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Denna rapport är framtagen inom projektet Lärares rörelsemönster som är 
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Inledning

Den övergripande syftesformuleringen för projektet Lärares rörelsemönster 
(2022), är ”att ta fram ett konkret och skalbart exempel kring hur IoT kan 
användas för att utveckla skolans kärnverksamhet - undervisning och lärande” (ur 
projektbeskrivningen, vår betoning). Ur detta syfte följer en målformulering och 
åtta delmål (se rubrik nedan). Denna rapport kommer i huvudsak att fokusera 
på det sjunde delmålet ”Utforska pedagogisk nytta av rörelsedata/visualisering 
(elevperspektiv, auskultation, etc.).”, och genom det beröra det åttonde delmålet 
”Utforska koppling till andra mått/datakällor som ytterligare stärker pedagogisk 
nytta (t.ex. elevenkäter, Learning Analytics).”. 

I rapporten ”Coachande samtal” har vi beskrivit hur vi samlat in empiriska data 
genom återkommande samtal med de lärare som använt sig av rörelsesensorer 
i sin vardagliga praktik. Denna iterativa process har haft som ambition att bidra 
till lärarnas reflektion kring sin pedagogiska/didaktiska verksamhet, särskilt 
hur rörelsesensorer och framför allt visualisering av rörelsemönster kan stötta 
en sådan reflektion. Rapporten ”Coachande samtal” tangerar därför projektets 
delmål 1. I denna rapport kommer vi att kortfattat presentera upplägg, 
genomförande, etc. för att betona vilka erfarenheter vi - tillsammans med 
lärarna - drar avseende ”pedagogisk nytta av rörelsedata/visualisering”.

Projektet Lärares rörelsemönster

Projektet Lärares rörelsemönster är sprunget ur projektet IoT hubb skola (https://
iothub.se/om-iot-hub-skola/), båda finansierade av Vinnova. IoT hubb skola 
(2018-2021) syftade till att ”utveckla möjligheter och potential med IoT i skolan 
och i dess utbildningsmiljöer”, genom att i dialog med sina nio skolhuvudmän 
testa och utveckla olika IoT-lösningar för skolmiljön. En sådan lösning var att 
använda IoT för att dokumentera lärares rörelsemönster (se också IoT Rapport 
3 Lärares rörelsemönster). 

Under 2022 har projektet Lärares rörelsemönster fokuserat exklusivt på just 
hur lärare rör sig i klassrummet och/eller skolan, samt vilken ”potential och 
[vilka] möjligheter för att utveckla undervisning och lärande och därigenom 
höja måluppfyllelsen i skolan” denna teknik erbjuder. Se också https://iothub.se/
lararesrorelse/. Även om de skolhuvudmän som deltog i IoT hubb skola återkom 
i Lärares rörelsemönster, är det ingen lärare som varit med i båda projekten (se 
också rubriken Coachande samtal nedan). 

Tekniken som används för detta beskrivs mer utförligt nedan, men bygger i 
all enkelhet på att lärarens position i klassrummet registreras kontinuerligt 
med hög frekvens via triangulering. Via ett särskilt gränssnitt kan denna data 
visualiseras som rörelse och/eller position (placering) och hur denna är fördelad 
(betonad), se t.ex. bild 1 nedan. 

I projektbeskrivningen för Lärares rörelsemönster framgår vad som är mål och 
delmål för projektet. Denna rapport handlar i första hand om delmål ”utforska 

https://iothub.se/om-iot-hub-skola/
https://iothub.se/om-iot-hub-skola/
https://media1.iothub.se/2022/06/IoT-Rapport-3-La%CC%88rares-ro%CC%88relsemo%CC%88nster.pdf
https://media1.iothub.se/2022/06/IoT-Rapport-3-La%CC%88rares-ro%CC%88relsemo%CC%88nster.pdf
https://iothub.se/lararesrorelse/
https://iothub.se/lararesrorelse/
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pedagogisk nytta” (delmål 7), samt i viss mån reflektera över hur ytterligare data 
kan användas för att ytterligare förstärka den pedagogiska nyttan (delmål 8). 

Coachande samtal

Förutom att aktivt utforska värdet av rörelsesensorer för att registrera 
rörelsemönster i klassrummen, har de deltagande lärarna även deltagit i vad 
vi benämner coachande samtal (se också rapporten Guide: Coachande samtal, 
som utgör ett bidrag till projektets delmål 1). 

I steg ett installeras tekniken i ett klassrum på skolan. Därefter blir den eller de 
lärare som skall delta i projektet introducerade till tekniken. Efter att läraren/
lärarna bekantat sig med tekniken, inleds en serie av fem till sex coachande 

Påvisa IoT teknikens potential och möjligheter för att 
utveckla undervisning och lärande och därigenom höja 
måluppfyllelsen i skolan.

Ur projektbeskrivningen Lärares rörelsemönster

Utveckla metoder och instruktioner för lärares 
analys av rörelsedata (för individuell och kollegial 
användning), med koppling till pedagogisk utveckling 
och förändrade arbetssätt.

Utveckla metoder och strategier för implementering av 
IoT Teknik i klassrum och utbildningsmiljöer.

