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In this document practical skill is studied from a technical point of view. The skill is divided 
into smaller parts. Theese parts are described one by one and how they contribute to and 
affect the practical skill. 
 
The purpose of this work is to simplify the process of practical learning for a student, by 
utilizing this technical perspective. 
 
It should be noted that the practical skill are studied only from a technical point of view. The 
possibilities of analyzing the skill are various, but the perspective also addresses some 
limitations concerning a full understanding of practical skill. This work may therefore be 
considered as a model or description, giving insights into practical attainments, but also 
limitations in its validity.  
 
The result indicates that practical attainments can be considered and analyzed according to its 
technical parts.  Thereby an optimal attainment can be defined and be nominated as a target 
for practical training. Also an already obtained skill containing moments that for some reason 
is considered as less appropriate can be retrained to a better agreement with the optimal skill. 
 
The technical perspective works well in an introductory phase of the practical learning, where 
a fundamental skill is developed within the practical discipline. This work does not include 
studies of practical skill in later phases of the practical training, 
 
The technical perspective also makes it possible to study how different training methods 
affect the practical learning. 
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Sammanfattning 

 
I detta dokument belyses praktisk färdighet utifrån en teknisk synvinkel. Färdigheten delas 
upp i mindre beståndsdelar. Dessa beståndsdelar beskrivs var för sig och på vilket sätt de 
bidrar till samt påverkar den praktiska färdigheten. 
 
Syftet med arbetet är att utifrån det tekniska perspektivet kunna underlätta den läroprocess 
som eleven genomgår vid träning av en praktisk disciplin. 
 
Det bör betonas att praktisk färdighet studeras enbart utifrån ett tekniskt perspektiv. Det ger 
många möjligheter att analysera färdigheten, men synsättet ger även upphov till begränsningar 
avseende en total förståelse av vad praktisk färdighet är. Nedanstående arbete bör därför ses 
som en modell eller beskrivning som liksom andra modeller och beskrivningar ger vissa 
insikter, men som också har begränsningar i sin giltighet. 
 
Resultatet visar att praktisk färdighet kan betraktas och analyseras utifrån sina tekniska 
beståndsdelar. Därmed kan en optimal praktisk färdighet definieras och utgöra ett mål för den 
praktiska träningen. Även en redan intränad färdighet, som av någon anledning anses 
innehålla inslag av olämpliga moment, kan tränas om så att den bättre stämmer överens med 
den optimala färdigheten. 
 
Det tekniska synsättet fungerar väl i ett inledande skede av det praktiska lärandet, där det 
handlar om att lära sig grundläggande handlag inom den praktiska disciplinen. Huruvida det 
fungerar även i senare skeden där förtrogenhet utvecklas, har inte undersökts här. 
 
Det tekniska perspektivet gör det även möjligt att studera hur olika träningsmetoder påverkar 
det praktiska lärandet. 
 
 



7 
 

1. Inledning 
 
Teoretisk kunskap byggs upp av regler i ett regelverk (t ex satser och bevis inom 
matematiken). Dessa är synliga (tydliga i tanken), väl definierade och kan därmed läras ut 
explicit. Reglernas definition gör att deras betydelse är deterministisk. Väl pålästa individer 
behöver inte diskutera innebörden av en regel.  
 
Praktisk färdighet byggs inte upp av regler. Snickarens yrkesskicklighet kan inte förklaras 
med ekvationer eller andra samband. Istället beskrivs den med begrepp och gestaltas med 
olika exempel. Men dessa begrepp och exempel formas i sig själva av den praktiska 
verksamheten. De formas och får sin innebörd när eleven övar sig och deltar i en praxis. 
Innebörden av ett begrepp blir därför stokastisk, inte deterministisk och kan därför inte uttalas 
på ett entydigt sätt. Den kan inte läras ut explicit. Det är alltså inte lika lätt att med ord 
beskriva och förklara den praktiska färdigheten som det är med den teoretiska kunskapen. 
Behovet av att kunna beskriva och förklara torde däremot vara lika stort. Kommunikationen 
mellan lärare och elev är ju verbal. Hur beskriver och förklarar man den skicklighet med 
vilken snickaren hanterar sin hammare? Varför blir resultatet så bra, eller mindre bra? Vad är 
det i hanteringen av hammaren som utgör skickligheten? Hans eller hennes färdighet verkar 
finnas som en känsla i handen när hammaren svingas med rätt hastighet och anslagskraft mot 
spiken. 
 
När man lär sig ett regelverk inom någon teori kan man studera det ”offside”. Man behöver 
inte reagera i realtid på några inträffade händelser. Detta är en stor skillnad jämfört med den 
praktiska färdigheten. 
 
Det vore en stor fördel om man kunde analysera och sedan tydliggöra samt beskriva vad den 
praktiska färdigheten består av. Kan man sätta ord på färdigheten kan man också prata med 
varandra om hur den kan tränas och utvecklas. Det skulle även bli betydligt lättare att lära ut 
praktisk färdighet till elever, dels därför att man kan beskriva dess uppbyggnad och dels 
därför att eleverna skulle kunna träna på ett mer målmedvetet sätt, eftersom de har fått 
förklarat för sig var målet är samt vägen dit. 
 
I det följande utvecklas en modell för hur praktisk färdighet (skicklighet) i en praktisk 
disciplin kan byggas upp av s. k. praktiska moment och praktiska egenskaper. Modellen gör 
det möjligt att beskriva och förklara den skicklighet som den duktige yrkespersonen besitter. 
Det blir också möjligt att beskriva hur en sådan färdighet ska kunna överföras till en elev på 
ett strukturerat sätt. 
 
Frågan som ska försöka besvaras kan formuleras som: 
 
Kan praktisk färdighet beskrivas ur ett tekniskt perspektiv så att eleven på ett 
målmedvetet sätt kan träna och utveckla sin förmåga i den praktiska disciplinen? 
 
Exemplifiering av de erhållna resultaten görs med två olika praktiska discipliner, mjuklödning 
med användande av lödkolv och lödtenn samt dansdisciplinen bugg. 
 
I detta arbete beskrivs praktisk färdighet utifrån ett tekniskt perspektiv. Det gör inte anspråk 
på att vara en fullständig beskrivning av hur färdighet i praktiska discipliner kan tillskansas. 
Inte heller görs anspråk på att exemplen mjuklödning och buggdans är fullständiga i sin 
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beskrivning. Istället ska det nedan skrivna ses som modeller som till viss del beskriver vad 
praktisk färdighet är och hur sådan kan utvecklas av den enskilde. 
 
 

2. Bakgrund 
 
Begreppet kunskap har under lång tid analyserats och delats in i olika delar. Aristoteles talar 
om den teoretiska kunskapen (epistéme), den praktiska färdigheten (techne) och den praktiska 
klokheten (fronesis), ([5], sid 8). Skolverket använder sig av de fyra F:en, fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet. I boken ”Den inre bilden” [2] görs en matrisindelning av kunskap 
där det längs den ena dimensionen finns påståendekunskap och tyst kunskap. Längs den 
andra dimensionen finns en teknisk och en normativ sida. Påståendekunskap delas då in i 
teoretisk kunskap (teknisk) och i att känna till (normativ). Tyst kunskap delas in i att 
behärska redskap (teknisk) och i att bedöma (normativ). I samma skrift beskrivs även 
begreppen fokalvetande och kringvetande, exemplifierat med den kunskap som en läkare 
behöver för att framgångsrikt kunna diagnosticera och behandla patienter. Klart är att dessa 
olika beskrivningar till stor del överlappar varandra och tillsammans ger en god bild av vad 
kunskap är. Men ordet kunskap är, liksom orden kultur, konst och demokrati, begrepp vars 
innebörd inte går att exakt fastställa.     
 
I litteraturen förekommer exempel på att man försöker bena upp den praktiska färdigheten i 
ett antal olika begrepp. Exempelvis beskrivs i boken ”Bedömning av yrkesrelaterat 
kunnande”, Carlsson, Gerrevall, Pettersson, (2007), sid 80 ff hur landsorganisationen LO och 
Harriman & Holm (HAC-systemet) använder sig av begrepp som finmotorik, koordination, 
användande av sinnesorganen mm för att karakterisera och värdera en yrkesskicklighet. 
Problemet är att de använda begreppen ofta är så generella och betygsstegen så många att det 
blir mycket svårt att bedöma begreppen. Det är också svårt att avgöra när exempelvis 
begreppet ”användande av sinnesorganen” har uppnåtts. 
 
Klart är att det finns ett behov av att kunna tydliggöra vad praktisk färdighet är så att den kan 
tränas lika tydligt mot ett likaledes lika tydligt mål.   
 
 

3. Metod 
 
Frågeställningen i detta dokument tar sin utgångspunkt i vad kunskap och färdighet anses 
vara. Därför blir vedertagen litteratur inom detta område likaledes en utgångspunkt för 
arbetet. Denna fas av litteratursökningen har därför inriktats mot den litteratur som använts 
inom lärarutbildningen samt mot sökning på internet efter liknande skrifter. Alternativen att 
genomföra egna studier eller att intervjua människor, kvantitativt eller kvalitativt, om vad 
kunskap och färdighet är kan inte ge en bättre bild av detta. 
 
Efter det vidtar en fas där frågeställningen ska bearbetas och utvecklas mot ett resultat. Den 
deduktiva forskningsmetoden lämpar sig väl för detta ändamål och innebär att man drar 
slutsatser baserat på vedertagna hypoteser. Möjligheter och begränsningar avseende slutsatser 
ges av de ramar som naturens regelverk tillhandahåller och som beskrivs inom olika 
ämnesdiscipliner såsom matematik, mekanik, fysik, biologi mm. Vissa avsnitt inom främst 
matematiken har här blivit vägledande för utvecklandet av det tekniska synsättet på praktisk 
färdighet.  
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Sedan lång tid tillbaka har man varit införstådd med att mänsklig kompetens består av olika 
delar. Aristoteles gör en indelning i vetande (epistéme), praktisk färdighet (techne) och gott 
omdöme (fronesis). Skolverket [1] använder sig av de fyra F:en (fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet). Ytterligare en indelning ges av [5], där en teknisk och en normativ aspekt 
tillförs. Detta dokument följer vedertagen indelning. Begreppen epistémisk kunskap och 
praktisk färdighet används här för att kunna skilja mellan de teoretiska och praktiska 
aspekterna av kompetensbegreppet. 
 
