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Abstract 
 
This Learning Study consisting three research lessons with the aim to analyse in 

what way patterns of variation have impact on pupils’ learning about what affects 

blood circulation. Design was based on Variation theory. Data consisted 45 pupils 

grade sixth. All students deepened their knowledge about what affects blood 

circulation. To show blood circulation as an interconnected system and how a liquid 

is transported in a interconnected system compared to a system with a preformation 

students could see that no matter where the fracture is all parts are affected.  

Keywords: Blood circulation Health education Learning Study Variation theory 

Abstrakt   
Denna artikel presenterar en Learning Study som innehåller tre forskningslektioner. 

Syftet med studien var att analysera på vilket sätt variationsmönster inverkar på en 

elevgrupps lärande och förståelse för vad som påverkar blodomloppet. Studiens 

design baserades på Variationsteorin och undersökningsgruppen utgjordes av 45 

elever i årskurs sex. Resultatet visade att alla elever utvecklade sina kunskaper om 

vad som påverkar blodomloppet. Genom att åskådliggöra blodcirkulationen som ett 

sammanbundet system och hur en väska transporteras i ett helt system gentemot ett 

system med hål i fick eleverna se att oavsett var i systemet brottet är påverkas alla 

delarna. 
Ämnesord: Blodcirkulationen - Idrott och Hälsa - Learning Study - Variationsteorin    
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Inledning 
Enligt den svenska skolinspektionens kvalitetsgranskning ”Idrott och Hälsa i 

grundskolan 2012” har undervisningen i idrott och hälsa i årskurserna 4- 6 dålig 

koppling till kursplanen. Rapporten visar också att kunskapsområdet rörelse ofta 

dominerar och att lärarna behöver utveckla fler arbetssätt för att variera 

undervisningen (Skolinspektionen, 2012:5). Skolinspektionens granskningsrapport 

bekräftas också genom olika vetenskapliga studier. I rapporten Hälsa – vad är det i 

ämnet idrott och hälsa? En studie av lärares tal om ämnet idrott och hälsa 

(Jakobsson, 2005) framkommer att begreppet hälsa för undervisande lärare i idrott 

och hälsa verkar vara diffust och att det inte är tydligt hur det ska gestaltas i 

undervisningen. På liknande sätt beskriver i Larsson (2011) att Idrott och hälsa är ett 

ämne med fokus på fysisk aktivitet och kroppsrörelser. Få lärare poängterar att 

ämnet är ett kunskapsämne för att exempelvis stimulera till eget kunskapssökande 

gällande hälsa. Meckbach (2004) skriver att ”måhända finns en osäkerhet och 

villrådighet hos lärarkåren när det gäller ämnets viktighet och det finns även en 

avsaknad diskussion om vilken kunskap som ska förmedlas” (s.6).  

 

I den kanadensiska kursplanen The Ontario Curriculum Grades 1-8 Health and 

Physical Education (2010) anges mycket exakt syftet med undervisning och lärande i 

hälsa ”Students who are well informed, who have had the opportunity to do some 

thinking in advance, and who have been able to practise the appropriate decision-

making skills are likely to make wiser decisions about their health”(s.115). Man 

beskriver ingående undervisningens upplägg i rubriker och underrubriker som styr 

undervisningen steg för steg. Exempelvis i Strand C: Healthy Living (s.18) med tre 

underrubriker C1. Understanding Health Concepts, C2. Making Healthy Choices C3, 

Making Connections for Healthy Living. För grade 6 beskrivs undervisningen på 14 

sidor (s.149- 163) där Health Living Learning Summary for Grade 6: (s.159) också 

delas in enligt samma underrubriker. En jämförelse med den svenska kurs och 

läroplanen är nästan omöjlig att göra. Det hade å ena sidan varit intressant att 

översätta delar av den kanadensiska läroplanen till svenska förhållanden, samtidigt 

som det är en förmån att som pedagog med utgångspunkt i den svenska kurs- och 

läroplanen också ha frihet att kunna bli inspirerad av andra länders kurs och 

läroplaner och av sina egna elever.  
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Syfte  
Syftet med denna studie är att studera en elevgrupps lärande och förståelse av vad 

som kan påverka blodomloppet. En förhoppning är också att utifrån dessa kunskaper 

skapa förutsättningar för dessa elever att kunna värdera och välja de alternativ som 

är bäst för den egna hälsan.“Powerful ways of acting spring from powerful ways of 

seeing” (Marton & Tsui, 2004 s. 5). 

 

Forskarfrågor 
• Skapar denna Learning Study förutsättningar för att analysera en elevgrupps 

förståelse för vad som kan påverka blodomloppet? 

• På vilket sätt har variationsteorin använts för att lyfta fram aspekter som varit 

kritiska för elevernas lärande? 

• På vilket sätt kan man se att lektionens design påverkat dessa elevers 

lärande? 

 

Tidigare forskning 
Annerstedt(2000) beskriver sex olika faser som ämnet idrott och hälsa har 

genomgått. Han kallar dessa för etableringsfasen 1813-1860, militära fasen 1860-

1900, stabiliseringsfasen 1900-1919, brytningsfasen 1919-1950, fysiologiska fasen 

1950-1970, osäkerhetsfasen 1970-1994 och hälsofasen 1994. Den fas vi är inne i nu 

enligt Annerstedt är hälsofasen. Det innebär att hälsoperspektivet har kommit att 

betonas mer i kurs och läroplaner likaså sambandet mellan livsstil, livsmiljö, hälsa 

och livskvalitet. Hälsa ska ses utifrån såväl ett samhällsperspektiv som ett 

individperspektiv. Dessutom ska elevens eget ställningstagande i hälsofrågor lyftas 

fram.  

 

Vetenskapsrådet finansierar ett forskningsprojekt under åren 2011 – 2013 i syfte att 

undersöka kunskapsbildning, undervisning och lärande i skolämnet idrott och hälsa 

(Larsson, 2011). I projektplanens beskrivning står det bl.a. ”Poängen med 

undervisningen har, inte minst på senare tid, i stor utsträckning varit att eleverna ska 

vara fysiskt aktiva, och i mindre utsträckning att de ska lära sig något i, av, om eller 

genom fysisk aktivitet”(Larsson, 2011).  
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Enochson (2012) undersökte kunskap och förståelse för hur kroppen och dess organ 

fungerar men också hur eleverna kunde översätta denna kunskap till närliggande 

kontexter. ”Det vill säga, att kunna förstå hur val när det gäller exempelvis kost, 

motion och hälsa påverkar kroppen och olika organsystem”(s.9). Enligt Enochson 

beskriver många eleverna i årskurs tre olika organ som isolerade öar utan kontakt 

med varandra. Detta mönster fanns fortfarande kvar hos många elever i årskurs sex 

(s 18). Enochson skriver att tidigare studier har visat att det är svårt för både yngre 

barn och ungdomar att förstå och förklara hur olika organsystem är uppbyggda, men 

också hur dessa system interagerar med varandra (s. 27). Elever behöver utmana 

sina föreställningar om kroppen och dess funktioner i undervisningen. En av 

svårigheterna som eleverna uppvisade var just förmågan att interrelatera de olika 

organsystemen till varandra. För att en progression i lärandet skall ske är det viktigt 

att eleverna får tid att reflektera tillsammans med andra och på så sätt också få 

utmana den egna föreställningen. En annan typ av utmaning är att finna litteratur 

som vänder sig till de yngre tonåringarna och som stärker deras förmåga att se 

kroppen som ett stort system med flera olika samverkande delsystem (s.67). 

