My Space,
Not Yours! -kortspelets
regler

My Space, Not Yours- kortleken är avsedd
bland annat för att behandla känslomässiga
färdigheter hos ungdomar gällande sexuella
trakasserier och våld. Kortleken kan
användas både i stora grupper och i
individuella diskussioner.
Kortleken är formade av frivilliga ungdomar i
My Space, Not Yours! - projektet.
Kortleken har 30 kort: 15 rosa diskussionskort
och 15 blåa aktivitetskort.
Avsikten med frågekorten är att väcka
diskussion och tankar. Aktivitetskorten har
med sina teman en målsättning att få
gruppen eller individen att forma ett resultat
eller slutprodukt. Det kan uttryckas i form av
tex. drama, bildkonst, musik eller ordkonst.
Slutprodukten kan vara t.ex. en affisch, en
video, en morgonsamling eller ett skådespel.

Aktivitetskorten kan även användas för att
väcka diskussion. Man kan använda korten
på många sätt.
Här presenterar vi några exempel.

För grupper:

1. Korten delas jämt mellan deltagarna. Även
handledaren skall delta. Alla svarar på frågor
turvist, och de individuella svaren kan även
diskuteras gemensamt.
2. Korten kan även delas ut direkt till
grupper eller par, för diskussion eller för
gemensamma aktiviteter. Grupperna eller
paren kan sedan presentera sina resultat i
den form de själv önskar för de andra
deltagare.
3. Korten kan även delas så att varje
deltagare får ett eget kort. Var och en får
sedan skapa någonting av det, genom att
skriva, måla eller t.ex. skapa en tecknad serie.

Individuellt:
Man kan välja ut ett lämpligt antal kort, t.ex.
enligt tema, som underlag för diskussion.
Det viktigaste är att visa ett genuint intresse
för deltagarnas känslor, tankar och
upplevelser. Handledarens roll att leda
diskussionen med tilläggsfrågor och hjälpa
deltagaren att fundera över saken ur olika
synvinklar.
Vi önskar er givande diskussioner med
hjälp av korten!
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