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Denna metodbok om photovoice bygger på de er-

farenheter vi, Maria Warne och Katja Gillander

Gådin, båda på Mittuniversitetet, gjorde inom

forskningsprojektet Ungas Hälsosamma Utveckling

som genomfördes i Östersunds kommun 2009-

2012.

Regeringen hade uppmärksammat att barns och

ungdomars hälsa försämrats de senaste decennierna

och gav Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att för-

dela 50 miljoner på sex kommuner för att utveckla

det sektorsövergripande hälsofrämjande arbetet för

barn och ungdomar. Projektet i Östersunds

kommun placerades under Barn- och utbildnings-

nämnden i samarbete med Mittuniversitetet. Fram-

tagandet av denna metodbok har finansierats

genom projektmedlen från Statens folkhälsoin-

stitut.

En viktig del i ett hälsofrämjande arbete är del-

aktighet. Människors hälsa och välbefinnande är

starkt kopplat till möjligheter att vara delaktiga och

ha inflytande över sin situation. Skolan har ett upp-

drag att gör det möjligt för eleverna att ha infly-

tande över sitt skolarbete och sin skolmiljö.

Photovoice, den metod som beskrivs i denna bok,

kan användas för att öka människors delaktighet

och kunskap om demokratiska processer.

I utarbetandet av metodboken tog vi hjälp av en

referensgrupp med erfarenhet från arbete med barn

och ungdomar i förskola och skola. De personer

som ingick i referensgruppen var:, Mathias Larsson,

IT- utvecklare barn- och utbildningsförvaltningen i

Östersunds kommun, Monica Andersson, Skol-

datateket och Helena Fredriksson, IT- pedagogik

båda på AV-Media Jämtlands län, Kristen Snyder

docent i pedagogik, Institutionen för utbildnings-

vetenskap, Mittuniversitetet och Ralph Tjernström,

rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten,

Vi vill rikta ett stort tack till referensgruppen för

ovärderliga synpunkter på text och utformning.

Tack också till elever på Birka folkhögskola och

övriga som fotograferat för hjälp med illustratio-

nerna.

Utan de elever och lärare som deltog i projektet

och som då fanns på Gymnasieförbundets skola

Wargentin hade inte projektet kunnat genomföras

och denna metodbok hade inte blivit skriven.

Många elever deltog i projektet för att de trodde att

det kunde bidra till att utveckla skolan.

Photovoiceprojektet har resulterat i två vetenskap-

liga artiklar:

Photovoice: an opportunity and challenge for

students' genuine participation.[1]

Promoting an Equal and Healthy Environment:

Swedish Students’ View of Daily Life at School.[2]

Maria Warne har ansvarat för text, bilder och

framtagandet av denna metodbok. Vår förhoppning

1. FÖRORD
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är att du eller ni som arbetar med barn och ungdo-

mar ska finna materialet och metoden användbar.

Maria Warne, doktorand i hälsovetenskap, In-

stitutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet

Campus Östersund

Katja Gillander Gådin, docent i folkhälsoveten-

skap, Institutionen för hälsovetenskap, Mittuni-

versitetet Campus Sundsvall och forskningsledare

i UHU-projektet.
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Den här handboken beskriver en metod där barn

och unga görs delaktiga i frågor som de är berörda

av. Du kan välja hur du vill läsa handboken – om

du vill ta del av den teoretiska bakgrunden först

eller gå direkt till genomförandet. Det första sättet

låter dig ta del av vad som ligger bakom metoden

photovoice. Det andra sättet är att gå direkt till

Genomförande på s. 17, läsa om metoden och

kanske prova att genomföra den. Sist i handboken

finns några exempel från vårt forskningsarbete

som kan vara till inspiration och hjälp för att få en

tydligare bild av en photovoiceprocess tillsammans

med elever.

2.1 SKOLANS UPPDRAG KRINGDELAKTIGHET OCH HÄLSA
Photovoice är en metod för att möjliggöra och stär-

ka människors delaktighet och inflytande i frågor

de är berörda av, i det här fallet unga. Metoden ger

också goda möjligheter att arbeta med ämnesöver-

gripande frågor såsom hälso- och miljöfrågor. Våra

erfarenheter kommer från ett forskningsprojekt som

genomfördes på en gymnasieskola under läsåret

2009/2010 men metoden kan tillämpas i en mängd

olika situationer.

Det finns ett antal lagar och styrdokument som

skolan har att följa som knyter an till delaktighet

och hälsa. Barnkonventionen, skollagen, läroplaner-

na och arbetsmiljölagarna är de viktigaste.

2.1.1 Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter är ett

övergripande dokument som Sverige ratificerade

1990. I Sverige är detta dokument ingen lag men

vårt land har förbundit sig att folkrättsligt genom-

föra och förverkliga konventionen. FN:s barnrätts-

kommitté utvärderar ländernas arbete vart femte år

och utvärderingen grundar sig på varje lands

förutsättningar att leva upp till konventionen.

Grundparagraferna är:

Artikel 2 – Barnets rätt att inte diskrimineras.

Artikel 3 – Barnets bästa i alla beslut som rör

barn.

Artikel 6 – Barnets rätt till liv, överlevnad och

utveckling.

Artikel 12 – Barnets rätt att säga sin mening

och få den respekterad.

Genom barnkonventionens tolfte artikel har Sve-

rige därmed åtagit sig att ha strukturer för att sä-

kerställa att barn och ungdomar kommer till tals.

[3]

2. INTRODUKTION
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2.1.2 Skollagen
Sverige fick en ny skollag 20101 som är tydlig när

det gäller barn och ungas inflytande över undervis-

ningen och i frågor av gemensamt intresse. Det ska

finnas former i skolan som möjliggör detta. I Skol-

lagen 9 § anges att barn och elever ska ges infly-

tande över sin utbildning och stimuleras att ta aktiv

del i skolans utvecklingsarbete. Skolorna ska stödja

och underlätta elevernas inflytande och anpassa det

till deras ålder. I den nya skollagen finns också tyd-

ligare skrivningar kring skolans uppdrag att med fo-

kus på hälsa stödja eleverna i deras utveckling mot

kunskapsmålen. Elevhälsans arbete ska rymma både

förebyggande och främjande insatser samt generella

insatser som rör elevernas arbetsmiljö och skolans

värdegrundsarbete. En studie som genomförts av

Björn Ahlström vid Umeå Universitet visar att

tyngdpunkten i skolornas elevhälsoarbete ligger på

elevernas ohälsa och problem istället för på hälsa

och hur denna kan främjas främjas för att öka

möjligheterna att nå kunskapsmålen. [4]

2.1.3 Läroplanerna
Den svenska skolan vilar på demokratins grund och

i de nya läroplanerna Lgr 11 och Gy 11 beskrivs

verksamheternas mål för normer och värden. Lä-

raren ska svara för att alla elever får ett reellt infly-

tande gällande arbetssätt och undervisning och även

förbereda dem för delaktighet och medansvar och

för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett

demokratiskt samhälle. Skolan ska också sträva efter

att vara en levande, social och trygg miljö som ger

lust och vilja att lära. Strävan ska vara att skapa goda

betingelser för bildning, tänkande och kunskapsut-

veckling.[5]

2.1.4 Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljölagen2 och dess författningssamling

(AFS)3 gäller för grund- och gymnasieskolan men

inte på fritidshem eller för barn i förskolan. Skolor

är skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljö-

arbete utifrån dessa lagar. Arbetet ska syfta till att

förebygga risker och åtgärda brister. Arbetsmiljöar-

betet för personal och elever i skolan omfattar såväl

den fysiska som den psykosociala miljön. Från 7 års

ålder har eleverna rätt att medverka i skolans ar-

betsmiljöarbete genom att vara med och utse elev-

skyddsombud som ska bjudas in i arbetsmiljöarbetet

på i stort samma villkor som personalens skydds-

ombud. Skolledningen ska aktivt uppmana eleverna

att utse elevskyddsombud och medverka till att in-

formation sprids om vem eller vilka som innehar

den rollen. Mer information om arbetsmiljöarbete

finns på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se.