 

Ericsson (2007) visar i sin studie att motorisk träning i skolan kan ha betydelse även 

för andra funktioner än de rent motoriska. ”För de elever där motoriska brister utgör 

ett hinder för att kunna utnyttja sina förutsättningar att lära sig läsa, skriva och räkna 

vore det önskvärt att skolan hade möjlighet att erbjuda extra motorisk träning som ett 

komplement till andra specialpedagogiska insatser”( s.115).  

 

Under 2000-2003 genomfördes i Hong Kong ett antal Learning Studies vilka syftade 

till att undersöka möjligheterna att genom att använda variationsteorin utveckla 

lärares möjlighet att i sin undervisning ta hänsyn till individuella skillnader hos 

eleverna. Utgångspunkten för projektet var att se elevers olikhet som en tillgång och 

inte som ett pedagogiskt problem (Gustavsson, 2008). Genom att i en Learning 

Study identifiera de kritiska aspekterna för lärande visade Wernberg (2009) att 

elevernas förmåga att beräkna tidsskillnader utvecklades. Kritiska aspekter för 

elevernas lärande i Wernbergs studie var att förstå timvisarens och minutvisarens 

placering i förhållande till varandra och att förstå timvisarens betydelse för avläsning 

av klockan. Genom att identifiera de kritiska aspekterna skapades förutsättningar för 

eleverna att utveckla sin förmåga att urskilja hur lång tid som förflutit mellan två olika 
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tider. Också lärares lärande har studerats i olika Learning Study. Holmqvist (2011) 

visade att med kunskap och insikt om variationsteorin kan undervisningen och 

lärande utvecklas både på individ och gruppnivå. Holmqvists studie visade att 

pedagogerna utvecklade insikt om variationsteorin och de hårfina skillnader om 

lärandeobjektet som behövs för att utveckla undervisning och lärande. Gustavsson 

(2008) visade hur lärare under kompetensutvecklingsperiod samtalar om och 

hanterar innehållet i undervisningens innehåll utifrån ett variationsteoretiskt 

perspektiv. Gustavssons studie visade också att lärarnas förståelse för skillnaden 

mellan metod och innehållets behandling fördjupades, och de förstod varför de skulle 

utgå från elevernas perspektiv (s. 141). Mun Ling Lo (2012) visade genom olika 

studier att variationsteorin utvecklar både elevers lärande och pedagogers 

undervisning. Att lärandet kvarstår långt efter undervisningssituationen visade Mun 

Ling med ett exempel från ett undervisningsmoment som behandlade diskriminering. 

Elever i en skolklass uppmuntrades av klassens lärare att behandla varandra olika 

utifrån ögonfärg. Detta initierades av klassens lärare för att eleverna skulle förstå 

begreppet diskriminering. Läraren använde variationsteorins mönster för att skapa 

förutsättningar för lärande. Att lektionerna satt djupa spår visades när eleverna 

träffades trettio år senare och då kunde återuppleva de två dagar undervisningen 

pågått och också känslan av att vara diskriminerad. Eleverna tog också fortfarande 

avstånd från all diskriminering. 
  

Metodbeskrivning  
Denna forskningsstudie utgår från Learning Study som modell för att studera vad 

som krävs för att utveckla undervisning och lärande i enlighet med kursplaner och 

läroplaner i ämnet Hälsa. Learning Study är en metod för forskning och modell för 

lärarfortbildning som har stora likheter med Lesson Study. Learning Study utmanar 

alternativ för undervisning och lärande och utgår från ett elevperspektiv på lärande. 

”Ask learners what their experiences are like, watch what they do, observe what they 

learn and what makes them learn, analyse what learning is for them “ (Lo Mun Ling 

et al, 2005 s .5). Learning Study introducerades i Sverige 2003 (Holmqvist, 2002) 

efter att ha utvecklats i Hong Kong som en form av samarbete mellan forskare och 

arbetslag (Runesson, 2010). En Learning Study utvecklar undervisning och lärande 
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och försöker ta tillvara elevers olika sätt att förstå lärandeobjektet, det vill säga det 

som lektionen ska handla om. Genom att ringa in vad som är kritiskt för lärandet  

skapar en Learning Study förutsättningar för att förbättra undervisningen så att 

eleverna lär sig det som det var tänkt att de skulle lära (Runesson, 2010).  

 

I en Learning Study arbetar man i cykler som kan beskrivas i ett antal iterativa steg 

vilket innebär att resultaten från den första lektionen ligger till grund för nästa och så 

vidare. En Learning Study inleds med att man identifierar lärandeobjekt det vill säga 

det som lektionen ska handla om. Därefter tar man reda på vad eleverna redan kan 

om detta område genom ett så kallat screeningtest. I steg två analyserar man det 

som är kritiskt för lärande av lärandeobjektet därefter i steg tre planerar lärargruppen 

gemensamt dels ett förtest dels en lektion med variationsteorin som grund. I steg 

fyra genomförs forskningslektionen i elevgrupp A av en av lärarna i gruppen. 

Lektionen videofilmas. Efter lektionen görs ett eftertest. Steg fem innebär analys av 

film och eftertest från lektion A. Analysen utgör grund för ny kartläggning av 

elevernas kunnande. Resultatet av analysen innebär att en ny lektion B planeras, 

där det som ska erbjudas i lärandesituationen förändras för att skapa bättre 

förutsättningar för eleverna att förstå lärandeobjektet. Steg sex innebär att 

forskningslektion B genomförs i en ny elevgrupp B vars tidigare kunnande kartlagts 

med förtestet. En ny eller samma lärare ur lärargruppen genomför lektionen. 

Lektionen avslutas med eftertestet.  Steg sju innebär en ny analys av lektion B på 

samma sätt som av lektion A. Steg åtta är att forskningslektion C genomförs i en ny 

elevgrupp C enligt samma princip som lektion A och B. Steg nio är analys av 

forskningslektion C. Här studeras även alla tre lektionernas resultat i syfte att försöka 

finna vad det är som har avgörande betydelse för elevernas lärande av 

lärandobjektet. Steg tio innebär att eftertest genomförs i vissa fall för att se hur den 

nya förmågan/ det nya kunnandet verkligen grundats på utvecklad förståelse som 

finns kvar en längre tid. Steg elva är sammanfattning och skriftlig dokumentation av 

Learning Study cykeln (Holmqvist, 2006) (Fig.1). 

