
 
 

Avdelningsmöte, spårarscout 

Chokladen – Så orättvis! 
Denna aktivitet kommer ifrån Scouternas aktivitetspaket för spårarscouter, tema 

”samhällsengagemang” 

 

I den här leken får scouterna slå en tärning om möjligheten att äta upp en 

chokladkaka, och kämpa en del för att få i sig ett par bitar. Resultatet blir inte 

rättvist. 

 

Varför? Den värld vi bor i är långt ifrån rättvis. Övningen låter scouterna 

upptäcka hur de reagerar mentalt och känslomässigt under upplevda orättvisor 

och stress. Detta för att genom erfarenhet och reflektion lära sig att hantera och 

prata om orättvisor som drabbar denne och andra. 

 

Hur? En chokladkaka läggs på en skärbräda eller annat lämpligt underlag 

tillsammans med kniv, gaffel, mössa, vantar och halsduk. Alla sätter sig i en ring 

runt chokladkakan för att i tur och ordning försöka slå en sexa med en tärning. 

Den som lyckas ska rusa fram och ta på sig en mössa, ett par vantar, en halsduk 

och sedan äta av chokladen med kniv och gaffel. Samtidigt som personen äter 

fortsätter de andra att slå tärningen. När en ny person slår en sexa måste den 

som äter av chokladen avbryta och ge bestick, vantar etcetera till den nya 

personen för att sedan återgå till ringen och tärningsslagandet. Leken fortsätter 

tills chokladen är slut.  

 

Vad händer? Resultatet är ofta att scouterna fått äta väldigt olika mycket 

choklad, såväl som att någon kämpandes kan ha skurit upp en bit bara för att se 

någon annan äta upp den. Efteråt följs stämningen i gruppen upp för att få 

scouterna att reflektera kring upplevelsen. Om någon exempelvis tycker att 

leken var orättvis så får denne möjlighet att sätta ord på känslorna och förklara 

för de andra. Andra känslor och idéer som kommit upp får givetvis också vädras.  

 

Att tänka på: Många barn har gjort upp regler med föräldrarna kring godis. 

Exempelvis godislöften där barnet lovar att inte äta godis under en tid eller att 

godis endast får ätas på lördagar. Ytterligare ett par av era scouter är eventuellt 

allergiska mot choklad. Ett godisfritt alternativ skulle till exempel kunna vara  



 
 

russin som plockas med tandpetare, ett mjölk- och laktosfritt alternativ är 

marshmallows som är svåra att få upp med ex grytvantar på. Leken kan varieras 

genom att krångla till det för scouterna på olika sätt, exempelvis genom att slå 

in chokladkakan i tidningspapper eller genom att se till att den är riktigt kall. 

 

Gör det till en naturlig del av scoutmötena att reflektera över upplevelser och 

känslor som dyker upp hos scouterna. Ledarens roll är att stötta så att varje 

enskild scout känner sig sedd av gruppen när denne ger uttryck för sina känslor 

och idéer. 

 

 

 

Var: Inomhus eller utomhus  

Antal deltagare: 2-8 scouter per grupp 

Tidsåtgång: 15 minuter – 60 minuter  

Målspår: Egna värderingar, realtioner  

Ni behöver: Chokladkaka (eller ersättning), bestick/pinnar, mössa, vantar, 

halsduk, tärning, skärbräda  

 

 


