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 Kedjespelet 

Kedjespelet 

Världens länder behöver utbyta varor med varandra men har alla verkligen 
samma villkor? Spelet vill få oss se det ömsesidiga beroende som finns i handeln 
mellan länder som inte har lika tillgång till resurser. Vi får känna en form av 
orättvisa som är en följd av en ojämlik resursfördelning. 
 
Material 

Dagstidningar, papper i olika färger, saxar, limstift, häftapparater, linjaler och 
pennor. Materialet fördelas enligt beskrivningen (häftapparaterna delas ut sist, i 
samband med steg 4). 
 
Arbetsgång 

Steg 1 

      Deltagarna delas in fem grupper (ungefär 5 personer i varje grupp), som får 

en  låda med följande material: 

Grupp 1: En tidningssida i svart-vitt, en tidningssida i färg (eller ett färgat 

papper), fem saxar, fem limstift, fem pennor, fem linjaler. 

Grupp 2: Fyra tidningssidor i svart-vitt, ett färgat papper, tre saxar, tre 

limstift, tre pennor 

Grupp 3: Sex tidningssidor i svart-vitt, två saxar, två limstift, två linjaler. 

Grupp 4: Tio tidningssidor i svart-vitt, en linjal, en penna. 

Grupp 5: Femton tidningssidor i svart-vitt, åtta färgade papper eller en 

tidningssida i färg. 

 

      Grupperna får veta att de representerar fem olika länder. Deras uppgift är att 

tillverka en produkt (en papperskedja med fem länkar) som kan säljas på 

världsmarknaden. De kommer att tjäna 50 kronor för varje kedja som säljs 

till ledaren, som representerar världsmarknaden. 

 

Varje länk i kedjan ska tillverkas av papper som klipps 20 cm långa och 3 cm 

breda. Länkarna tillverkas genom att 2 cm av remsorna läggs omlott och 

limmas ihop. Ledaren uppmärksammar deltagarna på att de kedjor som inte 

fyller kraven kommer inte att accepteras. Allt eftersom kedjorna blir färdiga 

och säljs ställer ledaren upp en sammanställning på tavlan som visar hur 

mycket varje grupp har tjänat. 

      Om deltagarna säger att det är orättvis fördelning av resurser kan ledaren 

svara att det bara råkade bli så när materialet fördelades men att grupperna 

kan förhandla och byta resurser med varandra. De kan också få köpa material 

för den ”inkomst” de fått vid försäljningen av kedjorna (vilket justeras i 

sammanställningen). 
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Steg 2 

Nu får grupperna  ca 15 minuter för att förhandla om material, tillverka och 

sälja kedjor 

Därefter berättar läraren att eftersom det nu finns så många kedjor av bra 

kvalitet på världsmarknaden har priset sjunkit till 30 kr per kedja med fem 

länkar. 

 

Steg 3 

Efter ytterligare fem minuter berättar ledaren att det nu finns så många 

kedjor på marknaden att priset fallit till tio kronor för ”vanliga” kedjor i svart-

vitt, kedjor av färgat papper är det fortfarande efterfrågan på så de säljs för 

50 kr. 

 Steg 4 

Efter ytterligare fem minuter tillkännager ledaren att en ny teknologi har 

utvecklats, som ger produkten en överlägsen kvalitet, häftapparaten. Man 

kan nu häfta ihop länkarna istället för att limma dem. Kedjorna som är 

häftade säljs för nuvarande pris + 150 kr per kedja (svart-vit 160 kr, färgad 

200 kr). 

Det finns fem häftapparater och de kan köpas av ledaren. Priset för en 

häftapparat sätts så högt att vara de grupper som tjänat mest på försäljningen 

kan köpa en sådan. 

Steg 5 

När häftapparaterna sålts, låter ledaren grupperna arbeta under ytterligare 

fem eller 10 minuter. Övningen avbryts därefter och var grupp får se efter vad 

de tjänat. 

 
Diskussionsfrågor 

Gruppen får diskutera följande frågor, ledaren försöker dra paralleller med den 
globala handelssituationen: 
Vilka grupper tjänade mest? Vilka tjänade minst? Varför? 
Vilka varor bytte man bort eller bytte till sig? 
Vilken arbetsfördelning (ömsesidigt beroende) uppstod i grupperna? 
Samarbetade några av grupperna med varandra? 
Vilken blev följden av de fallande världsmarknadspriserna för de ”rika” och för de 
”fattiga” grupperna? 
Vilka grupper kunde köpa den nya teknologin (häftapparater)? 
Hur kom det sig att den nya teknologin gjorde de redan rika grupperna ännu 
rikare, medan de fattiga grupperna blev ännu fattigare? 
 
Litteratur och länkar 

Att undervisa för utveckling, Susan Fountain, Studentlitteratur 
www.fairtrade.se 
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