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problemet

a. “The mental operations required of undergraduates 
differ enormously from discipline to discipline

b. These ways of thinking are rarely presented to 
students explicitly

c. Students generally lack an opportunity to practice 
and receive feedback on particular skills 

d. There is rarely a systematic assessment of the 
extent to which students have mastered each of the 
ways of thinking that are essential to particular 
disciplines”

(Middendorf, Joan & Pace, David 2004, p 3)
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1. What is the 
Bottleneck to 

Learning?

2.How Does an 
Expert Do This?

3. How to 
Explicitly Model 

the Task?

4. How to 
Practice and 
Get Feedback

5. What will 
Motivate The 

Student?

6. How are 
Students 

Mastering..?

7. How to 
Share…? Bottlenecks

Ways of
Thinking and 

Practicing

Troublesome
Knowledge

Threshold 
Concepts
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flaskhalsar/expertkunnande

NÅGRA EXEMPEL
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typografi

FLASKHALS: ”Innan man har accepterat 

»at/through«-begreppet kan diskussioner om 

typografi stanna vid att »typografi ska vara 

osynlig« eller »en enkel typografi påverkar inte 

innehållet«. 

EXPERT: Osynlig typografi är helt enkelt en 

omöjlighet, på samma sätt som det är omöjligt 

att säga någonting muntligen utan intonation” 

(Ewa Wilsson, 2014, s 4)
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pedagogik

FLASKHALS: ”Välkommen till kursen Sociala 
institutioner och socialt minne” …. 

EXPERT: Samhällsvetenskapens Individ ---
Struktur
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historia

FLASKHALS: tolkar ”dået” i ljuset av ”nuet” 
(presentism)

+ Emotionellt svårt avseende ”egen” historia

EXPERT: ”Allt är konstruerat” och behöver 
dessutom tolkas utifrån sitt sammanhang

(Díaz et al 2007)
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arbeta med 

a. Arbeta tyst för dig själv med att försöka 
identifiera ett typiskt tillfälle där dina 
studenter brukar, fastna, ha svårt att förstå, 
det krävs en ”synvända” …. och (helst) som 
är avgörande för det fortsatta lärandet. 
Anteckna och var så konkret som möjligt i 
din beskrivning (5 min)

b. Beskriv för din grupp (5 min)
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Step 1. 

What is the 

Bottleneck

to Learning?

Steg 1.

Identifiera 
flaskhalsen



Decoding Genetics and 
Molecular Biology:

Sharing the Movies in Our Heads
(Zolan, Strome & Innes 2004)
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Steg 1: Vilket är problemet (flaskhalsen)

• Komplexa processer med många detaljer

• Att studenterna lär sig fakta och detaljer leder 
inte till att de förstår hur processerna går till

• Att visa bilder och förklara i detalj leder inte 
till att studenterna börjar ”tänka som en 

biolog”
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Steg 2: Hur går jag som expert tillväga?

“… we usually develop a kind of dynamic movie 
or cartoon in our minds that organizes the 
information we currently have and helps us 
make a guess (hypothesis) about how the 

process might work” (p 24).

“…we were not explicitly developing such 
model-building skills in our students…”

“…this was an essential skill for making sense of 
the vast array of information we present to 

them” (p 24).
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Steg 3: Hur kan en uppgift utformas som 
adresserar tillvägagångssättet ?

 stötta studenterna i att utveckla tecknad serie eller
animerad film 

 med hjälp av kinestetiska övningar

“…a process that I feel is central to molecular biology is 
how a gene is “turned on” at the right place and right 
time. This is a complex process that requires an 
understanding of protein structure and interactions 
among various proteins and between proteins and DNA”

Roger Innes: Using Our Bodies to Model Molecular Processes
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En övning med två mål

1) att modellera och därigenom demonstrera på

vilket sätt tid och plats utgör nyckeln till att

förstå dessa biologiska processer

2) att demonstrera värdet av att modellera, så

att studenterna skulle komma att använda

denna metod för att lära sig även andra saker

framöver
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“I wanted an exercise that would force them to 

think in terms of real space and real time, an 

exercise that would force them to answer 

questions such as, “How do particular proteins 

interact? How does the process occur in space? 

What would happen to the process if a particular

protein was missing?” 

(Zolan, Strome & Innes 2004 p 30)
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6. Bedömning av lärandet

EXAMINATIONSUPPGIFT

rita en tecknad serie föreställande ett annat 
genaktiverande skeende där du använder symboler för de 
olika proteinerna

RESULTAT

• underlättade och ökade förståelsen för processerna

• hjälpte studenter och lärarna att identifiera och
adressera missförstånd

• lärde studenterna den genbiologiska expertens
tillvägagångssätt: att visualisera biologiska processer
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arbeta med 

a. Gruppens deltagare ”intervjuar” en i taget i 
syfte att försöka utröna vari den det tysta 
kunnande som hen som expert i ämnet inte 
delger sina studenter explicit

b. 10 minuter per person

c. Välj någon som håller tiden
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Step 2.

How Does 
an Expert 
Do This?
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arbeta med  

a. En i gruppen är i fokus åt gången. Ni andra 
hjälper hen att uppfinna en lärandeaktivitet;  
gruppuppgift, hemuppgift, flera steg… 

b. Pendla mellan innehåll --- form --- metatänk 
kring experten tillvägagångssätt 

c. .. så många vi hinner
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3. How to 
Explicitly
Model the 

Task?



förslagsvis

design ways to model the mental processes explicitly

• presenting content-related material

• and how-to-think-about-the-content material

1) communicating the mental process through use 
of a metaphor or analogy that the students can 
understand

2) presenting a discipline-specific example

3) making meta-comments on the crucial operations 

20