Människans mentala och fysiska förmågor är mycket komplexa både till sin struktur och 
funktion och är dessutom ännu inte helt klarlagda. Ett sätt att ändå kunna belysa deras 
funktioner är att använda en metod inom teknik och vetenskap som innebär att man betraktar 
systemet som en svart låda, utan vetskap om vad den egentligen innehåller [11]. ”Inom 
medvetandefilosofi och psykologi betraktar behaviorister människans själsliv som en svart 
låda som är oåtkomlig för vetenskapliga studier annat än genom observation av biologiska 
och fysiologiska reaktioner på olika stimuli”, [11]. Lådan utsätts alltså för vissa insignaler och 
samtidigt studeras dess utsignaler. Man kan då dra slutsatser om systemets funktion. Däremot 
vet man inte hur funktionen är implementerad, eftersom det kräver en insyn i lådan. 
Implementeringen kan vara mekanisk, biomekanisk, elektrisk, hydraulisk eller gjord med 
programvara. I detta dokument utnyttjas denna metod i kapitel 4 för att dra slutsatser om 
människans mentala och fysiska förmågor samt i kapitel 5 för att kunna införa begreppen 
processåterkoppling och (dynamisk) synkronisering. 
 
Exempelvis kan man med denna metod konstatera att människan kan träna både mentala och 
fysiska förmågor. Insignaler i form av träning, kost och vila leder till förbättrade resultat 
avseende den aktuella förmågan. Närmare studier av hur träning, kost och vila ska utformas 
ger ytterligare information om hur förmågan tränas bäst o s v. I avsnitt 8.3 och 8.4 beskrivs 
hur vi människor med träning först kan forma en rörelse till önskat utförande och sedan 
genom upprepad repetitiv träning kan utföra den på ett reflexmässigt sätt. Vi säger då att 
förmågan ”sitter i ryggmärgen”, men det spelar egentligen ingen roll för en yrkesperson var 
förmågan sitter eller hur den är implementerad. Det viktiga här är att människans olika 
förmågor kan tränas till bättre resultat. 
 
Ett annat exempel där metoden med svart låda tillämpas i detta dokument handlar om 
glömska. Med tiden glömmer människor bort de kunskaper som lärts in och de färdigheter 
som inövats. I kapitel 11 beskrivs hur repetition kan utformas så att glömskan reduceras. 
Återigen spelar det ingen roll var eller hur det sker internt i människokroppen. Det viktiga är 
att denna funktion kan identifieras och utnyttjas. Alternativen till användandet av svart låda 
som metod vore att använda sig av forskningsresultat avseende hjärnans interna uppbyggnad 
eller att använda sig av försökspersoner. I det förstnämnda alternativet blir det mycket svårt 
att koppla biologiska resultat om hur hjärnan är uppbyggd till de mer abstrakta begrepp, 
såsom praktisk färdighet mm, som behandlas i detta dokument.  Det andra alternativet med 
försökspersoner som tränar olika praktiska verksamheter kan vara en användbar metod. 
Fördelen är att erhållna resultat baserar sig på fysiska personer. Men, i jämförelse med den 
valda metoden krävs betydligt mer resurser i form av antal personer och utrustning för att 
kunna få likvärdig kvalitet i resultaten. 
 
En annan metod som använts i detta dokument är att analysera en praktisk färdighet med bl a 
matematik [12]. Metoden ger som resultat att färdigheten kan delas in i ett antal olika 
praktiska moment. Vidare används analysmetoden i kapitel 6 för att visa hur ett praktiskt 
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moment är sammansatt av ett antal egenskaper som ger momentet dess karaktär. I detta 
dokument analyseras färdigheter för både lödning och buggdans. 
 
 

4. Praktisk färdighet 
 
Praktisk färdighet är en förmåga att kunna göra något, en vara, en tjänst eller ett kroppsligt 
genomförande (t ex dans). Den praktiska färdigheten är en av människans olika förmågor och 
denna förmåga kan tränas. Enligt ([2], sid 13) är lärande ”varje process som hos levande 
organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, 
biologisk mognad eller åldrande”. 
 
Vari består den varaktiga kapacitetsförändringen? Vad är det som förändras när en praktisk 
färdighet utvecklas? En del är naturligtvis att den rent fysiska styrkan anpassas för att kunna 
klara uppgiften. Men det måste också vara något som förändrar vårt sätt att genomföra 
rörelser på. Praktisk färdighet handlar till stor del om hur och i vilken ordning något görs, d v 
s hur rörelsemönstret ser ut under processens gång. Detta rörelsemönster har en mycket stor 
betydelse för resultatet. Utvecklande av praktisk färdighet består därför till stor del i att 
rörelsemönstret förändras under lärandeprocessen så att genomförandet sker på ett annorlunda 
sätt. 
 
Oftast använder människan även sina sinnen för att övervaka genomförandet. Svetsaren tittar 
genom sitt ögonskydd och reglerar sina rörelser i realtid utefter det resultat denne ser. Kanske 
behöver avståndet justeras, kanske måste handens rörelse saktas ned något. Dessa justeringar 
sker kontinuerligt så länge svetsningen pågår. En stor del av dessa justeringar görs 
reflexmässigt på grund av tidigare träning och vetskap om hur resultatet blev då. Men om 
svetsaren allt som oftast noterar för sig själv att hastigheten måste saktas ned, kommer så 
småningom en inlärning att ske så att en lägre hastighet blir det normala förfarandet. I den 
praktiska gärningen formas och slipas färdigheten under gärningens gång. 
 
Människan har mentala förmågor som inte kan efterliknas och implementeras i datorer eller 
andra maskiner. Därmed kan dessa maskiner inte heller tillägna sig samma praktiska 
färdigheter som människan kan.  Bo Göranzon [5], har i sina arbeten påtalat det svåra i att 
försöka ersätta mänsklig intelligens med artificiell sådan på grund av den tysta kunskapens 
karaktär.  
 
Ett exempel på en förmåga som människan har, men inte maskinen, är att kunna se in i den 
allra närmaste framtiden. Exempelvis kan en person som svetsar, dansar eller cyklar bedöma 
hur den fortsatta gärningen kommer att utvecklas under de närmaste sekunderna. Även olika 
scenarier som beror på personens alternativa val av ageranden under dessa sekunder kan 
bedömas. 
 
En annan, för människan unik, förmåga är att på eget bevåg kunna frångå vedertagna metoder 
och agera utanför dessa med vetskap om att resultatet blir bättre (Fronesis). 
 
Till maskinernas fördel talar det faktum att de är snabbare och mer noggranna än människor 
både när det gäller beräkningar och ageranden.  
 
Dessa och andra skillnader mellan människa och maskin ger dem olika förutsättningar för att 
kunna utveckla de rörelsemönster som en utvecklad praktisk färdighet fordrar i den aktuella 
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disciplinen. Maskiner har sina stela program som styr dess rörelser, medan människor 
förfogar över den kunskap som inte explicit kan uttalas. Inte desto mindre är det fortfarande 
så att rörelsemönstret, rent tekniskt, har stor betydelse för genomförandet i den praktiska 
disciplinen. I vissa discipliner lyckas maskiner bättre, i andra lyckas människor bättre. 
 
För människor kan det praktiska genomförandet delas upp i två delar, en mental och en fysisk 
del. 
 
 

4.1 Mental process 
 
En praktisk aktivitet kan utföras enbart i tanken. Aktiviteten inbegriper visserligen inte 
användandet av händer och/eller fötter samt leder inte heller till att något blir praktiskt 
genomfört, men den mentala processen är densamma. Man kan svetsa. löda, simma, dansa, 
prata eller laga mat rent mentalt, utan att för den skull göra det i praktiken. Det visar att en 
praktisk aktivitet utförs med användande av två olika processer. De kallas i fortsättningen för 
den mentala processen och den fysiska processen. Vi människor har förmågan att välja om 
vi vill koppla ut den mentala processen till våra händer och fötter, eller inte.  
 
Det är den mentala processen som styr våra muskler så att ett rörelsemönster genereras. 
Processen kan tränas till att åstadkomma ett specifikt genomförande. Detta behöver inte 
enbart vara statiskt. Ofta är det istället dynamiskt i den meningen att det kan förändras under 
själva genomförandet, d v s i realtid. Schön [8] beskriver det tänkande som är förenat med det 
man gör och att man själv ska reflektera över sin egen verksamhet. 
 
Flertalet praktiska discipliner kräver att flera sinnen är aktiva samtidigt. För en person som t 
ex löder finns en samverkan mellan ögonen, luktsinnet och handens rörelser. Men där finns 
också känslan av att ana huruvida lödkolven har rätt temperatur, om avståndet till objektet är 
rätt eller om andra faktorer är de rätta samt att i realtid bedöma resultatet utifrån det egna 
agerandet. Allt detta kopplas tillbaka till den mentala processen som därigenom ges möjlighet 
att justera genomförandet. 
 
 

4.2 Fysisk process 
 
Det fysiska genomförandet handlar om att med armar, ben eller andra kroppsdelar kunna 
genomföra ett praktiskt arbete, som då styrs av den mentala processen. Den fysiska processen 
kan tränas till både styrka, hastighet, uthållighet och noggrannhet i rörelsen. 
 