Paketera och tillgängliggöra en produkt för marknaden 
med tillhörande stödtjänster för implementation

Sprida projektets arbete och resultat nationellt och 
internationellt.

Stärka den internationella forskningen kring den 
pedagogiska nyttan med IoT.

Behovscentrerat utveckla teknisk lösning för mätning 
av lärares rörelse med målet att nå en marknadsfärdig 
produkt och tjänst.

Utforska pedagogisk nytta av rörelsedata/visualisering 
(elevperspektiv, auskultation, etc.).

Utforska koppling till andra mått/datakällor 
som ytterligare stärker pedagogisk nytta (t.ex. 
elevenkäter, Learning Analytics).

MÅ
L

DE
LM
ÅL

2

4

5

6

7

8

1

3

https://media1.iothub.se/2022/12/Coachande-Samtal.pdf
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samtal. De som leder dessa iterativa samtal är författarna till denna rapport 
(tillika projektets forskningspartner), där målet är att i dialog reflektera 
kring erfarenheter och insikter, i en strävan att utforska pedagogisk nytta av 
rörelsedata och dess visualisering.

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 under våren 2021 kompletteras med ytterligare 4 lärare 
från 3 skolor. Totalt genomfördes under denna period 26 coachande samtal, á 
20-40 minuter. 

I projektet Lärares rörelsemönster utvecklades konceptet med coachande samtal 
ytterligare. Här har till dags dato 15 lärare från 7 olika skolor deltagit i totalt 47 
coachande samtal á 20-40 minuter. Se tabell 1. 

Tabell 1. Översikt av genomförda coachande samtal, 2022. 

Skola Antal 
Samtal

Skolform Antal 
Lärare

När

SSIS 21 Gymnasiet 4 22.02 ff

Västervik 6 Gymnasiet 2 22.04-22.05

Kungsbacka 6 Högstadiet 3 22.04-22.05

NTI 1 Gymnasiet 1 22.02 ff

Lidingö 7 Lågstadiet 1 22.09-22.10

Falköping 1 Lågstadiet 1 22.09 ff

Eskilstuna 5 Gymnasiet 3 22.05-22.10

Total 47 15

Dessa närmare 50 samtal har alla genomförts via videokonferenssystemet 
zoom. Två skolor (NTI och Falköping) lyckades av olika anledningar inte få 
igång en process på sina respektive skolor; skäl till detta utgör dels en fråga 
om att få tekniken att fungera, dels en fråga om att få lärare att delta. Ingen 
av de lärare som deltagit i projektet Lärares rörelsemönster deltog i det tidigare 
projektet. I praktiken är det alltså 13 lärare från 5 skolor som utgör underlag för 
denna rapport. Med undantag för att samtalen med SSIS fortgår, så avslutades 
datainsamlingen för denna rapport med en gemensam workshop (november 
2022), där sju lärare deltog1. 

1 Skall ses i ljuset av att av de 13 aktiva lärarna, var det 12 som arbetade  
 kvar på ”sin” skola vid tillfället för denna workshop. Fyra av de fem aktiva  
 skolorna var representerade på workshopen. 
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Med ett undantag har samtalen spelats in via programvarans (zoom) 
inspelningsfunktion, för att sparas lokalt (extern hårddisk) som stöd för 
forskarnas analyser och reflektioner. Parallellt med att samtalen genomfördes, 
alternativt direkt efteråt, noterades med nyckelord/-fraser centrala teman i 
respektive samtal. Dessa nyckelord/-fraser finns samlade i ett dokument, för 
överblick och stöd för tematiseringar. I lejonparten av de coachande samtalen 
har båda forskarna (författarna till denna rapport) deltagit. 

Till underlaget för denna rapport ingår även erfarenheter från de 
examensuppsatser som skrivits med fokus på lärares rörelsemönster (Alvarsson 
& Engström, 2020; Laanemets & Trygg, 2021; Chachólska & Dos Santos 
Johnson, pågående).

Tekniken

Projektet har använt två olika tekniska lösningar för att registrera och 
visualisera lärares rörelsemönster. Den ena tekniska lösningen (bild 1) är i 
huvudsak densamma som användes i det tidigare projektet IoT hubb skola och 
finns väl beskriven i rapporten Riktlinjer, framtagna av IoT Hubb Skola och 
på projektets hemsida (iothub.se/lararesrorelse/). I IoT hubb skola projektet 
användes en jämförelsevis enklare och mer konfigurerbar utrustning kallad 
Creator Kit, medan projektet Lärares rörelsemönster använder en utrustning 
kallad Enterprise Kit Lite (Guide: Installation och användning av Pozyx 
Enterprise Lite). Den andra tekniska lösningen (bild 2) har utvecklats av 
SSIS (Stockholm Science and Innovation School), en av projektets partners. 
Sammanfattningsvis kan teknikerna beskrivas  som att genom triangulering 
kontinuerligt registrera lärares rörelse och 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 som en heatvideo). 