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns tyd-

liga krav i olika styrdokument för att arbeta med

delaktighet, inflytande och för att främja en trygg

och hälsosam miljö i förskola och skola men, som

1 Skollag (2010:800)
2 Arbetsmiljölagen 1977:1160
3 AFS http://www.av.se/lagochratt/afs/
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presenteras längre fram, finns det också många and-

ra vinster med detta arbete.

Uppdraget att främja lärande förutsätter en aktiv

diskussion om kunskapsbegrepp och hur kunskaps-

utveckling sker. Delaktighet och inflytande har star-

ka samband med hälsa och välbefinnande för den

enskilde men också för verksamheten som helhet.

En hög grad av delaktighet och inflytande har visat

sig leda till en lägre grad av mobbning och utslag-

ning. En verksamhet som arbetar med photovoice

kan både involvera eleverna i ett aktivt arbetsmiljö-

arbete och använda metoden för att förbereda ele-

verna för ett demokratiskt samhälle.

2.2 HUR KAN HANDBOKEN ANVÄNDAS?
Våra erfarenheter är gjorda inom skolan men flerta-

let av de forskningsstudier som tidigare har genom-

förts av photovoice har gällt forskningsprojekt

utanför skolan, i verksamheter som är frivilligt att

delta i. Vi tror därför att denna handbok även kan

användas inom en fritidsverksamhet eller annan

frivillig verksamhet. Handboken domineras av våra

erfarenheter från vårt forskningsprojekt om photo-

voice i skolan, men vi har också kompletterat med

annan forskning och andra erfarenheter.

2.3 PHOTOVOICE – HISTORIK
Caroline C. Wang och Ann Burris[6] utvecklade

photovoice som en deltagarorienterad aktionsforsk-

ningsmetod i mitten av nittiotalet. Inledningsvis

genomfördes en studie där kvinnor på den kinesiska

landsbygden genom att fotografera fick identifiera

vad de tyckte var viktiga hälsofrågor, föra dialog

med varandra kring dessa hälsoaspekter och sedan

vända sig till beslutsfattare. Grunden för metodens

utveckling ligger i Paulo Freires kritiska pedagogik,

feministisk teori och något som kallas community

photography. Freire var professor i pedagogik och

genomförde ett stort arbete mot analfabetism i

Latinamerika. Han har blivit känd för sin tro på

människors förmåga och inneboende kraft att ta till

sig kunskap, kritiskt reflektera och utifrån nya in-

sikter förändra sin situation.

Community photography är en metod där icke

professionella fotograferar och ställer samman bilder

för att tillsammans berätta eller visa något som avser

att skapa förändring. Syftet är också att skapa en

motvikt till stereotypa och massproducerade bilder

som inte har så mycket med människors verklighet

att göra.

Photovoice har sedan nittiotalet använts både in-

om forskning och i praktiskt hälsofrämjande arbete,

framför allt tillsammans med grupper som är

underrepresenterade i samhället, stigmatiserade eller

av olika orsaker inte kommer till tals. Photovoice

syftar också till att stärka människors empower-

ment. Empowerment som begrepp används oftast

oöversatt och utifrån olika betydelser. Inom photo-

voice avses att människor har förutsättningar att

identifiera och uttrycka det som är angeläget för

dem och en möjlighet att påverka sin situation.
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Empowerment är en process och ibland översätts

det med maktmobilisering.

Några exempel på photovoiceprojekt är:

• I West Contra Costa County i Kanada

genomfördes en photovoicestudie som syf-

tade till att främja yngre ungdomars sociala

aktivitet och delaktighet i samhället. Stu-

dien pågick i 9 månader och resultatet var

att tonåringarna engagerades i aktiviteter

för att förbättra skolförhållandena. Pro-

grammet främjande också elevernas empo-

werment. [7]

• I North Carolina i USA genomfördes en

photovoicestudie med avsikt att studera hur

immigration påverkar livskvaliteten för

latinamerikanska högstadieelever.

Deltagarna var unga pojkar och studien

pågick under ett år. Resultatet visade att

projektet engagerade pojkarna att förbättra

skolförhållandena, ökade förståelsen av

deras behov och resurser samt främjade in-

dividuell empowerment.[8]

• I Baltimore i USA genomfördes en

interventionsstudie som syftade till att

studera hur läroplaner och skolprogram

fungerade för att engagera eleverna i pho-

tovoice. Deltagarna var elever från lågin-

Fot
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komsthem. Resultatet visade att photovoice

engagerade eleverna i att arbeta för bättre

skolförhållanden och främjade deras empo-

werment.[9]

Det finns många fler exempel och den som är in-

tresserad kan enkelt söka på photovoice på webben

eller titta på Youtube-filmer där metoden beskrivs.

Eftersom photovoice har en grund i kritisk

pedagogik innebär det ett annorlunda förhållnings-

sätt än vad som traditionellt sett används inom både

undervisning och arbete med hälsofrågor. I kapitlet

som följer beskriver vi kort dessa utgångspunkter.
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3.1 DELAKTIGHET
I allt högre utsträckning efterfrågas barn och ungas

delaktighet och inflytande i frågor som berör dem.

Begreppen delaktighet och inflytande används

ibland växelvis och synonymt med engelskans par-

ticipation. Inom skolan används mestadels begrep-

pet inflytande medan participation används mer om

aktivt deltagande (taking part).

Delaktighet kan förekomma på olika nivåer.

Roger Hart[10] har illustrerat delaktighet i form av

en stege i åtta steg där de tre nedersta inte anses va-

ra delaktighet utan mer manipulation, det vill säga

att på olika sätt låter man barnet eller den unge tro

att den fått vara med i ett beslut. Ju högre upp i

trappan desto mer delaktighet.

Ett annat sätt är att beskriva delaktighet som

symbolisk eller genuin. Venka Simovska[11], som

skapat denna uppdelning efter sin forskning om

hälsoundervisning, menar att symbolisk delaktighet

fokuserar på att deltagarna ska tillägna sig informa-

tion och ta till sig kunskap på individuell nivå. Vid

symbolisk delaktighet inom hälsoundervisningen

förväntas eleverna få kunskaper om vad som enligt

experter och forskning är hälsosamt eller inte. Ef-

fekterna antas leda till att eleverna gör hälsosamma

val och undviker risker. Genuin delaktighet fokuse-

3. UTGÅNGSPUNKTER I PHOTOVOICE

1. Manipulation

2. Dekoration

3. Symboliskt

4. Tilldelat inflytande

5. Konsulterad och informerad

6. Vuxeninitierad men involverar barn
7. Barninitierad och direkt

8. Barninitierad och delatbeslutsfattande med vuxna

AVSAKNADAV
DELAKTIGHET
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Delaktighets-trappan
Fritt efter R. Hart (1992) Fot
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rar istället på kunskapsbyggande, kritisk reflektion

och att eleverna ska se hälsa i ett sammanhang.

