
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Film i Särskolan 
 
 
 
 
 
 
                                                   Marita Larsson Segerbäck 
 
 
 

   Högskolan Gävle Våren 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

 
Uppsats, högskolenivå, 15 hp 
Bildpedagogik 
Bild C 

 
Handledare: Marie Bendroth - Karlsson 
Examinator: Ingela Edkvist 
 



 
 

 

         



Sammanfattning 
 
 
Syfte med den här studien är att undersöka vad filmarbete på en särskola har för betydelse för 
eleverna. 
Teorin i den här studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv som bl.a. innebär att lärande 
sker i samspel mellan människor.Vygotskijs teori om lärandet bildar en gemensam 
kunskapsbakgrund tillsammans med estetiska lärprocesser och specialpedagogik. 
Metoden är kvalitativ med en reflexiv ansats med intervjustudier, delvis med hjälp av Talking 
Mats, en metod med bilder som är riktad till personer med kommunikationssvårigheter. 
Informanter i den här undersökningen är pedagoger och elever från en särskola som har 
genomfört ett filmprojekt, Pojken och hans ulliga får.  

Filmprojektet medförde att eleverna fick erfarenheter av hur film produceras. Projektet har 
även utvecklat elevernas kreativitet och fantasi. Elever med utvecklingsstörning och autism 
behöver erfarenheter för att kunna uttrycka sig inom olika medium som t.ex. film. 
Undersökningen har visat att film som medium har didaktiska möjligheter och erbjuder elever 
stora möjligheter till ett individuellt uttryck. Att ha en funktionsnedsättning ska inte vara ett 
hinder för att kunna uttrycka sig. Filmarbete ger eleverna en möjlighet till ett individuellt 
uttryck genom att de blir delaktiga i processen. 
 
 
 
 
Nyckelord: Multimodalitet, Delaktighet, Språk, Kommunikation, Film 
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1. Inledning 
I mitt arbete som pedagog inom särskolan och i undersökningar jag gjort inom olika kurser 
har jag sett hur viktigt bilder är för kommunikation, bilden blir ett språk. Inom  särskolan 
används begreppet AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation som ett samlingsord 
för olika kommunikationssätt som bilder, tecken som stöd och talapparater. 
För elever med eller utan funktionsnedsättningar blir den digitala bildtekniken ett 
kommunikativt redskap. 
AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation är en metod för att stödja elever med 
talsvårigheter att kommunicera med sin omgivning. Filmarbete med den digitala bildtekniken 
kan bli en sorts Alternativ Kompletterande Kommunikation enligt min erfarenhet som 
pedagog inom särskolan.  
I en av kurserna inom Ateljeristautbildningen ingick det att vi skulle göra ett berättarprojekt, 
jag gjorde en film av Sven Nordqvist bok, Nasse hittar en stol.  I berättarprojektet ville jag 
undersöka olika sätt att använda AKK, där blev filmen mediet för berättandet. Syftet med att 
göra filmen var att få förståelse för om eleverna förstod skillnaden mellan fantasi och 
verklighet. Eleverna uppskattade filmerna med Mr Bean som elever inom fritidsverksamheten 
hade sett vid ett tidigare tillfälle. Jag tycker mig se likheter mellan Nassefiguren och Mr Bean. 
Eleverna berättade om de tokigheter som Mr Bean gjorde och värderade hans handlingar i 
filmerna, ”så där får man inte göra”. Eleverna visste vad som var rätt och fel i olika situationer 
i filmerna. Eleverna skrattade när de tittade på om Nasse och tyckte filmen var bra. Filmen 
visades i flera grupper på skolan och frågeställningen som kom upp var ”vad är fantasi och 
vad är verklighet”, ”vem är det på filmen”, Nasse eller fröken?  

2. Syfte och frågeställningar 
 
I den här undersökningen är syftet att undersöka betydelsen av filmarbete för elever på en 
särskola. Mina frågor blir då följande: 
 
Hur uttrycker eleverna sina upplevelser av filmprojektet? 
 
Vilka erfarenheter uttrycker eleverna att de fått i projektet? 
 
Vad menar pedagogerna att eleverna lärde sig av filmprojektet? 
 

2.1   Projekt bakgrund 

 
Att förstå skillnaden mellan fantasi och verklighet, kan vara en svårighet för elever inom 
särskolan, förstå att en person på film inte är samma person i verkligheten. I den här 
undersökningen är utgångspunkten ett filmprojekt som pågick under läsåret 2010 – 2011 på 
en särskola. Filmprojektet startade som en utveckling av drama- och bildverksamheten. 
Eleverna skulle få erfarenhet av filmarbete men också få agera framför kameran. I den lokala 
läroplanen för skolan är området kommunikation prioriterat, filmprojektet är 
ämnesövergripande och behandlar elevernas identitetskapande vilket betyder att de ska få 
ökad självkännedom och förstå olika känslor och sätta ord på dem. Under hösten 2010 sökte 
skolan bidrag från Skapande skola för att finansiera ett filmprojekt som resulterade i filmen 
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Pojken och hans ulliga får.  

Skapande skola är finansierat av regeringen, d.v.s. Kulturdepartementet. Kommunerna kan 
ansöka om bidrag för kulturverksamhet inom skolan. Syftet med Skapande skola projektet i 
den kommun som filmprojektet genomfördes var identitetskapande och integration. Med 
integration handlade det om andra kulturer som integreras i det svenska samhället och 
identitetskapande handlade det om individens självstärkande utveckling. Elever inom 
särskolan har samma rättigheter att få uttrycka sig och få ökad självkännedom och därmed 
stärka sin identitet. 
I samband med ansökan om bidrag från Skapande Skola fick eleverna förslag på olika projekt 
som visualiserades med bilder. Eleverna fick ringa in de områden som intresserade dem och 
de flesta svarade ”att göra en film” förutom en elev som ville se på film.(se bilaga nr.5) 
 
En av pedagogerna på skolan föreslog att sagan Pojken och hans ulliga får skulle ligga till 
grund för filmen med hänvisning till ett tidigare filmprojekt av sagan i boken Lära genom 
upplevelser (Eriksson, Furå och Pettersson 2007). Boken beskriver hur man utifrån ett 
specialpedagogiskt perspektiv kan använda uterummet som en lärande miljö för elever med 
särskilda behov. Filmprojektet som beskrivs i boken drivs av elever från sju till sjutton år med 
stöd av pedagogerna på skolan. Projektet är ämnesövergripande och berör bl.a. ämnena 
matematik, bild, slöjd och drama. 
 
Sagan är tydlig och berör olika känslouttryck, vilket var en av anledningarna till att 
genomföra ett filmprojekt. Den andra anledningen till att genomföra filmprojekt var att 
eleverna skulle få erfarenhet hur film produceras. Dessutom skulle de få erfarenhet av 
skillnaden mellan fantasi och verklighet. Boken Lära genom upplevelser (2007) blev ett 
koncept till vårt eget filmprojekt. Projekttiden sträcktes sig över 15 veckor. 
 

2.1.1 Genomförandet av projektet 

 
Personalgruppen introducerade sagan genom att dramatisera den för eleverna. Eleverna fick 
också godkänna om de ville delta i en dramatisering av sagan. 
Eleverna fick önska vilka roller de ville ha i sagan. Vi ändrade lite i sagan, och utökade den 
med en roll. Figurerna i sagan var mamma som spelades av en pedagog i personalgruppen, 
pojken som vallade fåren, två får, hare, räv, varg, älg och en humla. 
Eleverna går i olika klasser, de startade träningen av sagan i respektive klass. Två av eleverna 
tränade under fritidsverksamheten då de spelade dockteater med pinndockor med de olika 
karaktärerna i sagan. 
Det gjordes en tidsplan över vad som skulle genomföras under filmprocessen, enskild träning, 
träning i sin klass och därefter träning i stor grupp. Sagan tränades som en fortlöpande text, 
eleverna dramatiserade sagan under tiden som en pedagog läste sagan högt.  
Inför filminspelningen fick eleverna arbeta med att iordningställa rekvisitan, bl.a. morötter åt 
fåren, masker och en dräkt till humlan. En elev skrev manus tillsammans med en pedagog och 
alla elever fick spela in de ljud som behövdes till filmen. Samma elev som skrev manus, läste 
också in sagan i förväg.  
Filminspelningen med en mediapedagog tog en dag. Elevgruppen hade tidigare tränat inför 
kameran på den plats där inspelningen skulle genomföras. Eleverna hade dramatiserat sagan 
fortlöpande med alla händelser i kronologisk följd vilket även genomfördes under 
inspelningen.  
Mediapedagogen återvände till skolan och redigerade filmen tillsammans med eleverna. 
Komplettering av röster spelades in i samband med redigering av filmen. 
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Vid redigeringen fick eleverna se hur de olika filmdelarna klipptes ihop på filmskärman.  
Filmarbetet avslutades med filmvisning för föräldrar, släkt och vänner. En röd matta rullades 
ut åt eleverna för att de skulle få en upplevelse av att vara skådespelare. 
 

2.2   Grundsärskolans läroplan 

Grundsärskolans läroplan, Läroplanen för Grundsärskolan (2011) består av två delar, 
grundsärskolan och träningssärskolan. I båda läroplanerna, bild för grundsärskola och estetisk 
verksamhet för träningssärskolan, beskrivs det att eleverna ska få kunskaper och erfarenhet av 
media, foto och konst. Eleverna ska få möjlighet att skapa bilder med olika verktyg, tekniker 
och material. Undervisningen skall bidra med ett kritiskt förhållningssätt hos eleverna samt att 
kunna reflektera över bilder och jämföra dem.  
Eleverna ska genom undervisningen i de båda delarna av läroplanen utveckla kunskaper om 
den digitala tekniken, dator, bildhantering och hur film kan redigeras med hjälp av digital 
teknik. 
Inom estetisk verksamhet för träningssärskolan ska eleverna utveckla kunskapar i gestaltning, 
drama och rollspel. För grundsärskolans läroplan i ämnet svenska ingår film, drama, 
berättande texter, t.ex. sagor och olika uttryckssätt bl.a. kroppsspråk. 
I träningssärskolans ämnesområde kommunikation ska undervisningen utveckla elevernas 
förmåga att tolka berättande texter från sagor och bilderböcker. Eleverna ska också utveckla 
sin förmåga att samspela med andra inom ämnesområdet kommunikation (Skolverket 2011). 
 

3.  Kunskapsbakgrund 

3.1Vygotskij och lärande 

 
Enligt boken Fantasi och kreativitet (Vygotskij 1995) genomgår barnet en process på olika 
nivåer för att kunna skapa. Första nivån handlar om att barnet ska få erfarenheter av 
verkligheten. När barnet har fått erfarenheter kan de med sina erfarenheter skapa nya 
konstruktioner av verkligheten. En verklighet kan vara olika TV-program, böcker och sagor 
som leder till nya inslag i leken och skapandet. Ju mer erfarenhet en människa får i sin 
barndom desto rikare fantasi kan hon utveckla. 
Barnens lek är exempel på en autentisk och kreativ process från barndomen och ett eko av 
bearbetning från vuxenvärlden men i en bearbetad form som motsvarar barnens egna behov 
och intressen. Leken är uttryck för fantasins skapande (Vygotskij 1995). 
 
