Spel: Tellus 2 - demo
Skrivet och skapat av Mikael Segedi, Robert Wagman.
Hur spelas spelet?
En person (spelledaren) ska läsa upp detta dokument, till en grupp personer som ska spela
spelet. Uppenbarligen får inte spelarna titta på pappret. Spelarna representerar politiker som
ska ta beslut åt sitt land ”Svealand”. Dessa beslut ska tas gemensamt mellan spelarna.
Speledaren börjar med att läsa ifrån första situationen (A.). Där efter läser spelledaren upp
vilka valmöjligheter spelarna har att välja mellan. Valen är numrerade. Varje valmöjlighet har
en kod i slutet av meningen (exempelvis (B1)) som visar var spelledaren ska fortsätta nästa
företeelse. Spelledaren får inte glömma att läsa upp för spelarna stycket ”Ert land”.
Ert land:
Just nu har landet en god ekonomi. En av era största exportvaror är vapen, kaffe och bomull.
Dessa varor är viktiga för Svealands ekonomi. Skulle exporten förhindras för dessa varor,
kommer ekonomin i landet falla.
A.
Ert land (Svealand) säljer vapen till ett land som heter Gurana. Gurana säljer vidare dessa
vapen till sitt granland Nya Karma, som är i krig med sitt grannland Kafot. Gurana är också
granne med Kafot. Ert land är neutrala och har ingen konflikt med något av dessa länder.
Under senaste tiden har protester uppkommit i Svealand. Protesterna handlar om Svealands
vapen export. Medborgarna protesterar att Svealands vapen går till ett land som är i krig
genom Gurana. Ni vill fortsätta sälja för att inte hamna i kris, men samtidigt inte göra folket
sura.
1. Fortsätter sälja vapen. (B1)
2. Sluta sälja vapen. (B2)

B1
Ni fortsätter sälja vapen, och Svealands ekonomi håller sig i skick. Men media tar upp den här
konflikten, och talar ut om att Svealand inte har några planer på att lägga ner exporten. Kafot
får reda på att vapen som säljs till deras fiender (Nya Karma) kommer från ert land. Kafot
hotar då med att hindra er export på bomull till andra länder, för vägarna ut till andra länder
går genom Kafot. Svealand har inte råd att förlora transportvägen för det skulle leda till att de
hamnar i en ekonomisk kris som de försöker hindra och inte häller gå i krig med Kafot. Ni har
fått ett erbjudande från Kafot att de kommer ignorera försäljningen om ni säljer er kärnteknik.
1. Sluta sälja vapen. (B2)
2. Fortsätter sälja vapen, samt att börja förhandlingen av kärnteknik med Kafot. (C1)
3. Ignorera Kafots hot, och fortsätter sälja vapen. (C2)
B2

Nu är ni i en ekonomisk kris. Det finns fem beslut som ni har kommit fram till, som kan lindra
ert lands ekonomi.
1. Ta ett lån från Världsbanken. (D1)
2. Ta tillbaka ett lån från flera U-länder. (D3)
3. Dra ner på olika verksamheter. (D4)
4. Säljer kärnteknik till Kafot. (C1)
5. Försöker öka försäljningen på bomull och kaffe. (D5)
(Spelarna kan inte välja mellan val, som redan har valts 1 gång tidigare)

C1
Allt flyter på normalt, och Svealand börjar förhandla med Kafot om försäljningen av
kärnteknik. Media drar upp denna händelse, och Nya Karma svarar med att de inte accepterar
försäljningen och hotar med att blockera en av era handelsvägar som används för exportering
av kaffe. Ni har kommit fram till två lösningar utav problemet:
1. Avbryter förhandlingarna med Kafot. (C2)
2. Drar historia om att ”Kofot inte kommer använda det till krig utan kärnkraftverk.” (C3)
C2
Kafot blockerar en av er viktiga handelsvägar där ni exporterar bomull. Er ekonomi sätts på
spel. Och ni hamnar i ekonomisk kris. Ni kunde inte undvika blockaden, så nu tittar ni på
andra lösningar för er ekonomi.
(Spelaren får välja mellan valen som finns i B2)
C3
Nya Karma blockerar en av er viktiga handelsvägar där ni exporterar kaffe. Er ekonomi sätts
på spel. Och ni hamnar i ekonomisk kris. Ni kunde inte undvika blockaden, så nu tittar ni på
andra lösningar för er ekonomi.
(Spelaren får välja mellan valen som finns i B2)

D1
Världsbanken vägrar att ge er lån, för de anser att ert land inte är lämpliga. Ert land suckar
men biter ihop och får tänka över de andra alternativen:
(Spelaren får välja mellan valen som finns i B2)
D3
Ni kräver tillbaka lån från U-länder som redan är i kris. Median tar upp att U-länderna inte har
pengar som kan användas för att betala tillbaka lånen, och blir själva tvungna att ta fler lån
från världsbanken, som godkänns. Ni resonerar nu om denna händelse ligger på ert bord.

