Sjunga schyst!
GUIDE TILL SCOUTER & LEDARE SOM VILL TA FRAM
EN INKLUDERANDE SÅNGSAMLING

SJUNGA SCHYST

DENNA GUIDE är producerad med anledning av beslut taget på
Scouternas stämma 2020: motion 7- Sjunga schyst. Styrelsen beslutade
att verksamheten skulle ta fram ett sångboksmaterial som publicerades
på lämplig digital plattform. Materialet Sjunga schyst finns därför för
nedladdning på scouterna.se/dokument. Där hittar ni också det kompletterande materialet Schysta lägerbål.
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 har varit 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: Mio Kuschick (omslagsbild), Magnus Fröderberg (bild sid. 4),
Max Sahlström (bild sid. 7).
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Sång som metod för
att skapa gemenskap
Inom Scouterna är det vanligt att vi sjunger tillsammans- på scoutmöten, vid lägerbål eller på en hajk. Det är ett av många sätt som kan
skapa en härlig stämning och en känsla av gemenskap och tillhörighet.
Sång kan få oss att känna oss glada,avslappnade, uppiggade eller
spralliga, men kan även framkalla nedstämdhet, ångest eller väcka
jobbiga minnen till liv.
VARFÖR SKA VI SJUNGA SCHYST?
Vår värdegrund
Vi på Scouterna vill att alla barn och unga hos oss ska få utvecklas och utmanas i en trygg
miljö. Detta betyder att ingen ska behöva känna oro över vad som kommer ske under ett
scoutmöte, läger eller hajk. Ingen ska behöva uppleva kränkande behandling. Om detta
handlar Scouternas kurs Trygga Möten, som är obligatorisk för alla våra ledare. Du kan läsa
mer om Trygga Möten på vår hemsida, scouterna.se/trygga-moten/.
Något som kan upplevas som roligt för en person kan upplevas som förnedrande eller
traumatiskt för andra. I scoutlagen lovar vi bland annat att visa hänsyn och vara en god kamrat och att känna ansvar för sig själv och andra. I praktiken innebär detta att vi, efter bästa
förmåga, strävar efter att det vi gör i vår verksamhet ska kännas schyst för alla.

