
 
 
Vär(l)degrunden 
 
Hållbar utveckling 

 

Fiskespelet 
 

Hur länge räcker fisken? 
 
Deltagarna skall upptäcka hur man kan bruka en resurs utan att förbruka den. 
Att det behövs avtal och solidaritet för att kunna dela på en gemensam resurs. 
Att alla parter vinner på att samarbeta. 
Den här övningen passar bättre för äldre elever eller vuxna. 
 
Material 
Spelplan i form av en sjö eller ett hav. Det kan vara en riktig eller en enkel handritad karta över till 
exempel Östersjön, Siljan eller närmaste sjö i hemtrakten. 
Stor tändsticksask 2 st/grupp och en tuschpenna 
Instruktionsblad 
Se till att de inte pratar med varandra under den första spelomgången så blir utslaget tydligare! 
OBS! Siffrorna är anpassade till 5 spelare/grupp. Om du får ett annat antal så måste du ändra 
siffervärdena så att det inte går att alla kan ha stora båtar och ta upp maxfångst samtidigt utan att 
fiskstammen minskar! 
 
Arbetsgång 
OBS! Kopieras tvåsidigt 
Förberedelser 
1  Dela in er i grupper om fem och förse er med tändsticksaskar och tuschpenna 
2  Färglägg tio tändstickor med tuschpennan, de kan fungera som ”fiskväxel” ifall det blir stora 
mängder att hantera 
en ofärgad sticka = 1 ton fisk 
en färgad sticka = 10 ton fisk 
3  Lägg 40 ton fisk = 40 tändstickor i sjön, övriga stickor i askarna bildar den så kalla ”fiskebanken” 
4  Läs igenom reglerna och bestäm dig för en taktik. Du får inte diskutera eller samarbeta med någon 
annan i gruppen 
5  Den som är yngst i gruppen får börja 
 
Regler (första omgången) 

1 En spelomgång omfattar tio rundor. 
2 Den spelare som inleder första omgången avslutar nästa runda. På så sätt kommer alla 

spelare att ha inlett två gånger vardera när de tio rundorna är över. 
3 Du fiskar genom att ta fisk, det vill säga ta tändstickor ur sjön. Du bestämmer själv hur stor 

fångst du tar upp i varje runda, men fångsten begränsas av följande villkor: 
- din fiskebåt kan maximalt ta upp 6 ton = sex stickor/runda. 
- Den kostar i drift 1 ton /år, oavsett hur stor fångst du tar upp, alltså även om du 

blir utan fångst eller avstår att ta upp fisk. Driftskostnaden betalas till 
”Fiskebanken” efter varje runda. 

- Efter varje avslutad runda förökar sig fisken på så sätt att det tillförs lika mycket 
fisk som det finns kvar i sjön, men det kan aldrig finnas mer än 80 ton fisk 
samtidigt i sjön. (Lägg gärna stickorna i högar om tio så blir det lättare att räkna) 



 
 
Vär(l)degrunden 
 
Hållbar utveckling 

 

Vinnare i första omgången 
Den spelare som efter tio rundor har störst sammanlagd fångst. 
Regler (andra omgången) 
 
Gruppen får nu rätt att föra taktikdiskussioner, och de kan samarbeta på alla tänkbara sätt. Målet är 
att gruppen ska uppnå så stor sammanlagd fångst som möjligt, och samtidigt lämna en sjö eller ett hav 
efter sig, där deras barn har minst lika god tillgång till fisk som de själva hade i starten, det vill säga 40 
ton. De kan köpa in flera båtar om de vill och även äga dem gemensamt. Vid båtköp gäller 

- liten båt kostar 6 ton fisk i inköp och 1 ton fisk i drift/runda 
- stor båt kostar 12 ton fisk i inköp och 2 ton fisk i drift/runda. Den stora båten 

kan max fånga 12 ton fisk åt gången. I övrigt gäller samma villkor som under 
första spelomgången. 

 
 
Vinnare i andra omgången 
 
Den grupp som efter tio rundor har störst sammanlagd fångst, och dessutom lämnar en sjö efter sig 
med minst 40 ton fisk. 
 
Diskussionsfrågor 
Diskussion 
Börja med att sammanställa gruppernas sammanlagda fångst för de båda omgångarna: 
 
  grupp A grupp B grupp C grupp D 
 
 
omgång 1 
omgång 2 
 

- Varför blev resultatet så olika? 
- Vad krävs för att man skall kunna utnyttja en gemensam resurs på ett hållbart 

sätt? 
- Vilken storlek på fiskpopulationen ger möjlighet till största fångst? 
- När börjar utfiskningen inträda? 
- Ger större båtar alltid större fångst? 
Efter diskussionen får eleverna i uppgift att sammanfatta sina insikter i en kort 
rapport. 
 

Litteratur och länkar 
Ekologi – en introduktion, Håkan Pleijel, 
100 sätt att rädda världen, Johan Tell, 
50 sätt att rädda Östersjön , Johan Tell, 
Svenska Naturskyddsföreningen www.snf.se 
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