 

Variationsteorin 
Kunskapsteoretisk utgångspunkt för denna forskningsstudie är variationsteorin. Ur 

ett variationsteoretiskt perspektiv är lärande en förändring i den lärandes förmåga att  
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erfara någonting i omgivningen (Gustavsson, 2008).”Lärande går från en vagt 

oidentifierad helhet till en integrerad struktur av ordande delar” (Marton & Booth, 

2009 s. 180). Det verkar som om eleverna behöver mer stöd för att utveckla 

förmågan att överföra sina föreställningar mellan olika sammanhang. Ett sätt att 

utveckla denna förmåga är att variera frågeställningarna så att eleverna får utmana 

sina egna förklaringsmodeller (Marton & Booth, 2000 s. 66). Genom de 

utgångspunkter som variationsteorin bygger med variation, kontrast, separation, 

fusion och generalisering kan lärandeobjektet tydliggöras för eleverna. Med kontrast 

menas att för att veta vad något är måste man också veta vad något inte är. ”För att 

förstå vad en trubbig vinkel är måste också förstå vad det inte är, en spetsig vinkel” 

(Wernberg, 2009 s. 30). För att kunna generalisera måste man kunna se vilka 

egenskaper som förenar ett visst objekt ”För att förstå den geometriska formen 

triangel måste man erfara olika typer av trianglar, spetsiga rätvinkliga trubbiga och 

liksidiga och särskilja dessa från egenskaper som är irrelevanta, till exempel färg” 

(s. 30). Separation innebär att för att möjliggöra för eleverna att upptäcka det vi vill 

synliggöra med undervisningen ska övriga aspekter hållas konstanta. ”Ett sätt att 

möjliggöra elevers förståelse för skillnaden mellan area-omkretsbegreppen kan till 

exempel vara att låta arean vara konstant medan omkretsen varierar” (s. 31). Fusion 

innebär att om man identifierar flera kritiska aspekter måste dessa upptäckas 

samtidigt av eleven ”För att omvandla ett tusental, tre hundratal, fyra tiotal och två 

ental till talet 1342 krävs både att man förstår de separata delarna i 

positionssystemet samtidigt som man klarar att göra en fusion från delarna till 

helheten 1342”(s. 31). Variationsteorin används för att studera vad som gör skillnad 

för elevers lärande och vad som har gjorts möjligt att lära (Runesson, 2010).  

 

Variationsteorin utgår från att objektet för lärande studeras från tre utgångspunkter 

• Variation in student´s understanding of the things to be taught 

• Variation in teacher´s ways of dealing with particular objects of learning 

• Using variation as a guiding principle of pedagogical design  

(Mun Ling et al, 2005 s. 30) 

 

Med utgångspunkt i variationsteorin har denna studie som mål att belysa elevernas 

lärande och förståelse av vad som kan påverka blodomloppet, det så kallade 
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lärandeobjektet i studien. Lärandeobjektet har dels en generell aspekt, dels en 

specifik aspekt. Den generella aspekten avser de förmågor vi vill att eleverna ska 

behärska. Den specifika aspekten är ett mer personligt sätt att förhålla sig till dessa  

förmågor (Lo Mun Ling et al 2005). Vilken förståelse måste eleven utveckla av 

lärandeobjektet för att kunskaperna ska motsvara målen i läroplanen? ”How can the 

curriculum be better organized, structured and modified to help students learn more 

deeply and effectively?” (ibid s.134). Learning Study skapar förutsättningar för att 

identifiera elevers olika förståelse av lärandeobjektet samtidigt som variationsteorin 

är en teori som belyser pedagogiska möjligheter att visa på olika mönster av 

variation avseende objektet för lärande. ”But we are not interested in all types of 

variation. We must look at the situation from the point of view of a particular object of 

learning. And by doing so we can find out whether or not it is possible for the learner 

to appropriate that particular object of learning in that particular situation” (Marton & 

Tsui 2004, s. 21). För att kunna studera det lärande som sker i skolan kan man 

identifiera tre faser i lärandeobjektet: intentionella, iscensatta och erfarna 

lärandeobjektet (Lo Mun Ling et al, 2005 s .148). Första fasen, intentionella 

lärandeobjektet är den planerade undervisning av lärandeobjektet som 

undervisningssituationen avser. Andra fasen är den iscensatta 

undervisningssituationen och tredje fasen är det lärande av lärandeobjektet som 

eleven uppfattar det. Med Learning Study och variationsteorin begränsar man det 

som ska studeras både till innehåll och i tid (Holmqvist, 2006). Därmed skapar man 

förutsättningar för att som pedagog ringa in elevernas förförståelse av lärandobjektet 

och skapar också med variationsteorin möjligheter för eleverna att se 

lärandeobjektet med nya ögon. Detta kan också beskrivas som ”improving the 

quality of the teaching- learning cycle” (Marton & Tsui, 2004 s. 110).  
 
Med kritiska aspekter avses det som eleven måste få syn på för att verkligen förstå 

lärandeobjektet (Holmqvist, 2006). Kritiska aspekter för lärande och hur dessa 

iscensätts i den konkreta lärandekontexten är både specifika och generella till sin 

natur. Hänsyn måste också tas till elevens tidigare erfarenheter och förståelse av 

lärandeobjektet. Vilka aspekter av det som lärs som är kritiska och som skall göras  

möjliga att urskilja är alltså en relation mellan det som lärs (objektet) och den som lär 

(subjektet) (Runesson, 2010). I en Learning Study försöker man ringa in de kritiska  
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aspekterna för lärande med hjälp av för- och efter test och genom att analysera 

lektionen avseende undervisningens innehåll och vad som gjorts möjligt för eleverna 

att erfara. Läranderummet eller utfallsrummet är de olika sätt elever uppfattar 

lärandeobjektet som kunnat identifieras under pågående arbete (Matron # Booth, 

2009).  

 

Deltagare 
Undersökningsgruppen i denna studie utgjordes av totalt 45 elever i årskurs sex på 

en F-6 skola i en liten kommun i södra Sverige. Alla elever i studien tillhörde de två 

klasser som tillsammans bildade årskurs sex på skolan. Arbetslaget årskurs sex 

bestod av tre undervisande pedagoger och undervisande lärare i idrott och hälsa. 

Urvalet av elever grundades på att skolan i studien sedan flera år tillbaka arbetar 

med Tema Hälsa som är ett ämnesövergripande arbetsområde i årskurs sex. I 

studien delades eleverna slumpmässigt in i tre forskningsgrupper A, B och C med 15 

elever i varje grupp. Fördelningen flickor - pojkar var ungefär lika i alla tre grupperna. 

Studien genomfördes under tre forskningslektioner under höstterminen 2012.  

 

Studien har följt Vetenskapsrådets riktlinjer för studier som involverar skolelever 

(Vetenskapsrådet 1990). Målsmän och elever har skriftligen tagit del av studiens 

syfte och elevens delaktighet i studien samt informerats om att det i redovisningen 

av studiens resultat inte går att identifiera enskilda elever. Samtliga elever och 

målsmän har också skriftligen gett sitt medgivande till att delta i studien.  

 

Beskrivning av skolan och det pågående arbetsområdet  
Vid denna skola arbetar lärare och elever med ett ämnesövergripande arbetsområde 

på skolan i studien som de valt att kalla ”Tema Hälsa” och som de arbetar med i 

årskurs sex. Tema Hälsa belyser hälsa utifrån att må bra fysiskt, psykiskt och socialt 

och innehåller både praktiska och teoretiska moment enligt ett schema för den 

termin arbetet pågår. Ett övergripande och återkommande arbetsområde är 

blodomloppet och utifrån detta övergripande område behandlas olika delområden. 

