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Rita en bild av människans inre

• Ett inledande moment på en 
grundläggande biologikurs 
med syfte att utforska 
studenternas förståelse av 
mänsklig anatomi

• Utforskande av förförståelse
• Studentaktiverande 

undervisning



Presentationen i korthet

• Inledande studentaktiverande moment
- Resonemanget bakom
- Genomförande
- Utvärdering

• Intressanta observationer
- Vad väljer de att rita?
- Genusrelaterade skillnader
- Hjärtat som symbol



• Grupper med två till fyra 
studenter fick under 
femton minuter rita en 
förklarande bild av 
människokroppens inre 
och hur olika delar 
hänger ihop. 

• Bilderna diskuterades i 
smågrupp och i helklass. 



Analys av studenternas bilder

Klassning
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1 Ingen intern struktur
2 ≥Ett organ slumpmässigt
3 Ett organ på korrekt plats
4 ≥Två organ på korrekt plats
5 Ett organsystem
6 Två-tre organsystem
7 ≥ Fyra organsystem



Ålder hos elever / studenter

D
ata till figuren är häm

tade från
R

eiss, M
.J. and Tunnicliffe, S.D

. (2001) Students’ U
nderstandings of H

um
an O

rgans 
and O

rgan System
s R

esearch in Science Education 31: 383–399



Hälften av grupperna redovisade en 
förhållandevis god kunskap av den 
mänskliga anatomin, med minst två 
sammanhängande organsystem utritade. 

De organsystem som studenterna 
hade bäst förståelse för var 
matsmältningssystemet och 
andningssystemet. 



Som lärandemoment fungerade momentet mycket 
bra. I de efterföljande diskussionerna reflekterade 
studenterna kring sin nuvarande förståelse av 
människokroppens inre.
Läraren fick en fördjupad insikt av just dessa 
studenters förförståelse i område.
Studenterna upplevde att de fick insikt om både 
styrkor och svagheter i sin egen förståelse samt 
att de motiverades inför den efterföljande kursen.



Klassning av bilder

1  Ingen intern struktur
2  Ett eller fler organ slumpmässigt placerade
3  Ett organ på korrekt plats
4  Två eller fler organ på korrekt plats
5  Ett organsystem på korrekt plats
6  Två eller tre organsystem på korrekt plats
7  Fyra eller fler organsystem på korrekt plats

Klassning hämtad från:
Reiss, M.J. and Tunnicliffe, S.D. (2001) Students’ Understandings of Human Organs and Organ Systems 
Research in Science Education 31: 383–399



Risken med kreativa studenter

Varje gång vi väljer att redovisa vår kunskap, 
själva eller tillsammans med andra, 
gör vi olika val.



Vad väljer de att rita?
Andel av grupperna som hade med ett eller flera 
organ från de olika kategorierna.



Genusrelaterade skillnader



Genusrelaterade skillnader



Hjärtat som symbol



Avslutning

• Lyckat och uppskattat lärandemoment

• En kreativ, dynamisk och social process

• Visar bara en del av förståelsen
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