Syftet med att skapa genuin delaktighet är att se

elevernas potential att ta ansvar för att hantera den

komplexitet som finns i deras liv och i världen. Ef-

fekterna förväntas variera beroende på elevgrupp,

maktrelationer och behov som existerar just i dessa

elevers miljö och vardag. Ett arbete för genuin del-

aktighet har visat sig ha större möjlighet att skapa

en varaktig förändring och göra så att eleverna kan

applicera kunskaperna i andra situationer [12].

Delaktighet och inflytande är starkt förknippade

med hälsa. Känslan av att kunna påverka sin situa-

tion och känna stolthet är central för det psykiska

välbefinnandet. Upplevelsen av att vara delaktig hör

samman med en individs utveckling och känsla av

att ha kontroll, vilket har betydelse för skolfram-

gång och beslut som påverkar hälsan. I problema-

tiska och stressade situationer, som vi drabbas av då

och då, blir de negativa effekterna mindre för den

som vet hur systemet fungerar och kan agera och ta

kontroll över situationen. Michel Marmot [13], som

forskat i över 25 år om hur sociala hierarkier påver-

kar hälsan, finner att den grad av kontroll som en

person har över sitt liv och de möjligheter denna

har att delta fullt ut i samhället avgör personens

hälsa, livskvalitet och livslängd. Photovoice är en

metod som kan göra det möjligt för ungdomar att

öka både sin delaktighet i samhället och kontrollen

över sina liv.

Vår utgångspunkt är att photovoice passar väl in i

och är ett sätt att arbeta med de uppdrag som

The Big 5
Analysförmåga
Beskriva orsaker och konsekvenser. Föreslå
lösningar. Förklara och påvisa samband. Se
utifrån och växla mellan olika perspektiv.
Jämföra: Likheter och skillnader, för- och
nackdelar.
Kommunikativ förmåga
Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera.
Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter.
Framföra och bemöta argument. Redogöra,
formulera, resonera och redovisa.
Metakognitiv förmåga
Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera.
Lösa problem med anpassning till en viss
situation, syfte eller sammanhang. Avgöra
rimligheten. Välja mellan olika strategier.
Pröva och ompröva.
Förmåga att hantera information
Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt
granska information. Skilja mellan fakta och
värderingar. Avgöra källors användbarhet och
trovärdighet.
Begreppslig förmåga
Förstå innebörden av begreppen. Relatera
begreppen till varandra. Använda begreppen i
olika/nya sammanhang.

skolan har. Göran Svanelid, universitetslektor på lä-

rarutbildningen i Stockholm, har i ett nummer av

Pedagogiska magasinet [14] beskrivit något han

kallar The Big 5 som de viktigaste förmågorna som

efterfrågas i de nya styrdokumenten: analysför-

måga, kommunikativ förmåga, metakognitiv för-
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måga, förmåga att hantera information samt be-

greppslig förmåga. Han menar att de är dessa för-

mågor lärarna ska fokusera på när de planerar sin

undervisning, skriver lokala pedagogiska plane-

ringar och även ha i åtanke när prov konstrueras.

De förmågor som Svanelid kallar The Big 5 finns

det möjlighet att träna i arbetet med photovoice.

3.2 PEDAGOGISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Photovoice har, som tidigare nämndes, sin grund i

Freires kritiska pedagogik. Metoden har därför ett

pedagogiskt förhållningssätt som kan kännas nytt

och intressant men också svårt och provocerande

för både läraren och eleverna. För en del är det

redan välbekant. I photovoice är läraren med i kun-

skapsprocessen – lärare och elever lär tillsammans.

Det ingår inte i photovoice att läraren lär ut och

eleverna lär in, att läraren vet allt och eleverna

ingenting. Läraren är på så sätt inte expert utan en

guide som ska inspirera och ställa frågor som för-

djupar det kritiska tänkandet. Att ha ett kritiskt

tänkande eller förhållningssätt innebär att kunna

analysera, reflektera, dra slutsatser, värdera,

ifrågasätta och vara kreativ. Svanelids ”The Big 5”

ligger nära ett kritiskt förhållningssätt. Till hjälp för

ett kritiskt förhållningssätt i photovoice finns ett

frågeverktyg kallat SHOWeD. Verktyget presen-

teras i kapitlet Mallar och andra hjälpmedel.

I sin bok Pedagogik för förtryckta [15] beskriver

Freire att människor själva måste upptäcka sin situ-

ation och vilja förändra den. Centralt är dialogen

som enligt Freire kräver ödmjukhet och en stark tro

på människan. Han ställer också några frågor värda

att beakta: Hur kan jag diskutera om jag är oe-

mottaglig för andras bidrag? Hur kan jag diskutera

om jag är rädd att bli undanträngd? ”Grundad på

kärlek, ödmjukhet och tro blir dialogen ett hori-

sontalt förhållande ur vilken en ömsesidig tillit

mellan de diskuterande framväxer som en logisk

följd” (Pedagogik för förtryckta s.93).
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4.1 UPPLÄGG
Photovoice kan genomföras under en längre period

eller koncentrerat till några dagars workshop. Om

arbetet ska genomföras inom skolans ram kan det

genomföras i ett tematiskt arbete där kanske

samhällskunskap, hälsa, bild och svenska skulle

kunna ingå.

Nedan finns ett förslag till upplägg, förslaget är

att du utgår från det arbete eller den uppgift som

ska genomföras och anpassar upplägget efter det.

Betänk dock vikten av reflektion och att det finns

tid för det. När det gäller photovoice är det viktiga

inte produkten utan processen. Det är förmågan till

kritisk reflektion, kunskap om och tro på förändring

som eleverna ska ha med sig.

Förslag till upplägg:

1. Introduktion 40-60 minuter i storgrupp el-

ler mindre grupper. Var beredd att ha in-

formationen skriftligt för dem som inte är

där.

2. Fotografering under 1-2 veckor på fritid

och eventuellt under skoltid.

3. Minst 3 workshops om vardera 60-120 mi-

nuter.

4. Presentation eller kontakt med besluts-

fattare 60-120 minuter per tillfälle beroen-

de på hur upplägget görs.

4.2 GRUPPEN
Photovoice kan genomföras med en eller fler grup-

per. Är du ensam vuxen kan du fundera över om det

finns elever som kan vara processledare i grupperna.

Eftersom det en relativt krävande uppgift att vara

processledare så läs gärna stycket med rubriken

Unga som processledare på s. 18. Gruppstorleken

kan variera mellan fem och sju deltagare men tänk

på att vid färre deltagare minskar dynamiken och

det är svårare att finna teman. Med fler deltagare

riskerar några att bli oengagerade eller att

smågrupper uppstår som kan börja ägna sig åt an-

nat. I en stor lokal kan många grupper arbeta sam-

tidigt, vilket underlättar om du är ensam vuxen.

Kill- och tjejgrupper eller mixade grupper? Det

finns forskning som visar att enkönade grupper är

till fördel för flickor, i synnerhet om frågor om sex-

och samlevnad ska diskuteras och om praktiskt

grupparbete ingår [16, 17]. Enkönade grupper ver-

kar vara en fördel när det gäller att förbättra ung-

domarnas kunskaper i skolan men mixade grupper

verkar vara bättre för att utveckla de sociala fär-

digheterna[18].

