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LOPPUHAASTATTELU OHJAAJALLE, SYKSY 2015 

 PÄÄKYSYMYS 

1. Millaista täällä on tehdä töitä? 

Kuinka pitkään olet ollut täällä? 

2. Yllättikö jokin ryhmän toiminnassa tai järjestelyissä? 

3. Millaisia haasteita nuorilla oli osallistumisessa [valokuvaus]ryhmään? 

4. Millaiset asiat (tai olosuhteet) tukivat tai kannustivat osallistumaan ryhmään? 

5. Oliko ryhmän toiminnassa jotakin, mikä rohkaisi nuoria ilmaisemaan itseä? 

6.   Vahvistiko ryhmä tai sen toiminta jotenkin nuorten identiteettiä?       Jos kyllä, miten? 

7. Tekivätkö nuoret omaehtoisesti jotakin? Nostivatko he oma-aloitteisesti jotakin keskusteluun? 

8. Millaisia nuoret oli toimijoina? 

9. Miten nuoret suhtautuivat valokuvien julkaisemiseen Instagramissa ja taidenäyttelyssä? 

Millaisia he olivat julkisina toimijoina? 

10. Vahvistiko ryhmän toiminta jotenkin nuoria julkisina toimijoina? Jos kyllä, miten? 

11. Oliko valokuvien julkaisemisella ja julkisella esiintymisellä merkitystä nuorten identiteetille? 

12. Puhuttelin nuoria usein taiteilijoina. Millaisia ajatuksia se herätti sinussa? 

13. Oppivatko nuoret jotakin valokuvailmaisusta tai ylipäätään median kielestä?  

Jos kyllä, mitä? Oliko heillä vaikeuksissa jossakin kohdin? 

14. Oppivatko nuoret jotakin valokuvista representaatioina? Jos kyllä, mitä?  

Oliko heillä vaikeuksia ymmärtää valokuvia representaatioina? 

15. Oppivatko nuoret jotakin valokuvien katsojista, siis yleisöistä? Jos kyllä, mitä? 

Oliko heillä vaikeuksia ymmärtää erilaisia yleisöjä? 

16. Oppivatko nuoret jotakin mediateosten tuotannosta?  

17. Miten nuoret suhtautuivat siihen, että työpaja on osa tutkimustani? 

Miten nuoret suhtautuivat rooliinsa tutkijoina? 

18. Mitkä olivat tässä ryhmässä, sen suunnittelussa tai toiminnassa haasteellisimmat asiat tai 
tilanteet? Mitä tekisit nyt toisin?  

  Miten kehittäisit [valokuvaus]ryhmää? 



19. Monilukutaitoon liittyy näkemys, että kun nuorilla on vapaus tehdä asioita omalla tavallaan ja 
vaihtoehtoisille tavoilla, se voi tukea heitä toimijoina ja jopa voimaannuttaa nuoria. 

Oliko [valokuvaus]ryhmässä jokin kohta, jossa olisimme voineet antaa nuorille enemmän tilaa 
tehdä asioita omalla tai vaihtoehtoisilla tavoilla? 

20. Haluatko sanoa jotakin muuta ryhmästä tai sen suunnittelusta tai toteutuksesta? 

 