Kroppsdelarna har även sensorer för beröring, tryck och värme. Därmed kan dem användas 
för att återkoppla resultat till den mentala processen. På så sätt skapas ett reglersystem så att 
genomförandet kan justeras i realtid. Denna justering leder dels till ett bättre resultat genom 
att avvikelser från det optimala kontinuerligt kan detekteras samt justeras och dels till ett 
lärande i det praktiska som också pågår kontinuerligt under objektets formande. Eleven 
upplever med sina sinnen under själva tillverkningsförloppet hur objektets form utvecklar sig 
samt om det ligger i linje med det önskade. 
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Ett bra lärande i det praktiska kan inte ske utan att hela det ovan nämnda reglersystemet är 
inkluderat. Det krävs alltså att den mentala processen, den fysiska processen, det behandlade 
objektet samt sensorerna på kroppen och deras återkoppling tillbaka till den mentala 
processen är involverade. Endast då kan objektet och lärandet utvecklas tillsammans. 
Försöker man träna praktisk färdighet där denna kedja är bruten någonstans försvåras 
färdighetsutvecklingen avsevärt.   
 
 

4.3 Uppdelning i beståndsdelar 
 
Sammantaget innebär detta att rörelsemönstret, våra sinnen samt vår mentala förmåga 
samverkar vid arbete i en praktisk disciplin till ett genomförande. Rent tekniskt kan detta 
genomförande analyseras och delas in i ett antal olika beståndsdelar. 
 
I detta arbete kommer två praktiska discipliner att användas som exempel. Det ena är 
mjuklödning (inom ämnet Elektromekanik på gymnasiets El- och energiprogram) och det 
andra är dansdisciplinen bugg. 
 
 

4.4 Mjuklödning 
 
Mjuklödning innebär att två elektriska ledare av metall ska sammanfogas med varandra så att 
en ledande förbindelse uppstår [13]. Materialet som binder samman de båda ledarna kallas för 
lod (eller lödtenn) och består av ca 60 % tenn och 40 % bly. Det används i trådform så att man 
med handen kan mata fram önskad mängd. För uppvärmning av både lod och ledarna används 
en lödkolv vars spets ska vara ren, förtennad samt ha rätt temperatur. Processen går till så att 
båda ledarnas ändar först hålls intill varandra. Sedan värms både dessa och en viss mängd 
lödtenn upp med hjälp av lödkolven, så att lödtennet rinner ut och täcker de båda 
ledarändarna. Slutligen får lödtennet svalna och därmed stelna. Därefter är lödningen klar. 
 
Efter det att de båda ledarändarna har fixerats så att de ligger intill varandra kan den praktiska 
gärningen att löda mer detaljerat beskrivas så här: 
 

- Tryck lödkolven mot de båda ledarändarna så att dessa värms upp ordentligt. 
Detta är nödvändigt för att lödtennet ska flyta ut och sedan fästa ordentligt 
på de båda ledarytorna.  

- Tryck sedan lödtråden mot lödkolvens spets så att en liten del av den totala 
mängden smälter och kommer i kontakt med de båda ledarändarna. 

- Tryck därefter lödtråden enbart mot de båda ledarändarna. Det tillförda 
lödtennet fortsätter då att smälta och flyta ut över de båda ledarändarna trots 
att det inte är i direkt kontakt med lödkolven. 

- Håll kvar till dess att rätt mängd lödtenn har flutit ut över de båda ledarna. 
Rätt mängd är när mängden lödtenn täcker det avsedda området utan att det 
bildas klumpar. För mycket tillfört lödtenn tillför lödstället för mycket 
värmeenergi och kan därmed skada närliggande komponenter. 

- Tag först bort lödtråden och sedan lödkolven från lödstället. 
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- Håll de båda ledarna stilla till dess att det smälta lödtennet har stelnat 
ordentligt. Annars kan det bli sprickbildning i lödtennet, vilket försvagar 
förbindningen, 

- Träna in detta förlopp så att det kan utföras på mindre än två sekunder, helst 
ned mot en sekund. Annars finns risk för att närliggande 
elektronikkomponenter skadas av värmen. 

 
 
Några faktorer som påverkar lödningens resultat är ledarnas diameter, vilken storlek och typ 
av lödspets (flat eller spetsig) som används, hur snabbt den tillförda värmen sprider sig och 
även försvinner från lödstället. 
 
Under själva lödningen måste yrkespersonen kunna bedöma om rätt lödspets och rätt 
dimension på lödtennet används samt kontinuerligt övervaka hur förloppet utvecklar sig och 
kunna göra smärre justeringar i realtid för att kunna säkerställa ett gott resultat. 
 
 

4.5 Buggdans 
 
Eftersom jag själv dansar bugg använder jag det som det andra exemplet. I denna dans är det 
ett flertal rörelser som ska genomföras samtidigt och på ett visst sätt [14]. Några av dessa 
moment är för en hobbydansare enligt följande (nedanstående lista gör inte anspråk på att vara 
fullständig): 
 

- Hålla takten 
- Utföra olika dansturer 
- Ha en bra kommunikation med partnern, dels via handen och dels genom att 

med kroppens rörelser uttrycka hur dansen ska fortsätta med ny tur och i ny 
riktning.  

- Dansa musikanpassat, d v s så att rörelserna passar in i den rytm och 
stämning som förmedlas av just den aktuella musiken. 

- Med sitt kroppsspråk uttrycka den egna upplevelsen i dansen 
- Snabbt hitta tillbaka till ovanstående igen om man av någon anledning 

kommer ur rytmen. 
- Ha både ett funktionellt och ett koreografiskt genomförande av rörelser som 

underlättar dansens genomförande respektive anses vara estetiskt tilltalande. 
- Ha uppsikt över den närmaste omgivningen så att man inte kolliderar med 

något annat par. 
 
Dessa moment ska genomföras samordnat och synkroniserat samt dessutom i realtid. Hur lär 
man sig det? Ska man öva på ett av momenten i taget eller ska man öva på samtliga moment 
samtidigt? Dessa frågor behandlas i kommande avsnitt. 
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5. Förklaring av begrepp 
 
En praktisk verksamhet av typen löda, dansa svetsa, laga mat, köra bil mm benämns i detta 
dokument med begreppet praktisk disciplin. 
 
Begreppet praktisk färdighet används här för att beteckna den skicklighet (ur teknisk 
synvinkel) med vilken en praktisk disciplin utövas. Den ytterligare skicklighet som följer med 
begreppet förtrogenhet behandlas inte här.  
 
I båda exemplen ovan (mjuklödning och dans) är det en stor fördel att man rent epistémiskt 
vet vilka olika praktiska moment som ingår i den praktiska disciplinen samt helst också 
varför. Annars försvåras utvecklingen av den praktiska färdigheten. Men det är inte alltid som 
man har sådan epistémisk kunskap. Exempelvis är det många av oss som kan svänga med en 
cykel utan att man vet att man faktiskt vrider styret lite åt andra hållet innan man svänger. 
Man bara gör det. Det behövs för att cykeln ska börja luta inåt kurvan under svängen. Den 
teoretiska kunskap som är förknippad med den praktiska disciplinen och som beskriver och 
förklarar vad och varför olika moment i en praktisk disciplin ska genomföras, kallas här för 
epistémisk kunskap. I [7], sid 35 beskrivs detta med orden ”Först måste man ha klart för sig 
i huvudet hur det ska vara”. Skillnaden mellan epistémisk kunskap och mental process kan 
belysas med den reflektion över kropp, rörelse och tanke som görs i samma bok, sid 215 ff. 
Där ställs frågan vem som bäst vet hur högt placerad en fönsterbräda är över golvet. Är det 
människan som mäter avståndet och därmed erhåller ett mätetal för storheten, eller är det 
katten som ”kan ta ett språng från golvet till brädan och placera sig på densamma med en 
precision som saknar motstycke?”  Vidare konstateras (sid 218) att ”den som ska lära sig 
cykla, måste visserligen ha en elementär kunskap om, eller bild av, var han eller hon ska hålla 
händer respektive fötter och att det gäller att trampa. Men den som försöker låta intellektet 
bearbeta balanssinnets signaler faller ofelbart till marken”.  
 
De praktiska disciplinerna mjuklödning och buggdans visar att dem består av ett antal olika 
moment. Varje sådant kallas här för praktiskt moment. 
 
För mjuklödning är förmågan att på kort tid samtidigt värma upp båda ledarändarna 
tillräckligt för att lödtennet sedan ska kunna flyta ut ordentligt ett av de ingående praktiska 
momenten. 
 
För bugg är förmågan att hålla takten ett av de ingående praktiska momenten. De båda 
listorna ovan visar flertalet av de ingående praktiska momenten för respektive disciplin. 
 
Den fysiska processen kan övervakas och kontrolleras via våra sinnen, Om processen börjar 
avvika från det önskvärda förloppet riskerar resultatet att bli undermåligt. Våra ögon, öron 
samt vår känsel, lukt och smak kan då registrera detta och göra den mentala processen 
medveten om vad som är på gång att hända. Med god träning kan den mentala processen då 
justera den fysiska processen så att förloppet återgår till det önskvärda. Vi har erhållit en 
återkopplande praktisk process. Om den mentala och fysiska processen tillsammans med den 
här beskrivna återkopplingen har tränats till att samarbeta så att det praktiska momentet kan 
formas i realtid kallas detta sammantaget för en processåterkoppling. Se även nedanstående 
avsnitt om dynamisk amplitud och dynamisk synkronisering. 
 
De båda exemplen mjuklödning och dans ovan visar att de ingående praktiska momenten ska 
genomföras i en viss tidsordning och/eller samtidighet relativt varandra. Det kan vara så att ett 



15 
 

moment ska göras klart först innan det andra påbörjas, Men det kan också vara så att två olika 
moment ska påbörjas vid något olika tidpunkter och sedan pågå samtidigt under en 
efterföljande tid för att slutligen avslutas vid eventuellt olika tidpunkter. För att benämna 
sådana helt eller delvis samtidiga förlopp används här i fortsättningen begreppet 
synkronisering av moment. I begreppet underförstås att den ingående tidsordningen mellan 
olika moment är statisk. Se vidare avsnittet nedan om dynamisk synkronisering. 
 