Våra erfarenheter är att ibland fungerar en mixad

grupp och ibland är det en fördel med enkönade.

Slutsatsen blir att det område som ska behandlas

och den kunskap och erfarenhet av gruppen/klassen

som processledaren har bör ligga till grund för be-

slutet om mixade eller enkönade grupper.

4. GENOMFÖRANDE
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4.3 PROCESSLEDARE
En processledare bör finnas för gruppen. Pro-

cessledarens roll är att hålla strukturen och hjälpa

gruppen genom processen och att ställa kritiska och

reflekterande frågor. De kriterier en processledare

bör uppfylla är:

1. Tillgänglig under workshop

2. Kunna tillämpa det pedagogiska förhållnings-

sättet som gäller för photovoice

Processledaren ska inte värdera det som diskuteras.

Fråga istället vidare, vad det skulle innebära, om alla

ser det på det sättet osv. För någon som är van vid

att vara ”expert” kan detta vara frustrerande. I vårt

arbete med eleverna, där frågan var vad de själva

ansåg var viktigt för att må bra, var det en pojke

som sa att han mådde bäst när han fick ta en ”pris

snus”, en flicka sa att hon mådde bäst när hon fick

gå ut för att röka. Det kan hända att ett påstående

resulterar i motargument och information om var-

för snus är skadligt. I photovoice används istället

kritiska frågor (se vidare avsnittet om SHOWeD i

Praktiskt genomförande) som fördjupar dialogen

kring det som berättas. När kritiska frågor användes

i dialogen kring snuset framkom att snuset betydde

avkoppling och socialt umgänge i skolans cafeteria

och resulterade senare i resonemang om behovet av

kompisar och avkopplande aktiviteter för att

minska stressen och klara av skolarbetet. Det är lätt

att tro att hälsobeteenden handlar om individens

fria val men forskning visar att hälsobeteenden ska-

pas i ett sammanhang där många faktorer samver-

kar. Att vara processledaren innebär att undvika

skuldbeläggande av elevens beteenden och istället

kritiskt reflektera kring de aspekter som tas upp.

Du bör som processledare bevaka att inga kränk-

ningar sker eller att det blir en påtaglig maktobalans

i gruppen. Om något sådant inträffar bör pro-

cessledaren försöka få med den deltagaren som

kanske hamnat utanför. Alla deltar på lika villkor!

Inflytande och deltagande är krävande och en del

deltagare kommer att bli frustrerade över att inte

någon talar om exakt hur de ska göra. Ge ramarna

men låt sedan gruppen komma fram till lösningar.

Ur frustration och kaos kan det födas nya idéer. En

lärare som prövat metoden sa: ”Ta ett steg tillbaka,

det här är ju deras grej.”

4.3.1 Unga som processledare
I de photovoiceprojekt vi genomfört har pro-

cessledarna varit vuxna, antingen elevernas lärare

eller forskare från universitetet. Med många elever

och ett fåtal vuxna uppstår problemet med att ha

en processledare per grupp om 6-7 elever. Det

finns olika sätt att lösa detta. Ett sätt är att in-

volvera studenter eller andra unga vuxna. I ett

omfattande hälsoprojekt, Youth Empowerment

Strategies (YES!)[19], där bland annat photovoice

genomfördes tillsammans med hundrasextio ele-

ver i årskurs fem användes universitetsstudenter

som processledare. Studenterna intervjuades i

samband med rekryteringen och kriterierna var
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att de skulle ha erfarenhet av att ha arbetat med

barn i kommunal verksamhet eller liknande,

mentor eller lärarförmåga, egna framtidsplaner,

förmåga till kritiskt tänkande såväl som ett ”icke

bestraffande” förhållningssätt. De fick sextio tim-

mars undervisning under en femveckorsperiod i

projektmål, processledarskap och gruppdynamik,

förväntningar på de första veckornas workshops

och att bli bekväm med att samarbeta med en

med-processledare. De fick också träning i pro-

jektets huvudmål, empowerment, photovoice, del-

tagarorienterad forskning, kooperativt lärande och

idén om att arbeta för en gemensam sak. De er-

farenheter som kom ut av projektet visar att pro-

cessledarena behövde en hel del stöd, ett möte i

veckan, för att kunna hantera det som uppstod i

grupperna. De behövde få tydliga instruktioner

om vad deras grupper förväntades ha åstadkom-

mit efter varje session, en verktygslåda var till

hjälp i arbetet. Processledarna hade även en del

problem med sin roll gentemot eleverna, att vara

auktoritär eller kompis.

Vad som framgår av den korta beskrivningen från

YES!-projektet är att det ställs rätt stora krav på

den som är processledare i ett photovoiceprojekt

och det kan därför inte bara överlåtas till någon ung

person utan att dessa valts ut med omsorg, att de

fått utbildning och dessutom stöd under tiden. Om

du känner de elever du arbetar med så har du säkert

en idé om hur och om elever kan involveras som

processledare.

En annan lösning är att arbeta tillsammans med

andra lärare eller vuxna resurser på skolan. I en

större lokal finns möjligheter för de vuxna att gå

mellan grupperna och ge stöd i processen.

4.4 PRAKTISKT GENOMFÖRANDE
I det här kapitlet kommer du först att få läsa om

SHOWeD frågeverktyg och olika aspspekter kring

fotograferandet och bildkomposition. Efter denna

genomgång kommer photovoice-processen att be-

skrivas under rubrikerna: Introduktion, Work-

shops, Presentation och Uppföljning.

Eftersom photovoice handlar om att fotografera

och sedan kritiskt reflektera kring bilder och del-

tagarnas gemensamma angelägenheter är förstås

fotograferandet och sättet att reflektera centralt. De

tre målen för photovoice finns i rutan nedan.

För den kritiska reflektionen finns verktyget

SHOWeD, vars frågeställningar finns nedan. I nästa

kapitel berör vi

arbetet med ka-

meran och en del

tips och tankar

kring att foto-

grafera.

I sin helhet

finns SHOWeD

bland mallar och

andra hjälpmedel. Pröva det som det är eller om-

formulera frågorna något så att de fungerar för den

grupp du arbetar med.

SHOWeD syftar till att fördjupa den kritiska

Photovoicemetoden har tre mål:
1) Att ena människor genom att
låta dem dokumentera och skildra
sin vardag.
2) Att främja en kritisk dialog och
kunskap om grupprelaterade styr-
kor och angelägenheter i
närmiljön och i kommunen.
3) Att nå beslutsfattare.
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dialogen kring bilderna. Begreppet är en engelsk

akronym4 med betydelsen:

a. Vad kan ni se här på bilden?

b. Vad händer i själva verket på den här

bilden?

c. Hur är det som händer relaterat till våra liv?

d. Varför existerar denna situation,

angelägenhet eller styrka?

e. Vad kan vi göra åt det?

Var inte för försiktiga när ni är processledare i

grupperna. Ni kan ställa frågor som leder till ett

djupare tänkande och reflekterande.

4.4.1 Fotografera
Digitala kameror börjar bli förhållandevis billiga

och kanske finns det möjlighet att ha en klassupp-

sättning. Alternativt kan billiga engångskameror

användas eller ett system med turordning upprättas

där varje elev får låna en digitalkamera från skolan.