Bild 1. Heatmap. Visuell representation av aggregerad data av en lärares 
rörelsemönster i ett klassrum. Pozyx/Ateas lösning. 

http://media1.iothub.se/2021/11/Riktlinjer.pdf
http://iothub.se/lararesrorelse/
https://media1.iothub.se/2022/12/Installation-och-anva%CC%88ndning-av-Pozyx-Enterprise-Lite.pdf
https://media1.iothub.se/2022/12/Installation-och-anva%CC%88ndning-av-Pozyx-Enterprise-Lite.pdf
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Bild 2. Heatmap. Visuell representation av aggregerad data av en lärares 
rörelsemönster i en skolmiljö, s.k. heatmap. Utsnitt. SSIS lösning.  

 
För att kunna registrera lärarens rörelser i klassrummet så 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 eller aktivitet. 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).

Bild 3. Tagg som lärarna bär, samt gränssnitt i bakgrunden. Pozyx/Ateas lösning. 

De båda tekniska lösningarna medger kontinuerlig automatiserad högfrekvent 
mätning av faktisk position och rörelse, och kan i det perspektivet beskrivas 
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som objektiv data av hur lärare rör sig i klassrummet. Genom denna data ges 
möjlighet att visualisera såväl tid, position som rörelse i ett gränssnitt. 

Det finns noterbara skillnader mellan de båda tekniska lösningarna. En sådan 
skillnad avser vilken specifik teknik som dessa bygger på och hur aggregerad 
data visualiseras i s.k. heatmaps/heatvideos. Gränssnitten till de båda 
lösningarna där läraren kan komma åt sin registrerade data skiljer sig alltså åt, 
där SSISs lösning erbjuder adderad funktionalitet. En ytterligare skillnad mellan 
de olika lösningarna är att SSIS tillhandahåller ett flertal taggar som gör att i 
praktiken alla skolans lärare kan registrera sin rörelse, samt att mottagare har 
monterats upp på hela skolan. Detta gör det är möjligt att i alla skolans miljöer 
registrera, och visualisera, lärarnas rörelser. 

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

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 och som tidigare nämnts är att det i projektet förekommer 
två olika tekniska lösningar, den 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 det 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).

När vi hädanefter beskriver olika scenarier eller situationer, söker vi vara 
tydliga i vilken teknik vi avser (visualisering, taggar, etc.). När denna precision 
inte är nödvändig använder vi oss istället av det mer övergripande begreppet 
”tekniken” (där det istället av sammanhanget bör framgå vad som avses). 

Erfarenheter av tekniken

Eftersom det är två olika tekniska lösningar som använts, erbjuder de också 
olika underlag för samtal (inför, under 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 (heatvideo). Det förra för att visualisera 
rörelse, inklusive betoning av vilka områden som har besökts under längre 
tid (färg). En heatmap är alltså en ögonblicksbild av rörelser samlade till 
det specifika ögonblicket (den faktiska visualiseringen). 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.

http://iothub.se/lararesrorelse/
https://media1.iothub.se/2020/05/Integritet-säkerhet-och-juridik-2019.pdf


14

Pe
da
go
gi
sk
 n
yt
ta
 a
v 
rö
re
ls
ed
at
a 
oc
h 

vi
su
al
is
er
in
g

Heatmap 
(stillbild)

Heat video 
(video)

synkront 1 2

asynkront 3 4

Modell 1. Visualisering 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 heatvideon.

Detta ger uppenbarligen behov av en åtskillnad mellan de olika mediaformaten. 
Därför använder vi heatmap (värmekarta) för stillbilden (representation 
av aggregerade positioner) och heatvideo (värmevideo) för rörlig bild 
(representation av rörelse). Det vill säga (1) synkrona och (3) asynkrona 
heatmaps och (2) synkrona och (4) asynkrona heatvideos.
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Pedagogisk nytta av rörelsedata/visualisering

Den pedagogiska nytta av rörelsedata och visualisering som vi funnit genom 
dialog med projektskolornas lärare kan summeras i sex sammanflätade teman, 
där vi betraktar temat Det pedagogiska rummet som ett övergripande tema, 
inkluderande fem ytterligare teman. 

1. Det pedagogiska rummet: Skolan som ett pedagogiskt rum består av ett flertal 
olika platser; vilken roll kan dokumentation av och reflektion kring lärares 
rörelsemönster spela här? 

a. Rörelse: En ökad medvetenhet om betydelsen av den egna rörelsen 
som en pedagogisk kvalitet, och hur den bör anpassas efter 
lärarens/situationens didaktiska ambitioner. 

b. Gränssnitt: Användarvänlighet och adekvata funktioner som 
stödjer pedagogisk reflektion. 

c. Stöd för minnet: Den subjektiva upplevelsen i dialog med 
gränssnittet och de objektiva data det visualiserar bidrar till att 
återskapa händelser och skeenden förankrat i dessa data och det 
sammanhang där lärares rörelsemönster registrerades. 

d. Elevperspektiv: Eftersom den använda tekniken inte inkluderar 
elever eller elevperspektiv, är det viktigt att hitta kompletterande 
data/information för att tydliggöra elevernas perspektiv. 

e. Kollegial nytta: Hur tekniken (gränssnitt, etc.) blir ett underlag för 
att sprida och dela erfarenheter och reflektioner.

