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Bilden på framsidan föreställer den tagg som 
bärs av lärare, företrädesvis i ett hals-/
nyckelband, och registreras av de mottagare 
som är monterade i ett klassrum. Genom att 
en viss tagg är kopplad till en viss lärare, 
går det att få en bild av den unika lära-
rens rörelsemönster i klassrummet under en 
specifik lektion. Läraren har tillgång till 
ett gränssnitt som visualiserar rörelsen.
Genom triangulering registreras kontinuer-
ligt lärarens position i klassrummet. När 
denna data aggregeras går det att via ett 
gränssnitt dels se hur mycket olika områden 
i klassrummet besökts, dels följa rörelsen 
via en video.
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Denna rapport är framtagen inom projektet Lärares Rörelsemönster som är 
en del av det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT 
Sverige), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

https://www.vinnova.se/
https://formas.se/
https://iotsverige.se/
http://www.energimyndigheten.se/
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Coachande samtal  
Syftet med denna text är att presentera ett stöd för genomförande av 
reflekterande samtal med stöd av rörelsedata (lärares rörelsemönster).  

Bild 1. Visuell representation av lärares rörelsemönster i en skolmiljö, s.k. 

heatmap. Utsnitt.  

Huvudsaklig lärdom  

Avgörande för de coachande samtalen är tillgången till en asynkron heatvideo. 
En asynkron heatvideo utgör underlag för gemensam reflektion kring en lektion 
eller aktivitet. Denna visualisering är ett stöd för minnet, som därmed gör 
möjligt reflektion kring (framför allt): 

 o Rörelse i rummet visavi rummets möblering

 o Lärarens närvaro hos enskilda elever eller grupper av elever, liksom vilka 
elever som inte besöks av läraren

 o Hur olika elever erbjuds olika typ av stöd (eller inget stöd alls)

 o Planering av kommande lektion(er)
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Inledning 

Sedan hösten 2020 har vi genomfört över 60 reflekterande samtal med totalt 
20 lärare från 8 olika skolor. Sammanhanget är hur IoT (Internet of things) 
kan bidra till skolutveckling, här med explicit fokus på hur användandet av 
IoT för att registrera lärares rörelsemönster i klassrummet kan vara till stöd 
för pedagogisk reflektion och praktikutveckling. Lärarna är lärare på totalt 8 
olika skolor runtom i Sverige och som representerar såväl grundskolans alla 
årskurser som gymnasieskolan. Vi som varit ansvariga för samtalen är docent 
Patrik Hernwall och professor Robert Ramberg, båda vid Institutionen för data- 
och systemvetenskap (DSV), vid Stockholms universitet. Det är dessa samtal 
vi benämner coachande samtal. Det är dessa samtal vi i detta arbete benämnt 
coachande samtal, som i denna text sammantaget med erfarenheter från att 
använda tekniken, kan fungera som inspiration för en stöttande dialog mellan 
lärare. 

Vi kommer i denna text dels beskriva upplägget för dessa coachande samtal, 
dels presentera några erfarenheter vi dragit från dessa samtal. För en kritisk 
reflektion kring rörelsesensorer och hur dessa kan användas i ett pedagogiskt 
sammanhang, hänvisar vi till särskilda rapporter. I denna text återfinns därför 
beskrivning av tekniken, förteckning över antal samtal och deltagande skolor, 
samt erfarenheter från coachande samtal och användning av tekniken Vi 
inleder med att beskriva tekniken, för att placera in de coachande samtalen i sitt 
sammanhang. 

Tekniken  

Även om tekniken finns väl beskriven i rapporten Riktlinjer, framtagna av IoT 
Hubb Skola och på projektets hemsida (iothub.se/lararesrorelse/), så kan vi i 
sammanfattning beskriva tekniken som att genom triangulering registreras 
kontinuerligt lärarens position i klassrummet. När denna data aggregeras 
går det att via ett gränssnitt dels se hur mycket (frekvens) olika områden i 
klassrummet besökts (via en s.k. heatmap, se bild 1 och 2), dels följa rörelsen 
via en video (vad vi benämner en heatvideo). För att detta skall vara möjligt bär 
läraren en s.k. tagg (se bild 3), företrädesvis i ett hals-/nyckelband. Det är alltså 
denna tagg som registreras av de mottagare som är monterade i klassrummet 
(eller annat rum/lokal). Genom att en viss tagg är kopplad till en viss lärare, går 
det att få en bild av den unika lärarens rörelsemönster i klassrummet under 
en specifik lektion. Läraren har tillgång till ett gränssnitt (jfr bild 1 och 2) som 
visualiserar rörelsen, antingen som bild (heatmap) och/eller som representation 
av rörelsen (heatvideo).  