De flesta av dagens barn och unga har inte kommit

i kontakt med annat än digitala kameror och därför

rekommenderar vi att sådana används. Använder

eleverna sina egna mobiltelefonkameror kan

genomgång av hur en kamera fungerar tonas ned,

betänk dock jämlikhetsaspekten om så sker. Oavsett

kamera, ha någon typ av grundläggande genomgång

av hur den fungerar...

I en artikel av Caroline Wang från 1997 beskriver hon processledarnas frågor till gruppen: Utifrån bilden
som gruppen samlats kring, tagen av en kvinna i Yunnanprovinsen och föreställande ett barn som äter
en måltid sittandes på bordet, börjar stödjaren ställa frågor till gruppen. Exemplet är från en studie där
photovoice användes för att undersöka kvinnors situation i Yunnanprovinsen i Kina.

1. Vad handlar detta fotografi om?
2. Vad gör flickan på bordet?
3. Vad tyder diskussionen och skratten runt bordet på?
4. Hur relateras det som hon (flickan på bordet) tillåts att göra till våra erfarenheter om flickor

och nu våra erfarenheter som mödrar?
5. Vad säger oss dessa reflektioner om flickors status?
6. Vilka är de kulturella förväntningar som de växer upp med?
7. Vilka är de kulturella förväntningarna på kvinnor och män som vi vill främja eller förändra

idag?
8. Hur kan vi göra det?
9. Vilka hinder finns för att göra det?
10. Vad har vi för resurser?

4 SHOWeD: What do you See here? What's really Happening here? How does this relate to Our lives?Why does this problem or this strength
exist? What can we Do about this?
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I arbetet med photovoice är det viktigt att varje

elev får möjlighet att ha tillgång till en kamera

under minst några dagar. Beakta att bilderna, oav-

sett kamera, ska kunna skrivas ut eller framkallas

och kopieras. Det är en fördel om det finns möj-

lighet och resurser att samarbeta med en fotograf

eller bildlärare. Dessa personer kan genom sin kun-

skap entusiasmera eleverna och ge dem ovärderliga

tips som gör fotograferandet roligare.

Genomför gärna en fotouppgift med eleverna in-

nan arbetet med photovoice startar. Du får då möj-

lighet att se hur eleverna hanterar en kamera och

det skapar också en trygghet hos eleverna att ha

genomfört en fotouppgift innan.

Ta också upp etiska aspekter med att fotografera,

vad som är tillåtet och vad som är etiskt. Rent lag-

ligt får man fotografera på de flesta platser och även

ta bilder på andra människor utan att be om lov

men det kan finnas etiska aspekter som är bra att

diskutera. Se gärna Youtube-klippet Var och vem får

man fotografera?5

Ge eleverna uppdraget att fotografera utifrån en

frågeställning eller diskutera er fram till vilken fråga

som bör ligga till grund för gruppens arbete. Frågan

ska vara öppen: ”Vad gör dig glad?” eller ”Hur kan

skolan bli en plats där alla mår bra?” eller mer

specifikt ”Vilka platser är trygga och/eller otrygga i

skolan?”

5 http://www.youtube.com/watch?v=A8D1r5IDBRE&feature=player_embedded#
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Är bilden eller berättelsen viktigast? Ska bilderna

visas utan elevernas förslag eller berättelser? Oavsett

vad ni bestämmer er för så vill eleverna gärna ta

bilder som blir ungefär som de tänkt sig. Med digi-

talkamera kan detta kontrolleras vartefter men med

en analog kamera finns det risk att bilderna blir

misslyckade. Några råd inför fotograferandet kan

vara bra.

Bildkomposition
Tala med eleverna om skillnaden mellan att ta en

bild spontant när de är med kompisar och upp-

giften att ge sig ut för att fotografera utifrån en

specifik frågeställning eller avsikt. Eleverna ska fo-

tografera viktiga saker eller företeelser, sådant som

har betydelse för dem själva eller som de tror kan ha

betydelse för andra. Nu behöver de känna sig som

fotografer! Nedan kommer några tips som kan vara

bra att dela med sig av till eleverna:

Vad ska fotografiet berätta? En bildövning där

bilder ur tidningar eller digitala bilder används kan

ge inspiration och öka kreativiteten. Både bilder

som visar en handling och rena avbilder av något

eller någon har något att berätta.

Komposition: Här kommer det bilder som exemp-

lifierar bildkomposition och hur det går att arbeta

med kameran för att få fram olika effekter.
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4.4.2 Introduktion
Introduktionen av photovoice kan med fördel

genomföras i storgrupp om projektet inkluderar fle-

ra grupper. Beskriv kort metoden och dess tre mål,

ta upp etiska aspekter med att fotografera och gå

igenom bildkomposition och användande av en ka-

mera.

Introducera det område som arbetet med photo-

voice ska handla om. Ibland är det klokt att ha en

färdig frågeställning som eleverna ska arbeta utifrån,

ibland är det bra att låta frågeställningen växa fram

tillsammans med eleverna.

Berätta hur många bilder eleverna ska ha med sig

(2-5 är lagom beroende på gruppstorleken) och hur

lång tid de har på sig att ta sina bilder. En del foto-

graferar alla bilder under ett par timmar medan

andra tar en bild då och då under ett par veckor.

Deltagarna behöver ta fler bilder av samma förete-

else eller föremål om de använder analog kamera,

annars är risken att de inte får tillräckligt många

bilder som går att använda.

Några förberedelser kan vara bra att göra innan

själva arbetet med en photovoiceprocess startar.

Genomför därför gärna en fotoövning med eleverna

och pröva verktyget SHOWeD innan så att ni till-

sammans är bekanta med dessa moment.

Fot
o:S

imo
nL

und
strö

m



26

4.4.3 Workshops
Första workshopen
Samla gruppen runt ett bord. Om gruppen inte

känner varandra eller verkar lite trötta, starta med

en ”Icebreaker”6. En ”Icebreaker” syftar till att del-

tagarna ska få lite energi och skratta tillsammans.

Några exempel finns i kapitlet om Mallar och and-

ra hjälpmedel.

Börja med att låta deltagarna berätta om sina

bilder, en bild i taget per deltagare. Arbeta med

frågeverktyget SHOWeD. Ska bilden vara det vik-

tiga i arbetet eller ska tanken bakom bilden vara

det viktiga? Genom att låta berättelsen och tanken

bakom bilderna vara det viktigaste tas fokus bort

från om bilden är bra rent tekniskt. Med den ut-

gångspunkten kan en bild vara symbol för något

eller någon man inte haft möjlighet att fotografera.

Låt de andra reflektera och ställ frågor till del-

tagarna för att fördjupa dialogen. Håll frågeställ-

ningen som ligger till grund för fotouppgiften

levande!

Fortsätt att visa bilder och samtala om dem till

dess att alla bilder har blivit genomgångna. Har

samtalet väckt idéer om att nya bilder behövs? Låt

dem som vill komplettera med fler bilder till nästa

workshop. Låt dem som vill skriva texter till sina

bilder. Texterna kan bli komplement till bilderna vid

en presentation.

Efterföljande workshops
Börja vid den efterföljande workshopen med att

sammanfatta förra gången, mycket kan ha hänt

sedan sist. Fortsätt att gå igenom bilderna, låt

gruppdeltagarna berätta och fördjupa dialogen med

hjälp av SHOWeD-frågorna.

När några bilder är presenterade börjar teman

eller kategorier att framträda. Samla bilderna på ett

tema i en hög och lägg dit en lapp med benämning

eller beskrivning av kategorin. Det är viktigt att den

som tagit bilden tycker att den hamnar i rätt kate-

gori.

