Hukkaputki
Storyn om att välja -intro Lektion

Vilka teman behandlas i spelet?

Vad är Hukkaputki?
Anvisningar för spelandet i början av spelet
En spelgång dröjer ungefär 7–8 min
Inga nedladdningar, en rak länk:
nuortenlinkki.fi/hukkaputki

energidrycker snus alkohol cannabis
socialt tryck (snus, alkohol)
mobbning mental hälsa (skärning,
ångest, panikattacker)
hjälpsökning

Spelets idé

Spelets centralaste FIGURER

En ungdom gör val i bekanta och vardagliga
situationer. Berättelsen avancerar beroende
av ungdomens val. Spelet erbjuder
information, men
tyngdpunkten är att
Målsättningen med
stanna och dryfta
situationer, där dessa val
Intro lektionen är att
skall göras.
fundera kring vad val
är, vad som påverkar
Varför tänker jag så?
valsituationen och
Vilka följder har valen för
vilka följder valen
mig själv och för andra?

Krisu: spelarens bästa kompis som har
svårigheter. Krisu mobbas, och hen skolkar
från skolan. Illamående och att tala om för
en pålitlig vuxen då man inte mår bra är
spelets bärande tema.

har.

Vilma: en kompis, som köper energidryck.
Emil: en kompis, som är intresserad av snus.
Äldre ungdomar i parken: röker cannabis
och dricker öl.
Krisun mamma: lönar det sig att berätta för
föräldrarna

Eleverna spelar först själva igenom spelet. Ifall det inte FINNS tillräckligt tabletter
eller telefoner så går det också att spela parvis och sedan byta par inför andra gången.
Tankeväckare:
1. Vad kommer du främst ihåg från spelet?
2. Vem försökte köpa snus från kiosken? Eller energidricka?
3. Drack Krisu sin mammas likör i någons spel?

Eleverna spelar tillsammans med ett par.
Anteckna på tavlan nedanstående frågor till eleverna att fundera på
medan de spelar. Efter spelet diskuteras tillsammans:

Det lönar
det sig förstås att
tala om det
som väcker tankar!

1. Hurudana val finns med i spelet?
2. Vad påverkar ungdomars beslut kring att t.ex. reta eller använda snus?
3. Kan man tala med sina föräldrar om temat i spelet?
(Man kan uppmuntra eleverna till att spela spelet tillsammans med föräldrarna hemma)

Vi kommer at
fortsätta med tet
mat
på Storyn om
att välja tillfäll
et!

