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En undervisningssvit om människokroppen: 
Tänk dig att du befinner dig i ett högstadieklass-
rum. Läraren undervisar om människokrop-
pen och följer lärobokens upplägg av området. 
Efter en kort introduktion om att kroppen är 
uppbyggd av olika typer av celler, går ni vidare 
till kroppens olika organsystem. 

Ni följer smörgåsens väg genom matspjälk-
ningsorganen, från tallrik till toa, medan ni lär 
er om kolhydrater, fett, socker, aminosyror, saliv-
produktion, enzymer, magsyra, tolvfingertarm, 
lever, galla, blindtarm, tarmludd, tunntarmens 
fascinerande längd och hur vatten sugs upp i 
tjocktarmen. Sedan är det dags för lungorna. Ni 
följer syrets väg från inandningsluften till blodet, 
medan ni lär er om flimmerhår, luftrörens för-
greningar, bronker, alveoler, gasutbyte och dia-
fragma. Efter lungorna är det dags för blodom-
loppet. Ni följer blodets cirkulation i kroppen 
medan ni lär er om aorta, artärer och vener, om 
lilla och stora kretsloppet, om syrerikt och sy-
refattigt blod, om blodkroppar och blodplasma, 

om immunförsvaret, om hjärtats kamrar, klaffar 
och sammandragning, om puls och blodtryck. 

När ni läst klart om blodomloppet är det 
dags för musklerna, sedan skelettet, urinsyste-
met och så fortsätter det. 

Ämnesområdet är komplext
Kanske verkar undervisningsupplägget bekant 
från hur läroböcker organiserar ämnesinnehål-
let och från hur lärare ofta lägger upp undervis-
ningen? Människokroppens olika organsystem 
behandlas ett i taget, som separata processer. 
Därmed kan anatomiska och fysiologiska detal-
jer presenteras på ett översiktligt och systema-
tiskt sätt. Att göra så är inte orimligt med tanke 
på att det handlar om olika organ och organ-
system som vardera utgör ett eget universum 
av fysiologiska och anatomiska detaljer. Ämnes-
området förutsätter även förkunskaper i fysik 
och kemi. Dessutom måste vi pendla fram och 
tillbaka mellan olika organisationsnivåer i en 
hierarki från makro- till mikronivå: organsys-
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Undervisa om kroppen 
– grunderna eller helheten först?
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Traditionellt delas undervisningen av människokroppen upp i olika avsnitt 
som behandlas var och ett för sig: matspjälkningen, lungorna, blodomloppet, 
musklerna, skelettet och så vidare. Men organen och organsystemen samspe-
lar med varandra. Hur ser kunskapen om denna växelverkan ut bland elever 
och lärare och hur förmedlas den?
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tem-organ-vävnad-cell-cellorganeller-molekyl, 
där förståelse av en nivå ofta förutsätter förstå-
else av en annan (se Andersson, 2008a kap. 10). 

Det ligger nära till hands att tänka sig att en 
uppdelning i en-del-i-taget är den enda rimliga 
angreppspunkten som en respons på hela den-
na komplexitet. Hur kan vi annars angripa ett 
så omfattande kunskapsinnehåll? Vi måste ju 
först förenkla genom att inledningsvis lära oss 
mer ingående om de enstaka organen och hur 
varje organsystem är uppbyggt och fungerar, 
innan vi sammanfogar de olika delarna till en 
helhet. Resonemanget bottnar i antagandet att 
vi behöver grundliga baskunskaper om delarna 
innan vi kan förstå helheten. Detta vill säga att 
förståelsen av helheten kommer senare, när vi 
väl lärt oss tillräckligt mycket om delarna.  

Integrerad förståelse saknas
Men trots kunskaper om de olika organen och 
organsystemen i sig, så saknar många en grund-
läggande förståelse för hur de olika organen och 
organsystemen samspelar med varandra. När 
mina lärarstudenter till exempel får i uppgift 
att följa en sockerbits väg så långt de kan från 
och med att de stoppar den i munnen, följer 
många den till magsäcken, tunntarmen eller 
blodet där de påstår att energin frigörs. Några 
följer sockret från mun till toa, medan en hel 
del kommer fram till att sockret transporteras 
ut i kroppen och blir till energi. Var och hur 
energin frigörs är ofta oklart. När jag ställer 
samma fråga om syret, så följer de syrets väg 
till blodet där syret sedan transporteras runt i 
kroppen. Ofta dyker musklerna upp som änd-
station, men även mer generella beskrivningar 
som ”där det behövs” är vanliga. 