När alla bilder visats, börja diskutera vilken kate-

gori som deltagarna vill gå vidare med. Hela grup-

pen behöver inte välja samma kategori eftersom det

är viktigt att ”känna för frågan” för det fortsatta ar-

betet. Om fler kategorier är av intresse dela då upp

grupper efter kategorierna. Om flera kategorier be-

handlas samtidigt i samma grupp blir det lätt rörigt.

För att lättare bestämma vilket tema som gruppen

ska välja kan mallen i Mallar och andra hjälpmedel

användas.

Med temat som utgångspunkt, börja diskutera

hur förbättringar eller förändringar kan ske inom

detta område. Förbättringen kan gälla den egna

gruppen eller andra inom samma målgrupp. Ex-

empelvis kan deltagarna ha identifierat något de har

som är positivt men som de har vetskap om att

andra saknar. Förslaget gäller då inte dem själva.

Exempel: Nu på gymnasiet får vi titta på nyheterna

6 http://www.icebreakers.ws/
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varje morgon och diskutera vad som händer i vär-

lden. Det är intressant och lärorikt och så borde det

vara på högstadiet också.

Vem kan besluta om dessa frågor? Låt deltagarna

resonera om var besluten tas om de frågor förslaget

gäller. Här kan en lektion eller genomgång i

samhällskunskap komma väl till pass. Pro-

cessledaren kan hålla i denna genomgång eller låta

deltagarna själva ta reda på hur organisationen och

beslutshierarkierna ser ut. Beslut och ansvar kan

också ligga hos eleverna själva, men var inte för

snabb att komma till den slutsatsen. Ofta behöver

eleverna hjälp att höja blicken för att se saker och

ting i ett större sammanhang. Här har pro-

cessledaren en viktig roll.

Det finns ett par vägar att gå när det gäller det

tredje målet i photovoice. Det ena är att vända sig

med förslag på förändringar till de beslutsfattare

som är ansvarig för det område som identifierats,

och det är på det sättet vi som tagit fram denna

handbok har arbetat med photovoice i våra forsk-

ningsprojekt. Det andra sättet används av bland

annat www.photovocie.org och syftar till att visa hur

deltagarna uppfattar att saker och ting förhåller sig,

att visa sin vardag för beslutsfattare och andra som

kan sakna insikt om hur en viss grupp har det.

Om valet faller på att vända sig till beslutsfattare

med förslag på förändring resonera med eleverna

om hur de tänker sig att nå beslutsfattarna. Dis-

kutera olika sätt att framföra förslagen. Ska det vara

ett stort presentationsforum eller en utställning?

Ska beslutsfattaren få ett mail eller brev? Ska man

bjuda in beslutsfattaren? Ska man be att få besöka

beslutsfattaren? Ska man göra en film eller Power-
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point-presentation och visa eller skicka till besluts-

fattaren? Det är viktigt att deltagarna för fram sitt

budskap på det sätt som de tror på och känner sig

bekväma med. Ska hela gruppen välja samma

presentationsform eller ska deltagare i gruppen välja

olika vägar?

Eleverna kan behöva stöd för att nå beslutsfatta-

re, som processledare måste du vara lyhörd för

gruppens behov. Steget att nå beslutsfattare är vik-

tigt men ge inte mer stöd än vad som behövs. Det

kan handla om att hjälpa till att ringa, att formulera

ett e-postmeddelande eller hjälp att boka lokal.

4.4.4 Presentation
Avsätt minst en workshop till att ställa i ordning en

presentation eller att boka tider, skriva brev eller gö-

ra det som gruppen/grupperna valt. Beroende på

vilken budget som finns för projektet kan presenta-

tionen göras enkel eller mer ambitiös. Låt tillgång-

en på resurser och ungdomarnas idéer avgöra.

4.4.5 Uppföljning
Efter presentationen eller kontakten med besluts-

fattare är det viktigt att du som processledare följer

upp deltagarnas upplevelse och reflektioner. Fick

deltagarna fram sitt budskap? Kan man gå vidare?

Efter en tid kan det vara bra att träffas för att

stämma av om arbetet lett till någon förändring.

Demokrati tar tid!
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5.1 EN MULTIARENA
En grupp pojkar fick till uppgift att fotografera det

som de själva ansåg vara viktiga faktorer i skolan för

att de skulle må bra och för att det skulle gå bra för

dem i skolan. I detta forskningsprojekt använde vi

engångskameror eftersom de är billiga och gav alla

elever samma möjligheter. Var och en fick en eng-

ångskamera med 27 bilder och cirka två veckor på

sig att fotografera. Pojkarna fotograferade individu-

ellt utifrån sina egna tankar och funderingar i

skolan, hemma och andra platser de var på under sin

fritid. Jag som doktorand fungerande som pro-

cessledare i gruppen. Mer om processledare kan du

läsa i kapitlet Genomförande.

När bilderna var tagna samlade jag in kamerorna

och ordnade med framkallning. Pojkarna fick tillba-

ka sina fotografier och var och en ombads att välja

de fem som de tyckte bäst besvarade frågeställ-

ningen. De pojkar som inte hade fem bilder fick va-

let att ta fler bilder eller att skriva eller rita vad deras

bild skulle ha föreställt.

Vid det första workshoptillfället satt pojkarena på

stolar runt ett bord och var och en fick visa sina

bilder och berätta varför de tagit dem. De övriga i

gruppen fick kommentera och reflektera över de

andras bilder. De började med en bild i taget och

gick laget runt. Jag ställde frågor för att få en djupa-

re reflektion kring de olika bilderna och ta steget

från kommentarer som endast handlade om vad

personen såg rent konkret på bilden; en stol, en po-

lare, någon som äter osv. Här prövade jag SHO-

WeD-verktyget, som i detta fall inte fungerade

tillfredställande utan att jag med hjälp av olika frå-

gor fick locka deltagarna att resonera kring bilden.

Om bilden exempelvis föreställde en säng och den

ena pojken efter den andra sa att de såg en säng, ett

täcke och så vidare ställde jag frågor om varför

sängen var viktig, om de andra kände igen detta, vad

som händer om man inte sover och så vidare.

När bilderna började beröra samma teman lade vi

samman dem i högar på bordet. I slutet av

workshopen samlade jag ihop bilder som tillhörde

samma tema i mappar med kategori eller tema-

namnet på. Vid nästa workshop fortsatte genom-

gången av elevernas bilder och de nya bilderna

fördes till befintliga eller nya teman. När alla bilder

var genomgångna fick eleverna diskutera vad de

tyckte var angeläget att arbeta vidare med. De

teman som dök upp berörde fysisk aktivitet på fri-

tiden och i skolan, mat och frukost, datorer, lärare,

kompisar.

Pojkarna ombads sedan att välja ett gemensamt

tema. Några bilder på pojkar i ett omklädningsrum

blev starten på samtal kring kommunens planerade

multiarena, dess innehåll och funktion. Samtalet

handlade om hur viktigt pojkarna tyckte det var att

få utöva en fysisk ansträngande sport för att koppla

av från och orka arbeta i skolan. En dålig dag i

5. EXEMPEL PÅ PHOTOVOICEPROCESSER
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skolan kunde räddas av att få gå och träna med

kompisarna. När det var tungt i skolan kunde tan-

ken på att det var träning eller match göra att de

fick kraft att jobba vidare på lektionen. Alla i grup-

pen var inte idrottsintresserade men valde ändå att

ansluta sig till gruppens tema. Genom att alla deltog

blev det möjligt att vidga synen på vad en arena kan

innehålla.