Visuellt kan vi sammanfatta dessa teman som: 

Bild 4a. Visualisering av erfarenheter, tematisering.  
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Även om det tydligt framgår vilka skolor (eller skolhuvudmän) som varit 
delaktiga i projektet, är det viktigt att understryka att diskussionen nedan 
handlar om de mönster vi funnit i materialet. Vi kommer därför att benämna 
såväl skola som lärare enligt tabellen nedan när vi nu diskuterar pedagogisk 
nytta av rörelsedata och visualisering, helt enkelt då det inte handlar om dessa 
personer. 

Tabell 2. Skola och lärare, avidentifierade.

Skola Skolform Antal 
Lärare

Benämning

SSIS Gymnasiet 4 Skola 1. Lärare 1A-1D

Västervik Gymnasiet 2 Skola 2. Lärare 2A-2B

Kungsbacka Högstadiet 3 Skola 3. Lärare 3A-3C

Lidingö Lågstadiet 1 Skola 4. Lärare 4A

Eskilstuna Gymnasiet 3 Skola 5. Lärare 5A-5C

I det fortsatta beskriver vi inledningsvis det mer övergripande temat “Det 
pedagogiska rummet”, för att i tur och ordning också beskriva de sammanflätade 
teman som ryms inom det övergripande temat.

Det pedagogiska rummet

Skolan som arena för pedagogisk verksamhet består av ett flertal olika platser, 
inte sällan med överlappande aktiviteter. Det kan vara att ett ämne har en 
särskild plats, där olika elevgrupper undervisas. Det kan också vara att ett ämne, 
eller en undervisningssituation, rör sig mellan olika grupp- eller klassrum. Det 
kan vara att ytor eller miljöer används för både rastaktiviteter och undervisning, 
eller grupparbeten. Eller att en elevgrupp har sitt eget klassrum, med en särskild 
lärare. 

Med digital teknik som stödjer distansundervisning ökar komplexiteten 
ytterligare, i den väv som utgör det pedagogiska rummet. Dels i termer av att 
eleverna kan befinna sig på nya och andra platser, dels att den digitala tekniken 
kan erbjuda särskilda rumsligheter, som s.k. ”breakout rooms” (eller tillfälliga 
grupprum). Liksom i sin digitala förebild, kan sådana ”breakout rooms” användas 
i klassrummet, genom att möblera om och på så sätt skapa en varierad miljö i ett 
och samma klassrum för att erbjuda elever olika arbetsuppgifter under en och 
samma lektion. Detta var lärare som inspirerade av dialog kring erfarenheter 
av sina egna rörelsemönster i klassrummet (Skola 2) såg möjligheten att via 
andra sätt att möblera klassrummet kunde stimulera till en förändrad dynamik 
i klassrummet. Det centrala här är inte (om)möbleringen som sådan, utan att 
det genom att skapa rum-i-rummet samtidigt öppnade för en ökad flexibilitet i 
relationen lärare – elev/er – aktivitet/er. 
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Den samtida skolan är alltså ett komplext rum, där såväl arkitektur som 
möblering utgör yttre ramar för den, eller de, plats/er som lärare och elever 
befolkar. I detta pedagogiska rum rör sig läraren.

Rörelse 

Tekniken gör rörelse och rörelsemönster synligt på två sätt. Dels som en 
visualisering av faktisk rörelse, dels som en påminnelse om betydelsen av rörelse. 

Ett skäl till att delta i projektet har varit att synliggöra den egna rörelsen; ”jag 
får syn på grejjer” (4A). Tekniken erbjuder här en idé om en extern och objektiv 
referens på hur det egna rörelsemönstret ser ut, vilket används som stöd för 
en kritisk självreflektion om vilka ytor och/eller elever som besöks och i vilken 
omfattning. Redan närvaron av tekniken, eller vetskapen om denna närvaro, 
inbjuder alltså till såväl rörelse som en reflektion kring den egna rörelsen. Redan 
i projektet IoT hubb skola uttryckte en lärare det som att ”här kan jag inte stå och 
hänga”. Att tekniken synliggjorde den egna rörelsen återkom även hos flertalet 
lärare i Lärares rörelsemönster genom en ökad medvetenhet om och reflektion 
kring å ena sidan rörelse(mönster) och å andra sidan pedagogik och didaktik. 

Den asynkrona visualiseringen av det faktiska rörelsemönstret erbjuder 
naturligtvis ytterligare dimensioner i en sådan kritisk reflektion av lärarens 
rörelse i (klass)rummet och interaktion med eleverna. I t.ex. form av en asynkron 
heatmap synliggörs aggregerad rörelse, där läraren kan se vilka platser (elever) 
som besöks mycket och vilka som mer sällan blir besökta, eller fördelningen av 
tid mellan olika platser i rummet. Det är här alltså inte en fråga om att röra sig 
mycket, eller att skapa en visualisering där rörelserna är jämnt fördelade, vilket 
inte minst lärarna på Skola 1 betonade, utan om att reflektera över betydelserna 
av den egna rörelsen i klassrummet i relation till didaktiska strävanden och 
elevernas behov. Lärare 4A tar efter genomförd lektion stöd av asynkron 
heatmap och heatvideo för att reflektera över fördelning av den egna tiden i 
klassrummet, och inser då att ”genomgångarna är längre än vad jag tror” (4A). 
På det sättet bidrar tekniken till att ställa frågor riktade till såväl den enskilda 
läraren, som grupper av lärare. 