Till arbetsområdet Tema Hälsa har eleverna läromedel i bland annat 

Naturorienterande ämnen, tillgång till internet och i ämnet Idrott och Hälsa en pärm 

”Tema Hälsa” med faktatexter till de olika delområdena samt bildmaterial och frågor 
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att söka svar på för varje delområde. Delområden som behandlas är t.ex. fysisk 

aktivitet, stretching, mat, sömn, avslappning, kompismassage, muskler, skelett, 

styrketräning, puls, arbetsmiljö/ergonomi, men också diskussioner om tonårstankar 

och fakta, information och diskussion om alkohol, narkotika, doping och tobak. 

”Kunskaper om vad som påverkar hälsan och hur vi själva kan påverka den är en 

avgörande tillgång för både individen och samhället. En del forskare pekar på att den 

moderna livsstilen med allt stillasittande, dåliga matvanor och extrema kroppsideal 

kan öka problemen med fetma, ätstörningar, benskörhet och hjärt- och 

kärlsjukdomar. Här har skolan, och i synnerhet ämnet idrott och hälsa, ett mycket 

viktigt uppdrag att bidra till att eleverna utvecklar färdigheter, förmågor, kunskaper 

och vanor som grund och verktyg för att påverka sin hälsa livet ut” 

(Skolinspektionen, 2012). Målet med arbetsområdet Team Hälsa är att med kunskap 

som verktyg skapa förutsättningar för eleverna att lära sig värdera och välja de 

alternativ som är bäst för den egna hälsan i enlighet med kursplanerna för bland 

annat ämnena Idrott och Hälsa, Biologi och Svenska (Lgr 11, 2010).  

 

Design 
Sedan lärandobjektet för studien identifierats och innan studien kunde påbörjas 

genomfördes ett så kallat screeningtest för att ta reda på vad eleverna redan kunde 

om blodomloppet och också för att kunna identifiera de kritiska aspekterna av 

elevernas förståelse för vad som kan påverka blodomloppet. I screening testet fick 

eleverna svara på frågan: På vilket sätt påverkar blodomloppet din kropp? Eleverna 

fick under tio minuter skriva ner vad de visste. De fick veta att screeningtestet inte 

var ett prov utan en del av studien men också att det var viktigt för studiens upplägg 

att de skrev så mycket de kunde. Elevernas svar analyserades utifrån vad de skrev i 

sina svar.  

 

Analysen av screeningtestet visade att elevernas svar i många fall relaterade till 

kunskaper om blodomloppets funktioner. Många elever gav exempel på 

blodomloppets transportfunktion: Det är hjärtats slag som pumpar ut blodet i hela 

kroppen - stora kretsloppet.  Blodomloppet för syret från lungorna och hjärtat till 

musklerna. Blodomloppet är när hjärtat pumpar ut blod som går som ett tåg genom 
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kroppen med syre, mat och dricka. Om man äter nyttigt t.ex. frukt och grönsaker så 

får du mer näring ut i blodet och blodet fördelat ut i kroppen. Men också exempel på  

blodomloppets funktion som motor: Hjärtat är det organ som får blodet att pumpas 

runt. Artärer och klaffarna gör så att blodet åker up och ner i lagom takt och Hjärtat  

pumpar runt blodet i hela kroppen, vilket är blodomloppet. Pulsen är hjärtat som slår. 

Om hjärtat stannar slutar blodomloppet att åka runt i kroppen och kroppen slutar 

fungera. Elever gav också exempel på blodomloppets funktion att bekämpa 

infektioner: Blodomloppet renar och gör så att sår läker. Blodomloppet är också för 

att rensa blodådrorna och så. I blodet finns det vita blodkroppar som bekämpar 

sjukdomar. 

 

Elevexempel på vad som påverkar blodomloppet: När vi har sportat och ansträngt 

oss behöver kroppen mer syre så då går blodomloppet runt snabbare; T.ex. när man  

äter för mycket fett så lagras det på insidan av blodådrorna och till sist blir det så 

små gångar att man får en stroke eller så dör man; Om man har dålig kondition så 

behöver hjärtat pumpa mer och vilket gör att man inte lever lika länge för då behöver 

hjärtat pumpa in och ut mer blod vilket gör att hjärtat blir utslitet; När man röker så 

har man automatiskt mer puls för att man behöver mer syre. 

 

En närmare analys av screeningtestet visade också att eleverna inte beskrev 

blodomloppet som ett sammanbundet system i alla delar av kroppen: Det mesta går 

upp i hjärnan tror jag; Blodomloppet håller igång hjärtat; Om jag tillexempel inte hade 

fått ut blod till mina händer och fötter så hade de kanske somnat; Hjärtat pumpar ut 

blod och blodomloppet för det vidare genom kroppen; Om man inte är ute och 

motionerar 30 minuter varje dag så är det dåligt för hjärtat; Om vi inte hade haft 

något blodomlopp så hade vi inte kunnat andas, äta, springa och kanske inte ens 

levt; Blodomloppet går igenom hjärtat; Blodomloppet finns i hela kroppen; 

Blodomloppet påverkar min kropp; Blodomloppet hänger ihop med hjärtat; 

Blodomloppet ger blod till hjärtat och hjärnan; Det hjälper mig att hålla igång hjärtat; 

Blodomloppet är en stor och viktig del av min kropp. Den kritiska aspekten för att 

eleverna skulle förstå vad som påverkar blodomloppet innebar att de måste se och 

förstå blodomloppet som ett sammanbundet system i hela kroppen d.v.s. att det inte 

var skilda system.  
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Med utgångspunkt i analysen av screening testet kunde studien därefter inledas med 

att utforma ett för- och efter test. Detta test bestod av fyra frågor med syfte att 

undersöka om eleverna kunde se blodomloppet som ett sammanbundet system i 

hela kroppen. Eleverna fick under tio minuter besvara samma fyra frågor före och 

efter forskningslektionerna A, B och C. De fick veta att det inte var ett prov utan en 

del av studien men också att det var viktigt att de skrev så mycket de kunde på varje 

fråga.  

 

Frågorna var  

1. En person skadar sig allvarligt i armen och det blöder väldigt mycket. Vad 

kommer att hända om personen inte får hjälp?  

2. En person skadar sig allvarligt i huvudet och det blöder väldigt mycket. 

Vad kommer att hända om personen inte får hjälp? 

3. En person skadar sig allvarligt i bålen och det blöder väldigt mycket. Vad 

kommer att hända om personen inte får hjälp? 

4. En person skadar sig allvarligt i benet och det blöder väldigt mycket. Vad 

kommer att hända om personen inte får hjälp? 

 

Efter analys av elevernas svar i för- och eftertesten omvandlades dessa svar till 

poäng och sammanställdes enligt följande: 

• 2 poäng: Eleven redovisar att hela kroppen påverkas.  

• 1 poäng: Eleven redovisar att mer än bara ex. Armen påverkas.  

• 0 poäng= Eleven redovisar fel svar.  

