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NEDRUSTNING - ØVELSE I

Tid: 30 - 60  min.
Antall deltagere: 10 +
Mål: Å lære nedrustningsproblematikk når det gjelder tillit og kommunikasjon.
Utstyr: En tavle/flippover og ett rom per lag, samt noe å skrive med
Tips: Gjøres før teorien presenteres.

Beskrivelse: 
Gruppa deles inn i to og to lag. Hvert lag bør ikke ha mer enn ti personer. Det trengs en underviser/leder per to 
lag. Før spillet begynner får deltakerne følgende beskjeder:
• Poenget med denne leken er å få poeng.
• Leken består av syv runder.
• I hver runde skal laget ditt bestemme seg for å ruste opp eller ikke. Første runde får man ti minutter til å  
 bestemme seg, de neste rundene får man fem minutter.
• Avgjørelsene i laget bør tas gjennom konsensus. Hvis dette ikke er mulig, tas avgjørelsen gjennom   
 avstemning.
• Hvis ditt lag ruster opp, og det andre laget også ruster opp, får begge lag -3 poeng.
• Hvis ditt lag ruster opp, og det andre laget ikke ruster opp, får ditt lag 5 poeng.
• Hvis ingen av lagene ruster opp, får begge lagene 3 poeng.
• Hvis ditt lag ikke ruster opp, og det andre laget ruster opp, får ditt lag -5 poeng.
• Etter den tredje runden er det mulig å forhandle etter hver runde. Hvert lag velger én representant som  
 forhandler for laget hele spillet (man kan ikke skifte ut forhandleren underveis).
  Man må ikke forhandle om man ikke vil.

Kommentar til underviseren: 
I denne leken vil det mest lønnsomme være å ruste opp så sant motparten ikke gjør det. Man taper mange poeng 
på å ikke ruste opp hvis motparten ruster opp. Sett av tid til å snakke om øvelsen etterpå, og hvordan spillerne 
tenkte.

NEDRUSTNING - ØVELSE II

Tid: 20 - 40 min.
Antall deltagere: 10+
Mål: Å øve seg i å tenke kritisk når det gjelder sikkerhets- og opp-/nedrustningsspørsmål.
Tips: Gjøres etter at teorien er presentert.

Beskrivelse: 
Gruppa deles inn i de samme lagene. Hvert lag diskuterer reglene og premissene i øvelse 1, og noterer ned 
forslag til hvordan man kan unngå å havne i rustningsfella. Følgende spørsmål kan hjelpe dem på vei:
• Hvilke regler/premisser bidrar til at man velger å ruste opp? Likner disse reglene på virkeligheten?
• Hvilke muligheter har lagene for å bygge opp tillit til hverandre? 
 Hvordan kan mulighetene for tillitsbygging forbedres?
• Hvordan ville det endret tillitsforholdet om land A begynner å handle med land B? 
 Kan opprettelsen av diplomatiske forbindelser bidra til tillitsbygging?
• Hvordan burde tallverdiene i øvelsen se ut? Hvorfor?

Gruppene forteller så i plenum hva de har kommet frem til. Plenumsdiskusjon.