Strandberg (2006) skriver i boken Vygotskij i praktiken - Bland plugghästar och fusklappar  
om Vygotskijs teori, sociokulturell teori. Lärandet sker i den proximala utvecklingszonen och 
den bygger på socialt samspel mellan den lärande individen och miljön. 
Vygotskijs teori beskriver hur lärandet sker inom tre områden: 

− instruktion som bygger på ett samarbete inom en relation mellan individ och 
omgivning 

− imitation där individen internaliserar den andres kunskap eller begrepp 
− lek där barnen undersöker och experimenterar med runt som de anar men inte vet 

något om, de utvecklar regler och roller 
Inom leken lär sig barn olika tankemodeller, meningar och verktyg för att utveckla ett abstrakt 
tänkande. Lekens metoder består av följande områden: 

− att skapa den imaginära världen 
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− att sätta mening över ett objekt(saken förvandlas) 
− att sätta tänkandet över görandet  
− att urskilja vissa saker som särskilt uppmärksammas, att använda en pivå, som 

tjänstgör som meningsbärare. En käpp får föreställa en häst i leken, objektet käpp 
betyder häst i leken och något annat utanför leken. 

Barn med koncentrationssvårigheter har problem med lekens regler och svårt att skapa 
imaginära världar. För att lära sig leken behöver de tränas i de olika delarna (Strandberg 
2006). 
 
Öhman-Gullberg (2006) beskriver i boken Movere - Att sätta kunskap i rörelse det 
socialkulturella perspektivet,  lärandet är situerat, den fysiska och sociala kontexten är en 
integrerad del i lärandet. Det är processens olika delar som är aktiviteter där lärandet sker. 
Interaktionen med andra i en lärande miljö är avgörande för vad som lärs och hur, vilket visar 
att lärande är huvudsakligen socialt. De redskap som erbjuds präglar lärandet vilket enligt 
Vygotskijs begrepp kallas mediterat (Öhman-Gullberg 2006). 
I en filmprocess enligt Öhman-Gullberg (2006) är det i aktiva handlingar av eleverna vid 
skapandet av film som lärandet sker. Miljön skapar möjligheter och hinder, det kan vara hur 
stor tillgång till datorer det finns då eleverna ska redigera filmen och vilka av eleverna som 
får tillgång till datorerna. Kunskapsmålen och läroplanen kan både främja och hindra 
elevernas lärande. Eleverna får ett uppdrag med sin film, att förmedla kunskap inom ett 
område enligt läroplanens målformulering som kan förhindra elevernas lärande genom att de 
inte kan använda hela sin kreativitet. Att ingå i ett socialt sammanhang som grupparbete 
innebär ett lärande genom att eleverna får diskutera tillsammans om hur de ska lösa de olika 
delarna innan det blir en färdig film. 
 Datorer, bildmaterial och annan teknisk utrustning till filmproduktion är det som blir 
medierat enligt Vygotskij. Eleverna utvecklar sitt lärande i att göra film med hjälp av den 
utrustning och det material som behövs (Öhman-Gullberg 2006). 
 

Språket är en social process där yttre erfarenheter blir benämnda med begrepp som t.ex. ord 
och bild, processen går sedan inåt för en inre reflektion av aktiviteten, det ger en bredare syn 
på kommunikativa och språkliga uttryck inom det socialkulturella perspektivet  
 Kommunikation är en länk mellan tänkandet och kulturen där språket används för att förstå,  
tänka sig in i och för att förmedla det vi förstår till andra (Öhman-Gullberg 2006). 
 

3.1.1 Estetiska lärprocesser 

 
Grunden för lärandet i de estetiska läroprocesserna är enligt boken Estetiska lärprocesser 

(Lindström & Selander 2009, s.9 - 18) gestaltande av något arbete med estetisk produktion. 
Inom de estetiska lärprocesserna är vägen till målet det viktigaste, hur man lär sig, inte enbart 
vad man lär sig (ibid). Lärande är en pågående process där information och våra färdigheter 
prövas och kanske befästs (Lindstrand & Selander 2009, s.122-123). 
Enligt rapporten En kulturskola för alla (Marner & Örtergren 2003) kan olika medier skapa 
betydelser för lärandet t.ex. film,språk och bild. Film som åskådliggör ett  händelseförlopp, 
språk som kan skapa begrepp för att underlätta reflektion och bild som kan skapa begrepp för 
rumsliga situationer.  
 
Begreppet främmandegöra är ett sätt att betrakta en företeelse på ett nytt sätt, en sorts 
reflektion som gör att individen stannar upp och betraktar en företeelse på ett nytt sätt. 
Individen förflyttar sig från en välbekant till en främmande sfär, dekonstruera och 
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rekonstruerar snarare än reproducera (Marner & Örtegren 2003). 
Alla delar behövs i lärandet vilket de estetiska läroprocesserna kan erbjuda inom en modern 
sociokulturell teori enligt Marner & Örtegren (2003). Delarna i lärandet är språket, kroppen, 
bilden, musiken, föremålet, datorn eller matematiska formler, de olika typerna av medieringar 
skapar olika betydelsesystem och kunskaper. 
 Marner och Örtergren gör skillnader mellan instrumentella och estetiska lärprocesser enligt 
följande: 

 
 (Marner, A & Örtegren, H, 2003, s.82) 
 
Utgångspunkten för kommunikation är inte enbart att använda sig av skrift eller verbalt språk, 
det kan var gester, bilder, kroppsspråk, ljud eller musik. Kommunikation är komplex i form av 
olika uttrycksformer. 
 
Olika betydelser kan skapas av olika medier, film som åskådliggör händelseförlopp, språk 
som skapar begrepp för att underlätta reflektion och bild som skapar förståelse för rumsliga 
situationer (Marner & Örtegren 2003). 
Filmarbetet befinner sig mellan två världar, den konkreta världen och redigering som ger 
upphov till nya världar enligt Koppfeldt (Lindstrand & Selander 209, s. 49-66) som är 
medförfattare i boken Estetiska lärprocesser (2009). 
Film är ett medium som påverkar våra känslor, den är ett berättande medium som utmanar vår 
förmåga att tolka känslor och kan föra berättelsen vidare enligt Koppelfeldt (Lindstrand & 
Selander 2009, s.49-66). 
Att införa media som en del av skolans verksamhet med särskilda media och bildverkstäder 
legitimerar ämnet inom skolan, det ger lärare möjlighet att fånga elevernas olika uttryckssätt, 
t.ex. film och graffiti. Det blir enligt Marner & Örtegren (2003) en visuell kultur som bygger 
på multimodalitet, där det språkliga och skriftliga samverkar med media. 
Genom att de olika kommunikationssätten används blir det ett kommunikationsätt med flera 
resurser, multimodalt (Marner & Örtegren 2003). 
I kommunikation används olika uttryckssätt vilket enligt Lindstrand (Lindstrand & Selander 
2009) är resurser i filmarbetet, det är olika uttryck som talat språk, gester, grimaser, blickar 
och liknande.  

Instrumentella läroprocesser Estetiska läroprocesser 
Eleven som en behållare för kunskap Eleven som medskapare i en 

kunskapsprocess 
Läraren som förmedlare av redan färdig 
kunskap 

Läraren som iscensättare av 
kunskapssituationer 

Enstämmig skolmiljö Flerstämmig skolmiljö 
Fakta Upptäckt 
Automatisering Transfer, överskrivning 
Fast textbegrepp Vidgat textbegrepp, multimodalitet 
Svar utan frågor Kunskap ur dialog 
Automatiserad kunskap Främmandegörande kunskap 
Reproduktion Kreativitet 
Snävt kunskapsbegrepp Vidgat kunskapsbegreppet 
Ytkunskap Djupkunskap 
Förväntad kunskap Förvånande kunskapsbegrepp 
Fasta begrepp Skapande begrepp 
Entydig kunskap Mångtydig kunskap 
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3.1.2 Film som medium 

 
Enligt Skolverket och Svenska filminstitutet i skriften Film för lust och lärande (Statens 
Skolverk, Svenska Filminstitutet 2001) är film och medier ett sätt att lyfta fram fler aspekter 
än vad som ryms i det talade och skrivna ordet. En gemensam filmupplevelse kan vara en 
utmärkt grund för samtal och reflektion kring livsfrågor. Film kan skapa identifikationer med 
människor i olika länder, kulturer och livssituationer men även spegla vår samtid samt 
levandegöra det förflutna. Det egna filmskapande ger elever möjligheter till att uttrycka sig 
och gestalta sina tankar och känslor. Det finns också möjligheter att få prova olika roller, 
framträda inför publik och delta vid filmfestivaler 
(Statens Skolverk, Svenska Filminstitutet 2001). 
 
 Fredrik Lindstrand har i sin studie om ungdomars filmarbete analyserat processen från 
framställandet av diskursen, planering till färdig film, det beskrivs i boken Estetiska 

lärprocesser (Lindstrand & Selander 2009, s.153-173). Lisa Öhman-Gullberg har analyserat 
processen på ett delvis annat sätt i boken Movere – Att sätta kunskap i rörelse (2006). 
 
Öhman–Gullberg (2006) och Lindstrand ( 2009) delar upp analysen i olika steg inom 
processen, Öhman-Gullberg redovisar sin analys i fyra plattformar som stöd för läsaren och 
Lindström benämner det som moment, steg för steg. 
Både Öhman-Gullberg och Lindstrand använder begreppet representation som enligt Gullberg 
betyder vad individen vill berätta och enligt Lindstrand betyder representation vilket uttryck 
som används. 
Begreppet kommunikation är multimodal, olika resurser av talat språk, gester, grimaser, 
blickar förmedlas  och Öhman-Gullberg (2006) upptäckte i sin studie att elevernas bilder 
användes som en resurs i filmarbetet. Bilderna som eleverna skapade till filmproduktionerna 
förmedlade känslor och tankar som samverkade med övriga filmresurser som talat språk. 
Bilderna var berättande och förde handlingen framåt. 
Kommunikationen i de båda analyserna av Lindstrand (2009) och Öhman-Gullberg (2006) är 
multimodal, där olika resurser används, talat språk, elevers bilder, känslor, tankar som 
överförs och gestaltas som görande i produktionen. 
 
Lindstrand ( 2009) delar upp analysen i olika steg från planeringsstadiet till färdig film. 
Momenten är diskursiva där filmens perspektiv konstrueras, därefter en kortfattad beskrivning 
om filmen en synopsis, bildmanus med de olika scenerna, planering där de olika uttrycken 
och momenten kopplas ihop, filminspelning, redigering är det sista momentet.  
Elevernas egna intressen var en del av diskursen som Lindstrand (Lindstrand & Selander 
2009) såg i sin studie och det var en hel del samtal mellan eleverna i de olika momenten. Vid 
filminspelning kopplas de valda delarna i synapsi och bildmanus till film, de olika delarna i de 
tidigare arbetsmomenten är viktiga. 
Det sista momentet är då alla filmsekvenser ska sättas ihop till en helhet, med en möjlighet att 
tillföra text, musik och övriga eventuella ljud som ska vara med i filmen. Det blir en 
multimodal process eller ”multimodal mixing-desk”(Burn & Parker 2003 citerad i Lindstrand 
& Selander, 2009, s.163). 
 
Öhman-Gullberg (2006) har synliggjort sin analys i fyra plattformar, produktion, diskurs, 
design och distribution.  
Inom plattformen produktion såg hon hur tre olika faktorer som styrde filmens innehåll, 
elevernas intresse, skolans intresse i form av mål och inramningar och de resurser som 
filmmediet erbjuder. 