Gränssnitt

Lärarna har haft tillgång till sina heatmaps/heatvideos via ett gränssnitt, i det ena 
fallet via teknikpartner i projektet och i det andra egenutvecklat av skolan själv 
(Skola 1). Som i all interaktion med digitala artefakter och dessas funktioner är 
det viktigt att interaktionen kan ske så intuitivt och smidigt som möjligt. I det här 
fallet i meningen att lärarna enkelt kan komma åt sina heatmaps/heatvideos för 
att ha möjlighet att reflektera kring sina rörelsemönster. 

Vid ett flertal tillfällen har lärare beskrivit att de upplevt svårigheter att hitta 
sina heatmaps/heatvideos, inte sällan i kombination med beskriven brist på tid. 
Problem med gränssnitt och användarvänlighet är inte på något sätt ovanligt 
(dessvärre), men i fallet lärares rörelsemönster där heatmaps/heatvideos är 
centrala för reflektion kring och utveckling av lärares praktik, kan det lätt bli en 
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hämsko. Som kanske den tydligaste illustrationen av detta ser vi ett flertal fall 
där lärare har haft svårt att hitta sin registrerade data, där brister i gränssnittet 
i kombination med begränsad tid avsatt för reflektion resulterat i att vi 
(forskarna) visat hur de kommer åt denna, samt tagit fram den senast inspelade 
datan som underlag vid samtalen. De kvaliteter vi sedan ser i dessa samtal, där 
vi gemensamt reflekterar kring lärarens rörelsemönster med utgångspunkt i en 
visualisering, understryker betydelsen av ett användarfunktionellt gränssnitt. 

Under projektets gång har vi tillsammans med lärare diskuterat hur adderad 
funktionalitet ytterligare skulle kunna stödja lärarnas pedagogisk reflektion. I 
nuläget består funktionaliteten i att kunna hämta fram och reflektera kring sina 
heatmaps/heatvideos, där dagar och klockslag väljs i gränssnittet för att hämta 
fram sökt heatmap/heatvideo. En uttryckt önskan om adderad funktionalitet är 
att kunna koppla exempelvis lektionsplanering till/inför en lektion, till reflektion 
som görs efter genomförd lektion. D.v.s. att via gränssnittet tillhandahålla 
möjlighet till dokumentation som ytterligare stöd för reflektion. 

En ytterligare funktionalitet som diskuterats, är att kunna välja ut flera 
genomförda undervisningstillfällen vid ett och samma tillfälle. Detta för att 
kunna göra jämförelser av heatmaps/heatvideos mellan dagar och veckor för 
att söka ytterligare mönster som kan vara svåra att få syn på vid betraktelse 
av enstaka heatmaps/heatvideos. Ett exempel på en adderad funktionalitet 
som har implementerats är att i en heatmap/heatvideo kunna zooma in på 
valda områden i ett klassrum för att se hur lång tid en lärare stått vid t.ex. 
tavlan (Skola 1). En sådan funktion tillhandahåller jämförelsevis mer detaljerad 
information där läraren i sin reflektion efter genomförd undervisning kan göra 
jämförelser mellan olika valda zoner i ett klassrum. Också här finns möjligheten 
att göra jämförelser mellan dagar i veckan, mellan olika klasser och ämnen.

Stöd för minnet

Registrering och sammanställning av rörelsedata kan beskrivas som ett externt 
minne, en extern resurs som lärare kan gå tillbaka till och reflektera kring efter 
genomförd undervisning. Vad som är tydligt, oavsett om diskussioner med 
lärare har skett med grund i en heatmap eller en heatvideo, är att dessa utgör 
stöd för minnet, ett stöd för att återuppleva lektionen, som också leder till nya 
insikter och frågor.

En central aspekt som lyfts av ett flertal lärare handlar om hur elever placerar 
sig i klassrummet. Detta blev tydligt för en lärare vid reflektion med heatmap 
”Hur kan jag placera eleverna så att jag som lärare kan möta dem mer aktivt?” 
(2A). Röda markeringar i en heatmap har av lärare beskrivits som ett uttryck för 
elever som behöver mer stöd, som i sin tur har resulterat i reflektioner om hur 
lärare kan möblera- eller placera om elever i klassrummet (Skola 3). Det betyder 
att heatmaps, med dess färgmarkeringar, kan ses som en representation av 
elevers behov av hjälp (Skola 2). Dessa frågor relaterar till vad som är skolans 
syfte och hur tid ska prioriteras visavi elever och deras behov, något som blev 
synligt i reflektion(er) med stöd i heatmaps (Skola 3).
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Att lärare reflekterar över elevers placering i klassrummet sker självfallet 
också utan stöd i heatmaps/heatvideos, men vad dessa ger kan uttryckas som 
ett objektivt stöd till en subjektiv upplevelse. I det fall en heatvideo används 
vid reflektion så kan minnet stödjas ytterligare eftersom också begrepp om 
temporalitet och riktning/ordning/sekvens kan utläsas och därmed ytterligare 
stödja att återuppleva den genomförda lektionen. Denna möjlighet kan ge 
olika typer av stöd. Registrerad data av rörelsemönster kan utgöra underlag 
för pågående kollegiala diskussioner och som en lärare uttryckte det, utgöra 
ett ”kollektivt och inspekterbart minne” (1A). Att heatmaps och heatvideos 
fungerat som ett externt minnesstöd står utan all tvivel, men också andra värden 
diskuterades. Likaväl som att en lärare kan få det bekräftat att vissa elever har 
fått mycket stöd under ett antal lektioner, så, kan läraren också få bekräftat 
att också andra elever har fått stöd. Ytterligare värden som framförts är att 
heatmaps/heatvideos kan utgöra stöd för diskussioner i fall av kritiska händelser 
(Skola 3), och diskussion om behov av ytterligare resurser i klassrummet (Skola 4). 