I projektet har forskarna (författarna till denna text) haft tillgång till samma 
visualiseringar som lärarna själva har haft.  

I denna text behandlar vi inte frågor om integritet eller datasäkerhet (där 
hänvisar vi till projektets hemsida och till de rapporter som särskilt berör denna 
problematik, IoT i skolan: Integritet, säkerhet och juridik). Vad vi istället kan 
konstatera är att det i projektet förekommer två olika tekniska lösningar, den 

https://media1.iothub.se/2021/11/Riktlinjer.pdf
http://iothub.se/lararesrorelse/
http://iothub.se/
http://media1.iothub.se/2020/05/Integritet-sa%CC%88kerhet-och-juridik-2019.pdf
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ena utan extern tillgång till data (alla skolor utom en), den andra med öppen 
data. Den senare bygger på en teknik (hård- samt mjukvara) som de på skolan 
själva utvecklar och handhar. Den förra är en kommersiellt tillgänglig produkt, 
men för projektet modifierad för de specifika ändamålet att användas för att 
registrera rörelsemönster i en skolkontext. Beroende av teknisk lösning lagras 
de data denna teknik samlar in på olika platser (på enheten i klassrummet, och/
eller i en molntjänst, och/eller extern databas).  

Bild 2. Heatmap. Aggregerad data av en lärares rörelsemönster i ett klassrum.  

Bild 3. Tagg, samt gränssnitt i bakgrunden.  
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Upplägg  

De lärare som använder rörelsesensorer för att registrera sina rörelsemönster 
i klassrummen är också delaktiga i coachande samtal. Efter att de blivit 
introducerade till tekniken och provat att använda den, inleds de coachande 
samtalen.  

Grundläggande villkor 

 o Tekniken finns på plats och är installerad, testad och fungerar.  

 o Aktuell(a) lärare har bekantat sig med tekniken, vet hur den fungerar, vet 
vilken typ av data den genererar/tillhandahåller, läraren kan återfinna 
inspelade heatmaps/heatvideos.  

 o Läraren/na har godkänt upplägget för de coachande samtalen (nedan).  

 
Förberedande samtal 

Ett inledande samtal där lärarna enskilt och/eller gemensamt formulerar 
förväntningar/ambitioner med att dokumentera rörelsemönster. Frågor som 
kan formuleras är: Vad vill jag uppnå? Varför är detta viktigt/intressant? Vilka 
instrument (metoder) har jag för att bedöma/värdera utfallet/resultaten?  

Fördjupande samtal 

Efter det inledande samtalet, är nu fokus på att föra reflekterande dialog 
med stöd i data från/visualisering av lärarnas rörelsemönster i klassrummet. 
Detta kan förslagsvis göras i en iterativ process (där steg i till iv upprepas i en 
återkommande cirkelrörelse).  

i. Pedagogiskt bruk 
Läraren genomför sin lektion  
Exempel på frågor läraren kan fundera på inför lektion: Vilken roll skall 
rörelsesensorn ha här? Vilken är s.a.s. den bakomliggande frågan? Vad skall 
data från rörelsesensorn bidra till? 

ii. Coachande samtal
Lärare tillsammans, spelas in för dokumentation 
Exempel på frågor kan vara: Vilka är erfarenheterna från (i)? Vad leder det till 
för nya frågor och/eller önskemål? På vilket sätt påverkar detta planeringen 
för nästa lektion? Börja med att summera lektionen (etc.), för att sedan 
fördjupa dialogen. Som stöd för minnet kan/bör läraren använda dagbok, 
protokoll, eller liknande. Här kan ett delat dokument vara värdefullt. 
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iii. Innovativt bruk
Lektionsplanering
Läraren (etc.), utifrån det coachande samtalet, planerar för nästa loop 
(kommande vecka): Vad vill jag nu testa/utpröva? Vilka (nya/andra) krav 
ställer det på tekniken? Vilken ytterligare data behöver jag? Hur kan jag samla 
den? 

iv. Teknisk komplettering och implementering, för att 
öka pedagogiskt värde & måluppfyllelse
Ingår som en möjlig del i reflektionen kring lektionsplaneringen  
Vilka önskemål/behov finns avseende tekniska lösningar? OBServera att 
detta inte primärt handlar om att utveckla nya tekniska lösningar, utan 
snarare om att reflektera över hur kompletterande teknik och/eller data 
skulle kunna användas. (Exempel kan vara elevers trivsel, lärares puls, 
rummets luftkvalitet, …). 