Vi ser till att våra sånger:
❤ Får alla att känna sig välkomna och inkluderande
❤ Hyllar och lyfter fram det positiva med att vi alla är och funkar olika
❤ Lämnar en bra känsla i magen hos deltagarna
❤ Är fria från grova svordomar eller uttryck
❤ Inte handlar om våld eller övergrepp
❤ Inte förstärker trista stereotyper
❤ Inte kränker någon utifrån de sju diskrimineringsgrunderna (kön, etnicitet, sexuell
läggning, ålder, könsidentitet/könsuttryck, religion eller funktionsnedsättning).
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Därför bestämde sig Scouternas medlemmar under Scouternas stämma 2020 för att klubba
igenom en motion som säger att vi vill Sjunga schyst (motion nummer 7). Därför finns nu
detta material framtaget för att hjälpa scouter och kårer att göra detta. Materialet finns för
nedladdning på www.scouterna.se/dokument. Självklart har vi kopplat på både scoutmetoden och målspåren också!
Välj rätt sång till rätt tillfälle
I detta material rekommenderar vi på flera ställen att ni bör välja bort sånger eller visor som
skulle kunna väcka obehag för andra. Det som menas är att vissa sånger är olämpliga vid
till exempel ett lägerbål, när ni sjunger tillsammans med en större grupp scouter, i en grupp
där alla inte känner varandra, är i olika åldrar, med olika bakgrunder och så vidare. Det är
alltid mer värt att undvika obehag för andra, än att riskera att göra någon sur för att den inte
får sjunga sin favoritsång. Däremot finns det tillfällen då en ”olämplig” sång passar riktigt
bra, till exempel om en grupp äldre scouter fått i uppdrag att kritiskt granska, diskutera och
reflektera kring en sång utifrån exempelvis könsnormer eller någon av diskrimineringsgrunderna. En viss sång kan vara kul under en kväll med polarna, men kanske inte alltid passar
under en scoutträff.
Sjung mer!
Sång är en viktig del i att vi ska känna oss inkluderade. Sång skapar också ofta en känsla av
att vi tillhör ett större sammanhang. Bjud in era scouter att vara med och ta fram en sångsamling eller ett sånghäfte! En scout som får vara med och välja in sin favoritsång till lägerbålet kommer både känna sig mer inkluderad i gruppen och delta i sångstunden med större
glädje och engagemang.
Inspireras av varandra och fråga andra scoutkårer, scoutdistrikt eller någon av Scouternas
samverkansorganisationer, som till exempel Equmenia, vilka sånger de sjunger och hur de
planerar sina sångsamlingar eller lägerbål. Vi har även många scoutkårer som har musik som
specialinriktning där musiken är en central del av deras verksamhet, exempelvis våra syrisk-
ortodoxa scoutkårer (SOSF).
Roligt förr – inte lika roligt idag
Ibland sjunger vi vissa sånger av ren tradition utan
att reflektera så mycket över vad sången egentligen
handlar om eller hur den kan uppfattas av de av
oss som hör den. Vilka sånger och visor brukar ni
vanligtvis sjunga? Fundera över vilka budskap de
sänder ut och hur de kan uppfattas av olika
personer som hör dem. Exempelvis kan en sång
som handlar om tvång, maktmissbruk eller hot
om våld väcka obehag eller trauma hos en person
som varit med om övergrepp eller mobbing.
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En person som växt upp med missbrukande närstående kan återuppleva tråkiga minnen av
att höra sånger som handlar om alkoholkonsumtion. Det finns flera exempel på klassiska
sånger och visor som innehåller denna typ av texter, utan att det nödvändigtvis finns något
ont uppsåt bakom texterna. Oavsett uppsåt är det ett gott råd att välja bort sånger som skulle
kunna uppfattas som jobbiga för vissa av oss.
Tänk också på att tiderna förändras. En sång som kändes rolig och fräck för 10 år sedan
kan kännas riktigt ofräsch idag. Ofta sjunger vi en viss sång av gammal vana och reflekterar
inte så mycket över innehållet. För vissa av oss kan det då kännas tråkigt att behöva ta bort
en sång från sångsamlingen. Fundera då över för vem ni sjunger och vad ni vill sända ut för
signaler. Sjunger vi för ledarnas skull? Eller sjunger vi för allas skull, särskilt barn och unga?
Om 9 av 10 barn tycker att en sång är rolig, men ett barn blir obekväm eller mår dåligt av att
höra den- vill vi verkligen sjunga den då?
Vuxna ledare har ett större ansvar när det gäller att avgöra om en sång ska få vara med
eller inte. Yngre barn kan tycka att en sång är rolig - men den kanske ändå inte är lämplig i
sammanhanget.
Många äldre visor och sånger är skapade under tidsepoker
när samhället såg helt annorlunda ut än vad det gör idag.
Om ett barn
Visor vi är vana vid att höra och som vi kanske upplever
känner sig obekväm
som vackra, stämningsfulla, romantiska eller poetiska
eller mår dåligt av att
kan i själva verket innehålla formuleringar som kränker
höra en sång – vill vi
vissa grupper, förstärker stereotypa beteenden eller på
annat sätt anspelar på kroppshets, våld, pornografi,
verkligen sjunga
pedofili, droger eller alkohol. Ofta är vi så vana vid att
den då?
höra visorna att vi kanske inte reflekterar över innebörden
i sångtexten. Längre fram i detta material kommer vi guida
er igenom hur ni kan reflektera över de sånger ni brukar sjunga och fundera över om de är
lämpliga för en grupp scouter eller inte. Det kan vara så att vissa sånger är lämpliga i vissa
sammanhang och andra inte. Längre fram i materialet hittar ni också en checklista där ni kan
”bocka av” sångerna som ni har valt utifrån deras innehåll.
Diskriminering och kränkande formuleringar
Fortfarande går det att stöta på sånger med nedsättande beskrivningar av olika folkgrupper,
kön eller av personer med olika sexuella läggningar. Det finns också en rad exempel på sånger
där det sjungs nedvärderande om kroppstyper, utseenden eller personligheter. Det finns också
exempel där personer hånas eller mobbas på olika sätt. Gör era scouter en tjänst och ta istället
fram exempel på sånger som hyllar olikheter och signalerar att vi alla är lika värda!
Normer och stereotyper
En norm innebär att det finns uttalade eller underförstådda regler eller förväntningar på hur
en person ska bete sig eller vara, beroende på hur den ser ut, vilket kön eller etnicitet den har
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och liknande. Det kan till exempel handla om att ett kön kan förväntas vara mer stillsamma
än ett annat kön eller att personer med en viss etnicitet förväntas vara kriminella eller lata. En
stereotyp innebär att en person beskrivs på ett särskilt sätt, till exempel att män ska vara stora
och starka och kvinnor känsliga och svaga. Normer och stereotyper kan vara både positiva
och negativa, men ofta märker vi det negativa tydligast.
Exempel på hur könsnormer och stereotyper kan låta i en sång är att en kvinna beskrivs
med förskönande ord som blid, vacker, fager eller där hennes kropp framhävs på olika sätt.
Män kan istället beskrivas som maktfulla, starka och att de tar vad de vill ha. Inget av dessa
exempel är något som vi vill förstärka i vår organisation där vi varje dag kämpar för att alla
ska vara lika värda.
Genom att välja bort de sånger som riskerar att bidra till negativa normer eller signalerar
en mossig syn på exempelvis kön och etnicitet, kan vi bidra till en mer jämlik värld där alla
har lika förutsättningar.
Sexuella anspelningar
I vissa sånger finns budskap om våldtäkt, tafsande, blottande
eller beskrivningar av kroppar på ett sexualiserat eller objektifierat sätt. Många av dessa sånger kan vara äldre visor med en
förlegad kvinnosyn, men det finns även många nyproducerade
sånger och låtar som inte alltid passar in i en verksamhet för
barn och unga. Sångtexter som innehåller könsord, fula svordomar och andra grova uttryck hör helt enkelt inte hemma i
ett sammanhang där en av grundpelarna är att alla barn och
unga ska känna sig trygga och må bra.