 12

I plattformen produktion handlar det om konkretisering av idéerna till ett medium och det 
viktiga är berättandet. De multimodala uttrycken i elevernas filmer var ljud, ljus, bild, 
dramaturgi, musik och kamerans tekniska vinklar. 
Olika perspektiv samverkar i filmen, mediets teknologi, aktörperspektivet och bilden i sig 
vilket ger filmens dess uttryck. De didaktiska perspektiven är, film som mål, genreproduktion 
och ämnesproduktion. 
Plattformen diskurs är socialt och kulturellt konstruerade vilket ger betydelser åt upplevelser 
utifrån ett bestämt perspektiv. Diskurs är filmens innehåll och utformning som är ett resultat 
av skolans pedagogiska praktik som kan avläsas i det färdiga resultatet. Filmarbetet är som en 
dialogisk process, de estetiska kommunikationsformerna blir viktiga redskap för att få 
kunskap om sig själva och sin omvärld. 
I plattformen design visas hur arbetet organiseras och där har lärarna en av maktpositionerna.  
Den kan både begränsa och ge möjligheter för eleverna i ett filmprojekt beroende på vilken 
lärprocess som är aktuell, den instrumentella eller estetiska. 
Inom plattformen distribution analyseras elevernas inflytande och medskapande i samband 
med redigering av filmen och även gestaltningen av skoluppgift i filmarbetet (Öhman-
Gullberg 2006).  
 

3.2 Specialpedagogik och estetisk verksamhet 

3.2.1 Utvecklingsstörning  

 
Gunnar Kylén ( 1981) har forskat om utvecklingsstörning och skriver i skriften ”Begåvning 
och begåvningshandikapp” (Kylén 1981) att utvecklingen för personer med 
utvecklingsstörning går mycket långsammare än normalbegåvade. 
Kylèn ( 1981)har delat in utvecklingsstörningen tre nivåer, A- nivå är grav 
utvecklingsstörning, B – nivå är måttlig utvecklingsstörning, C- nivå är en lindrig 
utvecklingsstörning. 
Verklighetsuppfattning skapas enligt Kylén (1981) genom att sinnesintryck ordnas. De olika 
områden som ordnas är rumsuppfattning, kvalitetsuppfattning, tidsuppfattning och 
kvantitetsuppfattning, med hjälp av de här funktionerna besvarar vi frågorna var? vad? varför? 
och hur? 
Det kan vara svårt att uppfatta den faktiska begåvningen hos en person. Begåvningen kan vara 
påverkad av miljön och skolgången. Begåvningshandikappet i sig påverkar inte en persons 
självkänsla, utan det är bemötandet som personen får utifrån sin funktionsnedsättning. Vilket 
betyder att om personen inte får hjälp och stöd på den nivå hon eller han befinner sig påverkar 
det bl.a. självkänslan negativ (Kylén 1981).  
 

3.2.2 Autism  

 
Autismspektrumstörning, enligt Teo Peeters (1999) i boken Autism – från teoretisk förståelse 

till praktisk pedagogik, har personer med autism tre områden i beteendet som är gemensamt. 
Det kallas Wings triad efter forskningsresultat av Lorna Wing. 
Kriterierna inom Wings triad: 

−  förmåga till ömsesidig social interaktion eller samspel 
−  förmåga till ömsesidig kommunikation (kvalitativt begränsad) 
−  begränsningar i sitt beteende, intressen och fantasi.   
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Människor med autism har en annan kognitiv profil, med det menas att deras hjärna tolkar 
informationen annorlunda. Personer med autism har ett visuellt bildseende och bristande 
fantasi ( Peeters 1999). 
I en föreläsning vid Högskolan Dalarna beskriver specialpedagogen Ingegerd Bergström (5 
april 2011)  tre funktioner i hjärnan, Theory of mind, exekutiva funktioner och central 

koherans. 
Theory of mind betyder att sätta sig in hur andra tänker och förstå känslorna bakom 
människors beteende. 
Inget tyder på att personer med autism skulle sakna känslor. Det handlar om svårigheter med 
empati, att ta andras perspektiv, att förstå hur man uppfattas av andra, samt problem med nya 
sociala situationer. 
När det gäller personer som har problem med exekutiva funktioner som att planera, organisera 
och att ha tidsuppfattning, kan de få svårigheter med att överblicka tid och rum (Bergström, 
Högskolan Dalarna, 5 april 2011). Personer med autism har svårigheter med tidsuppfattning, 
därför måste det finnas tidshjälpmedel som scheman, klockor och anteckningsböcker som 
tydliggör tiden (Peeters 1999). 
 Central koherans, innebär att de har svårt att se helheter, att förstå sammanhang och att 
kunna sortera bort onödiga detaljer. Det betyder att personer med autism har ett 
detaljfokuserat tänkande, att skilja ut viktigt från oviktigt blir därmed svårt. De har också 
svårt med att förstå funktionalitet och social kommunikation, abstraktioner och vad som är 
rimligt och orimligt (Bergström, Högskolan Dalarna, 5 april 2011). 
 
För att kunna hjälpa elever med autism så måste man utgå från deras funktionsnedsättning och 
miljö. Enligt boken Autism behöver personer med autism en tydliggörande pedagogik i 
rum/miljö som svarar på frågan VAR aktiviteten skall ske och VAD man skall göra och NÄR 
aktiviteten skall genomföras och HUR man skall göra aktiviteten (Gillberg & Peeters 2001). 
 I boken Vägval och Växande benämner Danielsson, Liljeroth (2001) också att med Vem ska 
aktiviteten genomföras med, så att personen med autism skall veta vilken han eller hon ska 
relatera till (Danielsson, Liljeroth 2001). 
 
 

3.2.3 Estetisk verksamhet  

 
En förutsättning för att utvecklas enligt Falk-Lundqvist i sin bok Fantasi och lekfullhet i 

lärande (2007) är att ha lust och att längta efter att uttrycka sig vilket är ett kännetecken för 
kreativitet. För att det ska bli kreativt krävs det meningsfullhet. I estetiska ämnen är det 
upplevelser i fokus och det ska vara tillåtet att misslyckas. Ett undersökande sätt att prova sig 
fram på och få möjlighet att se problem ur olika perspektiv bör finnas. Att arbeta med 
estetiska lärprocesser kopplas samman med känslor och uttryck oberoende av vilket ämne och 
tema det handlar om. Genom att uttrycka känslor i olika former t.ex. drama och bild bearbetas 
känslorna med olika medier. 
Eleverna får en vidgad upplevelsevärld där estetiken bidrar med olika bilder av verkligheten. 
Genom estetisk skolning utvecklas identiteten och individen får hjälp att förstå sig själv. Ett 
konstärligt arbete vrider och vänder på perspektiv, återskapar och nyskapar och det som är 
gestaltning betraktas också som ett konstnärligt arbete. I det pedagogiska arbetet blir det 
gestaltande uttrycket tolkat som pedagogisk kreativitet. Kunskap får liv och blir meningsfull 
för barnet genom estetiska läroprocesser (Falk-Lundqvist 2007). 
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Det är viktigt att ge upplevelser och aktiviteter som passar individens förmåga vilket stärker 
självkänslan och jaget. Personer med funktionsnedsättning behöver förutom intellektuell 
stimulans kombinera det med fysisk rörelse och kreativa aktiviteter (Danielsson, Liljeroth 
2001). 
Mediakulturen erbjuder flera uttryckssätt än det skolkulturinriktade sättet att arbeta. Elever 
med utvecklingsstörning har samma behov av variation och spänning som andra elever har 
(Falk–Lundqvist 2007). 
 
Enligt Lena Sundbaum i Pedagogiska strategier – stimulans och skapande förmåga hos barn 

med autism (2001) är det viktig att se möjligheter. Hos varje människa finns det kapacitet för 
utveckling. Pedagogen måste vara en lyhörd och öppen och vara nyfiken på vad eleverna 
skapar. Vid fokusering på elevernas svårigheter skapas inga fantastiska bilder. Sunbaum 
(2001) poängterar hur viktigt det är att ge eleverna möjligheter till ett inviduellt skapande. 
 
Ett positivt och stödjande klimat har positiv effekt på lärandet. Reaktioner hos elever med 
utvecklingsstörning kan ibland vara svåra att förutse, därför måste läraren vara förberedd att  
improvisera (Falk–Lundqvist 2007). 
 
Barn med utvecklingsstörning är ofta på grund av sina begränsningar förhindrade att göra 
egna val. De har också ett torftigare språk än normal begåvade barn. 
Genom att använda sin kropp och sina känslor i det gestaltande arbetet byggs förståelse för sin 
omgivning Barnet får tillgång till ett språk, företeelser som översätts till gestalter i form av 
konstnärliga uttryck. Kunskap skapas genom att agera, och människans erfarenheter blir 
därmed nödvändiga i lärandeprocessen (Falk–Lundqvist 2007). 
 
 
  

4. Metod och Tillvägagångssätt 

4.1 Talking Mats 

 
I undersökningen kommer Talking Mats (Murphy, J & Cameron L 2006 ) att användas vid 
intervjuer av elever, barn och ungdomar inom särskolan.  Tekniken Talking Mats kommer från 
Skottland utvecklades i ett forskningsprojekt av Joan Murphy  (Murphy, J & Cameron, L 
2006). Det är en metod som underlättar kommunikation för personer med kognitiva 
svårigheter och kan även användas av personer som inte har uppenbara svårigheter att 
uttrycka sig. De områden som Talking Mats kan användas inom är skolformer från förskolan 
och skolan, inom psykiatrin, för personer med demens, personer med förvärvade trafikskador, 
kriminalvård, som hjälp att uttrycka känslor samt för särskilda boende och stödverksamheter 
och socialt arbete. Bilderna som används vid Talking Mats kommer från symbolbasen 
Widgetsumboler som distruberas av företaget Hargdata AB. 
Kommunikationstekniken eller metoden Talking Mats består av tre uppsättningar av olika 
bildsymboler och en matta att placera bilderna på; 
 Samtalsämnen - där en bild symboliserar dagens samtal. Bilderna har en röd ram. 
 Frågeställning - där en bild relaterar till samtalsämnet som behandlas. Bilderna har en blå 
ram. 
 Visuell skala - där användaren kan uttrycka sina åsikter om samtalsämnet och de 
frågeställningar som är kopplade till ämnet. Bildens ram är gul. Den visuella skalan anpassas 
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individuellt till personens kognitiva förmåga och utformningen av frågorna. 
Tregradig visuell skala: 

− glad 
− osäker eller ledsen 
− tråkig 

 
Femgradig visuell skala: 

− sprudlande glad 
− en mera lågmäld glad bild 
− vet inte 
− lite ledsen 
− stark frustration och ilska 

 
Personens kognitiva förmåga bestämmer vilken skala som ska användas vid intervjuerna. 
 
Bilder som symboliserar olika delar i filmprocessen skapas med ett datorprogram In print som 
distribueras av företaget, Hargdata. Bilderna i datorprogrammet In Print kommer från 
symbolbasen Widgetsymboler (Hargdata AB). Varje bild blir en fråga som placeras under den 
tregradiga värdeskala, ja eller glad, sådär, nej eller ledsen. Filmprocessen visualiseras med 
bilder, se bilaga. Bilden ”Pojken och hans ulliga får” är samtalsämnet: 
 
 
                                                                
 
 

Bilden symboliserar sagan och är samtalsämnet. 
 
