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❑ varför vi använt film som hjälpmedel i projekt Vi är med?

❑ resultatet av att ha videofilmat 

❑ tips om hur man kan göra för att analysera film 

Videofilmning och analys
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• hjälp att se det egna agerandet

• hjälp att se hur individen kommunicerar

• som medel i kommunikationen

• uppföljning av taktila tecken, TaSSeLs

• för att se förändring över tid

Varför video filmning?
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• Ser vad man kan göra bättre i kommunikationen.

• När vi tittar tillsammans hjälper vi varandra och pratar om hur det blev …

• Ett bra sätt att se och reflektera över hur tydlig, eller inte, man som 

personal är i olika situationer.

• Ser tydligare vad man gör rätt/fel samt ser tydligare hur brukaren 

kommunicerar /reagerar på personalens kommunikation. 

• Det blir väldigt tydligt hur man arbetar och hur man tolkar när det kommer 

på film. Man kan tydligt se när man gör rätt och även när man gör 

misstag. 

Resultat ”ser sitt eget agerande” citat
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• Väldigt viktig del i filmningen, nästan viktigast att man analyserar 

och lär sej upptäcka sådant som man kan upptäcka när man ser 

situationen i efterskott.

• Att se sig själv på film tycker jag varit nyttigt för då ser jag saker 

jag som samtalsparter kan tänka på. Till exempel att jag har lätt för 

att prata för snabbt.

• Det var lätt att filma men man behöver bli van .. vissa kan känna 

sig stressade.

Resultat ”ser sitt eget agerande” citat
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• Det blir tydligt hur deltagaren kommunicerar.

• Man ser även lite finare kommunikativa signaler tydligare då man kan titta 

igen. Sådant man kanske missade i stunden. 

• Då jag pekpratade med vår deltagare sa han ʺbussenʺ två gånger utan att 

jag förstod vad han sa. Men så pekade han på bilden av en buss och då 

förstod jag. Det var också intressant att se igen på film. Då blev det så 

tydligt vad han hade sagt som jag missade i stunden.

• Filma personen har hjälpt att se annat som kan störa till tex att radion är 

på. 

Resultat – tydligare kommunikation
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• Filmar för att kunna återberätta vad personen gjort 

under dagen. 

Resultat – film som medel i 
kommunikationen
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• Kan kolla hur alla hanterar och utför TaSSeLs tecknen.

Resultat – följa upp taktila tecken
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Använd gärna mallen för att diskutera vad som sker på filmen. 

1) Beskriv situationen

2) Vad hände?

3) Vad gick bra?

4) Vad lär vi av situationen? 

5) Vad kan ändras?

6) Vad provar jag nästa gång?

Nästa steg….

Enkel mall för reflektionen av film 
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Gå sedan vidare och fundera över ditt agerande 

genom att använda Eldorados Samspelsguide 

”Ett gott samspel och 

gå igenom rubrikerna: 

1) Närvaro, 

2) Vänta, 

3) Tolka och bekräfta samt 

4) Anpassa uttryckssätt.

En guide om 
samspelsstrategier
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Vi är med
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Tack för att ni lyssnat!


