitarrlektionen för vi bor ju 
nästan grannar. 
Hugo: Kan vi inte skriva till några 
politiker? 
Stella: Jag ska säga till pappa att köpa 
svenska äpplen istället för de där från 
Argentina. De borde väl vara bättre?
Leonida: Absolut! Mot nya äventyr! 
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DAG 3

FLYKTEN

DRAMA

Rekvisita: Sovsäckar, liggunderlag, 
kniv, träbit, karta, ryggsäckar, två 
äpplen, kaffekoppar, termos 

Stella: Vakna era slöfockar! 

Stella går fram till Hugo, tar tag i 
hans sovsäck och drar honom av 
liggunderlaget. Leonida sitter och täljer. 

Hugo: Men vad vill du? Det är ju max 
två timmar sen vi gick och la oss! 
Stella: Äh, vi kan ju inte sova bort 
hela dagen. 
Hugo: Jaja, jag ska gå upp. 

Leonida: Jag tänker att vi går en bit 
innan vi tar frukost. Det finns ett berg 
med jättefin utsikt i närheten! 
Abbe: Då går vi! 

De packar snabbt ihop och ger sig av. En 
gränsvakt kommer fram. 

Gränsvakt: Hej! Var kommer ni ifrån?
Abbe: Vi kommer från Svenarum.
Gränsvakt: Svenarum?
Abbe: Ja, utanför Jönköping.
Gränsvakt: Jönköping?
Hugo: Ja, Småland, Götaland, Sverige...

Gränsvakt: Sverige?! Oj, hur vågar ni 
komma hit till Diktatorien? Ingen får 
veta att ni är från Sverige! 

Gränsvakten ser väldigt orolig ut och 
backar därifrån.
 

Stella: Varför inte?
Gränsvakten: Ojojoj, hur ska detta 
sluta...? 
Stella: Vad menar hon? Är det dumt 
att vi kommer från Sverige? 
Leonida: Jag vet inte... Vi fortsätter gå 
så får vi se. 
De går en stund och hör plötsligt arga 
röster som får dem att stanna till. 
Diktatorn: Ni har ett uppdrag för 
dagen: få bort alla svenskar! Är det 
förstått? Hittar ni någon norsk eller 
dansk kan ni ta med dem också men 
högsta prioritet är svenskarna! 
Soldat 1: Det är uppfattat diktatorn! 

Leonida: Hörde ni? 
Hugo: Det verkar inte som att de 
skojar... Alla börjar se rädda och oroliga 
ut. 
Abbe: Nu måste vi tänka snabbt, vi 
måste gömma oss!

Vi hör hur soldaterna kommer närmre,
de gormar och skriker. 
Stella: Var? Det måste vara ett 
supersäkert ställe! 
Abbe: Kom, hitåt!
De springer efter Abbe och gömmer sig 
under en stor gran. Stella tappar sin 
ryggsäck. 

Hugo: Leonida, vad är det som 
händer? Varför jagar de oss? Vi har väl 
inte gjort något fel?
Leonida: Nej, vad skulle vi gjort som 
gör dem så arga? 
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Två soldater kommer in på scen. 
Soldat 1: Har du sett till några 
svenskar?
Soldat 2: Nej, inte sedan vi tog till 
fånga de där igår. Diktatorn verkade 
bli väldigt glad när vi kom med de fem 
svenska turisterna! 
Soldat 1: Ja, verkligen! De där 
svenskarna med sina köttbullar och sitt 
Ikea går aldrig att lita på. 
Soldat 2: Nej, usch, det är vrkligen 
skönt att diktatorn ska stänga ute alla 
svenskar från vårt land nu. Förresten, 
är det inte dags för frukost? 
Soldat 1: Jo, jag är så kaffesugen! Vi 
sätter oss där borta. 

Soldaterna går mot hållet där den 
tappade ryggsäcken ligger. Vi ser dem 
inte men hör dem prata svagt. 