 
 
 
 
 
 
Inför ett samtal med Talking Mats eller, samtalsmattan är det viktigt att tänka igenom vilket 
ämne som ska utforskas och vilka frågeställningar som ska presenteras. För att utveckla 
frågeställningarna används tankekartor, som kan ge upphov till nya samtalsämnen och för att 
inte göra förhastade slutsatser kan submattor användas.   
En submatta undersöker de bilder som hamnade under nej sidan, en av nej sidans bilder kan 
bli den dagens samtalsämne. Det nya samtalsämnet kan ge information om vad som 
påverkade personens negativa inställning till det ämne som bilden symboliserar. Om vi 
undersöker vad eleverna tycker om skolämnena och den bild som symboliserar ämnet bild 
hamnar på den negativa sidan, nej eller tråkigt eller ledsen, kan mattan med hjälp av flera 
bilder inom ämnet bild påvisa vad eleven inte tyckte om. Ämnet bör symboliseras av flera 
tekniker och material för att kunna belysas i en utvärdering med samtalsmattan. Det behövs 
många bilder för att beskriva exempelvis ämnet bild. Att inte stanna upp vid första 
informationen som mattan visar är viktigt eftersom andra omständigheter kan påverka elevens 
upplevelse.  
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4.2 Kvalitativ metod 

 
 Kvalitativ metod användes som metod för att öka förståelse för vad ett filmprojekt har fått  
för betydelse för 6 särskoleelever. Under undersökningsperioden för den här studien 
genomförs det tre filmvisningar med intervjuer i samband med en av filmvisningarna. 
Eleverna får titta på sin film och även ta del av den bilddokumentation som gjordes 
fortlöpande under hela filmprocessen. De resterande två filmvisningarna genomförs utan 
intervjuer. Elevernas kommentarer och reaktioner under filmförevisningarna dokumenteras. 

Intervjuerna i samband med den första intervjun består av en samtalsmatta som visualiseras 
med bilder. Under de följande två visningarna dokumenteras elevernas reaktioner, 
kommentarer till filmen och även elevernas svar på frågor omkring filmarbetet dokumenteras. 
Kompletterande intervjuer kommer att genomförs under sommarlovet vid fritidsvistelsen med 
fem av de sex eleverna som deltar i undersökningen. 

För att få en förståelse för vad filmprojektet har fått för betydelse för eleverna och vad 
pedagogerna har sett utifrån vuxenperspektivet kommer jag i den här studien göra flera 
intervjuer med olika metoder, enkäter med bilder och text. Elever inom särskolan har utifrån 
sin funktionsnedsättning ibland svårigheter att kunna återge tidigare händelser, därför vill jag 
använda mig av samtalsmattan tillsammans med det verbala språket och bilder.  
 
Intervjuundersökning eller förståelsegrundad enligt boken Reflexiva intervjuer (Thomsson 
2010) bygger undersökning på en förståelse om ett fenomen eller en händelse. Intervjuaren 
vill söka efter en djupare mening, och därmed uppnå ökad kunskap.   
För att öka validiteten är det viktigt att den som intervjuar är kritisk i sina analyser och har en 
teoretisk föreställning om vad det är som ska undersökas. För att se kvalitén på forskningens 
resultat är det tolkningarnas uppbyggnad som ska granskas. I en kvalitativ studie kan inte 
resultatet generaliseras men undersökningens resultat kan bidra till reflektion i en samverkan 
av teorier och därmed föra fram en förståelse (Thomsson 2010). 
 

4.1.2 Reflexiv ansats  

 
När man låter olika tankar få belysas och samverka kring en utsaga uppstår reflexion. 
Reflexiv ansats är en kvalitativ metod som bygger på tolkningen av reflexion. Metoden 
innehåller intervjuer av empirin (Thomsson 2010). Den information jag får av elever och 
pedagoger ska bli till grund för reflektion och därmed öka min förståelse. De fortsatta 
samtalen ska vara ett komplement och därmed öka min kunskap om intervjudeltagarna och 
genom de fortlöpande samtalen skapar det en möjlighet till ett möte. 
Enligt Thomsson (2010) krävs det ett samspel, ett möte mellan intervjudeltagarna och 
intervjuaren och att i mötet vara medveten om språk, maktperspektiv och teoretiska 
antagande.  
Undersökningsledaren ska göra kritiska tolkningar utifrån sin förståelse och medvetenhet om 
dessa faktorer samt att hon eller han är insatt i studiematerialet och dess betydelse för den 
tolkade rollen. Den reflexiva intervjustudien är fokuserad på språklig interaktion och är 
intresserad av motsägelsefullhet och variationer där empir, tolkning och självkritik leder till 
eftertanke med ett fördjupat resonemang vilket leder undersökningen framåt och förståelsen 
fördjupas. Varje berättelse och iakttagelse är viktig och undersökningsledaren kan använda sig 
av flera datainsamlingsmetoder (Thomsson 2010).  
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För mig som pedagog och intervjuare handlar det om att förstå elever och ge dem ett språk 
och lära dem att kommunicera. Det viktiga är förhållningssättet, att bemöta, vilket betyder ett 
möte med respekt och kunskap. Kunskapen kan handla om personens funktionssnedsättning, 
och hur personen kommunicerar, med bilder eller det verbala språket. Ordet respekt betyder 
att använda sig av personens språk för att förstå och inta personens perspektiv. Det är en 
pågående process som innebär att alltid vara nyfiken på den andre och bjuda på sig själv med 
en självkritiskt och prestigelös inställning till sig själv. Det här är en personlig 
grundförutsättning för att kunna möta eleverna där de befinner sig. I den här studien betyder 
det att vara beredd att på olika sätt att göra intervjuer med eleverna, en multimodal 
undersökning. Enligt Thomsson (2010) är en undersökning en ständig pågående reflektion  
som ställer nya frågor till nya undersökningar. 

4.1.2 Intervjuer  

Kullberg skriver i boken Etnografi i klassrummet (1996) att etnografisk forskning har karaktär 
av att upptäcka. I den här studien har jag undersökt hur filmverksamhet kan användas och 
integreras i andra ämnen. 
De tekniska hjälpmedel som används är digitalkamera, diktafon vid intervjuer och 
samtalsmatta med bilder vid intervjuer med elever.  
 
I en reflexiv intervjustudie kallas informanter för intervjudeltagare, namnet bygger på att de 
som blir intervjuade blir mera delaktiga genom sin aktiva roll (Thomsson 2010). 
 Den som deltar i en intervju tolkar inte ord och frågor på samma sätt som intervjuaren och 
det är viktig att intervjuaren är medveten om den situationen. Personliga aspekter i 
undersökningen är kön, funktionella aspekter som ideologier och styrning av metodval, 
disciplinära aspekter som påverkar intervjusituationen (Thomsson 2010). 
 
 Intervjuaren i en reflexiv intervjustudie ska uppmärksamma det som sägs och inte sägs, vilket 
betyder att lägga märke till kroppsspråk, skratt och röstläge. Föremål kan påverka intervjun, 
läget, plats, placering i rummet hur intervjuaren och intervjudeltagaren sitter. Den bästa 
placeringen är snett emot varandra med ett bord emellan som intervjuaren kan lägga papper 
och bandspelare på. 
Trötta intervjuare eller intervjudeltagare påverkar också intervjusituationen. Intervjuaren är 
inte lika uppmärksam på det outsagda och intervjudeltagaren ät inte så uttömmande i sina 
berättelser eller redogörelser. 
En viktig del i intervjusituationen är att den som har svårt att uttrycka sig hamnar i underläge i 
situationer där intervjuare tar vid och avslutar hans eller hennes meningar. Intervjuerna 
påverkas om en tredje person finns i rummet. Antingen blir det ett störningsmoment eller så 
blir intervjudeltagaren tryggare om det är två som tolkar och försöker förstå intervjun 
(Thomsson 2010). 
  
 
Intervjuerna med pedagogerna blir djupintervjuer med enkäter som stöd. Enligt 
Kullberg(1996) är det den formella intervjun som planeras under processen och där finns 
också samtalet med som en del i den fortlöpande analysen av processen.  
Syftet med den här intervjustudien är att få en ökad förståelse för vad ett filmprojekt har fått 
för betydelse för eleverna. Djupintervjuer och det fortlöpande samtalet är ett sätt att få en 
ökad kunskap, lite som ett detektivarbete.   
 De svar och de tolkningar som jag gör av den information jag får, kan också ge upphov till 
nya frågeställningar, vilket kan bidra till verksamhetsutveckling och till nya projekt för mig 
som pedagog. 
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4.1.3 Etik  

 
Den här undersökningen utgår från Vetenskapsrådet skrift God Forskningssed 
(Vetenskapsrådets Rapportserie 1: 2011) om hur informanterna omfattas av de etiska reglerna 
i forskningssammanhang. 
Enligt projektet Samtalsmatta – Svenska erfarenheter av metoden (Hjälpmedelsinstitutet, 
2009) är att att som yrkesutövare får man bemöta personer med funktionsnedsättning på ett 
respektfullt sätt. Yrkesutövaren ska utgå från individens önskemål och annat som är relevant 
för individens vardag, det kan vara skola, arbete eller fritidsaktiviteter. Syftet med att använda 
samtalsmatta är att individen ska få inflytande över sitt liv (Hjälpmedelsinstitutet 2009). 
Informanterna eller intervjudeltagarna ska informeras om att de har rätt att avbryta intervjun 
om de inte känner sig trygga med situationen. Informanternas integritet ska skyddas genom att 
namn inte ska synliggöras i rapporten och deras intervjusvar ska kodas (Thomsson 2010). 
Skolans arbetslag informerades om undersökningen i samband med kontakt med skolan. 
Rektor har kontaktats och meddelats syftet med uppsatsen. För att kunna genomföra 
undersökningen har föräldrar och elever fått lämna skriftligt godkännande till att de vill delta i 
undersökningen. 
Anonymitet har lovats med hänsyn till elever och pedagoger som deltar i undersökningen. 
Inga namn på de som medverkar eller beskrivningar av miljön ska förekomma som gör att det 
går att känna igen orten och eleverna.  
 

4.1.4 Urval  

 
Den här studiens urval är elever som går på en särskola i en kommun i Sverige. Skolan består 
av träningssärskola, grundsärskola och gymnasiesärskola och är lokalintegrerad med 
grundskola och gymnasieskola. 
I skolans lokala arbetsplan är kommunikation ett prioriterat område där olika 
kommunikationshjälpmedel används bland eleverna. Nya utvecklingsprojekt pågår ständigt  
inom skolan, den här studien utgår från ett filmprojekt som finansierades med medel från 
Skapande skola, Kulturdepartementet. 
 
Under våren 2011 deltog åtta elever från mellanstadiet och högstadiet i ett filmprojekt av 
sagan Pojken och hans ulliga får.  I den här studien deltar 6 av 8 elever. 
Fyra pedagoger ifrån skolan som deltog i filmprocessen deltar som informanter. 
 

4.1.5 Analys  

 
Med inspiration av Öhman-Gullberg (2006) och Lindstrand (Lindstrand & Selander 2009) och 
deras analyser i olika faser har jag utformat en egen analysmodell. 
De tre faser som jag använder mig av vid beskrivning av undersökning är: 

− implementering att väva in och förverkliga ett skapande skola projekt i en elevgrupp. 
En är kartläggning av vad elever och pedagoger önskar för sorts projekt utifrån 
läroplanen. 

−  processen som innehåller, rekvisita, utklädning, smink, träning av sagan och 
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inspelning av ljud. 
−  produktion handlar om inspelning, redigering av filmen och att visa upp filmen inför 

föräldrarna. 
Pedagogernas röster om filmprojektet och framtidsperspektivet finns med som egna avsnitt 
och rubriker. 
 

