
 
 
 
 
Hej, 
 
Att spela spel är ett effektivt sätt att bekanta sig med de komplexa frågorna kring nutida ut-
vecklingssamarbete och globalt ansvar. För att hjälpa församlingar, skolor och föreningar att 
behandla ämnet har Finska Missionssällskapet utarbetat ett spel, Tillsammans i världen, med 
utvecklingssamarbete, global rättvisa och vårt ansvar som tema.  
 
Här följer mera information om Finska Missionssällskapets spel Tillsammans i världen. 
 
Kort om spelet:  I Tillsammans i världen bekantar vi oss med nutida utvecklingssamarbete. 

Målet är att tillsammans fundera hur vi kan göra världen bättre. Spelet har 
fyra teman: vatten, utbildning, mänskliga rättigheter och hälsovård. Spelarna 
samlar på sig information om sitt tema via spelet eller använder sådant som 
de känner till från förr. Dessutom samlar spelarna ”resurser” – röda, blå och 
gula slantar – under spelets gång. I spelets slutskede köper de sedan med 
sina resurser sådana projekt, arbetare och byggnader som hjälper männi-
skorna i det fiktiva landet. Som avslutning samlas hela gruppen och bygger 
upp en idealvärld med sitt kunnande och sina tillgångar. Spelarna jobbar 
hela tiden tillsammans, först i par, sedan i smågrupper och till sist med hela 
klassen som en enda stor grupp.  

Målgrupp:  Ungdomar i högstadie-och gymnasieåldern, eventuellt lågstadieelever i 
årskurs 5–6. Spelet lämpar sig således också för konfirmander.  

Mål: Spelets huvudsakliga fokus ligger på att bekämpa fattigdom och främja 
samhällelig utveckling och välmående. Avsikten är att spelarna: 
- kommer tillinsikt om orsakerna till fattigdom  
- förstår hur fattigdomen påverkar den enskilda individen, samhället och 

världen 
- kommer till insikt om hur alla kan vara med och bekämpa fattigdom  
- bekantar sig med Finska Missionssällskapets arbete utomlands och hur 

sällskapet arbetar för att minska fattigdom  
- lär sig mera om spelets fyra delteman vatten, hälsovård, utbildning och 

mänskliga rättigheter  
- uppmuntras att fundera över sin plats i världen och sitt globala ansvar  
- reflekterar över hur man kan använda sina tillgångar på ett sunt sätt  
- lär sig samarbeta med olika människor och inser vikten av samarbete 

Utrymme: Spelet fungerar bäst om det genomförs i en sal på ca 80–100 m2 till exempel 
en församlingssal, en gymnastiksal eller en festsal. Det behövs också 6–12 
bord, beroende på bordens storlek.  

Så går det till: Under en spelomgång får ungdomarna först arbeta självständigt/parvist och 
sedan dela med sig av resultaten från det självständiga arbetet genom att 
diskutera och tillsammans bygga en bättre värld. Det självständiga arbetet 
berör antingen Asien, Afrika eller Sydamerika. Uppgifterna utförs kring bord 
med spelplaner. Spelredskapen är spelkort, tärningar, mynt, figurer för att 



bygga upp den fiktiva världen samt roll-ups. En idealisk gruppstorlek är 24 
ungdomar och då får de jobba parvis. Om gruppen är större, bildar man 
grupper på tre eller t.o.m. fyra personer. En omgång räcker ca 50 minuter 
men en dubbellektion ger ungdomarna möjlighet att fördjupa sig i ämnet.  

Personal: Det är församlingens egna anställda som genomför spelet tillsammans med 
eleverna och deras lärare. Ifall församlingen inte tidigare har använt spelet 
ingår det i hyran av spelet att en anställd från Finska Missionssällskapet 
skolar upp församlingens personal i hur spelet fungerar. Församlingen 
behöver reservera tre personer som hjälper till under spelets gång. En av 
dessa är huvudansvarig för spelandet. Ifall de övriga medhjälparna inte har 
möjlighet att delta i den skolning som ges av Missionssällskapet är det den 
huvudansvariga som skolar upp dessa.  

Före & efter: Uppbyggnad och nedmontering av spelrekvisitan räcker ca 2–3 timmar. De 
som hjälper till att genomföra spelet rekommenderas vara med redan i upp-
byggnadsskedet för att få en överblick över spelet. 

Marknadsföring: Församlingen ansvarar för att informera skolor och andra möjliga intresse-
rade om möjligheten att boka en speltid och samarbetar eventuellt med 
närliggande församlingar. Vid behov kan Finska Missionssällskapet bistå 
med marknadsföringen.  

Bokning av grupper:Församlingen ansvarar för bokningen av grupper. Kom ihåg att reservera 
tillräckligt med tid mellan grupperna så att det blir tid för återhämtning och 
återställning av spelet. Det lönar sig att göra en noggrann tidtabell och 
bokningslista. Församlingen rapporterar antalet grupper, antal deltagare per 
grupp samt totalantalet deltagare till Finska Missionssällskapet. 

Pris: Priset för att hyra spelet är 250 €/vecka. Då ingår, förutom själva spelet med 
dess delar, också postningskostnader samt inskolningen. Om församlingen 
har möjlighet att själv hämta och/eller returnera spelet från/till Helsingfors 
eller bokar spelet tillsammans med en annan församling sjunker priset.  

Ta kontakt med Missionssällskapets koordinator för barn-och ungdomsverksamhet om ni har 
frågor om spelet eller blev intresserade av att spela det hos er!  

 

 