Abbe: Abbe: De är inte långt borta så vi De är inte långt borta så vi 
måste fortsätta vara tysta.måste fortsätta vara tysta.
Hugo: Leonida, jag är rädd! 
Leonida: Jag också...
Abbe: Vad har vi gjort för fel? Det är 
väl inget fel på oss bara för att vi är 
svenskar? 
Stella: Nej, det är ju inte precis så 
att alla i Sverige är likadana och gör 
hemska saker!
Hugo: Nä... Men nu är jag hungrig. 
Stella, fram med frukosten!

Stella vänder sig om för att ta fram 
ryggsäcken men den är borta. Letar och 
får sedan syn på ryggsäcken. 
Stella: Ånej, jag tappade ryggsäcken 
och nu ligger den jättenära soldaterna! 

Hugo: Men din klant! Jag är 
superhungrig! 
Stella: Det är jag också! Men jag var 
liksom tvungen att fly, det är väl inte 
mitt fel att jag tappade ryggan! 
Hugo: Är det mitt fel då eller? Är det 
mitt fel att vi sitter här och gömmer 
oss kanske? Min morfar är från 
Grekland så jag är inte 100 % svensk 
och därför borde det inte vara mig de 
förföljer. 
Stella: Du- 
Leonida: Stopp! Ni måste vara 
tystare! Tänk om de hör oss! 
Abbe: Det är inte vårt fel att vi sitter 
här. Vi har ju ingen aning om varför de 
är arga på oss. 
Hugo: Men jag är huuuungrig! 
Leonida: Det är vi allihop. Jag har två 
äpplen som vi kan dela på så länge. 

De äter äpplena under tiden de funderar
på vad de ska göra. Tar upp olika 
förslag. Abbe är praktisk medan Hugo är 
mer uppgiven. 

Leonida: Jag har ingen täckning på 
mobilen så vi kan inte ringa på hjälp. 
Abbe: Jag har ingen aning om var vi är 
på kartan men vi borde ta oss in i ett 
annat land där det är säkrare. 
Hugo: Det kan ju vara jättelångt dit!
Soldat 1: Okej, nu är det bäst att vi 
får tag i några svenskar. 

Patrullen skyndar sig in under granen 
när soldaterna syns på scen igen. 

Soldat 2: Ja. Jag går hitåt så får du gå 
ditåt. Vi ses vid gränsen om en timme. 
Den som hittat flest svenskar blir 
bjuden på middag, haha!

Soldaterna går av scen och den ena 
tappar ett papper. Stella skyndar sig 
fram. 

Hugo: Hörde ni, de pratade om en 
gräns! 
Stella: Och de tappade en karta! 
Hugo: Få se! 
Abbe: Titta, det där måste vara 
gränsen. Och det där måste vara 
utsiktsplatsen du pratade om Leonida. 
Leonida: jag tror vi ska gå ditåt, jag 
tror berget ligger där och sedan kan 
det inte vara långt kvar till gränsen om 
vi går västerut. 
Stella: Wow, Leonida, vad skulle vi 
gjort utan dig? 
Hugo: Blivit fast under en gran tills vi 
svultit ihjäl! 
Stella: Min ryggsäck! Skyndar sig att 
hämta ryggsäcken. 
Leonida: Frukosten får vänta, det 
viktigaste är att vi kommer bort 
härifrån! 

De går iväg, typ ett varv runt scenen, 
och kommer in på scenen igen. 

Gränsvakten: Wow, ni klarade er! 
Jag var så orolig för det är så många 
svenskar som blivit illa behandlade här 
de senaste dagarna. 