Gruppen sökte efter information om multiarenor

i andra kommuner och vem som hade hand om den

redan planerade multiarenan i den kommun de själ-

va befann sig i. Tidningsartiklar och kommunens

hemsida bildade underlag till det fortsatta arbetet.

Jag ägnade en stund till att gå igenom den offentliga

organisationen med dess olika nivåer, politik och

förvaltning, var olika beslut tas och hur ett medb-

orgarförslag7 lämnas. Några pojkar fick hjälp att

finna ansvarig nämnd och sände e-post till nämn-

dens sekreterare. Vid den tredje workshopen arbe-

tade vi vidare utifrån de svar pojkarna fått och

sökandet efter ansvarig beslutsfattare fortsatte. I

detta projekt var det svårigheter med att hitta rätt

person, därför hjälpte jag till att få kontakt med rätt

beslutsfattare. Pojkarna valde att be om ett möte

med kultur- och fritidsnämndens ordförande. Inför

mötet diskuterades argument och hur de skulle

presentera sina idéer. Mötet skedde i stadens rådhus.

Nämndordförande berättade om det nuvarande

läget, tog emot pojkarnas synpunkter men kunde

inget lova.

Pojkarna var väldigt tveksamma inför mötet men

hoppfulla och nöjda efteråt då de upplevde att de

blivit lyssnade på. De insåg att deras förslag kanske

skulle kunna genomföras först senare och inte

komma dem själva till del men de var nöjda över att

kanske kunnat ge idéer som yngre syskon och andra

skulle kunna få ta del av.

Erfarenheter från arbetet med gruppen var att det

kan vara bra med arbetspass om 40-60 minuter 1-2

gånger i veckan och att ge uppgifter som ska

genomföras däremellan. Andra grupper klarar pass

på 2-3 timmar. I en del grupper kan maktstrukturen

göra att det är svårt att samtala om lite mer känsliga

områden. Istället för att undvika dessa områden kan

det vara klokt att ge det mer tid. Processledaren kan

hjälpa till genom att lyfta känsliga frågor till en mer

generell nivå eller göra liknelser. I en del grupper

kan vissa deltagare öppna sig på ett sätt de kanske

ångrar sedan. Försök att föra samtalet till gruppnivå

och resonera om hur detta kan vara relaterat till

deras liv och andra i liknande situationer.

7 Medborgarförslag, rätt för den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget att väcka ärenden i fullmäktige.
Medborgarförslag kan väckas även av barn och ungdomar under rösträttsåldern 18 år och av utlänningar som ännu inte fått kommunal
rösträtt. Kommunfullmäktige resp. landstingsfullmäktige beslutar om medborgarförslag skall införas. Den obligatoriska beredningen av
medborgarförslag bör ske så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år sedan ett medborgarförslag väckts. Medborgarförslag, som
infördes i kommunallagen 2002, syftar till att minska avståndet mellan väljare och valda och att vitalisera den kommunala demokratin.
(www.ne.se,
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5.2 EN AVKOPPLANDE MILJÖ
Elever som gick tredje året på gymnasieskolans

barn- och fritidsprogram genomförde photovoice i

sin kurs i hälsopedagogik. I detta fall arbetade vi,

doktorand och forskningsledare tillsammans med

två lärare och deras tre klasser och vi forskare hade

var sin elevgrupp. Metoden

utvecklades tillsammans med

elevernas två lärare genom

dels instruktioner från oss och

dels en efterföljande dialog

och förslag till förbättringar

efter varje workshop.

Liksom gruppen med poj-

kar som fokuserade på en

multiarena, hade även denna

grupp blivit ombedd att foto-

grafera vad de ansåg vara viktigt för att de skulle må

bra och att det skulle gå bra för dem i skolan. Även

här fick var och en engångskamera med 27 bilder.

Kamerorna delades ut före jullovet så de hade cirka

en månad på sig att fotografera. Eleverna ombads

att ta sina foton individuellt utifrån sina egna tankar

och funderingar. Det faktum att det var lov gjorde

att många bilder togs hemma, men som en av poj-

karna sa så var deras första tanke att det är ju hem-

ma och på fritiden som man mår bra. Att fundera

över vad det var i skolan som bidrog till hälsa var

svårare.

När bilderna var tagna samlade vi in kamerorna

och ordnade med framkallning. Eleverna fick tillba-

ka sina fotografier och fick välja ut de fem som de

tyckte bäst besvarade frågeställningen. Inte heller

här hade alla elever lyckats få fem bilder som de var

nöjda med och några hade glömt bilderna hemma

vid den första workshopen. Vi löste problemet

genom att be dem skriva eller rita vad den bild de

velat ha med föreställde. Vi kunde konstatera att

elever som inte hade en bild

att visa upp hade svårt att vara

delaktiga på samma villkor i

gruppen i fler fall. Bilden var

en viktig ”inträdesbiljett” för

delaktighet.

Elevgruppen från barn- och

fritidsprogrammet var väldigt

intresserade och merparten

berättade mycket kring sina

bilder vid den första

workshopen. Liksom i den tidigare pojkgruppen

visade varje elev upp en bild i taget, lät de andra

kommentera och berättade slutligen om vad de

tänkt när de tog bilden. Därefter vidtog en diskus-

sion där frågorna i SHOWeD användes för att för-

djupa dialogen. Eleverna arbetade under två timmar

med avbrott för en kortare rast.

Vid efterföljande workshop var eleverna svårare

att få igång. De hade mycket annat i huvudet och

dessutom kom en ny elev med i en av grupperna.

Vid det tredje tillfället var andra elever istället borta.

Elevers närvaro och frånvaro tillhör det dagliga livet

i skolan och måste hanteras precis som vid vilket

grupparbete som helst men photovoice låter sig inte

delas upp mellan de olika deltagarna eftersom det

”Ett bra sätt att koppla av är att fokusera
på positiva saker men också att man tar
pauser under dagen t.ex promenerar
(ute i naturen), lyssnar på musik, eller
spelar själv, umgås med djur spela data
och TV-spel. Detta anser EU:s
medicinska experter.” Elevargument från
en photovoicepresentation om behovet
av mer avkoppling under dagen.
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bygger på grupprocessen.

Vi arbetade med fortsatt dialog kring bilderna

och började sortera dem under olika rubriker. För

att underlätta arbetet hade några mallar (några av

dessa återfinns under rubriken Mallar och andra

hjälpmedel) tagits fram på inrådan av elevernas or-

dinarie lärare. Två olika teman började växa fram.

Det ena handlade om elevernas behov av avkopp-

ling och det andra om skolans fysiska miljö. Elever-

na arbetade med temamallen för att komma vidare

som finns i Mallar och andra hjälpmedel som hjälp

för att välja vad de skulle gå vidare med. Det behöv-

des många reflekterande frågeställningar om var be-

slut tas och var det ansvaret ligger. Om eleverna

exempelvis tycker att toaletterna behöver städas of-

tare är frågan om de då bara

kan vända sig till den person

som städar toaletterna. Denna

grupp valde till slut att gå vi-

dare med behovet av avkopp-

ling. De sökte argument med

hjälp av internet och fann oli-

ka rapporter och fakta som

stödde deras förslag.