5. Resultat 

5.1   Hur utrycker eleverna sina upplevelser 

Undersökningsprocessen startar med filmvisning som introduktion inför de kommande 
intervjuerna. Eleverna skrattar och kommenterar händelser i filmen flera gånger under 
visningen. 
Kommentarer som kommer är: ”där kommer” och så räknar de upp de olika rollerna. Eleverna 
skrattar och de pratar om sina roller, ”där är fåret” och ”där kommer jag”, och pekar mot TV-
skärmen. 
Ytterligare två filmvisningar görs, en visning med en av skådespelarna i filmen och en visning 
med fem av deltagarna. 
Visningen med en av skådespelarna i filmen sker tillsammans med andra elevgrupper på 
skolan som inte deltog i filmprojektet. Eleven som deltog i filmprojektet tittar och pekar mot 
TV:n säger samtidigt ”där är jag” och ler.  De andra eleverna tittar intresserat på vilket märks 
genom att de sitter still och tittar fokuserat på filmen. Eleven kommenterar också de övriga 
skådespelarna med deras namn och deras roller samtidigt som eleven ler och skrattar. 
Vid den andra visningen är det fem elever från filmprojektet som tittar på filmen och här 
uppstår samma fenomen igen, eleverna tittar på filmen samtidigt som de kommenterar sina 
roller och ler lite för sig själva. 
 
Alla elever svarade att film var roligt vid inventeringen av önskemål inom skapande skola 
projektet, det som skilde var att se på film eller att göra film. En av eleverna(se bilaga 5) 
tyckte om animerad film, se på film, måla, sagor och att skriva berättelse. De övriga eleverna 
var positiva till att stå på scen och att spela teater.  
Eleverna uttryckte vid intervjuerna att de var nöjda med sina roller, alla elever förutom en 
skulle välja sin roll igen om det skulle bli ytterligare inspelning av sagan. Fem av eleverna 
ville behålla sina roller. Eleven som inte ville inte ha sin roll vid en ny inspelning av filmen, 
skulle välja en annan roll om vi skulle göra om filmprocessen, Pojken och hans ulliga får. 

 

Alla elever som deltog i intervjuerna svarade att de var positiva till att se sina lärare spela 
teater. Under intervjusituationen tituleras de fröknar. Vid en av intervjusituationerna fyllde en 
av eleverna i resten av min fråga då fröknarna spelade teater inför elevernas val av projekt. 
Intervjuaren: Kommer du ihåg när fröknarna... 
Johan: spelade  
Intervjuaren: Vad tyckte du om att fröknarna spelade teater? 
Johan: Jättebra. 
 
Sex av åtta elever som deltog i intervjuerna uttryckte att de var positiva till filmprojektet. 
Ingen av eleverna svarade negativt, att filmprojektet var tråkigt. Eftersom det blev positivt 
ville jag veta om det fanns något som vara mera positivt och något som eleverna beskrev som 
negativt. I den här intervjun deltog endast fyra av sex elever, de två andra eleverna var lediga 
den här dagen som intervjuerna genomfördes. Eleverna fick välja enbart en aktivitet som de 
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placerade under positivt och en aktivitet under negativt.  
Under negativa värdeskalan hamnade följande svar: 

- Två elever om att ha smink i ansiktet. 
- En elev om att prata i mikrofon. 
- En elev om att måla rekvisita. 

Svar som hamnade under postiva värdeskalan. 
- Tre av eleverna om att vara skådespelare. 
- En elev om att prata i mikrofon. 

 
Vid en av intervjuerna beskriver en elev sin upplevelse av filmprojektet enligt följande; 
Intervjuaren: Är det något annat som du vill berätta? 
Rickard: Nej, jag tror inte det. 
Intervjuaren Är det inget annat som du vill berätta om filmen? 
Rickard: Nej, den var ju bra. 
 
Vid den här intervjusituationen finns ett bildkompendium från tillfället då pedagogerna 
dramatiserade sagan som eleven bläddrar och tittar i. Eleven kommenterar varje sida om vad 
som hände i varje scen. Avslutar med att säga ”filmen var ju bra”. 

5.2 Vilka erfarenheter uttrycker eleverna att de fått i projektet? 

Elevernas erfarenheter av det multimodala bestod i att skapa sin egen rekvisita, använda  
teknisk utrustning bl.a. mikrofon, göra inspelning samt redigera filmen.  
Vid intervjuer med eleverna kom det fram att de var positiva till att klä ut sig, smink i ansiktet 
var det flera som var mindre positiv till.  
Andra resurser som användes vid inspelning var de olika rollernas egna ljud vilka spelades in 
i förväg. Vid redigeringstillfället kompletterades inspelningen med dessa ljud.  
Eleven som skrev manuset tillsammans med en pedagog placerade manusbilden och att spela 
in sin röst under bra på den visuella skalan. 
Alla elever i filmprojektet fick i förväg spela in gråtljud och bräkande ljud från får. 
   
Även andra ljud som gråt och bää ljud från får hamnade under den positiva värdeskalan för de 
elever som deltog i undersökningen, en av eleverna placerade dock den bilden på olika ställen 
av värdeskalorna.  
Vid två av intervjuerna förstod inte eleverna vilka ljud som det handlade om. De fick en extra 
förklaring till vilka ljud det handlade om genom att jag som intervjuare gjorde ljuden själv. 
Intervjuaren: Fick du prata i mikrofon? 
Pelle: Nej 
Intervjuaren: Gjord du inte det, sa du inte bää. Fick du gråta och säga bää i mikrofon? 
Pelle berättar vilken roll han hade i filmen vilket stämde. 
 
Intervjuaren: Fick du säga bää i förväg? 
Pelle: Mmmm Här borta (pekar in i rummet där de spelade in rösten) 
Intervjuaren: Gick det bra? 
Pelle: Mmmm 
 
Att spela in en spelfilm, att vara skådespelare, att ha en roll, det har en del elever svårt att 
förstå. Enligt en av pedagogerna har de arbetat mycket med fantasi och verklighet och att 
majoriteten av eleverna i klassen börjar förstå begreppet fantasi. Vid en av 
intervjusituationerna vet inte eleven vad en roll innebär. 
Intervjuaren: Vet du vad en roll är? 
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Kalle: Nej 
Intervjuaren: Det är när du fick vara skådespelare, vet du vad det är? 
Kalle: Det vet jag vad det är. 
Intervjuaren: Att ha en roll är att låtsas vara någon annan...... 
Kalle: Mmmm 
Intervjuaren: Vad hade du för roll i filmen? 
Kalle svarade direkt vilken roll han hade i filmen vilket stämde. 
 
 Begreppet skådespelare förstår eleven och därmed sedan på följdrågan om vilken roll som 
vedebörande hade i film. Detta är ett något som upprepas i ytterligare en intervju. Där får jag 
som intervjuare beskriva vad en skådespelar är för något som till motsats till föregående 
intervju där eleven inte visste vad det innebar att ha en roll. 
Intervjuaren: Vet du vad en skådespelare är för något? 
Joel: Nej 
intervjuaren: Man låtsas vara någon annan, man har en egen roll. 
Joel: Mmmm 
Intervjuaren. Vilken roll hade du i filmen? 
Även Joel svarar direkt vilken roll han hade i filmen vilket också stämde. 
 
I de fortlöpande intervjerna beskriver jag i inledningen vad en skådespelar är för något, vad en 
roll är, istället för att fråga eleven vad en skådespelare är för något. 
Intervjuaren: Kommer du ihåg att ni fick vara skådespelare i filmen? 
Mattias: Mmmm... 
Intervjuare: Vilken roll hade du i filmen? 
Mattias svarar direkt vilken roll han hade i filmen vilket stämde. Han säger också att han vill 
ha ”samma” roll igen om de skulle göra om  filmen. 
 
Under den fortgående undersökningsperioden har jag vid flera tillfällen kompletterat med 
ytterligare frågor om att vara skådespelare och vad elevernas rollkaraktärer gjorde i filmen. 
Det har då handlat om vilka känslor som djuren hade, och bland bilderna på värderingsskalan 
fanns bilderna glad och ledsen. Eleverna placerade alla djur som grät i sagan under bilden 
ledsen och humlan hamnade under bilden glad. När jag frågade eleverna om vad som hände 
med djurens känslor då humlan hade lyckats att flytta fåren till hagen, svarade fem av 
eleverna att då blev djuren glada. Vid intervjutillfället om känslor deltog fem av sex elever, en 
av eleverna var sjuk vid det här tillfället. 
Alla sex eleverna upplevde det enbart positivt att träna på dramatiseringen av sagan och att 
agera framför kameran. För fyra av sex elever kom aktiviteten att vara skådespelare på första 
plats och för en elev att prata i mikrofon. 
 
Inför inspelningen fick de provfilma i miljön där den slutliga inspelningen skulle äga rum. Vid 
provfilmningen hade de huvudbonader på sig och eleven som var humlan hade en pinne med 
en humla på. 
Vid den slutliga inspelningen kunde eleverna sagans kronologiska ordning och de visste vad 
och hur de skulle agera i de olika scenerna. Om vi hade tränat ännu flera gånger så skulle 
inspelningsdagen gått ännu lättare, men det gick bra ändå trots bara en generalrepetition, säger 
en av pedagoger i filmprojektet. 
Inför det slutliga momentet av filmprojektet, redigering svarade samtliga eleverna att filmen 
redigerades i datorn. Jag upprepade frågan vid flera tillfällen vid intervuer och samtal med 
eleverna, varje gång svarade eleverna att filmen redigerades i datorn. 
De sex elever som deltog i intervjuerna var alla positiva till att få visa upp sin film inför 
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föräldrar och släkt.  
Avslutande intervjuer handlar om: Vilken film vill jag göra i framtiden?  Med de här 
intervjuerna vill jag få information om eleverna kan ge egna förslag på filmprojekt. 
Med en bildkarta, (se bilaga 6 och 7) som har olika val av filmer får eleverna rita eller peka 
vilka filmer som de skulle vilja göra i framtiden, om det skulle bli ett nytt filmprojekt. Som 
extra stöd till intervjuerna har jag DVD filmer som visuellt illustrerar de olika filmgenger. 
 
Intervju 1 

 De filmer som eleven väljer är komedifilm, naturfilm, dansfilm, sångfilm och spökfilm. 
Eleven ändrar sig flera gånger under intervjusituationen, jag backar och väntar in eleven. 
Jag frågar igen vad skulle du vilja göra för film om du ska välja? Då pekar eleven på en film 
om kärlek. Eleven hämtar alla bilder på de olika rollerna, klä ut sig och skådespelare och 
pekar på kompisfilm. Jag ställer frågan om det är en kompisfilm, som du vill göra?  Eleven 
nickar, säger ja och ler. 
 
Intervju 2 
Visar eleven alla alternativen som finns på bildenkäterna(bilaga 6 och 7), eleven bestämmer 
sig snabbt. 
Eleven vill enbart göra en film om sig själv, jag förklarar alla bilder vad de betyder men xxxx 
har bestämt sig, det är en film om sig själv den vill göra. 
 
Intervju 3 

Eleven bestämmer sig snabbt och har flera alternativ, komedi, spökfilm, rymdfilm med raketer 
och rymdvarelser samt film om nyheter.  
 
Intervju 4 

Jag hinner inte beskriva vad bilderna betyder och ge exempel, eleven agerar direkt. Eleven 
gör kryss på bilderna polisfilm och tjuvar, westernfilm, tecknad film, naturfilm, en film om 
sport och en film av en bok. Eleven ler då han genomfört uppgiften och kryssar direkt på 
bilderna utan funderingar. 
 