Hugo: Men varför? Vi har inte gjort 
nåt fel? Väl? 
Gränsvakten: Nej, det tror jag inte... 
De som bestämmer i det här landet 
har bara fått för sig att svenskar är 
opålitliga och tjuvar. Förmodligen har 
de träffat några enstaka svenskar som 
stal saker och så tänkte de att alla i 
hela landet är likadana. 
Abbe: Meh! Så kan man ju inte tänka!
Leonida: Tyvärr är det många som 
klumpar ihop människor och har 
fördomar om dem. Typ att alla 
scouter går omkring i skogen hela 
tiden-
Stella: Fast det stämmer väl på dig, 
Leonida? Haha! 
Leonida: Haha, nästan. 

Abbe: Som när Fatima började i min 
klass. Det var en del som mobbade 
henne för att hennes hudfärg gör 
henne konstig, i så fall skulle väl jag 
som aldrig blir solbränd va konstig 
också... 

Leonida: Hösten 2015 flydde många
människor till Sverige från sina 
hemländer där det var krig eller för 
att de som bestämde förföljde alla 
som inte tyckte likadant som dem. 
Hugo: Typ som det vi var med om 
idag. 
Stella: Jag blir så arg! Det är så 
orättvist! Tänk de som varit rädda och 
flytt långa vägar till Sverige och när 
de kommer fram finns det människor 
som tycker att de ska återvända till 
kriget och eländet.  
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Abbe: Det finns ett bibelord som 
säger typ: ”Nu spelar det ingen roll 
från vilket land vi kommer, om vi är 
rika eller fattiga, män eller kvinnor. 
Alla är vi ett i Jesus.” Det betyder att 
trots att vi är olika är vi ändå lika och 
alla är Guds barn. 
Leonida: Precis! Det där får du 
berätta för fler Abbe, så att vi kan 
hjälpa dem som flytt att bli en del av 
vårt samhälle. 
Hugo: Jättebra! Men hörrni... Nu 
måste jag verkligen få äta frukost. 
Stella: Haha, ja! Vi går inte tillbaka till 
den där utsiktsplatsen, men kanske 
där nere vid sjön? 
Abbe: Bra idé!
Gränsvakten: Mot nya äventyr! 
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DAG 4

HUR ORÄTTVIST FÅR DET VA?

DRAMA

Rekvisita: Brev med instruktioner. 
En nästan färdigsurrad stol, grunden 
till en surrad stol (några ihopsurrade 
slanor), några slanor och surrgarn. 
UV-scoutledarbok. Plakat där det 
står typ ”barnkonventionen” och 
kanske några utdrag från den (passar 
att hänga upp på någon anslagstavla 
efteråt). Fika. 

Patrull Räven och gränsvakten möts på 
scenen. Hugo gäspar och Leonida lägger 
ner de sista sakerna för övernattningen i 
ryggsäcken. 

Gränsvakten: God morgon! Idag 
ska ni UV-scouter få ett uppdrag. 
Alla instruktioner finns här och 
materialet ni behöver finns där borta. 
Gränsvakten pekar och försvinner medan 
de andra tittar dit hon pekar. Abbe 
vänder sig tillbaka. 
Hugo: Vad ska vi göra? Typiskt! Den 
där filuren försvinner spårlöst hela 
tiden! Vem är det egentligen? 
Abbe: Öppna brevet Leonida, vad 
står det?
Leonida: UV-scouter i patrull Räven! 
Ert uppdrag är att surra ihop varsin
stol. Ni ska ta varsin hög med material 
och ni kan inte låna av varandra. Den 
som är äldst ska ta den första högen. 
Abbe: Det är jag!
Leonida: ”Den som gillar att sporta, 
ska ta den andra högen.”
Stella: ”Om det står något om sport 
eller fotboll måste det vara mig de 

menar!”
Leonida: ”Den som är bra på att 
klura ska ta den tredje högen.”
Hugo: Det måste vara jag. 
Abbe: Jag är sååå redo! 
Leonida: Vänta lite, det står något 
mer: ”Den som är bra på att röra sig 
kan inte använda sin vänstra fot. Den 
som är klurig kan inte använda sin 
röst.”