• Inget svar: Tom ruta. ( tabell 2) 
 

Lektionernas genomförande 

Forskningslektionerna A, B och C planerades iterativt, och genomfördes utifrån 

variationsteorin med hjälp av kontrast, fusion och generalisering för att synliggöra för 

eleverna att blodomloppet var sammanbundet i alla delar av kroppen, d.v.s. att det 

inte var skilda system. Att med hjälp av kontrast lyfta fram hur vätska transporteras i 

ett helt system gentemot ett system med hål i, fick eleverna se att oavsett var brottet 

är i systemet så påverkas alla delarna. Lektionerna inleddes med diskussion om vad 

blodomloppet är och vad som kan påverka blodomloppet. Därefter fick eleverna se 
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och diskutera blodomloppet och vad som kan påverka blodomloppet utifrån en 

plansch av blodomloppet och sedan utifrån en modell med slangar och vatten som 

cirkulerade som symboliserade blodomloppet. Ytterligare variationsmönster erbjöds 

eleverna i grupp B och C. Eleverna i dessa grupper fick också dricka vatten ur ett 

glas med ett sugrör som först var helt och sedan med ett klippt hack i för att 

åskådliggöra blodomloppet och vad som kan påverka blodomloppet. Elevgrupp C 

fick också se en film om hjärta och blodomlopp. Ett annat exempel var att 

åskådliggöra vad som är blodomlopp och vad som är inte är blodomlopp. Här fick 

eleverna dels känna sin egen puls och räkna pulsslagen på en minut dels fick de 

känna på sin andning och räkna andetagen på en minut. Alla forskningslektioner 

filmades och analyserades enligt planen för en Learning Study. Varje 

forskningslektion varade cirka åttio minuter (tabell 1). 

 

Lektion A planerades utifrån resultatet av screening testet. Lektionen inleddes med 

att eleverna fick svara på frågorna i förtestet därefter diskuterades blodomloppet 

utifrån en plansch av blodomloppet. Därefter fick eleverna se modellen av 

blodomloppet där blodcirkulationen i kroppen åskådliggjordes med hjälp av modellen 

där hjärta och lungor var inritade och där vatten som cirkulerade runt i slangar som 

med hjälp av en pump symboliserade blodcirkulationen. Blodcirkulationen med stora 

och lilla kretsloppet diskuterades utifrån planschen och modellen. Lektionsinnehållet 

belyste också skillnaden mellan artärer och vener och deras uppgifter. Eleverna fick 

räkna sina pulsslag på en minut och andetag på en minut. Pulsens samband med 

blodcirkulationen diskuterades jämfört med andningens. Lektionsinnehållet belyste 

blodomloppet som ett sammanbundet system med diskussioner om vad som kan 

påverka blodomloppet och om det har någon betydelse var i systemet påverkan sker 

(tabell 1). Lektionen avslutades med att eleverna fick svara på frågorna i eftertestet. 

 

Lektion B planerades utifrån analys av jämförelsen mellan för- och eftertesten och 

analys av filmen från lektion A. Lektionen genomfördes i en ny elevgrupp (B). 

Analysen av lektion A visade att eleverna inte redovisat kunskaper om lärandobjektet 

enligt intentionen med lektionen. Lektion B inleddes som lektion A men för att skapa 

förutsättningar för eleverna i grupp B att se lärandobjektet på ett nytt sätt fick de 

därefter dricka vatten ur ett sugrör som först var helt och sedan med ett klippt hack i. 

Detta för att åskådliggöra blodcirkulationen på ett nytt sätt och vad som kan påverka 
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blodcirkulationen. I den dialog som uppstod visade många elever att de förstod 

sambandet mellan testet med sugröret och diskussionerna om blodcirkulationen, 

planschen och modellen. Därefter diskuterades detta samband med vad som kan 

påverka blodomloppet och om det har någon betydelse var brottet är i systemet. 

Därmed fick eleverna möjlighet att se att oavsett var brottet är störs cirkulationen på 

något sätt (tabell 1). Lektionen avslutade med att eleverna fick svara på frågorna i 

eftertestet. 

 

Lektion C planerades utifrån analys av jämförelsen mellan för- och eftertesten och 

analys av filmen från lektion B. Lektionen genomfördes i en ny elevgrupp (C). 

Analysen av lektion B visade att en mycket stor andel av eleverna kunde redovisa 

förståelse för lärandobjektet enligt intentionerna med lektionen. För att skapa nya 

förutsättningar för reflektion och för eleverna att erfara lärandeobjektet ändrades 

lektionsdesignen något till lektion C. Momentet med att eleverna fick dricka vatten 

med sugrör infördes innan eleverna fick se modellen. Eleverna i grupp C fick också 

avslutningsvis se en film om hjärtat och blodomloppet (tabell 1). Lektionen avslutade 

med att eleverna fick svara på frågorna i eftertestet. 

 

Resultat 
Forskningsmaterialet bestod av screeningtestet, tre videofilmade forskningslektioner 

A, B och C samt elevernas svar från förtest och eftertest och 

resultatsammanställningen av dessa svar. Vid varje lektionstillfälle deltog 15 elever. 

Sammanställningen visade att elevernas resultat förbättras i eftertesten i alla tre 

lektionerna jämfört med förtesten. Mellan för- och eftertest ökar poängen på  

2-poängsnivån med 22 i lektion A, med 29 i lektion B och med 22 i lektion C. För 

armen ökade i lektion A antalet elever som förstod att hela kroppen påverkades från 

fyra till nio av totalt femton elever. För huvudet från en elev till fem elever, för bålen 

från tre elever till åtta elever och för benet från noll elever till åtta elever. Analys av 

forskningsfilmen av lektion A visade elevernas engagemang och intresse för 

lektionsinnehållet. Analysen visade också bra diskussioner om blodomloppet och 

vad som kan påverka blodomloppet. På frågan ”Vad händer vid en allvarlig skada på 

armen?” svarade en elev inledningsvis Då kommer allt blod till armen. 

Diskussionerna utvecklades under lektionen till en djupare förståelse och på samma 
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fråga i slutet av lektionen svarade en annan elev Då påverkas hela kroppen och 

hjärtat måste pumpa snabbare för att föra ut blod i hela kroppen. Trots att resultatet 

av eftertestet från lektion A visade en ökning i antalet elever som redovisade att de 

förstod att hela kroppen påverkas redovisade endast fem elever i grupp A att hela 

kroppen påverkas vid en skada i huvudet. Eftersom resultaten i eftertesten var olika 

för arm, huvud, bål och ben tydde det på att många elever i grupp A var osäkra på 

om hela kroppen påverkades oavsett var på kroppen skadan uppstod. Analys av 

lektion A visade att för att utveckla elevernas lärande av vad som kan påverka 

blodomloppet kunde detta samband tydliggöras varför lektionsdesignen ändrades till 

lektion B. I lektion B skapades förutsättningar för eleverna att se lärandeobjektet 

med nya ögon genom att införa momentet med att eleverna också fick dricka vatten 

med sugrör.  