I exemplet med lödning ovan ska uppvärmningen av de båda ledarändarna påbörjas först och 
fortgå under hela processen. Tillförande av lödtenn ska påbörjas en tid efter det att 
uppvärmningen påbörjas. Båda dessa moment ska sedan fortgå samtidigt under en viss tid. 
Slutligen ska lödtråden avlägsnas först och därefter lödkolven 
 
I exemplet med dans ovan ska i princip samtliga listade praktiska moment utföras samtidigt. 
Vidare ställs stora krav på att momenten ligger i rätt tidsordning, d v s att de är 
synkroniserade relativt varandra. Helst ska varje tur dessutom vara synkroniserad med 
musikens verser (musikanpassning), så att en ny tur börjar och slutar precis när en ny vers 
börjar respektive slutar. Sammantaget ger detta bilden av en mer komplicerad praktisk 
aktivitet, jämfört med mjuklödning. 
 
Under själva den praktiska aktiviteten upptäcker man ofta att processen börjar avvika från det 
önskvärda förloppet och resultatet riskerar att bli undermåligt. Förutsatt att utövaren har tränat 
in en bra processåterkoppling kan de ingående praktiska momentens tidsordning relativt 
varandra justeras kontinuerligt och i realtid under aktivitetens gång. En sådan justering av 
tidsordningen mellan olika moment kallas här i fortsättningen för dynamisk synkronisering 
av moment.  
 
Dynamisk synkronisering är alltså en synkronisering av moment som kan förändras i realtid 
med hjälp av en intränad processåterkoppling. 
 
I exemplet lödning ovan upptäcker man att lödtennet inte flyter ut på de båda ledarändarna. 
Man justerar då lödkolvens läge så att mer värme överförs till ändarna (man ökar lödspetsens 
anliggningsyta mot de båda ledarna). 
 
I exemplet dans ovan upptäcker mannen att damen inte uppfattar den kommunikation som ges 
med handen, vilket skapar missförstånd om vilka dansturer som ska genomföras. Man ökar då 
trycket och draget i handen något och noterar om det sker en förbättring. 
 
Dynamisk synkronisering är en mycket viktig del, både för att kunna förbättra resultatet och 
för att kunna utveckla sin praktiska färdighet. Träning i dynamisk synkronisering ger även 
utövaren en erfarenhet och förmåga att kunna bedöma resultatet. 
 
Det kan även bli nödvändigt att, kontinuerligt under den praktiska aktiviteten, behöva 
förändra amplituden (styrkan) hos de ingående momenten för att kunna justera uppkomna 
avvikelser. Exempelvis kan lödspetsen behöva tryckas lösare/hårdare mot de båda ledarna 
eller kan en minskad/ökad tillförsel av lödtenn per tidsenhet behövas. I fallet med bugg kan 
man behöva minska/öka kraften i handen vid kommunikationen med sin danspartner. Man 
kan behöva markera sina steg mer genom att trampa med mer kraft. Olika dansturer kan 
genomföras antingen på ett lite tamt sätt eller med kraft och inlevelse. Sådan justering av 
styrkan pågår kontinuerligt under aktiviteten och benämns i fortsättningen här för dynamisk 
amplitud. Även denna förutsätter förekomsten av en väl intränad processåterkoppling. 
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Begränsat till ovanstående två exempel kan praktisk färdighet alltså sägas innehålla följande 
delar (utan att göra anspråk på att vara fullständig): 
 

- Ha en epistémisk kunskap om vilka praktiska moment som ingår i den 
praktiska disciplinen. 

- Ha tränat dessa praktiska moment i en viss amplitud och synkronisering. 
- Ha tränat in en god processåterkoppling. 
- Ha tränat in förmågan till dynamisk amplitud och till dynamisk 

synkronisering.  
- Ha förmågan att bedöma det egna resultatet för att kunna utveckla sin 

praktiska färdighet och sin erfarenhet ytterligare. 
 
Det ovan beskrivna tekniska perspektivet visar att det går att dela upp en praktisk disciplin i 
ett antal ingående praktiska moment. Det går även att med ord och bild beskriva och förklara 
för en elev hur de ingående praktiska momenten ska synkroniseras med varandra för att kunna 
uppnå en god praktisk färdighet. 
 
Det är svårare att lära sig att manuellt svarva än att såga, beroende på att de praktiska moment 
som ska genomföras är fler och mer komplexa i det förstnämnda fallet. Med den indelning av 
en praktisk disciplin i olika praktiska moment som vi har gjort tidigare kan vi alltså jämföra 
olika praktiska discipliner med varandra och ungefärligen skatta deras respektive 
svårighetsgrad. Denna baseras då på hur många praktiska moment som ingår i verksamheten 
samt hur stora krav det ställs på var och en av dem. Även deras kombination ingår i 
fastställandet av komplexiteten. Vår förmåga att lära oss flera omfattande moment är 
antagligen individuell och kan tränas. I skolan gäller det att se till att de olika momenten som 
lärs ut är lagom stora och kan anpassas till olika individers förutsättningar. 
 
I nästa avsnitt ska praktiska moment i sin tur analyseras med avseende på deras tekniska 
uppbyggnad. Den analysen kommer att visa hur enskilda praktiska moment kan tränas och 
formas. 
 
 

6. Praktiska egenskaper 
 
Varje praktiskt moment i en praktisk disciplin kan genomföras på olika sätt. Något moment 
kanske kräver ett snabbt genomförande. Ett annat kräver stor noggrannhet. Ytterligare ett 
moment fordrar att man har en god kroppslig balans o s v. 
 
För exemplet med mjuklödning gäller att hela förloppet ska klaras av på så kort tid att 
värmeskador på känsliga elektronikkomponenter undviks. Detta krav gäller då också samtliga 
ingående moment. Vidare ska noggrannheten vara ganska stor gällande tillförsel av mängden 
lödtenn. 
 
För exemplet med buggdans ställs stora krav på att kunna genomföra ett flertal praktiska 
moment i synkronisering och med god balans. Vidare kräver musikanpassningen att man kan 
förändra sitt agerande när musiken ändrar sin karaktär från t ex stilla sång till ett mer kraftfullt 
avsnitt. Ytterligare en önskvärd egenskap är att båda parterna i dansen reagerar mycket snabbt 
på varandras rörelser och kommunikation via händerna och kroppsspråket. Däremot behöver 
inte alltid kravet på noggrannhet vara särskilt stor, i alla fall inte på mm-nivå. 
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Det ovan skrivna visar att varje praktiskt moment har en egen uppsättning av ingående 
egenskaper, sett ur ett tekniskt perspektiv. I fortsättningen kallas dessa för praktiska 
egenskaper. De är i sig själva begrepp och kan inte definieras klart och entydigt såsom regler 
i en teoretisk kunskap. De gestaltas istället genom exempel samt genom deltagande i en praxis 
([5], ”Humanvetenskapens kardinalproblem – oenigheten om begreppens innebörd”. Janik 
Allan). 
 
Egenskaperna påverkar och formar tillsammans det praktiska momentet med avseende på 
utförande, snabbhet, noggrannhet, elegans, balans mm. Ett moment genomförs med viss 
noggrannhet eller med viss balans. Det går inte att fysiskt exkludera dessa egenskaper från 
momentet. Däremot kan man t ex i en lärandesituation prata om enskilda egenskaper (som om 
de kunde separeras) och om hur en förändring av dem påverkar det praktiska momentet. Hur 
skulle exempelvis momentet se ut om noggrannheten ökas eller om balansen förändras? 
 
Egenskaper kan formas och förändras genom att träna dem. Träningen tillgår då i allmänhet så 
att man genomför ett praktiskt moment med alla dess ingående egenskaper, men fokuserar 
medvetet på träningen av ett av dem. Hur detta kan ske visas i de kommande avsnitten. 
 
Varje moment påverkar sedan, tillsammans med andra moment, färdigheten i den praktiska 
disciplinen. Träning av praktiska egenskaper spelar således en väsentlig roll i utvecklandet av 
praktisk färdighet hos en elev. 
 
I följande avsnitt beskrivs några av de egenskaper som kan ingå i olika praktiska moment. 
Notera att de upplistade egenskaperna inte gör anspråk på att vara fullständiga i den meningen 
att dem, och endast dem, skulle utgöra samtliga egenskaper för alla praktiska moment. 
 
Följande egenskaper definieras här som ingående i ett praktiskt moment: 
 

- Överblick 
- Mental närvaro 
- Noggrannhet 
- Balans 
- Utförande 
- Reaktionstid 
- Simultanförmåga 

 
Det kan finnas mer än en kombination av egenskaper som ger ett gott resultat i genomförandet 
av ett praktiskt moment. I senare avsnitt visas hur praktiska egenskaper, genom sina många 
kombinationsmöjligheter, kan forma unika färdigheter hos oss alla. Det finns inte två personer 
som genomför ett moment på exakt samma sätt. Därmed kan även resultatet av ett praktiskt 
arbete bli unikt för varje utövare. Ovanstående indelning av praktiska moment i egenskaper är 
en del av förklaringen till detta. 
 
I nedanstående bild visas hur olika egenskaper formar genomförandet av en praktisk 
komponent. Omvänt kan sägas att genomförandet av en praktisk komponent formas av olika 
egenskaper.  
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Mental närvaro

Utförande

Överblick

Reaktionstid
Simultanförmåga

Noggrannhet

Balans

Praktiskt moment

Sammansättning av praktiska egenskaper till ett praktiskt moment.

 
 
Följande exempel illustrerar egenskapernas påverkan på praktiska moment och därmed också 
på den praktiska färdigheten: 
 
En fotbollsspelare skjuter med god egen kroppsbalans, träffar bollen rätt (noggrannhet), men 
har en otillräcklig överblick av spelet, varför skottet ändå inte träffar exakt på avsedd plats. En 
annan spelare har god balans, bra överblick över spelet, men träffar inte bollen tillräckligt 
noggrant med foten. Sammansättningen av dessa enskilda egenskaper till en viss kombination 
ger varje spelare ett unikt sätt att skjuta en fotboll på. 
 