Hugo ska säga någonting men det 
kommer inga ljud från hans mun. 
Försöker gestikulera men ger upp och 
går emot sin slanhög. 

Leonida: Okej, det här är alltså en 
tävling. Den som först bygger ihop 
den bästa och mest hållbara stolen 
har vunnit. Är ni redo?
Abbe och Stella: Alltid redo! 
Hugo visar med kroppen att han är 
redo. 
Leonida: Klara, färdigaaaa... GÅ!

Barnen sätter igång att bygga. Det är 
lite svårt att gå för Stella så hon får 
krypa, försöker ställa sig ibland men 
foten viker sig. Leonida tar upp sin UV-
scoutledarbok och börjar bläddra och 
läsa. 

Abbe: Wow, den är ju nästan 
färdigbyggd!
Stella: Meh, det är ju fusk! 
Leonida: Kom igen Stella, du är ju 
suverän på att surra!
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Hugo upptäcker att hans surrgarn är 
korta. Abbe har en hel rulle oskuret 
garn. Hugo går till Abbe. Försöker 
gestikulera att han behöver långt garn. 
Abbe är överlägsen och låtsas inte 
förstå. 

Abbe: Va? Vill du något? Du kan ju 
bara säga om du vill ha något, hehe. 
Jag tycker du ser ut att ha rätt bra 
saker hos dig. 
Stella: Vad taskig du är Abbe!

Hugo fortsätter gestikulera. 

Abbe: Äh, vi blev ju rättvist tilldelade 
våra högar. Då får väl var och en klara 
sig själv! 
Stella: Du är ju dum...

Hugo går uppgivet tillbaka till sin stol 
och börjar knyta ihop sina små stumpar 
för att få ett långt snöre. 

Abbe: Nu är jag klar!
Stella: Nej, inte redan, jag har ju bara
några surrningar kvar!

Hugo gör en uppgiven gest. 

Leonida: Okej, forsätt surra ni Stella 
och Hugo så ska jag provsitta Abbes 
stol. Hm, vågar jag? 
Abbe: Klart du gör! Jag är 
surrningsmästare!

Leonida sätter sig försiktigt i stolen men 
kan snart slappna av. 

Leonida: Wow, den håller!
Abbe: Ja, vad trodde du? Är lite stött. 
Leonida: Jag minns att det var lite 
svajigt vid ena änden av vårt matbord 
på UV-scoutlägret förra året, hehe. 
Men det här har du gjort bra! Du har 
vunnit! 
Abbe: Yes! Yabidadoo! Gör en 
segergest. Hur går det för dig Hugo?

Abbe är ganska överlägsen och 
kaxig. Efter att ha byggt upp mycket 
frustration får Hugo nog, slänger ifrån 
sig snörena och klampar därifrån. 
Leonida skyndar efter. 

Leonida: Vänta, Hugo!

Leonida hinner ifatt och Hugo försöker 
prata. Men det går inte. Leonida tar 
fram brevet och river itu det. Hugo 
andas ut och kan prata. Han är 
frustrerad. 

Hugo: Det var den mest orättvisa 
tävlingen jag varit med om! Abbe hade
bara fördelar! Han kunde prata, gå 
och hade typ en färdig stol och jag 
hade ingen hjälp alls! Vem kom på den 
där idiotiska tävlingen? 
Leonida: Jag håller med om att det 
var orättvist. Ska vi gå tillbaka till de 
andra så kan jag berätta vad jag tror 
den handlar om? 
Hugo: Om jag slipper sitta nära den 
där kaxiga typen...
Leonida: Ja. De går tillbaka till de 
andra. 

Stella: Titta Leonida, jag kan gå på 
min fot igen! Tänk vad jobbigt att 
aldrig kunna använda sin fot... 