Elevperspektiv

Att fråga eleverna hur de upplever en lektion eller ett moment, är ett sätt 
att fånga ett elevperspektiv. Elevperspektiv skall då förstås som elevens eget 
perspektiv på ett fenomen eller händelse. Ett exempel på detta kan vara att 
konstruera en enkät, eller en s.k. exit-ticket, där eleverna tillfrågas om hur de 
upplevt en lektion eller en aktivitet. Detta kan sedan bli inspel för läraren vid en 
reflektion kring det egna rörelsemönstret, som i Skola 2 där en enkät användes 
för att fånga upp elevernas upplevelser av en ommöblering, initierad av lärarnas 
reflektion visavi registrerad rörelsedata.

Elevperspektiv kan också stå för att någon annan vill ta hänsyn till elever/na, 
som när en lärare månar sig om att alla elever skall få lärarens uppmärksamhet 
under en lektion. Lärare 4A kompletterade sin egen rörelsedata med att notera 
vilka elever som fått vilken typ av uppmärksamhet under lektionerna, genom 
att skapa ett observationsstöd för att dokumentera interaktionstyper (i det 
här fallet verbal och icke verbal uppmuntran, stöttning respektive konstruktiv 
återkoppling). 

Bild 5. Observationsstöd, interaktionstyper. 1 för Icke verbal uppmuntran, 2 för 
Verbal uppmuntran, 3 för Stöttning samt 4 för Konstruktiv feedback. H för när kollegan 
stöttat och vilken typ av kommunikation hen då haft. (Bilden är beskuren.)
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Precisionen i den högfrekventa mätningen av rörelse kompletteras här alltså 
med en låg-teknologisk notering, utifrån att visualiseringen av rörelsemönster 
väckte frågor om inte bara hur tiden är fördelad i klassrummet, utan även vilken 
typ av interaktion som förekommer och hur denna är fördelad2. 

Elever kan förstås vara mer eller mindre aktiva i olika ämnen och behöva olika 
mycket stöd i olika ämnen. Genom att jämföra visualiseringar av undervisning 
av elever som går i samma klass, men att göra detta i olika ämnen (där flera 
lärare ingår och har olika ämnen), så kan visualiseringar av lärares rörelser (eller 
avsaknad därav) hjälpa lärarna att fånga upp och stötta elever.

Elevperspektiv kan dessutom förstås som att läraren vill bidra till att stötta 
eleverna själva, som när lärare på Skola 1 reflekterade kring möjligheterna 
att komplettera deras egen rörelsedata med mätningar av elevernas 
uppmärksamhet. Det underliggande antagandet är att betyg (lärande) och grad 
av uppmärksamhet är sammanflätade, och att läraren genom sitt sätt att röra 
sig i klassrummet kan bidra till ökad uppmärksamhet hos eleverna. Och på det 
sättet bidra till högre betyg. 

Kollegial nytta

Ett flertal deltagande lärare har uttryckt frustration över svårigheten att få 
kollegor att delta och vara en del i ett gemensamt utforskande av tekniken och 
hur den kan stödja reflektion och pedagogisk utveckling. I detta finns också ett 
uttryck av ensamhet i att inte fler intresserar sig för vad som pågår på skolan. 

Vad som kommit till uttryck i samtal med lärare är att tekniken har potential 
att användas vid auskultation. Detta kräver att lärare på en skola använder 
tekniken och att data registreras, så att lärare kan reflektera tillsammans, 
Frågor som kan diskuteras med stöd i tekniken är exempelvis ”vad är/var ett 
förväntat rörelsemönster?”, ”hur såg det ut i slutändan, och stämmer det med 
förväntningarna?” och ”vilka återskapade minnen och reflektioner kan tas med 
i planering av kommande undervisning?”. Lärare kan planera och genomföra sin 
undervisning på olika sätt. Det ena sättet behöver inte vara bättre eller sämre 
än det andra, men registrerade rörelsemönster kan utgör ett material där lärare 
kan mötas och tillsammans reflektera över sin planerade och genomförda 
undervisning. Detta med målbilden att utveckla sin undervisning.