 

Resultatet av eftertestet från lektion B visade att nästa alla elever kunde redovisa att 

de förstod att hela kroppen påverkas. Analys av eftertest visade en klart ökad 

förståelse av lärandobjektet i eftertestet jämfört med lektion A. För armen ökade 

antalet elever som förstod att hela kroppen påverkades från sju till fjorton av totalt 

femton elever. För huvudet ökade också antalet från sju elever till fjorton elever. För 

bålen från sex elever till fjorton elever och för benet från sex elever till tretton elever. 

Fjorton av femton elever kunde i efter testet i lektion B redovisa att de förstod att 

hela kroppen påverkas vid en skada på arm, huvud och bål. Vid en skada på benet 

redovisade tretton av totalt femton elever att de förstod att hela kroppen påverkades. 

Analys av forskningsfilmen visade stort elevengagemang och intresse för 

lektionsinnehållet. I den dialog som uppstod visade många elever att de snabbt 

förstod att vattnet symboliserade blodcirkulationen. Analysen visade också bra 

diskussioner om blodomloppet och vad som kan påverka blodomloppet. På frågan: 

”Varför är det viktigt att blodet cirkulerar i hela kroppen från fötterna till hjärna?” 

svarade en elev: Annars fungerar inte hjärnan. Hjärnan behöver syre för att fungera. 

Eleverna förstod också tydligt kopplingen mellan försöket med sugröret och 

blodomloppet och kände också att det var svårare att dricka vatten med sugröret när 

det var ett hack i det. De förstod också sambandet mellan detta och vad som kan 

påverka blodomloppet. En elev sa avslutningsvis med tanke på frågorna i förtestet: 

Då behöver man inte så många frågor för samma sak. En annan elev fyllde i: Då kan 

man skriva samma sak på alla frågor. Dessa kommentarer innebär inte 
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nödvändigtvis att elevernas kunde se blodomloppet som ett sammanbundet system i 

hela kroppen. De kan ha lärt sig hur det är för ett exempel men inte nödvändigtvis för 

samtliga fall. I ett försök att ytterligare utveckla förståelsen för vad som kan påverka  

blodomloppet ändrades lektionsdesignen något till lektion C. Eleverna fick i lektion C 

prova försöket med sugröret innan de fick se modellen med slangar och vatten. 

Eleverna fick också avslutningsvis se en film om hjärtat och blodomloppet  

(tabell1och 2).  

 
Resultatet av eftertestet från lektion C visade en ökning i antalet elever som 

redovisade att de förstod att hela kroppen påverkas vid en skada på huvud. Här 

kunde alla femton eleverna i eftertestet redovisa att de förstod att hela kroppen 

påverkas jämfört med fem elever i förtestet. För armen ökade antalet elever som 

förstod att hela kroppen påverkades från sex till fjorton av totalt femton elever. För 

bålen från tio elever till tolv elever och för benet från åtta elever till tio elever. Antalet 

elever som i eftertestet kunde redovisa att hela kroppen påverkades vid en skada på 

armen var lika många som i lektion B och fjorton av femton elever kunde redovisa att 

de förstod att hela kroppen påverkas. Däremot vid en skada på bål och ben 

redovisade tolv respektive tio av femton elever i efter testet att de förstod att hela 

kroppen påverkades jämfört med tretton och fjorton i lektion B. Analys av filmen av 

forskningslektionen visade elevernas engagemang och intresse för 

lektionsinnehållet. Analysen visade också att eleverna i diskussionerna om 

blodomloppet och vad som kan påverka blodomloppet förstod kopplingen mellan 

sugröret och blodomloppet. Ja, jag fattar var kommentaren direkt från en elev. Man 

måste ta i mer sa en annan elev när hon försökte dricka vatten ur sugröret med ett 

hack i. Vid diskussionerna i samband med modellen svarade en elev på frågan: “Vad 

händer vid en skada i armen?” att Hjärtat måste pumpa mer. På frågan: “Vad händer 

vid en skada i huvudet eller i benet?” svarade eleverna att det var allvarligare att 

skada huvudet än benet. En skada i benet kan stoppas lättare svarade en elev. Att 

detta svar inte kommenterades och diskuterades mer och att lektionen därefter 

avslutades med filmen om hjärtat och blodomloppet kan ha bidragit till att endast tio 

av femton elever i efter testet kunde redovisa att de förstod att hela kroppen 

påverkades vid en skada på benet. (tabell1) 
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Resultatsammanfattning   
Resultaten av för - och eftertesten visade att elevernas lärande och förståelse för 

lärandeobjektet utvecklades i alla tre forskningslektionerna. Resultaten av eftertesten  

visade också en stor utveckling av elevernas lärande från lektion A till lektion C. 

Denna utveckling var störst i lektion B där det var flest elever som i eftertestet 

uppnådde 2 poäng och minst antal elever på nivå 0-1 poäng. I lektion B kunde 

fjorton av totalt femton elever i eftertestet redovisa att de förstod att hela kroppen 

påverkades vid en skada på arm, huvud och bål. Tretton elever av totalt femton  

kunde i lektion B också redovisa att de förstod att hela kroppen påverkades vid en 

skada på benet. Analys av diskussionerna från forskningsfilmen visade också att 

eleverna tydligt förstod sambandet mellan försöket med sugröret och diskussioner 

runt modellen i lektion B. Trots att grupperna var slumpmässigt utvalda hade  

eleverna i grupp A sämre förkunskaper jämfört med eleverna i grupp B och grupp C 

vilket resultaten i förtesten visade. I lektion C förbättrades resultatet för huvudet 

jämfört med lektion B och alla 15 eleverna i grupp C hade i eftertestet 2 poäng 

jämfört med 14 elever i lektion B. För bålen och benet hade i lektion B14 respektive 

13 elever i eftertestet 2 poäng jämfört med 12 respektive 10 elever i lektion C. 

Anledningarna till dessa resultat för bålen och benet i lektion C kan dels varit att 

lektion C inte tillräckligt tydligt belyste sambandet mellan diskussionen i försöket med 

sugröret med diskussionerna i samband med modellen. Analysen av diskussionerna 

i forskningsfilmen visade också att elevernas klara slutsatser från försöket med 

sugröret i lektion C tappades bort i samband med diskussionerna runt modellen. 

Filmen Circulatory System and the Heart (khan academy) eleverna fick se om hjärtat 

och blodcirkulationen i slutet av lektion C kan också bidragit till för mycket fokus på 

hjärtats funktioner. Filmen var tänkt att ytterligare åskådliggöra blodcirkulationen som 

ett sammanbundet system men det kanske blev för mycket information istället. Det 

intentionella lärandeobjektet blev inte som det iscensatta i lektion C vilket visade sig i 

resultaten av eftertesten. För att utveckla undervisningen och öka elevernas 

förståelse ytterligare kan en tänkt lektion D inledningsvis ha samma 

lektionsplanering som lektion C men tydligare belysa sambandet mellan 

diskussionerna vid försöket med sugröret och diskussionerna i samband med 

modellen av blodomloppet. Detta för att knyta samman diskussionerna och 

åskådliggöra att oavsett var brottet är i systemet så påverkas alla delarna. 
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Diskussionerna i lektion B blev tydligare runt detta samband. I en tänkt lektion D 

används inte filmen Circulatory System and the Heart (khan academy) eftersom 

filmen inte belyste lärandobjektet enligt intentionerna med lektionen och därför inte 

bidrog till att eleverna kunde erfara lärandobjektet på ett nytt sätt utan istället flyttade 

fokus från vad som kan påverka blodomloppet till blodomloppets funktioner. 