En av grundpelarna inom scouting
är att alla barn och
unga ska känna sig
trygga och
må bra.

Slang
Ibland används slang-uttryck för att förstärka eller framhäva ett budskap, för att ett rim
ska funka eller för att en text ska flyta bättre i sången. Fundera över hur olika slangord kan
uppfattas av olika personer. Kan de upplevas kränkande? Är de svåra att förstå för en person
som är ny inför det svenska språket? Kan något som låter som en kul grej i själva verket vara
sexistiskt och stereotypiskt? Om det finns risk för någon av dessa situationer, fundera på om
ni kan välja en annan sång, eller kanske byta ut vissa ord.
Utforska de sånger ni brukar sjunga – hur kan de uppfattas av andra?
Hur väl känner du den grupp som ska använda ert sångmaterial? Utgå alltid ifrån att alla bär
på en historia som du inte vet något om. Många av oss bär på trauman av olika slag. Kanske
har någon i gruppen varit utsatt för övergrepp, tvingats fly över öppet hav i en gummibåt,
blivit utsatt för rasism eller mobbing? Oavsett vilket har musik en förmåga att både läka psykiska sår, men också väcka jobbiga minnen till liv. Självklart kan vi inte veta exakt vem som
triggas av vad, men det vi kan göra är att gå igenom vår sångsamling och plocka bort sånger
som vi ser tydligt riskerar påverka andra människor negativt, som till exempel sånger vars
texter innehåller något av det som beskrivits i styckena ovan.
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SÅ TAR NI FRAM EN SÅNGSAMLING
”Men var är själva sånghäftet?”
Bland annat på grund av upphovsrättsliga skäl har vi som ideell förening inte möjlighet att
från centralt håll tillhandahålla en färdig sångbok med texter och ackord. Dessutom skiljer
sig önskemål och behov mycket åt mellan olika scoutkårer och att ta fram en sångbok som
passar alla scoutkårer är ett nästintill omöjligt uppdrag. Därför vill vi uppmuntra er scouter
och ledare att ta fram egna sångsamlingar som passar just er kår. Många sånger är lätta att
googla fram både text och ackord till. Tips är att lägga till sökorden ”sång”, ”lyrics” eller
liknande i din sökning för bättre sökresultat. Du kan även söka på andra scoutkårers hemsidor
och få massor av tips och förslag. Ett annat bra tips är att gå med i någon av många olika
scoutgrupper på sociala medier, som till exempel Facebook, och starta en tipstråd där andra
medlemmar kan dela sina bästa sångtips. Sådana trådar brukar snabbt bli välfyllda!