En person som dansar bugg är mycket taktfast med sina fötter, men har en något otillräcklig 
balans. Det ger ett osäkert intryck för en yttre betraktare. En annan person har god balans, 
men är inte tillräckligt taktfast, utan sätter ner fötterna ibland för tidigt och ibland för sent. 
Resultatet blir att det ger ett lite svajigt intryck. Ett tränat öga ser denna brist mycket tydligt. 
För yttre betraktare uppvisar de båda dansarna unika stilar i sitt genomförande av disciplinen. 
 
På samma sätt förhåller det sig inom olika praktiska yrken. Varje yrkesperson får genom sin 
egen kombination av intränade egenskaper unika moment och därmed i förlängningen även en 
unik färdighet. 
 
I det följande kommer ovanstående egenskaper att beskrivas var för sig. 
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6.1 Överblick 
 
Överblick innebär att man har en klar föreställning om vilka förutsättningarna är och hur 
resultatet av ens arbete ska se ut samt hur man gör för att ta sig dit. Ingående aktiviteter och 
det kommande resultatet finns alltså redan i form av en bild, ett ljud, en doft mm eller en 
blandning av dessa i hjärnan. En sådan föreställning kan endast finnas om vederbörande 
tidigare har deltagit i en praxis, tidigare har samlat på sig erfarenhet om hur arbetet brukar se 
ut och tidigare har sett exempel på bra och dåliga resultat. Detta skapar en säkerhet, en 
förvissning om att resultatet i slutänden blir så bra som man har tänkt sig. 
 
 

6.2 Mental närvaro 
 
En förutsättning för att kunna verka i det praktiska är att vara mentalt närvarande. Begreppet 
innebär att man är medveten om vad som pågår i sin egen omgivning. Man har inte tankarna 
på annat håll. Istället fokuserar man på det man tänker göra. 
 
Ett genomförande av en praktisk verksamhet kräver deltagande av de egna sinnena. Det är 
användandet av synen, hörseln, känseln, lukten och smaken som ytterst gör det möjligt för oss 
att verka i det praktiska. Det är sinnena som har tränats genom övning. Därför måste våra 
sinnen vara riktade mot det som ska göras för att vi ska kunna agera i det praktiska. 
 
Kombinationen av de olika sinnenas styrka och sammansättning bestämmer hur den mentala 
närvaron ser ut. Den beror på ett flertal olika faktorer såsom t ex tiden på dygnet, hur vi mår 
fysiskt och psykiskt samt hur vår omgivning påverkar oss. För en kock kanske doften, smaken 
och synen dominerar, medan det för en chaufför kanske främst handlar om synen och hörseln. 
Det innebär också att kocken respektive chauffören har olika typ av mental närvaro och de 
reagerar olika på inträffade händelser i sina respektive omgivningar. Kocken reagerar direkt 
vid lukten av något vidbränt, medan chauffören endast noterar detsamma. 
 
Vår mentala närvaro är alltså inte statisk utan beror på vad vi upplever och vad vi gör. Det ger 
oss en förmåga att anpassa oss till nya situationer. 
 
 

6.3 Noggrannhet 
 
I många yrken krävs en hög grad av noggrannhet för att resultatet ska bli bra. Vid fastlödning 
av elektronikkomponenter på ett kretskort ska lödkolven bringas an mot metalldelarna 
tillräckligt länge för att få tillräcklig värme, men samtidigt inte så länge att kortet eller 
komponenter blir brännskadade. Vidare ska lodet tillföras vid rätt tidpunkt och i rätt mängd så 
att det flyter ut på de uppvärmda metalldelarna över hela deras yta och därmed bildar en stark 
förbindning. En förutsättning för att uppnå god noggrannhet är att man koncentrerar sig på det 
man gör. 
 
Ovanstående är ett exempel på tidsmässig och mängdmässig noggrannhet. Ibland kan yrken 
kräva andra typer av noggrannhet. Exempelvis är det vid lödning viktigt att ha en lägesmässig 
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noggrannhet så att lödpennans spets placeras på exakt rätt plats. Vidare gäller det för en 
snickare att med kraftmässig noggrannhet slå i spiken i träet med så stor kraft att spiken 
fortsätter ned, men utan att materialet skadas. Den känslan sitter i handen efter lång tids 
träning. 
 
 

6.4 Balans 
 
I många praktiska discipliner krävs en god kroppslig balans. Det är inte alltid balansen i sig 
som gör arbetet, men den blir ändå en förutsättning för att arbetet ska kunna genomföras på ett 
önskvärt sätt. I exemplen ovan med mjuklödning och dans framstår den sistnämnda som den 
verksamhet som är mest krävande i det här avseendet. Balansen blir rentav en förutsättning 
för att alls kunna dansa. 
. 
 

6.5 Utförande 
 
Varje praktiskt moment har ett eget sekventiellt utförande. Svetsaren för svetsen utmed fogen 
på rätt avstånd, med rätt hastighet och med långsamt roterande rörelse för att svetsfogen ska 
få maximal hållfasthet. Kockens rörelse med handen när denne saltar köttet i en stekpanna har 
ett specifikt utförande. Dansaren utför en danstur på ett visst sätt o s v.  
 
Själva utförandet av ett praktiskt moment är, ur teknisk synvinkel, något som görs i tiden. När 
handen rör sig blir rörelsen en funktion av tiden. För en intränad rörelse, som görs 
reflexmässigt, kommer rörelsen som funktion av tiden att se likadan ut varje gång den utförs.  

Inom matematiken finns ett verktyg som brukar benämnas Fouriertransform. Den beskriver 
hur en kontinuerlig signal i tidsdomänen (läs utförande) kan beskrivas som uppbyggd av ett 
antal frekvenskomponenter med olika amplituder och faslägen. Frekvenskomponenterna 
utgör multiplar av en grundton. Omvänt gäller att en uppsättning sinusformade vågor med 
sinsemellan olika amplitud, frekvens (där frekvenserna är multiplar av en grundton) och 
faslägen bildar en summa som ger ett visst signalutseende (utförande) i tiden. 

Fouriertransformen används bl a inom disciplinen för signalbehandling för att analysera och 
filtrera signaler inom en mängd olika områden. Men den kan ses i ett vidare perspektiv så att 
även andra sekvenser än just signaler kan analyseras utifrån frekvensdomänen. Alla 
kontinuerliga rörelser med kroppen kan analyseras på det viset, d v s även de rörelser som en 
yrkesperson utför i sin gärning. 

Kortfattat kan sägas att långsamma rörelser innehåller i huvudsak frekvenskomponenter med 
låg frekvens. Ju snabbare rörelser, desto högre frekvens har de ingående 
frekvenskomponenterna. Långsamma, men ryckiga, rörelser innehåller komponenter med 
både lägre och högre frekvenser. Det är kombinationen av de ingående 
frekvenskomponenterna som bestämmer hur det sekventiella utförandet ser ut. 

Skillnaden mellan de sekventiella rörelserna i exempelvis simning och fotboll är, ur ett 
frekvensanalytiskt perspektiv, att simning har ett rörelsemönster som innehåller endast ett 
fåtal frekvenskomponenter med lägre frekvens. Fotboll innehåller däremot, med sina snabba 
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start- och stopprörelser, ett flertal både lägre och högre frekvenskomponenter. De högre 
frekvenserna uppstår därför att rörelserna är mer ryckiga. 

Utförandet av ett praktiskt moment kan också betraktas på liknande sätt. För en svetsare kan 
man säga att handens roterande rörelse ska vara ganska långsam och harmonisk, d v s enbart 
innehålla ett fåtal lägre frekvenskomponenter. Ryckighet ska inte förekomma i den rörelsen.  

Vid mjuklödning eller dans kan man på samma sätt definiera ungefär vilka 
frekvenskomponenter som ska ingå i utförandet och vilka som inte bör ingå. Det kan inte 
enkelt uttryckas exakt i siffror, utan mer i termer av att identifiera olika frekvenskomponenter 
i en rörelse och sedan ange om deras amplitud ska minskas eller ökas. 
 
Ett frekvensanalytiskt perspektiv på utförandet av ett praktiskt moment kan således användas 
av läraren för att i ord och bild förklara för eleven hur utförandet av en rörelse ska förändras 
för att uppnå en högre praktisk färdighet. Det nya utförandet kan sedan tränas in på ett 
målmedvetet sätt. Den skicklighet som ”sitter i handen” hos en snickare, när denne svingar sin 
hammare, kan därmed till en del förklaras och läras ut till andra.  
 
 

6.6 Reaktionsförmåga 
 
Olika yrken kräver olika grad av snabbhet i den egna reaktionen. En kock har i allmänhet en 
hyfsad tid på sig att bedöma om värmen på plattan behöver ändras eller om mer kryddor 
behöver tillföras i grytan. En chaufför eller en brandman kan däremot råka ut för situationer 
som behöver uppmärksammas, bedömas och åtgärdas omedelbart. Det finns inte tid att i 
medvetandet fundera över olika beslutsvägar. Agerandet måste ske i samma ögonblick som 
situationen uppstår. 
 
Som jämförelse kan nämnas att när man studerar en teoretisk disciplin finns det i allmänhet 
tid att tänka efter medan man lär sig något nytt. 
 
 

6.7 Simultanförmåga 
 
En del praktiska discipliner fungerar så att man genomför ett moment i taget. I andra fordras 
en förmåga att kunna genomföra flera moment samtidigt. Chauffören kör bilen rent tekniskt 
med ratt och pedaler samtidigt som vederbörande har uppmärksamheten riktad på händelser 
utanför bilen och samtidigt pratar med sin passagerare. En manlig dansare måste samtidigt 
kunna hålla takten, utföra dansens rörelser samt kunna föra damen i dansens turer. Förmågan 
att kunna hantera flera praktiska moment simultant är en egenskap och har i dessa fall en 
avgörande betydelse för att kunna utöva aktiviteten. 
 