 

Diskussion 
Syftet med denna Learning Study var att studera en elevgrupps lärande och 

förståelse för vad som kan påverka blodomloppet. Analys av för- och eftertesterna 

och analys av filmerna av forskningslektionerna visade att det intentionella 

lärandeobjektet inte alltid blir som det erfarna lärandeobjektet. Elevernas 

förkunskaper och uppfattningar av lärandobjektet är ibland svåra att bearbeta vilket 

kan innebära att elevens erfarna lärandeobjekt då också blir olikt pedagogens 

intentionella lärandeobjekt ”Above all there are critical differences between the 

students intuitive understanding and the understanding that is embodied in the 

notions and conceptions of schools, which have caused many students to fail in 

school” (Marton & Tsui, 2004 s. 132). Exempelvis i forskningslektion C där elever 

redovisade uppfattningen att en skada på benet inte är lika allvarlig som en skada i 

armen, huvudet eller bålen eftersom det ”bara var benet som drabbats”. Detta trots 

att lektionsinnehållet belyst blodomloppet som ett sammanbundet system i hela 

kroppen med diskussioner om vad som kan påverka blodomloppet och alla elever 

varit mycket delaktiga i dessa diskussioner. Uppfattningen att det ”bara är benet som 

drabbas” kan ha olika orsaker. Vad eleverna lär påverkas inte bara av 

undervisningssituationen i skolan utan också av olika dataspel där människan ibland 

har mer än ett liv. Denna bild borde uppmärksammats och diskuterats mer i 

lektionssituationen för att bemöta dessa förkunskaper och uppfattningar och för att 

på så sätt också bidra till att utveckla elevernas lärande.  

 

Studiens resultat baserades på en sammanställning i poäng av elevernas svar i för- 

och eftertesten och på analys av de videofilmade forskningslektionerna. Genom att 

sammanställa elevernas svar i för- och eftertesten till poäng som i denna studie 

riskerar studiens resultat också att bli resultatet av en tolkning av svaren och man 

kan då också diskutera tillförlitligheten av dessa resultat. Omvandlingen av 
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elevernas svar till poäng ger dock en tydlighet åt resultaten likaså möjlighet att 

kvantitativt åskådliggöra utvecklingen av elevernas lärande. Sammanställningen i 

poäng kompletterades också genom analyserna av forskningsfilmerna vilket 

sammantaget visade en positiv utveckling av elevernas lärande enligt intentionerna 

med lektionen.  

 

Jag ser att denna Learning Study med variationsteorin skapat förutsättningar för att 

analysera en elevgrupps lärande och förståelse för vad som kan påverka 

blodomloppet. Genom att kartlägga elevernas förkunskaper med hjälp av 

screeningtestet och därefter ringa in de kritiska aspekterna för lärande kunde 

forskningslektionerna A, B och C designas med syfte att utveckla elevernas lärande. 

Med utgångspunkt i variationsteorin för att belysa blodomloppet som ett 

sammanbundet system i hela kroppen och hur en vätska transporteras i ett helt 

system gentemot ett system med hål i kunde eleverna se att oavsett var brottet är 

påverkas alla delarna.  

 

Analyserna av lektionerna avseende resultaten av för- och eftertesten och analys av 

forskningsfilmerna visade också att variationsteorin skapade förutsättningar för att 

utveckla elevernas förståelse av lärandeobjektet. Elevernas lärande utvecklades och 

fördjupades i alla tre forskningslektionerna och också från lektion A till lektion C. 

Genom att erbjuda eleverna möjlighet att erfara lärandeobjektet på olika sätt har 

variationsteorin använts för att lyfta fram aspekter som varit kritiska för elevernas 

lärande vilket innebar att se och förstå blodomloppet som ett sammanbundet system 

i hela kroppen d.v.s. att det inte var skilda system. Resultaten av för och eftertesten 

visade också att lektionens design hade betydelse för om, och hur elevernas lärande 

utvecklades. Genom att studien skapade förutsättningar för eleverna att se 

blodcirkulationen som ett sammanbundet system i hela kroppen och att se att hela 

kroppen påverkas oavsett var i kroppen påverkan sker skapade denna kunskap 

också ökade förutsättningar för att som elev kunna ta ställning till vad som är bra val 

för den egna hälsan. Detta resultat är också mycket positivt och svara på utmaningar 

från tidigare forskning (Enochson, 2012). Genom att vara en del av denna Learning 

Study har jag som pedagog också lärt mig mer än jag kunnat ana. Resultaten av 

studien visade att för att kunna utveckla elevernas lärande måste jag utmana mig 

själv som pedagog genom att söka nya infallsvinklar på undervisning och lärande. 
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Studien har också visat de pedagogiska vinster som för- och efter testen ger 

eftersom dessa test skapat nya förutsättningar för att utvärdera undervisningen och 

utveckla elevernas lärande. Detta kan också ses som ett verktyg för reflektion över 

undervisning och lärande som många pedagoger saknar. På detta sätt har studien 

också bidragit till att utveckla undervisning och lärande i hälsa både inom ämnet 

idrott och hälsa och som ett ämnesintegrerat ämne. Detta i enlighet med 

skolinspektionens intentioner (Skolinspektionen, 2012:5) och aktuell forskning 

(Larsson, 2010). Resultaten av studien anger en ny ämnesövergripande ingång för 

undervisning och lärande i hälsa och är intressant för forskare och pedagoger dels 

med intresse för Learning Study dels med intresse för att utveckla undervisning och 

lärande av hälsa. Resultatet visar också behov av fortsatt forskning för fortsatt 

utveckling av undervisning och lärande av hälsa. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

Referenser 
Annerstedt, C. (2000). Kropp, identitet och hälsa – dåtid, nutid och framtid. Idrott, 

historia och samhälle. SVIF- Nytt. Nummer 5, s. 10-26. 

 

Decombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Englund, T. Forsberg, E. Sundberg, D.( red) (2012). Vad räknas som kunskap? 

Stockholm: Liber AB. 

 

Enochson, P. (2012). Om organisation och funktion av människokroppens 

organsystem – analys av elevsvar från Sverige och Sydafrika. ISBN 978-91-7519-

960-3 (Doctoral Dissertation) Linköping University. 

 

Ericsson, I. (2007). Motorikobservationer och skolprestationer. Nordic Studies in 

Education nr 03, 2007 Hämtad 2013-04-17. 

 

Gustavsson, L. (2008). Att bli en bättre lärare. Umeå och Kristianstad: Umeå 

universitet och Högskolan Kristianstad. 

 

Holmqvist Olander, M. (Red.). (2006). Lärande i skolan. Lund: Studentlitteratur. 

 

Holmqvist Olander, M.(2011). Teachers ‘learning in a learning study. Högskolan 

Kristianstad.  

 

Holmqvist Olander, M (2010). Schematisk bild Learning Study cykel.  