Här är våra bästa tips kring hur ni gör era sångsamlingar roliga och inkluderande för alla:
1. Inkludera era scouter
Att planera för en sångbok eller sånghäfte ska vara en rolig aktivitet och inget som ska kännas
tungt eller tvingande. Bjud in era scouter att vara med! På det sättet gör ni arbetet till en
demokratisk process där de som faktiskt ska sjunga sångerna får vara med och bestämma.
Samtidigt får ni på ett naturligt sätt in Scouternas program som bidrar till barn och ungas
utveckling.
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2. Aktiviteter med Scouternas målspår
Ge till exempel ett sångboksuppdrag till en grupp äventyrarscouter. Tillsammans utvecklas
scouternas förmåga till kritiskt tänkande, fantasi och kreativt uttryck och att vara aktiva i
gruppen. Dessa förmågor och några till kallas i Scouternas program för målspår. Du kan läsa
mer om Scouternas målspår på www.scouterna.se
Exempel på hur ni kan lägga upp uppdraget:
- Låt scouterna gå igenom er sångbok (om ni har någon), eller de sånger ni brukar sjunga
och fundera över hur olika sånger kan uppfattas av olika personer som bär på olika
erfarenheter. Detta tränar scouternas kritiska tänkande.
- Låt scouterna tillsammans bestämma vad de tycker som grupp. Här tränar de på att vara
aktiva i gruppen.
- Låt scouterna välja olika sånger som tillsammans gör lägerbålet eller sångstunden till en
härlig och rolig gemensam stund. Som en extra fördjupning kan ni även ge dem instruktionen att sångerna ska följa lägrets eller terminens tema eller symboliska ramverk, vilket
gör att de ytterligare tränar sin fantasi och sitt kreativa uttryck.
3. Anpassa för de olika åldersgrupperna
Ni känner era scouter bäst! Fundera över vilken ålder olika sånger passar till. Vissa sånger
passar bättre för äldre scouter och mindre bra för de små. De kan ha ett språk som är svårt
att förstå, eller en tonalitet som kan kännas främmande. Det kan vara en bra idé att ha flera
olika sånghäften för olika åldersgrupper som ni kan använda i olika sammanhang, eller ett
enda stort sånghäfte som kan delas in i kategorier eller kapitel av olika slag.
4. Sånger med rörelser, tecken eller ”hitte-på-språk”
Ibland kan inte alla texten till en sång- ta då hjälp av kroppen! Se till
att ha några sånger i er repertoar som kan kombineras med rörelser,
gester, bildstöd eller tecken. Inom kort kommer du kunna hitta
material för bildstöd på www.scouterna.se/dokument. Det finns
även många sånger som kan framföras med teckenspråk, bilder eller
SJUNGA/LÄGERBÅL
symboler. Googla till exempel på ”bildstöd sång” eller ”TAKK sånger”.
TAKK är en metod där tecken används i kombination med att vi talar eller sjunger. Det
finns många sånger där dessa tecken är utskrivna som bilder ihop med sångtexten på samma
sätt som ackord. Då blir det enklare att följa med även för de av oss som inte kan teckenspråk. Fundera också över om någon i gruppen har läs- och skrivsvårigheter och behöver
extra stöd eller tydlighet.
Har ni några i gruppen som inte kan språket? Fundera över om ni kan lägga till sånger på
fler språk, eller hitta en sång som ni kan sjunga på olika språk, eller byta ut en vers till en
annan vers på ett nytt språk. Bjud in till medskapande! Kanske sitter det någon i gruppen
och ruvar på en fantastiskt härlig sång på ett annat språk, som era scouter kan få lära sig ihop?
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Särskilt sånger som hälsar gruppen välkomna finns i många varianter och på många språk.
Googla till exempel på ”welcome song in different languages” så får ni upp många olika förslag. Det finns även många exempel på sånger som sjungs på olika ”hitte-på”-språk eller med
påhittade ord som låter roliga men som inte betyder något. Sådana sånger kan sänka prestationsnivån lite och få deltagarna att slappna av och bara hänga med i sjungandet.
5. Vad gör jag när andra inte sjunger schyst?
Hur väl ni än förbereder era egna sångböcker eller häften, så kan
det alltid dyka upp tillfällen när någon annan inte sjunger schyst.
Hur kan vi agera då? Ett förslag är att visa civilkurage – alltså att
vi vågar säga ifrån när något känns fel. Vi har pratat med Fia
Nerelius som är projektledare på Raoul Wallenberg Academy, en
organisation som kämpar för och uppmärksammar civilkurage i vårt
samhälle. Hon berättar att civilkurage är en produkt av fyra händelser:
1.
2.
3.
4.