Under förutsättning att flera lärare vid en skola använder tekniken så kan olika 
typer av jämförelser göras. En fråga som kan formuleras är om rörelsemönster 
skiljer sig åt mellan olika ämnen, och i så fall varför det är så? Om lärares 
rörelsemönster har en funktion t.ex. i termer av att elever upplever att de blir 
sedda, kan då ett ämne där lärares rörelse är mindre frekvent, lära av ämnen där 
lärares rörelse är mer frekvent? 

2 Med stöd i den asynkrona heatvideons temporalitet kan läraren i efterhand  
 matcha interaktionstyp (siffra) mot var hen befunnit sig i klassrummet, och  
 med det relatera till enskild elev.
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Att som på Skola 1 installera tekniken på hela skolan öppnar upp för frågor om 
lärares rörelser på hela skolan. Detta inkluderar undervisning som inte exklusivt 
är förlagd till lektionssalar, utan också nyttjar andra ytor och hur tid fördelas 
mellan lektionssalen och andra ytor som nyttjas av elever. Givet att ett flertal 
lärare använder tekniken kan visualiseringar av rörelse på skolan också tydligt 
visa vilka ytor som mest frekvent nyttjas, och vilka ytor som skulle kunna nyttjas 
mer frekvent. Men kanske framför allt att kunna ställa frågor om varför vissa ytor 
används mycket, eller lite, och vad de används till eller till och med vad de skulle 
kunna användas till.   
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I ett nästa steg

Ett explicit delmål (delmål 8) för projektet Lärares rörelsemönster har varit att 
”Utforska koppling till andra mått/datakällor som ytterligare stärker pedagogisk 
nytta”. Även om det inte varit ett huvudsakligt mål för denna rapport, så låt 
oss ändå stanna till vid detta. Ett återkommande tema i samtalen med lärarna 
har varit just frågan om vilka kompletterande data de anser skulle ge ökad 
funktionalitet till dels visualiseringen, och dels den pedagogiska praktiken/
reflektionen. 

Vi vill tentativt föreslå denna modell (Bild 6 nedan) för att understryka 
betydelsen av att adderade funktioner bör utgå från lärarnas egen praktik 
samtidigt som lärarna bör ta i anspråk vilka funktioner som tekniken 
erbjuder. Att på detta sätt utveckla ny pedagogisk nytta bygger alltså på ett 
dialogiskt förhållande mellan en förståelse för tekniken och den pedagogiska 
verksamhetens behov. 

Bild 6. Det dialogiska mötet teknik och pedagogik  
 

Viktigt är vidare att göra en distinktion mellan å ena sidan adderade 
funktionaliteter i ett existerande gränssnitt (som t.ex. att i en visualisering 
av rörelsemönster kunna göra jämförelser mellan två olika lektioner) och å 
andra sidan ytterligare data och/eller korrelationer. Det senare är snarare en 
fråga vilka andra data kan tillsammans med data om lärares rörelsemönster 
ge ökad förståelse för pedagogisk praktik. Exempel på detta skulle kunna vara 
luftkvalitet, nivå av uppmärksamhet, talutrymme, eller annat som potentiellt 
kan mätas på motsvarande sätt som lärares rörelsemönster (kontinuerligt 
automatiserat högfrekvent mätande). Men också t.ex. elevers upplevelse eller 
betyg. För att utveckla sådana system krävs samarbeten med närliggande 
områden som learning analytics, big data, etc. Nyttjande av sådan data kan 
möjligtvis bidra till att ytterligare säkerställa teknikens värde för pedagogisk 
utveckling och elevers lärande (beprövad erfarenhet). 
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Summerande reflektion 

Bild 4b. Visualisering av ömsesidig växelverkan mellan tematiska områden. 

Denna text har presenterat några centrala erfarenheter från projektet Lärares 
rörelsemönster, med fokus på pedagogisk nytta av rörelsedata/visualisering. Som 
underlag för detta har vi under projektets gång samtalat med 15 lärare från sju 
skolor i totalt 47 s.k. coachande samtal. Det är utifrån dessa samtal som vi funnit 
fem huvudsakliga teman som tillsammans utgör det vi vill benämna som det 
pedagogiska rummet. Dessa är kollegial nytta, elevperspektiv, rörelse, gränssnitt 
och stöd för minnet. Dessa teman är, så som vi vill åskådliggöra via bild 4b, 
sammanflätade och varandra ömsesidigt påverkande. 

En central dimension i en strävan efter skol- och kompetensutveckling med stöd 
av registrering av och reflektion kring lärarens rörelsemönster, är förstås att 
tekniken inte bara är på plats. Utan också att tekniken är användarvänlig, att 
den tydligt stöttar reflektion samt att den utvecklas med bas i lärarnas kritik 
och önskemål. Vi har kunnat se att när tekniken blivit ianspråktagen, hamnar 
den s.a.s. i bakgrunden, medan det är den pedagogiska praktiken och didaktiska 
reflektionen som hamnar i förgrunden. Vi har också sett motsatsen, där tekniken 
upplevts som svårnavigerad och alltför krävande (tid, engagemang, kompetens) 
att använda. Då blir också möjligheterna till reflektion om pedagogisk nytta 
uppenbart begränsade. Den funktionalitet som tillhandahålls via gränssnittet 
definierar en rymd av möjliga användningar och en otydlig och komplicerad 
struktur för att kunna hämta fram och titta på inspelade lektioner talar inte för en 
fortsatt användning. Eller uttryckt på annat sätt: för att tekniken skall bli ett stöd 
för pedagogiskt utvecklingsarbete krävs att tekniken har blivit ianspråktagen och 
med det transparent. Tekniken blir då ett stöd för att ställa kritiska frågor kring 
den egna praktiken, och inte något som kräver eller t.o.m. stjäl uppmärksamhet. 