Målet med de coachande samtalen är alltså att utgöra stöd för en gemensam 
reflekterande process med fokus på dels läraren/lärarnas professionella 
utveckling, dels en mer generell kunskapsutveckling inom området. 

Bakgrund 

Formerna för de coachande samtalen utvecklades redan under projektet IoT 
Hubb Skola, med start hösten 2020. Initialt deltog en lärare (november 2020 till 
februari 2021), för att våren 2021 kompletteras med ytterligare 4 lärare från 3 
skolor. Totalt genomfördes under denna period 26 coachande samtal, á 20-40 
minuter.  

I det uppföljande projektet under 2022, benämnt Lärares rörelsemönster 
i klassrummet (LRMiK), utvecklades konceptet med coachande samtal 
ytterligare. Här har till dags dato 15 lärare från 7 olika skolor deltagit. Här har 
40 coachande samtal genomförts. Se tabell 1.  

Projekt Var Antal 
Lärare

Skolform Antal 
samtal

När

IoT Hubb Lidingö 1 Högstadiet 9 20.11-21.02

IoT Hubb Skellefteå 1 Högstadiet 6 21.02-21.04

IoT Hubb Falköping 1 Mellanstadiet 6 21.03-21.05

IoT Hubb Kungsbacka 2 Årskurs 6 4 21.03-21.05

IoT Hubb Lidingö 1 ? 1 21

Total IoT 6 26

Tabell 1. Översikt av genomförda coachande samtal (inom projekt IoT Hubb)



Co
ac
ha
nd
e 

sa
mt
al

13

Projekt Var Antal 
Lärare

Skolform Antal 
samtal

När

LRMiK SSIS 4 Gymnasiet 17 22.02-

LRMiK Västervik 2 Gymnasiet 6 22.04-22.05

LRMiK Kungsbacka 3 Högstadiet 6 22.04-22.05

LRMiK NTI 1 Gymnasiet 1 22.02-

LRMiK Lidingö 1 Lågstadiet 5 22.09-

LRMiK Falköping 1 Lågstadiet 1 22.09-

LRMiK Eskilstuna 3 Gymnasiet 4 22.05-

LRMiK Skellefteå

Total LRMiK 15 40

Total 21 66

Tabell 1. Översikt av genomförda coachande samtal (inom projekt LRMiK samt total)

Dessa mer än 60 samtal har alla genomförts via videokonferenssystemet 
zoom. Med några få undantag har samtalen spelats in via programvarans 
inspelningsfunktion, för att sparas lokalt (extern hårddisk) som stöd för 
forskarnas analyser och reflektioner. Parallellt med att samtalen genomförs, 
alternativt direkt efteråt, noteras med nyckelord/-fraser centrala teman i 
respektive samtal. Dessa nyckelord/-fraser finns samlade i ett dokument, för 
överblick och stöd för tematiseringar.  

I en stor majoritet av de coachande samtalen har båda forskarna (författarna till 
denna rapport) deltagit.  

Erfarenheter  

Erfarenheter av tekniken 

Eftersom det är två olika tekniska lösningar som använts, erbjuder de 
också olika underlag för samtal (i och efter genomförd lektion, etc.). Det är 
därför viktigt med några distinktioner i hur sensorer kan användas för att 
dokumentera rörelsemönster. En första sådan är mellan visualiseringens 
stillbild (heatmap) och en rörlig bild (heat video). Det förra för att visualisera 
rörelse, inklusive betoning av vilka områden som har besökts under längre 
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tid (färg). En heatmap är alltså en ögonblicksbild av rörelser samlade till det 
specifika ögonblicket. Även om färg ger information om betoning (frekvens), 
säger en heatmap (stillbild) ingenting om temporalitet (ordning eller sekvens av 
rörelser/positioner). För det behövs video. Vi introducerar därför denna modell 
av visualisering (representation av rörelse) vs. mediaformat, innan vi utvecklar 
reflektionen kring teknikens kvaliteter för utvecklingen av den pedagogiska 
praktiken. 

Heatmap 
(stillbild)

Heat video 
(video)

synkront 1 2

asynkront 3 4

Modell 1. Mediaformat och temporalitet.  

I (1) den synkrona bilden ger en heatmap information om rörelserna fram till 
det specifika ögonblicket, vilket stödjer in-situ användning med en relativt hög 
grad av visualisering av den aktuella situationen. Medan i (3) den asynkrona 
åtkomsten av en heatmap är det kanske mest uppenbara värdet stöd för minnet, 
och även jämförelse mellan olika situationer eller lektioner. Sammanfattningsvis 
använder dessa (1 och 3) en heatmap, uppfattad som en ögonblicksbild, en 
stillbild som visualiserar aggregerade positioner. Det andra mediaformatet 
som används är videon. I (2) den synkrona videon kan användaren direkt se 
om systemet fungerar, hur det fungerar och att rörelsen registreras korrekt. 
Den viktigaste användningen i förhållande till reflektion över den pedagogiska 
praktiken kan däremot ses i (4) den asynkrona tillgången till videon, vilket 
öppnar upp för att återbesöka den faktiska situationen, den faktiska rörelsen i 
förhållande till tid och sekvens. De båda tekniska lösningarna gör det möjligt att 
styra hastigheten i heat videon. 