Frågor om utandningsluftens koldioxid ger 
oftast störst huvudbry. När de ska följa koldi-
oxidens väg bakåt, stannar resan oftast upp i 
lungan eller blodet. 

Var koldioxiden har sitt ursprung är oklart. 
Påfallande är att cellen är frånvarande i väldigt 
många redogörelser. De kopplar inte sockret, 
syret eller koldioxiden med varandra eller till 
respirationen, det vill säga till cellens energiför-
sörjning. De kan ha förhållandevis detaljerade 
kunskaper om olika organ och organsystem, 
men har svårt att sätta de olika organsystemen i 
sammanhang med varandra. 

Mina observationer överensstämmer med 
en rad studier som visar att många – både elev-
er, lärarstudenter och färdigt utbildade lärare – 
saknar en integrerad förståelse för hur kroppens 
organsystem växelverkar (Andersson, 2008a; 
Granklint Enochson, 2008; Palmberg, Jonsson, 
Jeronen, & Yli-Panula, 2011). 

Att utgå från delarna
Varför utvecklar så få en integrerad förståelse? 
Kan det kanske vara så enkelt som att en inte-
grerad förståelse är för svår för de flesta av oss att 
nå? Eller kan förklaringen vara att undervisning-
en inte eftersträvar en integrerad förståelse, utan 
i stället fokuserar på delarna och därför ger mi-
nimalt stöd för att utveckla en helhetsförståelse?

Låt oss återgå till undervisningsexemplet 
i början för att diskutera denna fråga lite mer. 
Kanske är det så att när vi tar upp en-del-i-taget, 
så betonar vi andra saker än vad vi annars skulle 
gjort. Och kanske tar vi upp det på ett sätt som 
till och med kan försvåra en integrerad förstå-
else. Tänk bara på hur läraren i exemplet ovan 
lät oss följa en smörgås från tallrik till toa. Om 
läraren hade utgått ifrån helheten så kanske hen 
skulle låtit oss följa mackan från tallrik till cell. 
Motsvarande resonemang gäller för andningsor-
ganen. När vi lärde oss om lungorna blev gas-
utbytet mellan lungor och blod det viktiga. Vi 
fick följa syrets väg från inandningsluften, in i 
lungan och slutligen till blodomloppet. Vi fick 
följa koldioxidens väg från blodomloppet till 
lungor och slutligen utandningsluft. Vi fick dä-
remot inte följa syrets väg vidare till cellen eller 
koldioxidens färd från cell till lunga. När vi läste 
om blodomloppet var betoningen stor på blo-
dets halt av syre. Vi fick lära oss om syrerikt och 
syrefattigt blod, medan betoningen på begrep-
pen koldioxidrikt/-fattigt eller sockerrikt/-fat-
tigt blod var mycket mindre. Vi fick lära oss om 
artärer och vener och hur blodet transporteras 
genom hjärtat, medan betoningen på kapillärer 
kom i skymundan. Cirkulationsprocessen kom-
mer i centrum medan blodomloppets koppling 
till cellens respiration blev perifer. 

När det gäller hur kroppen tillgodogör sig en-
ergi dominerade matens bidrag, medan syrets roll 
kom i bakgrunden. När matintag och andning 
behandlas som separata företeelser, framkommer 
det inte att både sockret och syret spelar en lika 
avgörande roll för att cellen ska kunna tillgodogö-
ra sig energi (se Andersson, 2008a kap. 10). Om 
en integrerad förståelse hade varit utgångspunk-
ten, kanske läraren hade pekat mycket tydligare 
på både sockrets och syrets roll. Samtidigt hade 
det gett en förklaring till var koldioxiden har sitt 
ursprung. Det vi kan lägga märke till är att un-
dervisningen som beskrivs ovan främst verkade 
syfta till att ge en fördjupad kunskap om sepa-
rata organ, organsystem eller delprocesser, medan 
den i mindre utsträckning syftade till att utveckla 
en integrerad förståelse på ett mer övergripande 
plan. En följdfråga blir då om det finns alternativ 
som är mer gynnsamma för att utveckla elevernas 
helhetsförståelse. Låt oss diskutera detta. 
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Människans energiförsörjning
Källa: Torodd Lunde har omarbetat en figur framtagen av Björn Andersson 
2003, se referens nedan.
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matspjälkning 

