
Fota!
Släpp loss kreativiteten och berätta med hjälp av en bild
om en konsumentfråga fler borde tänka på.

Deltagare: 2-4 personer per grupp 

Tid: Ca 60-120 min

Syftet med uppgiften är att uppmärksamma och reflektera över konsumenträttighe-
terna. Hur ser kännedomen om dessa ut? Finns det situationer folk hamnar i och får pro-
blem med som de hade kunnat undvika om de känt till sina rättigheter? 

Nödvändigt material
• Övningsbeskrivning
• Kamera/kameror (eventuellt också bildbehandlingsprogram)
• Datorer
• Skrivare alternativt projektor för att visa bilderna
• Papper
• Pennor

Förarbete
Skriv ut övningsbeskrivningen. Bestäm förutsättningarna för övningen: hur lång tid delta-
garna har på sig att färdigställa resultatet samt hur resultaten ska redovisas. Ska resultaten 
presentaras på nätet, inför hela gruppen eller på något annat sätt? Kommer deltagarna 
ha tillgång till bildbehandlingsprogram eller ska de komponera bilden direkt vid fototillfäl-
let? Planera övningen så att det finns tid för både genomförande och presentation. 

Genomförande
Dela ut övningsbeskrivningen. Börja med att förklara vad övningen går ut på och vilka 
förutsättningarna är. Låt deltagarna dela in sig i grupper om 2-4 personer. Låt varje grupp 
formulera en situation eller välja en rättighet som de vill illustrera. Det går bra att flera 
grupper illustrerar samma rättighet. 

Låt deltagarna genomföra uppgiften enligt övningsbeskrivningen.

Diskussion
Övningen är en bra grund för att börja diskutera konsumenträttigheter. 
Be grupperna att motivera sina val av respektive rättighet. Varför tycker de att rättigheten 
som de valt att illustrera är viktig?
Hur tänkte de när de valde motiv? 
Varför tror de att det är många som får samma problem? 
Vad kan man göra för att undvika att fler får samma problem?
Varför tror de inte att så många känner till sina rättigheter?
Vad behöver göras för att fler ska få koll på sina rättigheter? 
Är det viktigt att känna till sina rättigheter? Varför?



Ta en bild som illustrerar en konsumenträttighet som du tycker är viktig att ha koll på.

1. Välj en konsumenträttighet som ni tycker är viktig. Ni kan fundera på om det finns 
någon situation som ni varit med om själva då ni saknat kunskap eller om det finns  
någon annan situation som ni tror att många hamnar i och får problem med för att 
de inte vet sina rättigheter.  

2. Arrangera och fota en bild som illustrerar problemet  

3. Skriv en text på max 140 tecken som beskriver bilden och frågan 

4. Förbered en presentation av er bild och text.  
Varför är den rättighet som ni valt viktig?  
Varför tror ni att många hamnar i situationen?  
Vad kan man göra för att undvika att fler får samma problem?

Fota!