Eftersom simultanförmågan spänner över flera praktiska moment i en synkronisering måste 
även träningen av denna förmåga utformas så att flera moment ingår. 
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7. Optimal kombination av egenskaper 
 
När man för första gången kommer i kontakt med en praktisk verksamhet har man varken 
någon föreställning om eller inövad färdighet (skicklighet) i dess utövande. Det man istället 
varseblir är den egna oförmågan och att den egna erfarenheten är lika med noll. 
 
Däremot märks tydligt den skicklighet med vilken en yrkesperson agerar. Som utomstående 
blir man imponerad av det man ser eller hör. Men det är inte lika lätt att med ord beskriva vari 
skickligheten består. 
 
Kombinationen av ett antal praktiska egenskaper, såsom beskrivits ovan, formar tillsammans 
varje praktiskt moment. Dessa formar i sin tur den praktiska färdigheten. Både färdigheten 
och dess resultat kommer att beskådas av andra och bedömas som mer eller mindre skickligt.  
 
En indelning av praktiska moment i praktiska egenskaper erbjuder flera möjligheter att, ur ett 
tekniskt perspektiv, kunna beskriva begreppet praktisk färdighet i en praktisk disciplin. Dels 
tydliggörs begreppet så att man kan förklara vari skickligheten består genom att man kan peka 
ut vilka egenskaper som är centrala och hur varje sådan egenskap ska vara. Dels blir det 
lättare att undervisa i den praktiska disciplinen, därför att man kan peka på och träna enskilda 
egenskaper separat, innan de tränas samman till ett praktiskt moment. 
 
Följande definition kan nu göras. En kombination av praktiska egenskaper som tillsammans 
formar ett praktiskt moment till vad som anses vara bäst, benämns här i fortsättningen för en 
optimal kombination. 
 
Följande exempel syftar till att förklara definitionen. Visst kan man säga att det ska vara ett 
visst antal gram salt i en liter av en viss soppa för att denna ska smaka gott. Men det handlar 
egentligen om att saltet ingår tillsammans med andra kryddor och ingredienser till en helhet. 
Det kanske är så att soppan blir allra godast om man dubblerar mängden salt, förutsatt att man 
samtidigt ökar mängden peppar med 20 procent samt minskar mängden morötter i den. I så 
fall har soppan ytterligare utvecklats i positiv smakriktning och nått sin högsta gastronomiska 
nivå. En sådan utveckling kan vara mycket komplicerad, eftersom den är flerdimensionellt 
beroende. Exemplet visar att det inte är givet att en helhet blir bättre ju starkare de enskilda 
delarna är (även om det ofta är så).  Det handlar istället om att se hur bra en helhet blir vid 
olika kombinationer av de enskilda delarna. Det skulle alltså kunna vara så att en yrkesperson 
som utvecklar sin färdighet ytterligare genom att förändra kombinationen av de ingående 
praktiska egenskaperna, faktiskt har försämrat någon av dessa.  
 
Det praktiska momentets beroende av flera egenskaper medför att det kan finnas flera olika 
kombinationer som var för sig ger ett bra moment, kanske nästan lika bra som den optimala 
kombinationen ger (jämför med begreppet ”lokala maximum” inom matematiken där en 
skalärvärd funktion f(x, y, z) beror av flera variabler och där olika kombinationer av x, y och 
z kan ge maximala funktionsvärden inom ett lokalt område. Två personer som båda dansar 
bugg bra kan ändå ha olika kombination av egenskaper i sina moment. Detta syns då som 
olika stilar i deras dans. 
 
Ytterst bestäms optimala kombinationer i en praktisk disciplin av branschfolk i en 
praxisgemenskap. För vissa discipliner kan den optimala kombinationen vara tämligen 
oförändrad över tiden. I exemplet med mjuklödning är den optimala kombinationen tämligen 
statisk intill dess att något nytt inträffar, t ex att ett nytt lödtenn med andra egenskaper börjar 
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användas. Det medför då att de ingående praktiska momenten förändras. I så fall förändras 
även den optimala kombinationen. I exemplet med buggdans utvecklas dansen kontinuerligt. 
En av drivkrafterna är det myckna tävlandet där de tävlande ständigt prövar nya grepp för att 
ta sig fram i placeringarna. En del av dessa grepp uppskattas, ger framgångar, anammas av 
många andra och letar sig så småningom ned till dansklubbarna ute i landet och når där fram 
även till hobbydansarna. Denna utveckling av dansen leder till att den optimala 
kombinationen ständigt prövas och förändras, vilket i sin tur innebär att utövarna över tiden 
kommer att behöva förändra både sin träning och sitt mål.  
 
 

7.1 Avstånd till optimal kombination 
 
Varje egenskap i en kombination hos en elev skiljer sig gentemot samma egenskap i den 
optimala kombinationen. Denna skillnad bildar då ett avstånd till den optimala egenskapen 
som blir ett kvantitativt mått på elevens utveckling i just den egenskapen. För samtliga 
egenskaper bildas ett flerdimensionellt avstånd som blir ett kvantitativt mått på elevens 
tekniska utveckling inom ett specifikt moment. I förlängningen blir det även en del av elevens 
uppnådda tekniska färdighet inom den aktuella disciplinen. Träning i en praktisk disciplin 
syftar därför till att minska dessa avstånd. Träningen ska särskiljas ifrån utveckling av en 
praktisk disciplin som innebär att den optimala kombinationen ifrågasätts och därefter kan 
förändras.  
 
När en egenskap har tränats in så att den stämmer överens med den optimala egenskapen 
förbättras den praktiska färdigheten inte längre nämnvärt av att ytterligare träna just den 
egenskapen. I vissa fall kan det till och med vara så att ett praktiskt moment inte ska vara 
alltför väl utvecklat. Exempelvis kan en cirkusclown dra fördel av en mindre bra kroppslig 
balans. Det ser då ut som om denne kommer att trilla när som helst, vilket förhöjer den 
komiska effekten. 
 
Ibland kan tidigare intränade moment störa inlärningen av nya. Risken är störst när två eller 
flera discipliner ligger nära varandra. Ett exempel kan vara när en skicklig dansare ska lära sig 
konståkning på is. De båda disciplinerna kan ha praktiska moment som liknar varandra 
mycket, men dock inte helt. Deras respektive kombination av egenskaper kan likna varandra. 
Ett tidigare inlärt moment kan då störa inlärningen av det nya liknande momentet. Då krävs 
medveten träning för att hålla dessa båda kombinationer åtskilda så att de sedan kan utvecklas 
var för sig i respektive disciplin. 
 
Det här beskrivna avståndet kan inte beräknas eller fastställas med talvärden såsom i en 
teoretisk disciplin, t ex matematik. De fastställs istället som en bedömning av erkänt duktiga 
yrkespersoner inom branschen. 
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7.2 Egenskapers grad av signifikans 
 
De ovan listade egenskaperna (kap 6) har var och en olika betydelser för varje praktiskt 
moment. Vissa egenskaper har en avgörande inverkan medan andra endast har marginell 
sådan. I exempelvis lödning är den mentala överblicken väsentlig medan den egna balansen 
inte betyder så mycket. I dans är både överblick och balans väsentliga medan noggrannheten 
(på millimeternivå) har en mindre betydelse. 
 
Det finns alltså en grad av signifikans (kvalitativt mått) förknippad med varje egenskap i ett 
praktiskt moment som anger hur mycket just den egenskapen betyder för det praktiska 
momentet. Denna signifikans kan t ex användas för att bestämma hur mycket tid man behöver 
ägna åt träning i en viss egenskap. För egenskaper som har liten inverkan på det praktiska 
momentet spelar inte avståndet någon större roll.  Då behöver man inte heller ägna särskilt 
mycket tid åt att träna just den egenskapen. 
 
Signifikansgraden för olika egenskaper kan inte beräknas eller fastställas med ett procenttal 
såsom man gör i en teoretisk disciplin av typ matematik. Den fastställs istället som en 
bedömning av erkänt duktiga yrkespersoner inom branschen. 
 
Med hänsyn tagen till egenskapers signifikans kan följande definition göras: 
 
En elevs tekniska utveckling i ett praktiskt moment bestäms av det flerdimensionella 
avståndet till den optimala kombinationen, med hänsyn taget till signifikansgraden hos 
varje egenskap. 
 
Detta flerdimensionella avstånd benämns i fortsättningen för det signifikanta avståndet. 
 
I nedanstående bild visas ett exempel på hur egenskaper med olika signifikans och olika 
amplitud tillsammans formar ett praktiskt moment. I övre halvan av bilden visas detta för den 
optimala kombinationen. I undre halvan visas elevens uppnådda kombination. Pilarnas längd 
anger respektive egenskaps kvantitativa mått, medan pilarnas bredd anger deras respektive 
signifikansgrad. 
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7.3 In och urkoppling av praktiska moment 
 
Som tidigare nämnts kräver buggdans att ett flertal olika praktiska moment genomförs 
samtidigt. Duktiga dansare har förmågan att, efter egen vilja, koppla till eller från enskilda 
moment. Exempelvis kan en dansare börja med att enbart stega takten för att sedan lägga till 
dansturer, därefter lägga till musikanpassning för att slutligen addera till det egna 
kroppsspråket. Det hela indikerar att yrkespersonen har en mycket god kontroll över de egna 
rörelserna. 
 
 

7.4 Det praktiska momentets hastighet 
 
En skicklig praktiker kan även reglera den hastighet med vilken enskilda eller samtliga 
moment genomförs. En dansare kan t ex i samma dans förändra fötternas takthastighet så att 
den blir halverad, normal eller dubblerad samtidigt som dansen i övrigt körs oförändrad. 
Alternativt kan dansturerna utföras i olika hastigheter. Detta används bl a för att åstadkomma 
musikanpassning. 
 