Individuell reflektion är självfallet bra och främjar utveckling, medan kollegial 
dialog och reflektion stöttar inte enbart den individuella läraren utan också 
kollegiet i stort. Tydligt är, att förankring och gehör behövs bland kollegor och 
skolan i stort, likväl som att processer behöver stöd i tid och andra resurser. Ett 
flertal deltagande lärare har uttryckt frustration över svårigheten att få kollegor 
att delta och vara en del i ett gemensamt utforskande av tekniken och hur den 
kan stödja reflektion och pedagogisk utveckling. I detta finns också ett uttryck av 
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att vara ensam, då inte fler intresserar sig för vad som pågår på skolan. En sådan 
utgångspunkt ger inte mycket utrymme för att dela och sprida erfarenheter, 
trots att den individuella läraren ser både nytta och värde av att använda 
tekniken. En sådan tröghet motverkar ett kollegialt samtal. Att tekniken har 
potential att användas vid auskultation har framförts av olika deltagande lärare 
både i detta projekt och i det tidigare projektet IoT hubb skola. Registrerade 
rörelsemönster kan utgöra ett material eller en form av konversationsobjekt där 
lärare kan mötas och tillsammans reflektera över sin planerade och genomförda 
undervisning. Regelbunden och kontinuerlig användning av tekniken ger givetvis 
bättre underlag för sådana samtal.

Många olika typer av projekt förlagda till skolan och introducerandet av ny 
teknologi med syfte att stötta pedagogisk verksamhet och utveckling, har gjort 
erfarenheten att det ofta är en mindre klick av eldsjälar som är villiga att prova 
och delta i projekt. Denna tröghet kan bero på ett antal olika saker, t.ex. ovilja 
att prova ny teknologi, för litet tid, alternativt ingen tilldelad tid för att kunna 
delta. Det kan också bero på att projektfinansiering, och därmed tilldelad tid, 
upphör. Argument som framförs är också att forskning och beprövad erfarenhet 
ska ligga bakom introduktion och användning av ny teknik i skolan, som lätt kan 
bli ett begränsande cirkelresonemang. Hur kan beprövad erfarenhet uppnås, 
om tekniken inte används och utvärderas i en skolkontext? En målbild med 
introducerande och användning av ny teknologi kan sägas vara att elever ska 
uppnå sina lärandemål och att användning av tekniken både stöttar lärare och 
elever att nå dit. Nytta och värde i skolan kan se ut på många olika sätt, och i 
fallet lärares rörelsemönster har vi sett flera exempel på det. Ett elevperspektiv 
har exempelvis lyfts fram bland annat genom att använda exit-tickets i slutet 
av en lektion, där lärarens intresse (bland annat) har varit att undersöka om 
lärarens rörelsemönster kan spåras i elevernas upplevelser av att ha blivit 
sedda, fått svar på sina frågor, om eleverna upplever att de lärt sig något nytt 
under lektionen, etc.  Ytterligare ett exempel är att en deltagande lärare skrev 
ner på ett förberett pappersark vilken typ av interaktion/dialog hen haft med 
elever under lektioner. Dessa interaktioner handlade exempelvis om ”verbal 
och icke verbal uppmuntran”, ”stöttning” respektive ”konstruktiv återkoppling”. 
Detta utgjorde ett material som sammantaget kompletterade visualiseringen 
av rörelsemönster med vilka interaktioner som skett var, och typen av 
interaktioner, hur lång tid de tagit etc. Nytta för läraren, och nytta för eleven, 
med andra ord.

Motsvarande förslag men med fokus på lärarna själva har varit i form av 
önskemål om fler funktioner i den redan befintliga teknikens gränssnitt. 
Framträdande här är förstås en smidig tillgång till visualisering av rörelsedata. 
En utmaning här har varit att de facto hitta till den aktuella visualiseringen, då 
gränssnittet upplevts som komplext och svårnavigerat. En annan att istället för 
att lagrad data presenteras utifrån enheten lektion (tagg på/in i klassrummet 
- tagg av/ut från klassrummet), så har enheten varit klockslag, vilket skapar en 
extra nivå att navigera genom för att komma åt visualiseringen. I relation till 
detta, har lärare önskat att de efter en genomförd lektion automatiskt skall 
få en länk till den aktuella visualiseringen via t.ex. e-post. På så sätt skulle 
visualiseringen vara endast ett klick bort, vilket skulle underlätta för lärare i en 
redan tidspressad vardag. Därtill skulle förstås läraren själv kunna välja om hen 
vill ha dessa push-notiser, eller om hen istället väljer att själv logga in och hitta 
den för tillfället aktuella visualiseringen. 
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