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VÅPENHANDLING

Tid: 60 - 80 min.
Antall deltakere: 10 - 30.
Mål: Å lære mekanismene i verdens våpenhandel (i en svært forenklet versjon).
Forberedelser:
• Klippe opp trekanter med ca. 5cm lange sider, 30 i hvitt og 50 i gult papir. 
 Hvite trekanter er høyteknologiske våpen. Gule trekanter er gamle våpen.
• Tre rosa og seks blå A4-ark.
• To sakser.
• Tavle/flip-over
• Spill-sett (bestående av fem lag-kort med regler pluss to kort med ”den hemmelige teknologibeskjeden”)

Beskrivelse:
Gruppa deles inn i 5 grupper, og hver gruppe får utlevert et lagkort.

Deltakerne får følgende informasjon: 

Ressursene har følgende verdi (skrives på tavle/flip-over):
• Høyteknologiske våpen: 50
• Gamle våpen: 10
• Råolje: 2
• Diamanter: 10
Disse prisene er ikke absolutte, men kan forhandles om.

For våpen gjelder følgende regler:
• FN forbyr våpensalg til land 2 og 3. Land 1 og 5 følger FNs regler.
• Når man bruker våpen på et land, fjerner spillederen ressurser i det angrepne landet tilsvarende våpnenes 
verdi.
• Hvis et land får våpen brukt mot seg, risikerer det å gå i minus. Gjelda må da betales til spilleder ved slut-
ten av neste runde. Et land kan ikke gå konkurs, men opparbeider seg eventuelt gjeld fra runde til runde hvis det 
ikke kan betale.
• Våpenbruk meldes ifra om til spillederen etter endt runde. Landet som skal angripes skrives på våpnene 
som leveres til spillederen når runden er slutt.

Informasjon til spillederen:

• Spillerne informeres om at en runde varer i ti minutter.
• Spilleder registrerer mellom rundene hvilke land som bruker våpen på hvilke land. 
• Land 2 får ett blått ark og lag 3 får et halvt rosa ark før hver runde.
• Før andre runde får land 1 og 5 en hemmelig teknologibeskjed av spillederen om at det kan være lurt å 
skaffe seg en saks. Etter andre runde informeres spillerne om at raffinert olje har verdien 10. Én råolje-firkant raffi-
neres ved å klippe den med saks til én runding.
• Spillet varer i 5 runder.
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Oppsummering av spillet:
Etter den femte runden er spillet over. Spillederen regner sammen poengene (verdien av de samlede ressursene) 
og rangerer landene. Hvem fremstår som tapere og vinnere? Kan det trekkes paralleller til virkeligheten? Hvordan 
er spillet forskjellig fra virkeligheten? Spillederen åpner for kommentarer fra deltakerne.

Kommentar til spillederen:
Det er mulig reglene og forutsetningene i spillet må endres etter hvert som man gjør seg erfaringer fra elevgruppe 
til elevgruppe. Det kan tenkes at land 5 for eksempel ikke ser nytten i å eie en saks, og at det vil være uheldig for 
spillet om land 4 beholder en saks og raffinerer olje selv. Det kan også være at noen av landenes målsetninger må 
endres, for eksempel at land 1 og/eller 5 trenger flere/andre mål enn kun å skaffe seg henholdsvis olje og diaman-
ter. Det er også mulig at det bør åpnes for at land 1 og 5 kan selge våpen til land 2 og 3 på finurlig vis, kanskje ved 
å la noen elever få rollen som våpenmeklere?

Lagkort:

  Land 1
   Mål: Skaffe olje.
   Ressurser: 30 enheter høyteknologiske våpen (hvite trekanter).
   Regler: Dere kan ikke selge våpen til land 2 eller land 3.

  Land 2
   Mål: Vinne krigen mot land 3
   Ressurser: To blå A4-ark som må rives opp i 20 firkanter hver (ett ark blir 4x5 firkanter). 
   Hver firkant er en enhet råolje. 
   Før hver runde får dere ett nytt A4-ark.

  Land 3
   Mål: Vinne krigen mot land 2
   Ressurser: Ett rosa A4-ark som må rives opp i 20 biter (4x5 biter). 
   Bitene krølles sammen og representerer diamanter. 
   Før hver runde får dere et halvt nytt A4-ark.

  Land 4
   Mål: Bli et rikt land (uavhengig av type ressurs)
   Ressurser: To sakser (kan brukes eller selges til forhandlet pris)

  
  
  Land 5
   Mål: Skaffe diamanter
   Ressurser: 50 enheter med gamle våpen
   Regler: Dere kan ikke selge våpen til land 2 eller land 3.