Våga
säga ifrån
när något
känns
fel!

Något händer - ofta ett förtryck av något slag
Du känner empati med den du upplever är, eller kan vara, utsatt
Mod - du står inte ut med att detta händer, antingen dig själv eller en annan person
Du agerar - även om du är rädd

Det är inte alltid bekvämt att vara den som säger ifrån när vi uppmärksammar något som
känns fel, kränker någon, skapar obehag eller liknande. Men det är ännu mer obekvämt för
den som blir utsatt, därför är det viktigt att vi vågar ställa upp för de av oss som själva inte
kan, vill eller vågar. Den som inte sjungit schyst är inte alltid medveten om att hen sårat
eller kränkt någon och kan därför uppleva skarp kritik från den som säger ifrån, även om det
inte var menat så. När du ger kritik av detta slag, utgå gärna ifrån att den som gjorde fel inte
gjorde det med flit.
Civilkurage är ofta inte genomtänkt, utan händer i stunden som en reaktion på en känsla
av att något inte står rätt till. Det kan landa fel och orsaka ”dålig stämning”, men det är helt
okej! Det är viktigare att vi gör något och riskera att det blir fel, än att vi inte gör något och
situationen riskerar att bli ännu mer fel. Som scoutledare är det därför viktigt att du visar
uppskattning för agerandet när en person visar civilkurage och att ni diskuterar situationen.
Försök se till att den som visat civilkurage känner uppbackning och
att den som får ta emot kritiken ser det som ett sätt att lära sig
Problemet
mer och utveckla sina kunskaper i vad som kan kränka och såra
i världen är inte
andra. Tillsammans kan ni som grupp diskutera situationen
de onda människornas
och hitta lösningar ihop. Bemöt kritiken konstruktivt utan att
handlingar, utan de
skambelägga den som sjöng eller sa något ”fel”. ”Du som tar
goda människornas
tystnad.
emot kritik, tänk dig att det är en present: Tack snälla för att
Martin
Luther King
du berättade detta, jag hade inte alls tänkt på det sättet”, tipsar
Fia Nerelius.
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SAMMANFATTNINGSVIS
Vi vill att alla barn och unga ska må bra i vår verksamhet, därför ser vi över vad vi sjunger om
och funderar över hur det kan upplevas för olika personer som bär på olika erfarenheter. Vi
vågar säga ifrån när något inte känns bra, vi backar upp den som säger ifrån och stöttar den
som kanske sagt eller sjungit något tokigt. Tillsammans skapar vi sångstunder där alla kan
trivas och känna sig inkluderade!
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