Intervju 5 
 Ytterligare en person deltar vid intervjun och det är lite rörigt i rummet. Elevens filmsmak är 
varierande och eleven tittar på film inom olika genrer. De filmer som eleven vill göra är 
kompisfilm, naturfilm, en film om kärlek, en film om nyheter, en film om sport, film om mig 
själv, komedi, spökfilm, och tecknad film.  
 
 

5.3   Vad menar pedagogerna att eleverna lärt sig av filmprojektet 

 
Pedagogerna upplevde att eleverna kände glädje under filmprojektet, det blev 
sammanhållning i filmgruppen eftersom eleverna fick en gemensam upplevelse av 
filmprocessen. Samarbetet med andra klasser utvecklades och eleverna fick en erfarenhet av 
ett filmprojekt och att få känna stolthet över sig själva. 
I ett filmprojekt kan annorlunda och oväntade situationer uppstå vilket skapar förutsättningar 
för elever att bli modigare, enligt en pedagog.  
För en av eleverna blev självförtroendet bättre, eleven tog på eget initiativ med sig filmen för 
att visa den för sina kompisar i en samtalsgrupp där de samtalar med hjälp av pekkartor. 
Eleven berättade om sin film och sin roll samt om de roller som de andra eleverna hade. 
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Ytterligare en elev i samtalsgruppen deltog också i berättandet om filmen och om vad den 
handlade om. Enligt pedagogen som ansvarar för samtalsgruppen, kom stoltheten och lyckan 
fram över prestationen hos de två eleverna. 
För eleverna har filmarbetet bidragit till att de törs göra annorlunda saker, vilket innebär att 
det inte blir lika pirrigt nästa gång. En av eleverna blir inte lika nervös som före filmprojektet, 
törs utföra andra aktiviteter. Eleverna återkommer ofta i sina diskussioner till sina 
gemensamma filmupplevelser, de bryr sig om varandra. 
I samband med undersökningen var det en elev som frågade en av pedagogerna i sin klass när 
det var dags att börja träna på filmen eftersom det var vår. Framför allt har eleverna enligt en 
av pedagogerna fått goda minnen som de kan diskutera med varandra och det stärker 
självkänslan.  

6.  Metodreflektion 
Metoden samtalsmattan är i sin utformning ledande eftersom det är frågor som besvaras under 
de olika värdeskalorna, de bilder som hamnar på den negativa sidan blir de nya 
samtalsämnena och då behövs det ytterligare bilder som det relateras till. I den här studien 
skapades det nya frågor, som handlade om fantasi. Förstod eleverna ordet fantasi? Under 
intervjuprocessen uppstod nya frågor som berörde de ursprungliga frågorna, men det 
behövdes en fördjupad kunskap kring elevernas uppfattning av sitt filmprojekt och om olika 
begrepp som fantasi. Hade de förstått vad det innebär att låtsas vara någon annan? Enligt 
Kullberg (1996) är samtalet en del i en etnografisk studie och under undersökningstiden har 
jag som undersökningsledare pratat med eleverna i korridoren förutom vid de planerade 
intervjuerna.  
Vid första tillfället deltog ytterligare två personer och även vid sista intervjun deltog 
ytterligare en person. Det var ett stöd för mig som intervjuare, för att kunna tolka elevernas 
svar och det blev även ett stöd för eleverna, vilket enligt Thomsson (2010) är viktigt för att 
intervjudeltagarna skall bli tryggare, men det kan också bli ett störningsmoment. 
I en reflexiv ansats som är en kvalitativ metod kan dåliga lokaler och trötta intervjudeltagare 
påverka intervjusituationen (Thomsson 2010). 
De första intervjuerna genomfördes under skoltid, sedan gjorde jag kompletterande intervjuer 
under sommarlovet. Det var fem av sex elever som deltog eftersom de hade fritidsplats under 
sommarlovet. Trots att vi, jag som intervjuare och intervjudeltagarna blev störda under 
intervjuerna gick de att genomföra. Det uppstod nya frågor utifrån de intervjuer som hade 
genomförts under vårterminen, och det var en av anledningarna till att jag genomförde nya 
intervjuer med bildenkäter för fyra elever och samtalsmatta med en av eleverna. Jag ville få 
en fördjupad kunskap om vad eleverna tyckte om film som uttryck och vilken filmgenrer de 
skulle vilja arbeta med i framtiden. De tidigare intervjuerna har varit fokuserade på vilken roll 
de skulle vilja ha om de skulle genomföra projektet Pojkens och hans ulliga får igen. 
Enkätfrågorna bestod av bilder från hela filmprojektet och för att få en mera nyanserad 
information om hur eleverna upplevde filmprocessen fick de välja två bilder, en negativ och 
en positiv bild som symboliserade aktiviteterna i filmprocessen. De bilder som jag använt vid 
samtalsmattan blev de bilder som användes som enkätfrågor. En av eleverna, som svarade att 
allt var positivt med de olika delarna i filmprocessen i början av undersökningsperioden 
svarade senare att bli filmad var tummen ned, och vad säger det mig som intervjuare? Det 
finns flera förklaringar, vid första intervjusituation i början av studien var allt positivt och när 
eleven måste välja en aktivitet i filmprojektet blev det mera uttömmande svar. Med 
samtalsmatta går det att ställa samma sorts frågeställning, välj något som var tummen ned. 
För eleverna som svarade att ha smink i ansiktet var ”sådär”, blev svaret densamma även vid 
enkätfrågorna, smink i ansiktet hamnade under tummen ned och tråkigt. Det tyder på att 
samtalsmatta är en metod som är informativ vilket även visades sig i intervjusituationen när 
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jag frågade om vilken sorts film som eleverna vill göra i framtiden. Vid en av intervjuerna 
med samtalsmatta hade en av eleverna många förslag på olika filmprojekt inom olika genrer. 
Det blev också diskussioner om filmer i allmänhet, t.ex. vilka filmer som eleven brukade titta 
på.  
Vi kan se här att ytterligare att bilden är ett verktyg och stöd vid intervjuer vilket 
sociologiforskaren Kerstin Johansson upptäckt i sin forskning. Hon gjorde en 
forskningsstudie under en längre tid och upptäckte att ungdomarna som ingick i studien blev 
mera personliga (Sparrman, A Torell, U Åhren Snickare, E 2003). Även med stöd av Peeters 
(1999) är bilden ett stöd eftersom personer med autism har ett visuellt bildseende och 
bristande fantasi. 
Eleverna som enbart besvarade med enkätfrågor om vilken film som de skulle vilja göra vid 
ett nytt projekt hade inga svårigheter att besvara frågan om vilken filmgenrer det skulle 
handla om i framtiden, de hade bilden som stöd.  
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7.  Diskussion 

7.1 Hur uttrycker eleverna sina upplevelser av filmprojektet 

Eleverna svarade i intervjuerna att de var positiva till att delta i filmprojektet vilket är en 
viktig grund för lärandet. En förutsättning för att utvecklas är att känna lust och längtan (Falk- 
Lundqvist 2007). Personer med funktionsnedsättning behöver förutom intellektuell stimulans 
i kombination med fysisk rörelse och kreativa aktiviteter (Danielsson, Liljeroth 2001). 
 
Eleverna skrattade och kommenterade sina och klasskamraternas rollkaraktärer vid 
filmvisningen. Vilket tyder på att filmprojektet blev en gemensam upplevelse, därmed ett 
sociokulturellt perspektiv, där människan är en del i en helhet (Marner & Örtegren 2003). 
Eleverna tittade på filmen tillsammans, de kommenterade sina egna rollkaraktärer. 
Upplevelsen av filmen delades vid filmpremiären tillsammans med klasskamrater och 
pedagoger samt föräldrar, vilket gör att eleverna blev en del av en helhet. Eleverna blev en 
grupp, med känslor som stolthet och glädje, vilket intervjusvaren har visat. Flera av svaren 
från eleverna handlade om delaktighet. Känslor som eleverna visade handlade om stolthet och 
glädje, enligt pedagogerna. Enligt intervjusvaren från eleverna, var det att vara tillsammans 
med skolkamraterna som var det viktigaste vid ett nytt filmprojekt. Detta bekräftar att vara 
delaktig är viktigt.  
 
Enkätsvaren från eleverna visade att de hade flera olika förslag på nya filmprojekt. Ingen 
svarade att de ville göra en film baserad på en saga vid de kompletterande intervjuerna. Enligt 
Grundsärskolans läroplan (2011) ska eleverna genom undervisning utveckla ett kritiskt 
förhållningssätt inom ämnet bild. I det här projektet betyder det att eleverna utifrån egna 
erfarenheter kunde ge idéer på nya filmprojekt. Den kritiska förhållningssättet hos eleverna 
visade sig genom att de kunde ge nya förslag, det blev ingen reproduktion. 
Trots elevernas nya förslag till filmprojekt var de positiva till projektet Pojken och hans ulliga 

får. Eleverna var nöjda med sina roller, endast en ville byta roll. Om alla svaren varit negativa 
hade inte filmprojekt blivit en positiv upplevelse för eleverna. 
 
 Barn med utvecklingsstörning har ett torftigare språk (Falk-Lundqvist, G 2007) vilket betyder 
att barn med autism och utvecklingsstörning behöver extra stimulans för att utvecklas. Hos 
varje människa finns det en kapacitet för utveckling (Sundbaum, L 2001). Filmprojektet har 
visat att eleverna har kapacitet, som deras förslag på filmprojekt visade. Eleverna fick 
erfarenheter av ett filmprojekt och kunde ge nya förslag på filmprojekt.  
Enligt Lorna Wings forskningsresultat, Wings triad ( Peteers, T 1999) har personer med 
autism nedsatt förmåga till social interaktion, ömsesidig kommunikation och begränsningar i 
sin fantasi och intressen. Trots att eleverna har en utvecklingsstörning och inom autism kan de 
ge förslag på nya projekt även om förslagen var i varierande antal.  
Genom att eleverna har upplevt ett filmprojekt har de fått lära sig olika begrepp som handlar 
om filmskapandet, kamera, redigering, manus, kameravinkel, mikrofon mm. De intervjusvar 
som eleverna har lämnat har varit positiva, svaren hamnade under bilden bra. Negativa svar 
handlade om smink i ansiktet och för en elev var det att prata i mikrofon som hamnade under 
rubriken sådär, mitt i mellan bra och dåligt. Uppgiften att prata i mikrofon kanske inte passade 
eleven, därför är det viktigt att ge aktiviteter och upplevelser som passar individens förmåga 
enligt Danielsson, Liljeroth (2001). 
Filmprojekt ger eleverna möjlighet till egna uttryck, vilket enkätsvaren med stor variation 
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visade. Eleverna kunde reflektera över vad som upplevdes, roligt och tråkigt, och med 
bildstöd ge nya förslag på filmprojekt. Enligt Strandberg (2006) behöver barn med 
koncentrationssvårigheter tränas i lekens delar och skapa imaginära världar. Ju fler 
erfarenheter en människa får i sin barndom enligt Vygotskij (1995) desto rikare fantasi kan 
hon utveckla. Elevernas egna förslag visar att egna upplevelser skapar nya idéer och därmed 
utvecklad fantasi och ett språk med flera begrepp och uttryck. Enligt Falk-Lundqvist (2007) 
erbjuder mediakulturen flera uttryckssätt för eleverna än skolkulturen. Ett filmprojekt ger 
eleverna en multimodal kommunikation, bild, drama och ljud samt teknik. Enligt Öhman-
Gullberg (2006) är film en dialogisk process där eleverna kan få kunskap om sig själva och 
sin omvärld. 
 De svar som handlade om de olika processerna i filmen, hamnade på den positiva sidan. En 
elev tog med sig sin film till en samtalsgrupp där filmen visades. En av eleverna frågade sin 
klasslärare när det var dags för att göra en ny film. Detta tyder på att eleverna i filmprojektet 
  Pojken och hans ulliga får har fått positiva erfarenheter. 
 