Leonida: På ett UV-scoutläger 
samlade vi in pengar till barn i 
Moçambique för att hjälpa fler att 
kunna gå i skolan. Där behöver 
föräldrarna nämligen betala för att 
barnen ska kunna gå i skolan och då 
kanske de bara har råd att låta något 
av de äldsta barnen gå i skolan. 

Hugo: Abbe fick fördelar i tävlingen 
för att han är just äldst. Är lite sur 
fortfarande. 

Stella: Och ett UV-scoutläger 
samlade vi in pengar till barn med 
funktionsvariationer i Egypten. Där 
ses det ibland som ett straff om 
ett barn inte kan lära sig att gå till 
exempel, som jag i tävlingen. 

Abbe: Pengarna användes till att 
göra samlingsplatser för barn med 
funktionsvariationer, typ så att de 
kunde snickra och spela musik och få 
leka precis som alla andra barn. 
Leonida: Vilka bra minnen ni har! Det 
finns många som behandlas 
annorlunda av flera anledningar som 
kan kännas ganska konstiga. I Bibeln 
står det om lärjungarna Paulus och 
Silas som berättade om Jesus för 
många människor. Leonida delar ut 
utklädnader och tar fram sin bibel. Abbe 
blir vakt, Stella och Hugo blir Paulus och 
Silas. De agerar efter det Leonida säger. 

Leonida: En dag blev Paulus och 
Silas tillfångatagna och fastbundna 
i en stock i fängelset. De hade inte 
gjort något fel egentligen men de 
som bestämde i staden gillade inte 
att lärjungarna berättade om Jesus. 
En vakt vaktade dem hela natten. Jag 
hade förmodligen varit rädd och inte 
vågat prata om Jesus i den situationen. 
Paulus och Silas var säkert rädda, 
men de kunde inte sluta prata om 
Jesus! Stella och Hugo börjar sjunga 
en lovsång, gärna någon ni sjunger på 
lägret. 

Leonida: Då började allt skaka som 
vid en jordbävning och kedjorna kring 
Paulus och Silas ramlade av! Dörren 
till fängelsehålan öppnades!
Abbe/vakten: Å nej, dörren är 
öppen! Har fångarna rymt? Jag 
kommer straffas hårt för att de rymt! 
Hugo/Paulus: Gör dig inte illa! Vi är 
kvar för Jesus har räddat oss!
Abbe/vakten: Wow, är det säkert? 
Varför har ni inte rymt? Vem är Jesus? 
Berätta mer!

Barnen tar av sig utklädnaderna medan 
Leonida fortsätter prata. 

Leonida: Det finns mycket som är 
orättvist i världen, som att bli förföljd 
för sin tro. Orättvisor är svåra att 
förstå och förklara. I en rättvis värld 
ska alla få möjlighet att säga vad de 
tycker och tänker. Det står det om i 
barnkonventionen som ska göra livet 
lättare för barn. 
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Ta gärna fram ett plakat där det står 
kort om barnkonventionen. 

Hugo: Tänk att det finns många barn 
som ingen vuxen lyssnar på! Det var 
jättejättejobbigt att inte kunna prata 
under tävlingen. 
Stella: Precis! I elevrådet på skolan 
kan vi barn säga till lärarna och 
rektorn vad vi tycker borde förändras 
på skolan. Det är ju ett sätt att göra 
alla barns röster hörda!
Leonida: Ni har fattat det här! Och 
på tal om rättvisa, i Bibeln står det att 
den som är sist ska bli först. Plockar 
fram fika ur sin ryggsäck. Det betyder 
att Hugo som hade det svårast i 
tävlingen ska få välja fika först. Abbe 
får tyvärr vänta till sist. 
Abbe: Fusk! Eller... det är nog rätt. 
Förlåt att jag var taskig innan Hugo...
Hugo: Äh, du är förlåten! Jag kommer 
nog ändå få största kanelbullen och 
muffinsen! Abbe morrar men skrattar 
sedan med Hugo.
Stella: Mot nya äventyr! 
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AVSLUTNING

