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LOPPUHAASTATTELU NUORILLE, KEVÄT 2016 (osin ”photo eliciation” -menetelmä) 

 

 PÄÄKYSYMYS 

1. Millaisista asioista olet kiinnostunut elämässä? 

2. Oletko osallistunut muihin ryhmiin täällä?  

3. Miten paljon olet saanut olla mukana päättämässä esim. millaisia ryhmiä täällä järjestetään?  

Entä muita asioita (mitä ostetaan, miten toimitaan)? 

Millaisia asioita olet voinut olla päättämässä? 

4.   Mikä sua kiinnostaa valokuvauksessa? 

5. Mitä odotit valokuvaajat-ryhmältä?  

Miksi ilmoittauduit? 

6. (Katsellaan nuoren työpajassa tekemiä valokuvia) 

Kerro valokuviesi ottamisesta/tekemisestä.  

7. Opitko jotakin taiteen tekemisestä? Valokuvaamisesta? Sommittelusta? 

Miten merkityksiä syntyy valokuvissa? 

8. Opitko jotakin studiokäynnin aikana? Mitä? 

Entä esitelmästä? 

9. Opitko jotakin siitä, miten toiset ihmiset näkevät valokuvia?  

Ryhmän aikana? Avajaisissa? Muualla? 

10. Miltä tuntui laittaa omia valokuvia kaikkien nähtäville (julkisesti esille) taidenäyttelyyn?  

Oletko laittanut kuviasi nettiin? Miten vertaisit kokemuksena? 

Miltä tuntui avajaisissa kaikkien kuullen kuulla kommentteja töistäsi? 

11. Olit tosi aktiivisesti mukana keväällä. Mikä sai sinut tulemaan ryhmään (lähes) joka kerta? 

12. Millä tavalla syksyn ja kevään valokuvaajat-ryhmät erosivat?  

13. Tutkimuksessa on siis tarkoitus keksiä, millainen valokuvaryhmä innostaisi nuoria ja joka 
auttaisi oppimaan medioista. 

Mikä oli innostavinta? Missä kohdin opit eniten? 

Miten kehittäisit valokuvaryhmää? 

14. Haluaisitko sanoa vielä jotakin muuta? 

 