Sett ur ett matematiskt perspektiv (Fouriertransformen) innebär det att samtliga ingående 
frekvenskomponenter i det momentet förskjuts mot lägre eller högre frekvenser, men att 
frekvensmönstret i övrigt är oförändrat. 
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8. Träning av praktisk färdighet 
 
Det ovan beskrivna perspektivet på praktisk färdighet med uppdelning i praktiska moment 
och praktiska egenskaper gör inte anspråk på att vara en fullständig beskrivning av vad 
praktisk färdighet är för något. Istället utgör det ett perspektiv från vilket praktisk färdighet 
kan betraktas. Perspektivet bidrar till att synliggöra den praktiska färdigheten i termer av 
ingående beståndsdelar. 
 
Perspektivet kan även ge information om hur praktisk färdighet kan tränas för att utvecklas på 
ett bra sätt. Perspektivets tekniska karaktär passar bra för att utveckla praktisk färdighet under 
den första lärotiden. Då gäller det oftast att lära sig grunderna för disciplinen och elevens 
fokus i lärandet ligger på rent konkreta moment. 
 
Under senare delen av lärotiden tillkommer andra faktorer som påverkar lärandet. Dessa tas 
inte upp här. Exempelvis tar modellerna inte hänsyn till att lärandet är situerat, d v s att den 
sociala omgivningen påverkar den praktiska träningen. Inte heller beaktas sådant som att vissa 
yrken kräver att man har en utstrålning, att man är en god kommunikatör mm.  
 
Hur lär man sig då att mjuklöda och att dansa bugg? Finns det olika metoder för detta lärande 
och vilken är i så fall den bästa? Hur ska man göra för att kunna bli riktigt bra? Det är några 
av de saker som ska behandlas i det följande. 
 
Utgångspunkten är en elev som inte tidigare har kommit i kontakt med verksamheten ifråga, 
utan som är novis. Det finns då inga intränade praktiska moment. Däremot antas eleven ha en 
epistémisk kunskap om vilka praktiska moment som ingår i disciplinen och vet således vad 
som ska göras. 
 
Syftet med praktisk träning är, ur ett tekniskt perspektiv, att eleven ska erhålla en kombination 
av egenskaper i varje praktiskt moment, vars signifikanta avstånd ligger så nära den optimala 
kombinationen som möjligt. När avståndet till den optimala kombinationen minskar ökar 
kraven på läraren att kunna se små skillnader och förmedla dem till eleven så att ytterligare 
förbättring kan ske. Exempelvis kan man på danstävlingar se hur samtliga tävlingspar tillägnat 
sig en mycket stor skicklighet, varför skillnaden mellan paren är väldigt liten. Det krävs 
mycket duktiga och erfarna domare för att i en sådan situation kunna avgöra vilket av paren 
som ändå uppvisar det som anses vara den allra största skickligheten. 
 
Praktisk träning måste vara medveten för att praktisk färdighet ska kunna utvecklas. En elev 
som löder utan att delta med sina sinnen utvecklar inte sin färdighet. Eleven måste vidare 
känna till den indelning som görs av en praktisk färdighet i olika praktiska moment och hur 
dessa i sin tur formas av egenskaper. Eleven måste också veta på ett ungefär hur den optimala 
kombinationen av praktiska moment ser ut för den aktuella verksamheten. Detta gör det 
möjligt att se hela vägen fram till målet. 
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8.1 Viljestyrning kontra reflexstyrning 
 
De rörelser vi gör styrs antingen medvetet eller reflexmässigt. Vårt medvetande kan styra 
armar och ben i valfri riktning och styrka. Sådana rörelser benämns här i fortsättningen som 
viljestyrda rörelser. 
 
Andra rörelser vi gör styrs reflexmässigt. De ”sitter i ryggmärgen” och görs utan att vi 
medvetet behöver tänka på det. Däremot kan vi koppla in medvetandet och styra om 
rörelserna ifall vi vill. Sådana rörelser benämns i fortsättningen för reflexmässiga rörelser. De 
utvecklas med tiden när vi upprepar samma praktiska moment flera gånger. Man noterar 
enkelt att övergången från viljestyrda till reflexmässiga rörelser sker gradvis, inte plötsligt, så 
att medvetandet, likaledes gradvis, kan flyttas över till en annan uppgift. 
 
Flertalet människor kan endast medvetet koncentrera sig på en uppgift i taget. Eventuella 
andra uppgifter görs reflexmässigt. Det är mycket svårt att exempelvis läsa två böcker 
samtidigt med behållning eller att läsa en bok samtidigt som man pratar med någon annan på 
ett mentalt konstruktivt sätt. Fysiskt kanske det går, men inte medvetandemässigt. För 
exempelvis bilkörning är medvetandet inriktat på att övervaka bilens omgivning, medan det 
rent körtekniska sker reflexmässigt med både händer och fötter. Även om det finns människor 
med en multimental förmåga är de få till antalet. Därför är utgångspunkten i detta dokument 
att människans medvetna förmåga är monomental. Denna begränsning får betydelse för sättet 
att träna praktiska moment. 
 
 

8.2 Formande av praktiskt moment 
 
För en elev som är novis i en disciplin finns det uppenbarligen inga inövade reflexmässiga 
rörelser. Inför varje nytt praktiskt moment måste därför den initiala träningen vara medveten 
och viljestyrd. Eleven tränar på ett moment genom att medvetet försöka forma det på önskvärt 
sätt. Men det formandet är detsamma som att momentets praktiska egenskaper formas. 
Överblicken, den mentala närvaron, noggrannheten, balansen, utförandet, reaktionsförmågan 
och simultanförmågan tränas och formas, i den mån de behövs för genomförandet och får i 
varje ögonblick en egen karaktär. Således är det initialt vårt medvetande som genom 
viljestyrda rörelser tränar och formar de ingående egenskaperna. 
 
Det är rent tekniskt mycket svårt att träna och forma ett praktiskt moment utan att under 
träningsförloppet kunna se hur själva formandet utvecklar sig. Det vore att famla i blindo. 
Formandet av ett moment måste därför ske med hjälp av den ovan beskrivna 
processåterkopplingen. Den mentala och den fysiska processen bildar tillsammans med våra 
sinnen en återkopplande reglerfunktion som är nödvändig för att medvetet kunna forma ett 
moment. Det kräver att eleven på ett medvetet sätt fokuserar på uppgiften. 
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8.3 Upprepande av praktiskt moment 
 
När ett praktiskt moment upprepas flera gånger på samma sätt formas det inte mer. Istället 
påbörjas en gradvis övergång så att momentets genomförande blir mer och mer reflexmässigt. 
Det är likvärdigt med att momentets egenskaper blir reflexmässigt intränade. De så intränade 
egenskaperna gör att momentet kan göras mer eller mindre omedvetet och det görs med en 
egen karaktär. Varje människa har sin egen unika gångstil, sitt eget sätt att dansa på eller att 
löda. Man kan känna igen vänner på långt håll just på deras gångstil. Gången eller dansen ser 
ut på ungefär samma sätt för alla människor, men det finns ändå ett inslag av en unik egen stil 
i den aktuella verksamheten. 
 
Den stora fördelen med det reflexmässiga genomförandet är att medvetandet kan ägna sig åt 
någon annan verksamhet, exempelvis att genom träning medvetet forma något annat moment. 
 
 

8.4 Jämförelse mellan formande och upprepande 
 
Det är alltså väsentligt att skilja mellan formandet och upprepandet av ett praktiskt moment. 
De ger helt olika resultat. För att utveckla en praktisk färdighet ska träningen genomföras så 
att den formar, inte upprepar, de praktiska momenten. Det kräver en medvetenhet hos eleven 
att under träningen fokusera på att forma genomförandet. Formandet av ett moment upplevs 
som mer arbetsamt än att upprepa det. 
 
Många av oss upprepar samma moment om och om igen i tron att vi utvecklar vår färdighet. 
Istället är det den reflexmässiga förmågan som stärks. Momentet behöver inte utvecklas för 
det. Lite tillspetsat innebär det att en person som har arbetat 20 år i ett yrke kan antingen ha 
20 års erfarenhet eller ha endast ett års erfarenhet, fast upprepat 20 gånger. Det kan vara en 
del i förklaringen till varför vissa personer utvecklas mer i sitt yrke än andra.   
 
 

8.5 Förändring av redan intränade moment 
 
När vi går, cyklar, dansar eller står vid ett löpande band kommer rörelserna att omedvetet 
genomföras på det intränade sättet, d v s så som egenskaperna en gång har tränats in. Vi kan 
ändra det genomförandet. Men det förutsätter att vi ändrar den praktiska träningen så att den 
övergår från upprepande till formande av det praktiska momentet. Det kräver i sin tur att 
eleven medvetet tränar om momentet. Därefter kan upprepad träning ge ett reflexmässigt 
genomförande. 
 
Ibland kan läraren se att en elev har en felaktigt intränad kombination av praktiska egenskaper 
med avseende på den aktuella disciplinen. Därmed genomförs de praktiska momenten på ett 
felaktigt sätt och det blir svårt att vidareutveckla elevens färdighet utifrån den positionen. 
Eleven själv är ofta inte medveten om att momenten är felaktigt intränade. Vidare har 
upprepad träning medfört att eleven genomför de praktiska momenten reflexmässigt. 
Ytterligare upprepning medför endast att de felaktigt inövade momenten etsas in ännu mer. 
Ett påpekande från läraren att träningen måste göras om leder lätt till frustration och 
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oförståelse hos eleven. Denne kanske har ansträngt sig mycket för att lära sig den praktiska 
disciplinen och upplever det som jobbigt att behöva lära om. Det kan i sin tur leda till att 
denne så småningom tappar lusten för ämnet och för att fortsätta lära sig. Här gäller det att 
läraren är observant och upptäcker dessa felaktiga inlärningar så tidigt som möjligt och styr in 
elevens träning och lärande på rätt spår. 
 