7.2 Vilka erfarenheter uttrycker eleverna att de fått i projektet 

 
Eleverna iscensatte filmprojektet genom att de tillsammans fick rösta fram vad de ville göra 
inom Skapande skola verksamheten. Både att titta på film och att producera film var områden 
som eleverna röstade på. Personalgruppen initierade projektet genom att spela upp sagan 
Pojken och hans ulliga får, detta för att eleverna skulle få en utmaning och ett spektrum av 
möjligheter för utveckling. Personer med diagnosen autism har svårt med fantasi, de behöver 
erfarenheter för att utveckla sin fantasi. Enligt Vygotskij (1995) utvecklas människans fantasi 
av de erfarenheter hon upplever. Människor med autism har ett visuellt bildseende och 
bristande fantasi (Peeters, T 1999). Genom att eleverna fick en upplevelse av sagan och 
genom att pedagogerna dramatiserade sagan kunde eleverna imitera lärarna. Eleverna blev 
visuellt guidade och därmed ett stöd för elever med autism. 
 
Eleverna fick önska vilka roller som de skulle kunna tänka sig och därmed deltog de i 
planeringen och projektet drevs vidare till en färdig film. 
Läroplanen för Grundsärskolan (Skolverket 2011) betonar film inom ämnet bild och sagor 
inom ämnet svenska. Dessutom att uttrycka känslor med kroppsspråk inom Estetisk 
verksamhet och Kommunikation inom Träningssärskolan (Skolverket 2011). 
 Faktorer som styr undervisningen är läroplanen och tidsplanen vilket Öhman-Gullberg (2006) 
beskriver i sin licentiatuppsats. Målet för undervisningen, påverkar elevernas möjligheter till 
att bearbeta och skapa förståelse för det aktuella ämnet.  
En av faktorerna i det här filmprojektet var tidsplanen som påverkade undervisningen, 
tidsplanen blev en maktfaktor. Eleverna fick en erfarenhet av filminspelning som blev positiv, 
trots tidsplanen och en saga som initierades av pedagogerna.  
 Genom intervjusvaren har eleverna visat att de har förstått vad en roll i en film betyder, att 
man låtsas vara någon annan. Eleverna hade även förstått att film bearbetas i en dator innan 
det blir en färdig film. Det betyder att eleverna genom filmprojektet Pojken och hans ulliga 

får  utgått från Grundsärskolans läroplan (Skolverket 2011) inom ämnesområdena i bild, 
estetisk verksamhet, kommunikation och svenska. Innehållet har berört film och begrepp som 
berör filmmediet. Eleverna har också genom att uttrycka sig med berättande texter i form av 
sagor fått prova gestalta olika roller.  
 
Eleverna fick lyssna på sagan, träna vid upprepade tillfällen, enskilt och gemensamt i hela 
gruppen vilket gav dem upplevelser och erfarenheter för ett eget uttryck i sagan då de 
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dramatiserade inför kameran. Inom de instrumentella lärprocesserna (Marner, A & Örtegren, 
H 2003) betyder kunskap automatisering och reproduktion. I det här filmprojektet blev sagan 
en del i automatisering och reproduktion eftersom eleverna på grund av sin 
funktionsnedsättning behöver upprepade träningstillfällen och kunna överblicka vad som 
kommer att hända, Vad? Hur? och När? De här faktorerna påverkar vilken lärprocess 
pedagogen förmedlar. De estetiska lärprocesserna med begreppen multimodalitet, skapande 
begrepp, eleven som medskapare i en kunskapsprocess (Marner, A & Örtegren, H 2003) fanns 
också med i filmprojektet. En elev fick tillsammans med sin lärare skriva det manus som 
användes vid inspelningen. Eleven läste sagan högt och detta spelades in i förväg. Eleven fick 
möjlighet till ett eget uttryck genom att dramatisera sagan trots att sagan spelades in i en följd 
som gjorde att eleven blev medskapare i sin kunskapsprocess. Filmprojektet blev en estetisk 
lärprocess då elevgruppen formade sina roller och utökade med en extra roll, älgen. I 
lärprocessen ingick även att skapa egen rekvisita i form av målning av morötter och egna 
kostymer. Eleverna fick möta kamera, mikrofon och rekvisita. Därmed blev projektet 
multimodalt, ett utvidgat textbegrepp. 
 
Att undersöka inspelningsplatsen blir enligt Vygotskijs begrepp (Strandberg 2006) den 
proximala utvecklingszonen. Eleverna blir instruerade hur de ska agera framför kameran och 
kan experimentera med sina rollkaraktärer vid inspelningsplatsen. Genom erfarenheter av 
inspelningsplatsen och elevernas experimenterande med sina rollkaraktärer utvecklas deras 
lärande vilket märktes vid slutinspelningen. Eleverna hade ökat sin kunskap om att agera 
framför kameran och hur de skulle agera i de olika scenerna. Provinspelningen och att besöka 
inspelningsmiljön blev då den proximala utvecklingszonen. Eleverna visade under 
inspelningsdagen att de förstått hur de skulle agera i de olika scenerna och uttrycka sig. 
Eleverna visste att filmen redigerades i datorn, men tekniskt kunde de inte förklara hur det 
gick till. De var positiva till att delta vid redigeringen av filmen tillsammans med en 
filmpedagog. Redigering är abstrakt om inte individen får en upplevelse av att se hur de olika 
scenerna kopplas ihop och blir till film. Om en individ har autismdiagnos och även en 
utvecklingsstörning behöver den personen uppleva det konkreta i en aktivitet för att förstå vad 
som sker.  
Filmprojektet Pojken och hans ulliga får, blev en sorts reproduktion i sin form, eleverna följde 
sagan i ordningsföljd.  En elev var manusförfattare och sagan utökades med en ytterligare roll, 
därmed blev sagan rekonstruerad. Enligt Marner, A & Örtegren, H (2003) betyder det att när 
sagan förändrades blev den konstruerad. Eleverna gav nya förslag på filmprojekt, en 
dekonstrution, vilket betyder att de kunde med hjälp av reflektion utveckla sin kreativitet. 
Eleverna kan med egna filmupplevelser, som åskådare och skådespelare skapa egna filmer 
och TV-program.  
Pedagogerna i filmprojektet blev förmedlare av två lärprocesser, instrumentella och estetiska 
lärprocesser. Genom att följa sagans kronologiska följd vid träningssituationen blev 
pedagogen instrumentell samtidigt som pedagogen förmedlade de estetiska lärprocesserna. I 
filmprojektet Pojken och hans ulliga får betyder de estetiska lärprocesser att eleverna fick ta 
del av de multimodala uttryck och skapa ett eget manus. Den instrumentella lärprocessen 
betyder i filmprojektet att pedagogerna tränade sagan tillsammans med eleverna i 
ordningsföljd. Det blev en automatisering i lärandet. Pedagogern förmedlade en redan färdig 
kunskap som i det här filmprojektet var sagan. 
 
Perspektivet i lärandets grund utgår från det sociala samspelet och olika arteffekter är grund 
för lärandet enligt socialkonstruktivister som Vygotskij (Öhman-Gullberg 2006). Arteffekterna 
i filmprocessen är rekvisitan, kläder, smink, sagan och kameran. Pedagogerna distribuerade 
sagan som ett filmprojekt och därmed blev lärandemiljön utformade med arteffekterna smink, 



 28

kamera, sagobok, masker och kläder, vilket enligt Vygotskij (Öhman–Gullberg 2006) 
benämns som medierat eftersom arteffekterna formar lärandemiljön.  
Lärandet har ett socialkulturellt perspektiv, den sociala och fysiska kontexten är en integrerad 
del i aktiviteten och aktiviteten är en del av lärandet. De redskap eller arteffekter som erbjuds 
präglar lärandet, enligt Vygotskijs begrepp blir lärandet medierat (Öhman–Gullberg 2006). 
 I filmprojektet fick eleverna erfarenhet av begreppen mikrofon och hur den kan användas att i 
förväg spela in röster och ljud och sedan vid redigering anpassas ljudet till den färdiga filmen. 
I den sociala kontexten utvecklas språket och därmed tänkandet. Genom att den yttre 
verkligheten blir benämnd med ord eller bild, utvecklas människans förmåga att 
reflektera(Öhman-Gullberg 2006). En elev som var lite negativ till mikrofon kunde med hjälp 
av bilder, verbalt förmedla det i intervjusituation vilket utvecklade elevens förmåga till 
reflektion. Genom intervjusituationen med samtalsmattan får eleverna erfarenhet av att 
reflektera och kunna benämna sin verklighet med bilder som stöd. 
 
 De multimodala uttrycken (Lindström & Selander 2009) i filmen är röster, rörelse, känslor 
och ljud som blir en del i berättelsen Den här berättelsen börjar med att en pojke gråter, och 
gråten skapar kontakt med de djur som kommer fram. Detta skapar en sammanhållning i 
gruppen, de gör något gemensamt, de gråter tillsammans. När eleverna frågar i sina roller, 
varför pojken gråter och det blir upprepningar om olika djur som gråter för att pojken gråter, 
uppstår en lärande situation som handlar om empati. Personer med autism har svårt att förstå 
känslor enligt begreppet theory of minds. Det blir en kunskap ur en dialog (Marner, A & 
Örtegren, 2003), rollkaraktärerna samtalar om varför pojken gråter vilket ger en fördjupad 
kunskap om att vara ledsen. Enligt läroplanen Träningssärskolan (2011) ingår det att eleverna 
ska lära sig att samspela i ämnet kommunikation vilket estetiska lärprocesser erbjuder.  
Inom dramapedagogiken (Falk-Lundqvist 2007) får eleven en möjlighet att träna 
inlevelseförmågan där elevernas känslomässiga och social möjligheter ges möjlighet att 
utvecklas. 
Djuren visar empati genom att gråta för att pojken gråter, vid intervjuerna kan eleverna återge 
varför djuren grät. Genom att arbeta med estetiska lärprocesser, bild, drama och musik 
förstärks människors empati oavsett vilket ämne och tema det handlar om enligt Falk-
Lundqvist(2007). 
Kunskap är viktig i ett filmprojekt där kameravinklar och ljud ska samverka i ett personligt 
uttryck av eleverna som skapar filmen. I elevernas filmprocess ingick flera olika steg enligt 
Lindströms analys (Lindström & Selander 2009), planering, reflektion då manuset skapades 
av en elev tillsammans med en pedagog, sätta ihop de olika momenten med ljud och bild, 
filminspelning och redigering. Eleverna skrev aldrig någon synopsis eftersom sagan berättade 
innehållet och styrde berättandet. 
 I momentet ljud och bild fick eleverna spela in sina röster, gråt och bräkande samt repliker. 
Ett inspelningsförsök gjordes innan den ”riktiga” inspelningsdagen. Eleverna fick uppleva två 
inspelningstillfällen och enligt en av klasslärarna hade elevernas förmåga till agerande kanske 
sett annorlunda ut om de fått provfilma flera gånger. 
 Lindstrand (2009) såg i sin studie att eleverna kommunicerade med varandra och reflekterade 
i sitt filmskapande. Eleverna i filmprojektet fick träna på att samspela under hela 
filmprocessen. Om de inte hade samspelat hade det inte blivit någon film. 
 