1. Ignorera detta problem. (E1)
2. Försöker lösa problemet, genom att själva ta detta lån från U-länderna(E2)
D4
Nu sitter ni ner och planera på att dra ner olika verksamheter. Ni har kollat igenom vilka
utgifter som kostar mest. Landets sjukvård och skola är det som tar mest pengar.
1. Drar ner på sjukvården (F1)
2. Drar ner på skola (F2)
3. Drar ner på både skola och sjukvård. (F3)
D5
Ni lyckades hitta en ny marknad för bomullsexploateringen men inte tillräckligt för att livnära
på det. Kaffe blir fiasko, efterfrågan finns inte. Ekonomin blir fortfarande svag, och ni måste
ta ett nytt beslut för att rädda ert lands ekonomi.
(Spelarna får försätta med att välja valen ifrån B2)

E1
Svealand ignorera detta problem. Plötsligt sker det en terror attack i er centrala huvudstad. En
full buss exploderar mitt i rusningstrafik. Ett 40-tal människor dör, och ett 20-tal skadas i
terrorattacken. Genom media erkänner en terrororganisation, att det är som står för attackerna
i er huvudstad.
Det visar sig att terrororganisationen är verksamma i U-länderna, som var tvungna att betala
tillbaka sina lån. Ni kan inte ignorera detta problem, och kommit fram till två lösningar.
1. Gå i krig med alla dessa U-länder som man tog tillbaka lån från. (B2)
2. Förhandla med ett annat U-land, som inte har blivit tvingat att betala lån. Om att U-landet
ska gå in i kriget med dom andra U-länderna, där terrororganisationen har sin verksamhet, och
utrusta dom med gratis vapen ifrån Svealand. (B2)

E2
Ni fick lånet ifrån världsbanken. Men detta är bara en tillfällig lösning. Ni måste fortfarande
hitta en lösning till Svealands ekonomiska problem.
(Spelarna får försätta med att välja valen ifrån B2)

F1
Precis när ni drar ner på landets sjukvård, kommer förfrågan från flera företag i Svealand att
de vill bedriva sjukvård i ert land. Det positiva är att landet inte behöver stå för kostnaden,
men en del människor kommer inte ha råd med vården.

1. Acceptera företagens förfrågan
2. Nekar företagens förfrågan
DEMO SLUTAR
F2
Skolorna har blivit nerdragna och folket är sura. ”hur kan politikerna göra så, utbildningen är
viktig”. Nu känner ni att det behövs förklara varför skolorna har dragits ner.
1. Säger sanningen att p.g.a. den dåliga exporten så har ekonomin blivit sämre
2. Ljuger, och skyller på en etisk minoritet att det kostar samhället för mycket.
3. Säger att skolorna är dåligt organiserade, så det behövs en ny organisation. Och detta sätt är
en bra början.
DEMO SLUTAR
F3
Nu när sjukvården och skola har dragits ner, flyttar fler och fler medborgare från ert land,
vilket bidrar att landet hamnar i svårare sits. Nu måste ert land hitta en ny strategi för att
behålla folket i ert land.
1. Låser gränserna, och håller medborgarna som fångar.
2. Sänker skatten på alkohol som är den högsta utav alla.
DEMO SLUTAR
Efterdiskussion
Målet med efterdiskussion är att eleverna får en verklighetsuppfattning på politik samt kunna
koppla valen till riktiga händelser i världen. Detta kan genomföras med dessa frågor nedan
eller själv dra egna frågor, och låta eleverna ställa frågor. Lärandet kommer in i
efterdiskussionen genom att koppla valen till verkligheten.
Hur löste ni problemen?
Fick alla komma till tals?
Kan ni reflektera frågorna till riktiga konflikter?
Vad tror ni att gruppen har för politiskt system?
Om ni gjorde andra val, hur skulle det ha slutat då?