kolhydrat Att utgå från helheten
När vi resonerar kring en helhetsförståelse av 
kroppens energiförsörjning är det självklart vik-
tigt att reflektera över vad en sådan helhetsför-
ståelse skulle innebära. Kanske kan Björn An-
derssons (2003) överskådliga framställning av 
människas energiförsörjning som används för 
att analysera elevsvar sätta oss på spåret (se en 
omarbetad version av figuren till höger). 

Figuren är inspirerad av en grafisk teknik 
som Nuñez and Banet (1997) utvecklade för 
att analysera i vilken grad elever hade en inte-
grerad förståelse av kroppens energiförsörjning 
(se Andersson, 2003). I figuren är energiförsörj-
ningen uppdelad i tre delsystem – matspjälk-
ningssystemet, andningssystemet och blod-
cirkulationssystemet. Dessa arbetar integrerat 
för att förse kroppens alla celler med syre och 
socker. Vi behöver därför förstå organsystemen 
och organens uppbyggnad och funktion i ljuset 
av cellens behov av energi. 

Även de fyra frågorna som presenteras av 
Björn Andersson (2003) sätter oss på spåret av 
vad en integrerad förståelse skulle kunna inne-
bära: Vad händer med sockret? Vad händer med 
syret? Varifrån kommer koldioxiden? Varför 
finns kapillära blodkärl?

 För att ge bra svar på dessa frågor behö-
ver vi förståelse av hur organsystemen växel-
verkar för att upprätthålla energiförsörjningen. 
Björn Andersson (2008b, sidan 124) skriver: 
”Cirkulationssystemet tar upp näringsämnen 
som spjälkats av mag-tarmsystemet, och syre 
som andats in i lungorna. Genom ett ytterst fin-
förgrenat system av kapillära blodkärl kan dessa 
två ingredienser tillföras alla celler. Från cellerna 
avgår bland annat koldioxid som cirkulations-
systemet för vidare till lungorna där den avges 
och förs bort från kroppen genom utandning.” 

Detta svar innehåller essensen i en integrerad 
förståelse. Dock finns stort utrymme att anpassa 
hur djupt man vill gå in i de olika organisations-
nivåerna beroende på elevgrupp. 

En fråga som kan fungera som utgångspunkt 
för undervisningen kan vara: ”Kroppen består 
av biljontals celler. Var och en av dessa behö-
ver socker och syre för sin energiförsörjning ge-
nom cellandning. Hur klarar våra organsystem 
att tillgodose alla dessa biljontals celler med det 
de behöver för cellandningen?” Förslaget byg-
ger på tanken att elever arbetar utifrån en fråga 
– hur kroppen löser sin energiförsörjning – och 
aktiviteten syftar till att eleverna skapar model-
ler som svarar på denna fråga. Detta kan göras 
med olika detaljrikedom beroende på ålder. 

Det finns många vinster med att tänka i helhe-
ter i stället för i delar när vi undervisar om krop-

pens organsystem. Börjar vi i frågan om hur krop-
pen kan förse alla celler med syre och socker riktas 
uppmärksamheten mot organsystemens funktion 
och samverkan istället för på separata processer. 
På liknande sätt kan andra frågor bidra till en mer 
integrerad förståelse, som frågan vad som händer 
med vattnet efter att det kommit in i kroppen (se 
Granklint Enochson, 2008) eller frågan hur vitt 
fiskkött i maten kan bli till rött människokött i 
kroppen, som kan besvaras genom att följa ami-
nosyror från maten till proteinsyntesen. Genom 
detta undervisningssätt kan vi stödja elevernas 
utveckling av en helhetsförståelse i stället för att 
överlåta detta till dem själva. 
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