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Handledning

● Instruktioner● Värdegrundsfrågor
● Fördjupningsfrågor

”VAD TYCKER DU?” är en  

kortlek med fråge-
ställningar om lagets och 

föreningens värdegrund. 

Korten triggar till 

lite besvärliga diskussioner med 

kompisarna om hur man ska tänka och 

lösa olika situationer kring idrotten.

LEDAREN LÄSER KORTEN för att få igång ett 

samtal med laget eller gruppen.  

Deltagarna svarar utifrån sina upplevel-

ser och tankar. Oftast finns det inga svar 

som är rätt eller fel – det är disksussio-

nen som är det väsentliga.

GRÖNA KORT INNEHÅLLER infomation och 

instruktioner, de blå korten är värde-

grundsfrågor och de röda är fördjup-

ningsfrågor.Lycka till! 
RF-SISU Småland

www.rfsisu.se/smaland

IDROTTEN GÖR SMÅLAND
STARKARE

50 diskussionsfrågor

om föreningens värdegrund
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”VAD TYCKER DU?” är en kortlek med frågeställningar om 
lagets och föreningens värdegrund. Syftet med kortleken 
är att lag och grupper inom barn- och ungdomsidrotten 
tillsammans ska diskutera lite besvärliga frågor, utifrån egna 
upplevelser och tankar. Kort sagt, ett bra och enkelt sätt för en 
idrottsförening att arbeta med sin värdegrund.

För att få en god effekt har vi formulerat en handledning,  
för dig som ska använda kortleken.

• Bli trygg med materialet, och läs introduktionskorten (gröna kort). Det krävs tid för 
dig som ledare att sätta sig in i kortleken innan du börjar använda den i laget eller 
träningsgruppen. Kontakta din idrottkonsulent om du vill ha stöd.

• Kontakta gärna styrelsen som kan ta beslut om att föreningen ska arbeta med sin 
värdegrund och och kortleken.

• Ni avgör själva till vilken ålder man använder ”VAD TYCKER DU?”. 
Men den är mer anpassad för 12 år och uppåt.

• Arbetet med kortleken kan rapporteras som folkbildning. Kontakta föreningens 
idrottskonsulent för mer information.

• I en lärgrupp finns ingen uttalad expert, utan kunskapen finns i gruppen genom 
den erfarenhet som finns där. För att göra det möjligt att alla ska få ta del av den 
erfarenheten krävs det att deltagarna känner sig hörda, sedda och respekterade. 
En lämplig gruppstorlek är 6-9 personer, max. Då är förutsättningarna goda för 
meningsutbyte, gemenskap och delaktighet.

Kontakt – RF-SISU Småland
HEMSIDA: rfsisu.se/smaland
E-POST: smaland@rfsisu.se
TFN (VXL): 036-34 54 00

Kortleken innehåller fyra 
sorters kort:
Gröna kort är instruktioner
Blå kort är 
värdegrundsfrågor
Röda kort är 
fördjupningsfrågor
Grå kort är information från 
RF-SISU Småland
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