Vår elevgrupp ingick i ett

större projekt med tre klasser,

det vill säga cirka femtio ele-

ver. Lärarna bestämde att elevernas förslag och ar-

beten skulle presenteras i ett storforum för alla som

de olika gruppernas elever ville nå. Till detta storfo-

rum bjöds elever som gick andra året på barn- och

fritidsprogrammet, lärare, chefen för skolre-

staurangen, rektorer, gymnasiechef och politiker in.

Tyvärr hade inte gymnasiechef och politiker möj-

lighet att komma. Elevgrupperna gick upp en och

en på scenen och gjorde sina presentationer varpå

åhörarna fick ställa frågor och svara på elevgruppens

argument.

Synpunkter från eleverna
I en efterföljande intervju berättade eleverna om si-

na upplevelser med photovoice. Den inledande

delen av metoden beskrev de som rätt obegriplig

och otydlig, något som vi tog till oss och förändrade

i arbetet med de efterföljande elevgrupperna genom

att tydligare beskriva photovoice och de olika målen

och processen. De workshops som genomfördes

beskrev eleverna som an-

norlunda och intressanta och

kreativa, men några sa att de

inte alls förstod vitsen med det

hela.

Vi genomförde också en

enkät till alla elever för att få

in synpunkter på vad som varit

kul, tråkigt, svårt och annat

som var viktigt att få ta del av.

Ungefär hälften av eleverna

gillade metoden. De som hade

svårt att förstå innebörden och inte heller nådde

någon beslutsfattare med sina förslag tyckte att me-

toden var tråkig och meningslös. Elever i stort be-

hov av struktur tyckte att det var jobbigare än elever

som gärna ville pröva nya saker.

”Vi trivs inte om dom lär ut på fel sätt enligt
oss. Om lektionerna är ointressanta och
dom bara står och pratar i mer än 20
minuter då har man svårt att ta in
informationen. Det är bra att lärarna
aktiverar eleverna på ett roligt sätt t.ex
genom lekar och olika övningar. Dom måste
helt enkelt göra både praktiska och
teoretiska lektioner.” Elevförslag från en
photovoicepresentation om vikten av bra
lärare.
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Synpunkter från lärare som genomförde metoden
Efter varje workshop hade vi uppföljningsmöten

med lärarna. Vi genomförde också en fokusgrupp-

sintervju efter att arbetet med photovoice hade

genomförts. Nedan finns en del av de reflektioner

som lärarna tog upp.

• Photovoice ger en möjlighet att arbeta te-

matisk och involvera flera ämnen samtidigt.

• Det var spännande att se hur de elever som

annars inte deltar i ett samtal eller ett

grupparbete involverades och blev del-

aktiga.

• En del elever blev frustrerade över att lärar-

na inte levererade färdiga svar utan använde

frågorna i SHOWeD och försökte få ele-

verna att tänka ett steg till.

• Eleverna är ovana att få ta ansvar och litar

inte riktigt på sig själva. Många har dåligt

självförtroende.

• Det var lite svårt, men också utmanande att

arbeta på ett nytt sätt.

• Läroplaner och skolans ”fyrkantiga organi-

sation” gör det lite problematiskt att arbeta

med photovoice. Processen kan ta längre tid

än vad en gymnasiekurs sträcker sig.

Synpunkter från beslutsfattare på metoden
Det gick ut ett frågeformulär till de beslutsfattare

som blivit kontaktade. Det kom inte in så många

svar med de få som svarade sa att det var spännande

att bli kontaktad av elever och få ta del av deras

synpunkter.



34

6.1 ICEBREAKERS
Detta har vi gemensamt
Genomförs i grupper om 3-6 deltagare

Tidsåtgång: 10-20 minuter

Ge grupperna med elever uppgiften att finna så många gemensamma faktorer som möjligt. Det kan handla

om vilka de känner, vad de gjort, gillar att göra och personliga egenskaper. Sätt en tidsgräns på 10 minuter

och ge varje grupp ett papper och en penna för att skriva ned vad de fann. Resultatet kan vara att de som

listat flest vinner eller låt bara de olika grupperna redovisa några exempel på vad de hade gemensamt.

Två lögner och en sanning
Genomförs i grupper om 3-6 deltagare

Tidsåtgång: ca 10 minuter

Ge grupperna i uppgift att en person berättar om tre aktiviteter denne tycker om att göra eller skulle vilja

göra. En av dessa aktiviteter är sann och de andra falska (personen i fråga skulle inte vilja göra detta).

Uppgiften för de andra i gruppen är att lista ut vad som är sant. Låt det sedan gå vidare till nästa grupp att

berätta om en sann och två falska aktiviteter och låt gruppdeltagarna gissa.

Det finns mängder av likande övningar. Exempel på hemsidor där inspiration kan hämtas:

http://www.icebreakers.ws/

http://www.greatgroupgames.com/icebreaker-games.htm

6. MALLAR OCH ANDRA HJÄLPMEDEL



35

6.2 PHOTOVOICE – första workshopen
Frågeställning för photovoicearbetet:

Tillämpning av SHOWeD:

Arbeta med en bild i taget genom att hålla upp bilden och låt eleverna i gruppen fundera tillsammans över:

1. Vad kan vi se här på bilden?

2. Vad händer i själva verket på den här bilden? Den som tagit bilden berättar sedan vad hon/han vill

visa.

Arbeta vidare med frågorna genom att fortsätta diskutera bilden med hjälp av frågorna 3 och 4:

3. Hur hänger det som händer på bilden samman med våra liv och hur vi har det i skolan? Känner fler

igen detta? Kan det vara på andra sätt för andra? Hur har det varit tidigare?

4. Varför är det på detta viset? Varför existerar detta problem/önskan/intresse/situation/ styrka? Vad

handlar det om egentligen?

Varför att detta viktigt? Hur skulle det vara om det inte var så här? Kommer man att fortsätta vilja

ha det så här eller behöver man förändra något på längre sikt?

När gruppen börjar hitta teman, arbeta vidare med:

5. Vad kan vi göra åt det (förändra, utveckla, underlätta för oss själva eller andra i likande situationer)?

Vem har inflytande eller bestämmer över detta?
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6.3 PHOTOVOICE – efterföljande workshops
1. Börja med att prata en del om vad ni jobbade med sist och vilken fråga det är som ska bevaras i

photovociearbetet.. Gå igenom de bilder ni inte hann med. Ta fram alla bilder och lägg ut dem på

bordet. Hade ni redan börjat med teman eller kategorier fortsätt med dem, börja annars sortera

bilderna i teman. Det viktiga är vad ni pratade om kring bilden, inte vad den föreställde!

2. Använd frågorna till hjälp. Skriv om det underlättar för er. Om ni är osäkra på vilket tema ni vill

koncentrera er på så besvara frågorna för alla teman ni hittat. Då kommer det att bli lättare att

komma vidare. Har ni redan valt tema besvara frågorna utifrån det temat.

SHOWeD- frågorna i kortversion

• På vilket sätt är detta tema betydelsefullt för oss?

• Vad bidrar till att det är så?

• Vad hindrar att det är så?

• Vad behöver förändras?

• Vem kan göra något åt detta?
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Vad hindrar att
det är så?

Vad bidrar till att
det är så?

På vilket sätt är
detta tema

betydelsefullt?
Vad behöver
förändras?

6.4 PHOTOVOICE – temamall

Vem kan göra något åt detta?

Tema:
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