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#Eftertänkt – studiehandledning 
 
Detta är en handledning för er som i grupp och genom samtalet som metod, vill ta del 
av text och bild i #Eftertänkt
 
Gruppsamtalet bygger på att alla i gruppen delar med sig av sina tankar, känslor och 
erfarenheter. I samtalsformen går ordet laget runt och det är bara den som har ordet 
som får tala. Var och en får möjlighet att tala utan att bli avbruten och att lyssna utan att 
avkrävas en reflektion över den andres berättelse. Optimalt antal deltagare är omkring 
sju personer. Då finns utrymme för alla att yttra sig, samtidigt som en mångfald av 
perspektiv kommer fram.
 
Det goda samtalet ger oss möjlighet att på ett jämlikt sätt dela erfarenheter och tankar 
med varandra. Då behövs en trygg, öppen och tillåtande miljö. Punkterna nedan kan 
bidra till en sådan miljö:
 
• Vi är här för vår egen skull
• Det är bra att vi är olika. Det ger oss en djupare och bredare förståelse av  
 både text och bild
• Vi talar personligt. Vi utgår från egna erfarenheter
• Vi lyssnar aktivt
• Det som sägs i gruppen stannar inom gruppen
 
Samtalsledarens uppgift är att hjälpa deltagarna att följa de uppgjorda spelreglerna, 
hålla koll på tiden och se till att ordet fördelas så att alla ges lika stor möjlighet att delta 
i samtalet. 

Gruppsamtalet kan med fördel bli en studiecirkel hos Sensus studieförbund (se sista 
sidan). Förslag på upplägg av en träff (en och en halv timme):

Reflektion kring texten
• Någon i gruppen läser texten högt och långsamt. Låt sedan texten sjunka in   
 under några minuters tystnad.
•  Läs texten högt igen med frågeställningen: På vilket sätt slår texten an i mitt   
 liv just nu?
• Dela med varandra:  Det här berör mitt liv och mina erfarenheter

Reflektion kring bilden
Betrakta bilden utifrån tre perspektiv:
• En känsla
• En form/färg/rörelse
• En tanke
Dela med varandra: Detta är min upplevelse av bilden. 

Avslutande reflektion
• Någon i gruppen läser texten igen. Har bilden gett dig några nya ingångar att  
 tolka och förstår texten?
• En känsla som stannar kvar efter text och bild delas med gruppen
• Avsluta träffen med en runda där var och en har möjlighet att säga: Det här   
 bär jag med mig från denna gång.



#Eftertänkt – fördjupning
Nedan finns en fördjupande genomgång av varje uppslag. Vissa uppslag innehåller 
en bilduppgift och för att samtalet ska bli en helhet behöver samtalsledaren 
introducera denna uppgift gången innan samtalet om uppslaget äger rum. 

Vi har föreslagit en del skrivuppgifter men det står naturligtvis samtalsledaren fritt 
att använda skrivandet som metod i större utsträckning än vad som är föreslaget i 
handledningen. Vår erfarenhet är att samtalet kan bli bättre om deltagarna får en 
stund på sig att själva fundera på frågan innan man delar den med andra.  
 
Beroende på hur många deltagare som finns i gruppen kan det underlätta att också 
använda sig av bikupsmodell innan man ev delar samtalen i helgrupp. Som ledare 
har du förberett varje tillfälle men du är också där som deltagare i gruppen. Detta 
betyder att även ledaren delar texter och bilder.
 
Var noga med att ge tillfälle för alla att läsa upp det man själv har skrivit och tänk 
på att detta inte ska kommenteras i värderande ordalag. Vill samtalsledaren 
jobba mer med bilderna och använda en enkel metod för bildanalys hänvisas till 
Bildspråksmaterialet som Ordbruket gett ut i samarbete med Sensus.
 

Gammal vänskap rostar aldrig (s. 4)
Berätta om en egenskap som du är glad över att du har och varför.
Finns det något som du skulle vilja visa för någon annan som du inte vågar?

Detaljgranska bilden. På vilket sätt kan du använda bilden som en beskrivning av 
ditt liv?

Att komma hem (s. 6)
Vad svetsar dig samman med andra människor? Beskriv hur hemma kan bli ett 
borta och tvärtom.

Detaljgranska tyget i bilden. Ibland talar vi om livet som en väv. Vad säger väven 
om livet?