 

Häggström, J. Bergqvist, M. Hansson, H. Kullberg, A. Magnusson, J.(2012). 

Learning study– en guide. Ale tryckteam AB, Bohus. 

 

Khan Academy. Circulatory System and the Heart. Hämtad 2012-12-08 från 

www.khanacademy.org/circulatory.  



 25 

Larsson, H. (2011).  Idrott och hälsa - ett ämne för lärande? Hämtad 2013-02-08 från 

www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Pedagogik/Pagaende-projekt/ 

 

Lo Mun Ling, Pong Wing Yan, Pakey Chik Pui Man. (2005). For Each and Everyone. 

Hong Kong: Hong Kong Univetsity Press. 

 

Marton, F. (2006). Sameness and Difference in Transfer. The Journal of the 

Learning Science, 15(4), 499-535.  

 

Marton, F. & Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Meckbach, J. (2004). Ett ämne i förändring! – lärares reflektioner över ämnet idrott 

och hälsa i grundskolan. Hämtad 2013-02-17 från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn: 

nbn: se: gih: diva-205  

 

Medin, J. & Alexandersson, K. (2000). Begreppen hälsa och hälsofrämjande. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Marton & Tsui, (2003). Classroom Discourse and the Space of Learning. USA: 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.  

 

Mun Ling Lo. (2012). Variation Theory and Improvement of Teaching and Learning. 

Göteborgs Univetsitet Acta Univetsitatis Gothoburgensis.  

 

Myndigheten för skolutveckling (2007). Idrott och hälsa. En samtals guide om 

kunskap arbetssätt och bedömning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

 

Quennerstedt, M. (2007). Hälsa eller inte hälsa – är det frågan? Utbildning & 

Demokrati, 16(2), 37–56. 

 

Quennerstedt, M. (2006). Att lära sig hälsa. Diss. Örebro: Örebro universitet, 

Universitetsbiblioteket. 

 



 26 

Runesson, U. Marton, F. Gustafsson, G (2010). Det andra steget: Lärares 

forskningsresultat som gemensam resurs. Göteborgs universitet; Högskolan Skövde.  

 

Skolinspektionen (2012). Kvalitetsgranskning Idrott och Hälsa i grundskolan; Rapport 

nr 2012:5. Hämtad 2012-05-13. www.skolinspektionen.se 

 

Skolverket (2010). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011. Stockholm: Skolverket. 

 

Thedin-Jakobsson, B.( 2005). Hälsa – vad är det i ämnet idrott och hälsa? En studie 

av lärares tal om ämnet idrott och hälsa. Rapport nr 4 i serien Skola – Idrott - Hälsa. 

Stockholm: Idrottshögskolan. 

 

The Ontario Curriculum Grades 1-8.(2010). Health and Physical Education 

Interim Edition (Queen’s Printer for Ontario, 2010. Hämtad 2013-01-04 från Ministry 

of Education’s website, at www.edu.gov.on.ca. 

 

Wernberg, A. (2009). Lärandets objekt: Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 

32.  Umeå. Kristianstad: Umeå universitet, Högskolan Kristianstad. 

 

Vetenskapsrådet(1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk – 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 
 

 

Översiktlig bild över ingående moment i en 
Learning Study cykel 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 1 Holmqvist Olander 2010 
Learning Study Cykler 
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Tabell 1: Forskningslektionerna A, B och C                

 

Forskningslektion A Forskningslektion B Forskningslektion C 

Blodomloppet illustreras som ett 

sammanbundet system i hela 

kroppen utifrån en plansch. 

Samma som lektion A Samma som lektion A 

Blodomloppet illustreras med hjälp 

av en modell av människa i naturlig 

storlek. Vatten pumpades runt i 

plastslangar som motsvarar 

blodkärlen 

Samma som lektion A Eleverna får dricka vatten med 

sugrör ur ett glas och diskussion 

om kopplingen till blodomloppet 
som ett sammanbundet system 

Med modellen som utgångspunkt 

diskuterar elever och pedagog 

blodomloppet i människokroppen 

med stora och lilla kretsloppet 

Samma som lektion A Eleverna får dricka vatten med 
sugrör - som det är hål i- ur ett 

glas och diskussion om 

kopplingen till vad som kan 
påverka blodomloppet 

Eleverna räknar sina pulsslag och 

andetag på en minut, 

Elever och pedagog diskuterar 

samband med blodomloppet 

Samma som lektion A Blodomloppet illustreras med hjälp 

av en modell av människa i naturlig 

storlek. Vatten pumpades runt i 

plastslangar som motsvarade 

blodkärlen 

Med modellen som utgångspunkt 

diskuterar elever och pedagog 

blodomloppet som ett 

sammanbundet system i hela 

kroppen utifrån olika aspekter på 

vad som kan påverka blodomloppet 

Eleverna får dricka vatten med 
sugrör ur ett glas och diskussion 

om kopplingen till blodomloppet 

som ett sammanbundet system 

Med modellen som utgångspunkt 

diskuterar elever och pedagog 

blodomloppet i människokroppen 

med stora och lilla kretsloppet 

 Eleverna får dricka vatten med 
sugrör - som det är hål i- ur ett 

glas 

och diskussion om kopplingen 

till vad som kan påverka 
blodomloppet 

Eleverna räknar sina pulsslag och 

andetag på en minut, 

Elever och pedagog diskuterar 

samband med blodomloppet 

 Med modellen som utgångspunkt 

diskuterar elever och pedagog 

blodomloppet som ett 

sammanbundet system i hela 

kroppen utifrån olika aspekter på 

vad som kan påverka blodomloppet 

Samma som lektion B 

  Eleverna ser hur hjärtat och 

blodomloppet fungerar med 

hjälp av film från 
www.khanacademy.org/ 
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Forskningslektionerna A, B och C 
Det övergripande innehållet och struktur 

 

Tabell 2: Resultatsammanställning 

 

 

 

 Poäng Lektion 

A 

Antal 

elever 

av totalt 

15 

För test 

Lektion 

A  

Antal 

elever 

av totalt 

15 

Efter 

test 

Lektion 

B Antal 

elever 

av totalt 

15 

För test 

Lektion 

B 

Antal 

elever 

av totalt 

15 

Efter 

test 

Lektion 

C 

Antal 

elever 

av totalt 

15 

För test 

Lektion 

C 

Antal 

elever 

av totalt 

15 

Efter 

test 

Armen 2 poäng 4 9 7 14 6 14 

 1 poäng 11 4 8 1 9 1 

 0 poäng 0 1 0 0 0 0 

 _ 0 1 0 0 0 0 

Huvudet 2 poäng 1 5 7 14 5 15 

 1 poäng 13 9 7 1 9 0 

 0 poäng 1 0 0 0 0 0 

 _ 0 1 1 0 1 0 

Bålen 2 poäng 3 8 6 14 10 12 

 1 poäng 11 6 8 1 5 3 

 0 poäng 1 0 0 0 0 0 

 _ 0 1 1 0 0 0 

Benet 2 poäng 0 8 6 13 8 10 

 1 poäng 14 6 8 2 7 5 

 0 poäng 1 0 0 0 0 0 

 _ 0 1 1 0 0 0 