Detta ger uppenbarligen behov av en åtskillnad mellan de olika mediaformaten. 
Därför använder vi heatmap (värmekarta) för stillbilden (representation 
av aggregerade positioner) och heat video (värmevideo) för rörlig bild 
(representation av rörelse). Det vill säga (1) synkrona och (3) asynkrona 
heatmaps och (2) synkrona och (4) asynkrona heat videos. 

Erfarenheter av de coachande samtalen 

Dessa råd eller instruktioner för coachande samtal skall läsas som en guide 
för genomförande av reflekterande samtal med stöd av rörelsedata (lärares 
rörelsemönster). Det är alltså inte allmänna råd för utvecklingssamtal, 
pedagogiska samtal, eller liknande. (Vi hänvisar där till den omfångsrika 
litteraturen som berör de områdena.) 

Utgångspunkten här är samtal mellan två (eller flera) lärare, med ambitionen 
att med stöd data från lärarens/lärares rörelsemönster gemensamt utveckla 
den egna praktiken. Vidare skall tekniken vara på plats och testad, lärarna vara 
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bekanta med tekniken och kunna använda den, samt ha tillgång till visualiseringar 
av sina (och kollegors) rörelsemönster.  

Avgörande för de coachande samtalen är tillgången till inte bara 
visualiseringarna, utan framför allt en asynkron heat video. Med andra ord, 
uppspelning av sekvenser av rörelse. En sådan asynkron heat video utgör 
underlag för gemensam reflektion kring en lektion eller aktivitet. Denna 
visualisering är ett stöd för minnet, som därmed gör möjligt reflektion kring 
(framför allt): 

 o Rörelse i rummet visavi rummets möblering, 

 o Lärarens närvaro hos enskilda elever eller grupper av elever, liksom vilka 
elever som inte besöks av läraren, 

 o Hur olika elever erbjuds olika typ av stöd (eller inget stöd alls),  

 o Planering av kommande lektion(er).  

Betraktade som stöd för reflektion kring den egna pedagogiska praktiken, ser vi 
följande (tentativa) rekommendationer som bygger på samlad erfarenhet. Vid 
användning av tekniken och genomförande av coachande samtal, dokumentera 
gärna detta, via såväl anteckningar som foton, skärmbilder, osv.  

 o Variera möblering och följ upp med stöd i heat video/maps 
 ° Hur ser du på relationen mellan dina rörelsemönster och 

klassrummets möblering/elevernas planering?  

 o Lägg gärna in möblering i gränssnittet, heat video/maps blir då mer faktisk 

 o Synliggör elevernas perspektiv 
 ° Hur kan elevernas perspektiv fångas och bli en del av din/er reflektion? 

 o Heatmap, och särskilt heat video, är stöd för minnet och återskapande av 
genomförd undervisning 

 o Utgå från din reflektion av att ha tittat på en heatvideo/map i planering av 
nästa lektion 

 ° Sträva efter en reflekterande självkritisk process 

 o Håll kort/fokus 
 ° Lärares tid är ofta begränsad 

 o Samarbeta/reflektera gärna i par om två lärare, gärna fler  
 ° Inom skolan, mellan skolor 
 ° Titta tillsammans på heat video och använd specifika situationer/

lektioner för gemensam reflektion, vad var tanken med en lektion, kan 
du/ni se att detta återspeglas i heat videon? 
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 o Avgränsa ambition 
 ° Gör ”enkla” experiment där heat video/map och reflektion kan stödja 

din/er reflektion och ge dig/er svar 

 o Dokumentera 
 ° Pedagogik 
 ° Tankar 
 ° Erfarenheter 
 ° Frågor 

 o Utgå från den egna praktiken och de frågor du/ni har där 



Projektpartners

https://www.kungsbacka.se/
https://www.falkoping.se/
https://www.ntigymnasiet.se/
https://www.eskilstuna.se/
https://stockholmscienceandinnovationschool.stockholm/
https://www.atea.se/
http://ri.se
https://www.su.se/
http://portal.skelleftea.se/
https://www.vastervik.se/
https://www.lidingo.se/2.7b4be57511f000c4e61800049.html
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