 

7.3 Vad menar  pedagogerna att eleverna lärde sig av filmprojektet  

  Eleverna blev genom sina roller synliga inför sina skolkamrater. Genom att agera framför 
kameran fick eleverna lära sig att påverka sitt kroppsspråk enligt ett manus. Enligt en av 
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pedagogerna var det lite nervöst för några av eleverna, det blev en ny situation för dem.  
 I samband med att en elev skrev manus blev eleven medskapare i kunskapsprocessen. I en 
träningssituation kan allt hända då det är flera som ska samspela vilket är en sorts lärande i sig 
själv. Enligt Vygotskij (Strandberg 2006) blir träningstillfället den proximala utvecklingszon, 
eleverna blev rikare på erfarenheter och därmed vågar agera framför andra. Detta utvecklar 
eleverna kognitivt vilket intervjusvaren visade, eleverna upplevde filmprojektet som något 
positivt. 
 Enligt pedagogerna på skolan vågar eleverna mera och är inte lika nervösa inför nya 
situationer. Filmprojektet skapade flera främmande miljöer genom att eleverna fick förflytta 
sig från något välbekant till en främmande sfär (Marner, A & Örtegren, H 2003). Eleverna 
utmanades till att prova något okänt, i ett filmarbete kan det ske oförutsägbara händelser. de 
fick också samspela med varandra och lärande är socialt enligt Öhman–Gullberg (2006). 
Personer med utvecklingsstörning behöver tillgång till ett språk med flera uttryck och enligt 
Falk-Lundqvist (2007) är mediakulturen ett sätt att fånga uppmärksamheten. Filmprojektet 
fångade eleverna och eleverna var positiva till sina rollkaraktärer, de gav förslag på flera 
roller som de skulle kunna prova om projektet skulle genomföras en gång till. Vid estetisk 
skolning utvecklas identiteten genom att eleven får en vidgad upplevelsevärld(Falk-Lundqvist 
2007). 
Eleven som stolt tog med sig sin film till samtalsgruppen är ett exempel på det, stolthet och 
därmed ökad självförtroende eftersom eleven berättade om sin film, eleven vågade framträda. 
 
Genom att eleverna fått tillgång till att uttrycka sig med en film ger det en ytterligare 
erfarenhet av olika medier, vilket är viktigt för barn med utvecklingsstörning eftersom de har 
ett torftigare språk (Falk-Lundqvist 2007). Det finns en kapacitet hos varje människa enligt 
Sundbaum(2001) för utveckling och eleverna som deltog i filmprojektet har enligt 
pedagogerna fått ett ökat självförtroende.  
Hos varje barn och ungdom finns det kapacitet för utveckling vilket enligt pedagogerna har 
gjort eleverna modigare. 
 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

 
Att få vara medskapare i sin egen kunskapsprocess är viktigt för att individen ska bli delaktig. 
Individen ska också kunna kommunicera med sitt språk med sin omgivning för att bli delaktig 
i sitt lärande. 
Vidgat kunskapsbegrepp, en fördjupad kunskap om att skapa film kan ge individen ett språk 
för att kommunicera med sin omgivning. 
Med ett enklare redigeringsprogram kan man kanske skapa en fördjupad kunskap om 
redigering. Vilka filmer skulle eleverna skapa om de själv filmade och redigera filmen i 
datorn?  De olika funktionerna skulle kunna vara inspelning av rörliga bilder och stillbilder 
som på ett enkelt sätt ska kunna placeras i en tidskedja, för att sedan spelas upp som en film. 
 
Inom filmprocessen skulle eleverna kunna prova olika sätt att spela in scener. Nu spelades 
scenerna in i kronologisk följd, sagan blev förutsägbar vilket är viktig för personer med 
autism, de behöver en tydliggörande pedagogik. Vad skulle eleverna lära sig av att spela in 
scenerna med paus emellan, skulle de kunna fortsätta med nästa scen? Den situationen skulle 
kunna benämnas som att främmandegörande kunskapsbegrepp, att scenerna i sagan blir en 
berättelse trots pauser mellan scenerna eller att först spela in slutet av sagan det skulle kunna 
skapa ett vidgat kunskapsbegrepp när filmen redigeras i datorn. 
 Genom att göra jämförelser med den kronologiska inspelningsmetodiken och metodiken då 
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scenerna i filmen omkastas vid inspelningen, vad skulle eleverna lära sig av det?   
  
För ett utöka textbegrepp eller multimodalitet är AKK – Alternativ Kompletterande 
Kommunikation ett exempel på att använda olika uttryck och språk. Hur skapas film för och 
med personer som har flera funktionsnedsättningar och språksvårigheter? Hur blir personer 
med flera funktionsnedsättningar medskapare i sin egen estetisk lärprocess? 
Hur kan AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation användas i en filmprocess? 
 
Eleverna i den här undersökningen har gjort en spelfilm, där manuset utgick från en färdig 
saga.  Om eleverna fick en egen kamera, vad skulle de filma då?   
De olika förslagen på filmprojekt som eleverna förslog var en film om mig(dokumentär om 
sig själva) kompisfilm, naturfilm, en film om kärlek, en film om nyheter, en film om sport, 
komedi, tecknad film, spökfilm, rymdfilm, polisfilm, westernfilm och en film av en bok. 
Eleverna hade många förslag vilket visar hur viktigt det är att lyssna på eleverna. För att 
utveckla elevperspektivet skulle det vara intressant om något av de nya förslagen 
genomfördes. 
Filmprojektet har visat att eleverna har kapacitet, som deras förslag på filmprojekt visade. 
Eleverna fick erfarenheter av ett filmprojekt och kunde ge nya förslag på filmprojekt. 
 
 
Sammanfattningsvis så har filmprojektet medfört flera vinster för eleverna, erfarenhet av ett 
filmprojekt och att ingå i ett samarbete med andra klasskamrater, framförallt att få känna sig 
sig betydelsefulla. 
 
 
 

8.   Slutsats 

 
Filmarbete skapar nya didaktiska ämnesövergripande metoder för pedagoger att utveckla i den 
egna pedagogiska verksamheten. Det skapas nya utvecklingsmöjligheter för elever och nya 
uttryck för konstnärligt skapande, därmed ett språk som bygger på multimodalitet. Det ger en 
tilltro till individens egen förmåga att kommunicera. Även för elever med utvecklingsstörning 
finns det utvecklingsmöjligheter, alla har rätt att uttrycka sig trots sin funktionsnedsättning. 
Det handlar om delaktighet i sitt eget lärande. 
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Bilaga 1 

 
Brev till föräldrar 

Hej! 
 
Mitt namn är xxxx och jag arbetar på xxxx Skolan i en klass som heter xxxx samt tillsammans 
med dramapedagogen xxxx vid Musik och Drama på onsdagarna. 
Jag studerar Bild C vid högskolan Gävle och ska skriva en uppsats om ”Film i lärandet inom 
estetiska läroprocesser”. I min uppsats vill jag undersöka hur eleverna upplevde sitt 
filmprojekt, Pojken och hans ulliga får som de genomförde under läsåret 2010/ 2011.  
Min handledare heter Marie Bendroth Karlsson, kursansvarig vid Högskolan Gävle. 
 
Som metod i den här studien kommer jag att använda mig av samtalsmattan när jag intervjuar 
eleverna. Som dokumentationshjälpmedel kommer jag att använda mig av digitalkamera och 
diktafon. Bildmaterialet och inspelning av intervjuerna kommer att raderas när studien är 
avslutad. 
De som deltar i studien kommer att avidentifieras i texten, inga namn på elever, pedagoger 
eller skolans namn kommer att publiceras. Resultatet av studien kommer inte fokusera på 
enskilda elever, med det menar jag att elevers åsikter kommer inte att synliggöras tillsammans 
med elevernas roller. 
 För att säkerställa elevernas integritet kommer uppsatsen att kontrolleras av rektor och 
kollegor innan den inlämnas till Högskolan Gävle. 
Om ni har funderingar ring till mig på telefon xxxx eller xxxx. 
 
För att kunna genomföra denna studie behöver jag er tillåtelse att låta ert barn delta i 
undersökningen. Jag ber er därför vänligen att fylla i svarstalongen, och så fort som möjligt 
skicka den till mig i det medföljande kuvertet. Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar! 
 
 
 
 
 
 
Ringa in det alternativ som stämmer 
 
    Ja           Mitt barn får gärna medverka i studien under förutsättning att identiteten skyddas. 
 
 
   Nej         Mitt barn får inte medverka i studien. 
 
 
                  Barnets namn: 
 
 
                   Målsmans underskrift: 
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Bilaga 2 

 
Enkätfrågor till pedagogerna. 

1. Vad upplevde du att eleverna fick ut av filmarbetet? 

 

2. Hur har du sett det? 

 

Frågor en tid efter filmprojektet. 

3. Vad tror du att filmarbetet fick för betydelse? 

 

4. Hur har det visat sig? 
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Bilaga 3 

 
 
De olika rollerna i filmen Pojken och hans ulliga får . 

−  
  
Eleverna svarar genom att lägga bild under värdeskalorna, 
Ja och Nej eller Sådär om vad de tycker om sin roll och 
vilken roll de skulle vilja ha vid nästa filminspelning, om 
de skulle göra om filmprocessen. 
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 Bilaga 4 

 

 

           Rekvisita 
 

 
 
 
 
 
 
 
            Eleverna deltog i processen att skapa rekvisita, både till sig själv och till fåren. 
            Frågorna blir;  
            Vad tyckte du om att klä ut dig? 
            Vad tyckte ha smink i ansikte? 
            Vad tyckte du om att måla morötter åt fåren?            
             
 
          Filmprocessen och inspelningen 

 
 
 Skriva och bok symboliserar manus där eleven som skrev 
manuset får berätta hur det var. Vad tyckte du om att skriva 
manus? 
 
 
 
    

       
 

Bilden symboliserar repetition av sagan och eleverna får svara 
vad de tyckte om att träna sagan. Vad tyckte du om att träna på 
sagan? 
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En elev fick uppdraget att vara berättare medan de andra enbart 
gjorde sina repliker och gråtljud samt bräkande fårljud. Ljuden 
spelades in i förväg och eleverna fick frågan, hur var det att 
prata i mikrofon? 
 
 
 
 

 
 
 
 Eleverna får svara om vad de tyckte om att agera framför 
kameran. Frågan blir, hur var det att vara framför kameran? 
 
 
 
 
 

 
 
Filmrulle och dator, bilden symboliserar den dagen då 
mediapedagogen kom för att redigera filmen tillsammans 
med eleverna. Eleverna får en förklaring om vad redigering 
betyder. Frågan till eleverna blir vad tyckte du om att 
redigera filmen?  
 
 
 
 

 
            Fantasi och verklighet 
 

 
Vad betyder ordet föreställa, eleverna får en beskrivning vad 
fantasi är, en pinne kan föreställa en mikrofon.  
Frågan till eleverna bil, låtsas en skådespelare att vara någon 
annan? 
 
Följdfråga; vad låtsades du att vara? 
 
 

 
 

 
 
 
 
Vad gör en skådespelare, har skådespelare en roll? 
När man har en roll i en film, är det fantasi? 
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 Bilaga 5 

 Bilder på olika roller 
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Bilaga 6 

Bilder som användes för val av aktivitet inom Skapande Skola. 
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Bilaga 7 
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Bilaga 8 

 

 

 


