
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När de ses på skärmen pratar en i taget och mötesdisciplinen är hög.                     

 

Studiegrupp fem på Medieinstitutets 

yrkeshögskoleutbildning “Digital 

produktion för pedagogisk 

verksamhet” ses minst en gång i 

veckan för att diskutera, samarbeta 

och planera inför uppgifter i 

utbildningen. De är fem personer 

som sitter på olika platser runt om i 

landet framför varsin skärm och 

pratar, chattar och delar dokument. 

De har bara träffats ett fåtal gånger i 

verkligheten, ändå är de rörande 

överens om att samarbetet i 

gruppen fungerar väldigt bra och att 

alla bidrar till uppgiften. I årskurs sju 

på Myrsjöskolan samarbetar 

eleverna också över videolänk, från 

ett klassrum till ett annat. 

 
Studenterna på Medieinstitutet rör sig vant 
i de digitala rummen. De delar länkar via 
chatten när de vill visa något intressant 
under videosamtalet på Google HangOuts. 

I molntjänsten arbetar de i gemensamt 
delade dokument som alla 
gruppdeltagarna kan redigera. Ofta 
antecknar någon vad gruppen kommer 
fram till i de diskussioner eller 
brainstorming som pågår över video-
länken. Övriga deltagare kan direkt se och 
ändra vad som skrivs i dokumentet.  
 
Hög disciplin på skärmen 
Studiegrupp fem har kort startsträcka när 
de ses i Medieinstitutets lokaler två gånger 
per termin. Gruppens medlemmar 
upplever att de har lärt känna varandra väl 
genom sina regelbundna videomöten. De 
tycker också att mötesdisciplinen är högre 
under videomötet jämfört med det fysiska 
mötet då det är lättare att sväva iväg i 
samtalet. När alla sitter uppkopplade 
framför var sin skärm är de målinriktade 
och anstränger sig för att prata en i taget 
så att alla hörs. De är alla överens om att 



videosamtalet är den viktigaste 
samarbetskanalen i gruppens arbete. 
 
Lär känna varandra 
Även om studenterna i studiegruppen 
använder sig av chatt, mail, sociala forum 
och delade dokument tycker de att det är 
de regelbundna videosamtalen som får 
deras samarbete att fungera så bra. De 
poängterar att de får en bättre förståelse 
för varandra just för att de ser varandra 
och att videolänken dessutom ger ett mer 
intressant och engagerande möte. 
 
Kroppsspråket är viktigt  
Psykologen Will Schutz tog redan på  
50-talet fram en teori (FIRO-modellen) som 
visar på att arbetsgruppens effektivitet 
beror på gruppens relationer och 
skicklighet att kommunicera. Kropps-
språket sägs stå för mer än femtio procent 
av kommunikationen i ett samtal och 
medlemmarna i en videokonferens ser 
varandra i sina dataskärmar under 
samtalet. Den som pratar för tillfället visas 
i en större bild medan de andra deltagarna 
visas som miniatyrbilder under tiden. De 
pratar en i taget och alla sitter rakt framför 
varandra. Ändå ser ingen den andre i 
ögonen eftersom webbkameran oftast 
sitter i dataskärmens övre kant, medan 
deltagaren tittar rakt mot skärmen under 
samtalet.  
 
Videolänk mellan klassrummen 
De två parallellklassernas salar i årskurs sju 
på Myrsjöskolan i Nacka ligger vägg i vägg 
och eleverna ses regelbundet, över Skype. 
De jobbar i par med en elev från varje klass 
som sitter i var sitt klassrum vid sina 
datorer och pratar med varandra över 
videolänk. Lärarna har märkt att elever 
som samarbetat över Skype har en bättre 
kontakt på skolgården och att 
studiemotivationen ökat. Dessutom väljer 
flera elever själva att delta i grupparbetet 
hemifrån när de är sjuka. 

 
Över Skype kan eleverna chatta och skicka 
dokument till varandra vilket också 
används flitigt. 
 
Elevernas egen kanal 
Lärarna på Myrsjöskolan fick idén om att 
använda sig av Skype i undervisningen från 
hur eleverna redan använde tjänsten 
själva. Ofta sågs eleverna efter skoltid på 
Skype och de samarbetade också om sina 
läxor den vägen. I nästa grupparbete ska 
eleverna få grupparbeta med jämnåriga 
elever från en helt annan skola och lärarna 
diskuterar redan möjligheterna till 
samarbete med skolor utanför Sverige.  

 

 
 
Mobilt lärande 
Det säljs dubbelt så många mobila 
bredbandsabonnemang som fasta idag och 
de flesta människor har tillgång till internet 
var de än befinner sig. För eleverna både 
på Myrsjöskolan och Medieinstitutet 
innebär det att man kan vara med i 
samtalet var man än befinner sig. Det finns 
många tjänster för videosamtal som 
fungerar lika bra både från en stationär 
dator och en mobil enhet, som en 
smartphone eller en surfplatta. 

Text och foto: Gabriella Fromholt 

De som samarbetar över skärmen fortsätter ofta prata 
med varandra på skolgården. 
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