Identitet (s. 8)
”Spegel spegel på väggen där, säg vem som vackrast i landet är?”
Vad svarar spegeln när du ställer frågan?
Vad/vem ser jag när jag tittar mig i spegeln?

Nyvaken stad (s. 10)
När vill du gömma dig för världen?

Detaljgranska bilden. Skulle du vilja bo här? Varför/varför inte?

Bilduppgift: Hur ser din egen morgon ut? Ta en bild och dela  
   med de andra deltagarna.



Efterorden (s. 12)
Vilka ord tycker du om?
Dela ut tre lappar till varje deltagare. Låt deltagarna skriva ner ett favoritord på 
varje lapp. Lägg lapparna i en korg och låt sedan alla dra tre lappar var. Deltagarna 
ska nu skriva en text var där alla de tre ord som de dragit ska finnas med.

Detaljgranska bilden. Vilka minnen dyker upp hos dig? 

Allhelgonatid (s. 14)
Detta är en kyrkogård på kvällen en alla helgons dag. Hur tänker du att en 
stjärnbild som heter Kärleken skulle kunna se ut?

Ställtid (s. 16)
Det här är bilden av ställtid - tiden mellan avsked och välkomnande. Kan du 
se den? Vad håller dig kvar (i årstid, i arbete, i sorg, i glädje, i engagemang, i 
sammanhang-välj själv)?
Vad längtar du efter?

Vardagskväll (s. 18)
Recept använder vi för att få till en välkomponerad måltid. Tänk på din vardagkväll 
i form av en måltid och skriv ett recept på en god kväll. Vad behövs för dig och i 
vilka proportioner?

Bilduppgift:  Ta en bild av en vardagkväll och dela med de     
   andra deltagarna.

Hamstersorg (s. 20)
Vad är sorg?
Skriv upp 5 ord som beskriver din känsla av sorg. Dela med varandra.
Berätta om en rit som hjälpt dig att avsluta någonting.
Sorg och vemod är två känslor som ligger nära varandra.

Bilduppgift:  Ta en egen bild av sorg/vemod och dela med  
   de andra deltagarna.
 
Terminsstart (s. 22)
Hur känner du inför de olika årstidernas växlingar?
Skriv en haiku om en valfri årstid (Första raden 5 stavelser, andra raden 7 stavelser, 
tredje raden 5 stavelser). Dela med varandra.

Detaljgranska bilden. Säger den något om hösten/våren?
Säger den något om mitt arbete?
Om du inte är i behov av någon kalender, säger bilden något till dig då?
 



Livsäventyr (s. 24)
Vad behöver du för att våga bryta upp?
Vem/vad har fått dig att våga ge dig ut på mörka vatten?

Detaljgranska bilden. Skriv upp vad ni ser.
Livsäventyret… vad har det med bilden att göra?

Hemtrevnad (s. 26)
Vad betyder uttrycket ”Memento vivere” för dig?
Vad ger dig en extra guldkant i vardagen?

Detaljgranska bilden. Vem har suttit på bänken?
Om du skulle sitta på bänken, skulle du vilja sitta där ensam eller skulle du vilja sitta 
där tillsammans med någon? I så fall vem?

Bilduppgift:  Fotografera bänkar och berätta om de bänkar ni     
   fotograferat.

Föräldratåget (s. 28)
Vi är alla barn till någon och har därmed färdats på föräldratåget.
Skriv ner några stationer som du minns att du besökt och dela med de andra.

Detaljgranska bilden. Var är barnet på väg? Vem äger skon?

Det beständiga (s. 30)
Minns du någon flytt som du har gjort? Beskriv hur den kändes.
Vad har du hemma som du inte vill göra dig av med?
Var sitter dina minnen?
"Årsringar" av våra liv har vi runtomkring oss. 

Bilduppgift:  Fotografera någon årsring och dela med  
   de andra deltagarna.
 
Mormor (s. 32)
Berätta om någon som levt före dig.
Var kommer du ifrån? (Tänk både plats, släkt, värderingar, sammanhang) 

Detaljgranska bilden. Vilka symboler ser du? Vad säger bilden om livet?