HÄR FINNS INGA FRÄMLINGAR

DRAMA

Rekvisita: stormkök, fotboll

Berättaren: Oj, vad många 
människor det är här idag! Vad roligt, 
då kan jag passa på att berätta vad 
vi har fått vara med om här under 
veckan. Vi har träffat patrull Räven 
som gett sig ut på en lång vandring. 
Den har pågått hela veckan så 
det kanske inte är så konstigt att 
alla tog sovmorgon idag, till och 
med Stella som brukar vara pigg! 
Patrullen har stött på flera hinder, 
till exempel svårigheter med språket, 
klimatkatastrofer och miljöfunderingar, 
flykt och orättvisor. Vill du veta mer? 
Fråga UV-scouterna här, de har koll! 
Men nu verkar det som att sjusovarna 
äntligen är på gång att vakna... 

Patrullen börjar vakna till och pratar 
medan de packar ihop sina grejer. 

Abbe: Vad bra vi har haft det den här 
veckan! 
Stella: Eller hur! Leonida, jag blev 
tveksam när du sa att vi skulle ut på 
en så låång vandring och sova borta 
flera nätter, men det blev bättre än 
väntat!
Hugo: Håller med! Det är så mysigt 
att det bara har varit vi! 
Leonida: Jag tänkte väl att ni skulle 
gilla det! Det har varit jätteroligt att 
hänga så mycket med er!
Hugo: Kan vi patrull Räven bilda en 
egen UV-scoutkår?

Stella: Fast det är ju roligt att lära 
känna andra också. 
Hugo: Fast Leonida har säkert 
jättemycket mer att lära oss och vi är 
ju ganska olika så vi kan säkert klara 
oss bra ganska länge. 
Stella: Kanske det... Ser fundersam ut. 
Jag är rätt trött fast vi precis sovit.
Leonida: Jag också! Men nu är vi 
snart tillbaka så att ni får gå hem och 
sova. 
Abbe: Och duscha! Luktar sig i 
armhålorna och grimaserar. 
Hugo: Jag har jättesmutsiga fötter... 
Pillar på sina bara fötter och torkar av 
sig på UV-scoutskjortan innan han tar 
på strumpor och skor. 
Leonida: Ja, duschen brukar vara en 
höjdpunkt efter läger och vandringar. 
De börjar bli redo att gå. 
Leonida: Okej, patrull Räven, är ni 
redo för sista etappen? 
Barnen: Ja!
Leonida: Jag har en överraskning till 
er. Barnen blir nyfikna, särskilt Hugo. 
Den sista biten ska vi få sällskap av en 
annan patrull som också varit ute på 
vandring! 
Abbe: Wow, vilka är det? Patrull 
Björnen eller Järven från kåren?
Leonida: Nej, det är faktiskt en 
patrull som heter The Fox, precis som 
vi, och de kommer från Tyskland! 
Hugo: Är det en annan patrull? 
Sparkar besviket i gruset. 
Stella: Wow, vad spännande! Hur 
hälsar de? UV-scouter, ge lösen! Ställer
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sig i UV-givakt. 
Leonida: Bra fråga! Vi får kolla med 
dem! 
Hugo: Måste vi?
Abbe: Vad menar du? Vill du inte gå 
hem?
Hugo: Jo, men jag vill gå hem med er, 
inte en massa främlingar! 
Stella: Det blir väl coolt? Lära känna 
scouter från ett annat land!
Hugo: Hrpmf... 

De börjar gå men Hugo hamnar efter. 
Leonida väntar in honom. 

Leonida: Hugo, det känns som att 
det finns en speciell anledning till att 
du inte vill träffa den andra patrullen? 
Hugo: Jag vill att allt ska vara som 
vanligt, inte en massa nytt och 
människor jag aldrig träffat!
Leonida: Hela patrullen är ju med dig. 
Du behöver inte vara den som hälsar 
först om du inte vill. 
Hugo: Men jag vill ändå inte!
Leonida: Du har ju inte träffat dem 
än. Det kanske är en jätteschysst 
patrull. 
Hugo: Äh, låt mig vara...