Allt blir bra (s. 34)
Utgå från den ålder du är i nu. Vad önskar du att du visste då (välj själv vilken tid 
du tänker som dåtid) som du vet nu. Skriv ner några råd och en hälsning till ditt 
yngre jag. Gör likadant men tänk istället på dig själv som äldre (välj själv hur långt 
i framtiden du vill tänka dig). Vad tror du att du som äldre skulle önska att du som 
lever nu vet? Skriv ner några råd och en hälsning till dig själv där du är nu.



Tidsaspekt (s. 36)
Timglaset är en symbol för tiden, varför?
Tycker du att tiden går fort?
Är det jobbigt att tiden går?
Hur gammal känner du dig?

Bilduppgift:  Fotografera andra symboler för tiden, ta med och 
   dela med de andra deltagarna. 

Avtryck (s. 38)
Vad vill vi spara och vad vill vi rensa bort?
Vad finns i din låda?
Vilket avtryck vill du göra?
En dag kommer vi inte att finnas på jorden längre. Föreställ dig ett samtal där två 
människor pratar om dig. Den ena personen frågar "Vem var NN? Hur var NN? 
Vad var viktigt för NN?" Vad önskar du att personen ska berätta om dig? Skriv ner 
personens svar, läs högt och dela med de andra.

Oväntat möte (s. 40)
Berätta om ett oväntat möte som dröjt sig kvar hos dig.
Vilka är människorna på bilden?
Var kommer de ifrån?
Var är de på väg?

Trots (s. 42)
Vad är det som avgör om en växt är ogräs?
Säger bilden något om vad det är att vara människa?
Vad väcker en känsla av trots i dig?
Vad vill du kämpa för och vad är det som gör det lätt och/eller svårt? 

Bröllopsdag (s. 44)
Vilka möjligheter och vilka skyldigheter vill du ska prägla ditt liv?
"NN, jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden 
skiljer oss åt"
Vad tänker du kring vigselritualets löften?
Formulera ett eget alternativ, skriv ner och dela med varandra.

 
 
 
 
 
 



Alla hjärtans dag (s. 46)
Detaljgranska bilden. Vad säger bilden om föräldrakärlek?
 

Kärleksknutar (s. 48)
Vad säger kärleksknutar om himmelriket? Jämför med Jesu liknelser om 
himmelriket som ett senapskorn eller en surdeg (Matt 13:31-33).
Skriv en liknelse om himmelriket och utgå från en egen erfarenhet, använd ett 
bildspråk som är begripligt för dig. Läs upp och dela med varandra.

Årsdagar (s. 50)
Vilka årsdagar är viktiga för dig och varför?

Detaljgranska bilderna. Spelar det någon roll i vilken ordning de två bilderna sitter?
Vad säger bilderna om tidens gång?

Hej Mama (s. 52)
Hur känns det att gå förbi?
Vad är lätt och vad är svårt att dela med sig av?
På bilden finns en Madonnabild. Skulle Josef, Maria och Jesus fått asyl i 
Sverigeidag?

Rädsla (s. 54)
Vad skrämmer dig och varför?
Vad säger bilden om:
- rädslor
- förtvivlan
- hopp

Arbetsplats i heligt rum (s. 56)
Vad behöver du höra?
Av vem/vilka behöver du bekräftas?
Har du ett heligt rum?
- använd sinnena till hjälp och beskriv med papper och penna rummet (Hur ser det 
ut? Doftar det någonting? Hur känns det? Vilka ljud finns i rummet? Smakar det 
någonting?) Hur ser din arbetsplats ut? Skriv och dela med varandra.

Bilduppgift:  Ta en bild på din arbetsplats och dela med dig  
   till de andra 



En studiecirkel i Sensus!
Gruppsamtalet kan med fördel bli en studiecirkel hos Sensus 
studieförbund. Kanske väljer ni att träffas fem gånger eller mer och ni 
väljer själva om ni vill titta på en eller flera texter och bilder när ni ses. En 
lämplig tidsåtgång per tillfälle kan vara en och en halv timme.  
 
Ditt närmaste Sensuskontor hittar du enkelt på  
 
http://www.sensus.se/Kontakt/Kontor/ 
 
 
Du hittar också hjälp om hur du startar en studiecirkel på 
 
http://www.sensus.se/Starta-cirkel/Hur-startas-en-studiecirkel/ 
 
 
Boken #Eftertänkt kan du beställa på
 
http://www.ordbruket.se/