De fortsätter framåt och Leonida låter 
Hugo gå några steg bakom de andra. 
Han ser lite ledsen ut och sparkar i 
marken. En patrull med en ledare och 
tre barn kommer emot dem. 
Abbe: Titta! Där är de! 
Stella: Hello!
De hälsar och börjar prata i mun på 
varandra för att berätta vad de varit

med om. Hugo står en bit ifrån och 
surar. 

Leonida: Hugo, ska du inte komma 
fram och hälsa?
Abbe: Kom igen Hugo! Vågar du inte?

Hugo blir mer och mer frustrerad. 

Stella: Hugo?
Hugo: Men aj kaant spik inglish! Jag 
kommer ändå inte kunna fatta vad ni 
säger! 

Alla stannar upp och Leonida går till 
Hugo. 

Leonida: Var det därför du inte ville 
att vi skulle gå med dem? 

Hugo suckar och verkar släppa de 
uppbyggda skyddsmurarna. 

Hugo: Ja, engelska är jättesvårt. Och 
sen blir jag nervös när jag inte känner 
de jag ska träffa. Börjar prata snabbt. 
Tänk om alla i den patrullen älskar att 
spela fotboll och så börjar alla ni spela 
fotboll och så blir jag helt ensam för 
jag tycker verkligen inte om att spela 
fotboll! 
Leonida: Jag tror inte att alla i The 
Fox älskar att spela fotboll. 
Hugo: Nej, men ändå... 
Leonida: Jag har en idé. Vet du hur du 
ska säga ”Jag heter Hugo” på engelska?
Hugo: Mm...
Leonida: Om du säger det så hjälper 
jag dig med resten. Om någon frågar

dig något kan jag översätta om du 
inte förstår. De är ju från Tyskland, 
där pratar inte alla superbra engelska 
heller.
Hugo: Okej då... 

Hugo och Leonida går fram till de andra 
och Hugo tittar blygt upp. 

Hugo: Hello! Maj näjm is Hugo. Aj 
dånt lajk to plej fotboll but aj lajk ---
Barn 1: I don’t like to play football 
either. 
Hugo: Wow, hon/han gillar inte heller 
att spela fotboll och jag fattade vad 
hon/han sa! 
Abbe: Det är klart!
Hugo: Aj lajk to do food on thä åpen 
fajer... Hur frågar jag om någon vill 
hjälpa mig? 
Stella: Is there anyone who want to 
help me with the food? 
Hugo: Is thär anyone ho want to hälp 
mi witt thä food? 
Barn 1: Me! 
Stella: Då kan vi spela fotboll innan vi 
äter! Play football? 

Alla börjar spela fotboll, laga mat eller 
göra andra saker tillsammans medan 
berättaren säger det sista. 

Berättaren: Titta så fint! Där spelar 
några fotbollsälskare fotboll medan 
några lagar mat till de andra. Visst är 
det bra att vi är olika. Ibland är det 
svårt att lära känna andra människor. 
Kanske har vi redan bestämt hur de 
ska vara? Vi kan kalla andra människor

främlingar men också vänner vi inte 
känner än. Om vi vågar kan vi få 
lära känna människor som kan lära 
oss nya saker eller som kanske vet 
precis vad vi pratar om när vi kan allt 
om reglerna i rugby eller engelska 
säckknopar eller sopsortering på 
elitnivå eller det där nya datorspelet. 
Vad spännande det kan bli om vi vågar 
lära känna nya människor! Men nu 
har det blivit dags att säga hejdå till 
patrullerna Räven och The Fox. Hejdå!

Alla stannar upp, vänder sig mot 
publiken och säger tillsammans: 

Alla: Hejdå! Mot nya äventyr!
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