Ibland drabbas yrkespersoner av att deras skicklighet och erfarenhet i yrket inte efterfrågas i 
lika stor utsträckning som tidigare, på grund av den snabba samhälls- och teknikutvecklingen. 
Det kan då kännas mycket svårt, kanske särskilt för de som ansetts vara väldigt skickliga, 
därför att yrkesskickligheten är kopplad till den egna självkänslan och till en upplevd status.  
Sett utifrån ett tekniskt perspektiv hjälper det föga att försöka leva på gamla meriter, d v s att 
hela tiden upprepa. Istället måste gamla moment överges och nya moment formas och tränas 
så att nya färdigheter kan skapas. 
 
 
9. Träning av praktiska moment 
 
I lärandesituationer uppstår ofta frågan om man ska börja från en övergripande och abstrakt 
nivå av ämnesområdet och sedan röra sig nedåt mot alltmer konkreta exempel eller om man 
ska göra tvärtom. För praktiskt lärande motsvaras det av om man ska träna samtliga moment 
på en gång eller börja med ett moment i taget. 
 
I en artikel från företaget Communicans AB [4] ger författaren Sigge Birkenfalk sin syn på 
det. Författaren har under tio års tid noterat ”hur olika resultat det blir beroende på hur 
läraren ”visar vägen” till en möjlig förståelse”. Elever har väldigt olika tankar kring och 
tolkningar av abstrakta begrepp och författaren exemplifierar med ord som förmögenhet, 
tillgång, jordbruksfastighetens realkapital mm. Problemet blir då att eleven ”tar abstraktionen 
och ”fyller på” med sina tidigare erfarenheter”. Eleven ”assimilerar på en hög 
abstraktionsnivå och på den nivån kan i stort sett det mesta vara rätt”. 
 
Om man istället börjar nedifrån med konkreta exempel medför det, enligt författaren, att man 
kan ge eleverna en likvärdig och riktig föreställning av vad som avhandlas. Den så erhållna 
samsynen gör det också möjligt att utgå från elevernas kunskapsnivå och sedan fortsätta 
därifrån. Författaren hänvisar till Halldén, [3], sid 57 där det skrivs att man ”ska ta reda på 
vad eleven redan vet och undervisa i enlighet därmed”. 
 
Översatt till lärande i en praktisk disciplin innebär synsättet att man ska börja med att träna 
enskilda moment och sedan träna samman dem till allt större helheter. Eleven får då konkreta 
föreställningar om vad som ska uppnås. Vidare blir det lättare att möta elever där de är i sin 
praktiska färdighet och sedan utveckla den. 
 
Jag gör två egna reflektioner i detta. Den första är att jag ibland som lärare kan känna att jag 
vill ge helheten först, därför att man då kan prata om resultatet och meningen med 
verksamheten, hur den hänger samman med samt förhåller sig till andra verksamheter o s v. 
Men jag inser också att man måste skilja på lärarens och elevens utgångspunkt och 
förutsättningar under lärandet. 
 
Den andra reflektionen är en undran om man inte kan göra både och. Kan man ge både 
abstraktion och konkretion i utbildningen samtidigt? Praktiska discipliner visas genom goda 
exempel. Det är fullt möjligt att i de båda exemplifieringarna mjuklödning samt buggdans 
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visa elever både helheter och enskilda praktiska moment. Däremot är det svårt för elever att 
träna flera moment samtidigt, därför att vårt medvetande är monomentalt. Därför blir min 
beskrivning av praktisk träning i nedanstående avsnitt sådan att den görs nedifrån enskilda 
moment och upp mot fler och fler sammansatta sådana. 
 
 

9.1 Separata moment 
 
Enligt vad som framkommit i tidigare avsnitt kan träning av ett praktiskt moment delas in i 
två delar. Under den första delen formas momentet till önskat genomförande. Under den andra 
delen upprepas momentet så att det kan genomföras reflexmässigt. 
 
Den praktiska träningen förenklas om den praktiska disciplinen enbart innehåller moment som 
är separerade i tiden. Träningen utformas då så att varje moment tränas separat. Detta passar 
även väl in med medvetandets monomentala förmåga. 
 
Under den första delen tränar eleven på momentet så att dess genomförande i stort stämmer 
med det önskvärda. Syftet är egentligen bara att momentet ska kunna genomföras och det 
finns i detta skede inga krav på noggrannhet eller precision. En viss reflexmässighet börjar 
uppträda efter en tid, eftersom denna utvecklas gradvis vid upprepande. Det leder till att 
momentet kan genomföras samtidigt som medvetandet gradvis kan flyttas över till nästa 
uppgift. 
 
Då fokuserar eleven medvetet på att forma de enskilda egenskaperna i momentet, en i taget, så 
att det signifikanta avståndet till den optimala kombinationen minskar. Den mest signifikanta 
egenskapen tränas lämpligen först, eftersom den har störst påverkan på momentet. Sedan 
tränas den näst mest signifikanta egenskapen o s v. Efter genomgång av samtliga signifikanta 
egenskaper har deras avstånd till den optimala kombinationen minimerats och formandet av 
momentet är klart. 
 
Under andra delen tränas momentet upprepande så att dess genomförande övergår till att bli 
mer och mer reflexmässigt. Eleven och läraren kan medvetet och fortlöpande under denna 
träning ha kontroll över att momentets genomförande inte förändras från det önskade.  
 
Efterföljande moment tränas sedan på samma sätt. 
 
Slutligen tränas två närliggande moment ihop till en helhet. Denna tränas i sin tur ihop med 
det tredje momentet till en ny större helhet o s v. Detta förfarande benämns här för 
inkrementell träning. 
 
Den inkrementella träningen innebär alltså att man utgår från ett moment och sedan successivt 
inkluderar de andra momenten ett i taget. I exemplet med dans kan det vara att man tränar sig 
i att både hålla takten och genomföra dansturen på rätt sätt. När det är intränat flyttar man sitt 
fokus till att även träna in kommunikationen inom dansparet. För lödning utgår man 
exempelvis från en rätt intränad lodmängd och försöker sedan genomföra lödningar med rätt 
överförd värmemängd. Sedan tränar man sig i att kunna genomföra lödningen snabbare för att 
även kunna löda mindre metalldelar, eftersom dessa snabbare utsätts för skador av värmen.      
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Med ovanstående indelning av det praktiska lärandet blir det lättare att förklara för en elev hur 
denne kan nå uppställda mål. Det är mycket viktigt att eleven får klart för sig hur vägen ser ut 
fram till målet. Dessutom kan lärandet anpassas till elevers olika förutsättningar genom att 
variera omfattningen av de enskilda delarna, repetera tidigare gjorda moment o s v.  
 
 

9.2 Flera moment i synkronisering 
 
Den praktiska inlärningen blir mer komplicerad i det fall att den praktiska disciplinen 
innehåller flera moment som ska genomföras synkront i en samtidighet. Den ovan beskrivna 
buggdansen är ett bra exempel på en sådan disciplin. Det ligger utanför detta arbete att utreda 
vilka träningsmetoder som finns och vilken av dem som är mest effektiv. Istället anges ett 
möjligt tillvägagångssätt som ger en ordnad och kontrollerbar inlärning. 
 
Eftersom medvetandet här antas vara monomentalt måste den medvetna träningen fokuseras 
på en sak i taget. Det är mycket svårt att medvetet träna två, eller flera, saker samtidigt. Därför 
identifieras samtliga ingående moment och tränas först separat enligt ovan. 
 
Sedan tränas momenten ihop på ett inkrementellt vis till en helhet. Det innebär att det första 
och det andra momentet tränas ihop till en helhet med rätt synkronisering. Det är svårare 
jämfört med träning av separata moment, eftersom de båda momenten ligger helt eller delvis i 
synkronisering med krav på tidsmässig noggrannhet. 
 
Den nya helheten formas först och upprepas sedan så att reflexminnet börjar ta över. Därefter 
tränas denna helhet tillsammans med det tredje momentet i synkronisering till en ny större 
helhet o s v. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att medvetandet kan fokusera på att träna 
en sak i taget, medan reflexminnet tar över det som tidigare tränats. 
 
 

9.3 Analys av mjuklödning 
 
Innan träning kan påbörjas delas den praktiska disciplinen upp i sina praktiska moment. Sedan 
ska varje sådant moment analyseras med avseende på vilka egenskaper som krävs för det 
momentet 
 
I exemplet med mjuklödning kan följande praktiska moment identifieras: 
 

- Lödkolvens spets ska hållas vänligt men bestämt mot båda metalldelarna så att de 
värms upp snabbt och lika. 

- Sedan ska lite lödtenn duttas mot lödkolven så att det smälter och börjar rinna ut på de 
båda ledarna. 

- Resterande lödtenn ska tillföras metalledarna direkt. Dessa är så varma att lödtennet 
smälter, rinner ut och täcker båda ledarna. 

- Mängden lödtenn ska vara så liten som möjligt. Det räcker med att ledarna täcks och 
förbinds med varandra över den avsedda ytan. Stor yta ger stark förbindning, men det 
får inte bilda stora klumpar av lödtenn. Det ökar risken för oavsiktlig kontakt med 
närliggande kontaktställen (kortslutning). Vidare innehåller klumpen mycket värme 
som kan ge skador. 



32 
 

- Lödtråden avlägsnas först från ledarna och sedan lödkolven. 
- Håll de båda ledarna stilla till dess att lödtennet har stelnat, annars riskeras 

sprickbildning i lödtennet. Det ger en försvagad förbindning. 
- Hela proceduren bör klaras av på så kort tid som möjligt, annars riskeras brännskador 

på kretskortet och dess elektroniska komponenter. Den tillåtna tiden varierar och beror 
på kretskortets storlek, utformning mm. Cirka två sekunder kan vara ett riktmärke. 

 
Det praktiska momentet att hålla lödkolvens spets mot båda ledarändarna kräver en viss 
överblick och noggrannhet, men för övrigt är kraven på egenskaper måttliga. 
 
Även det andra och tredje momentet har endast måttliga krav på ingående egenskaper. 
 
Reglering av mängden lödtenn kräver viss inövad noggrannhet. Det visar sig att man i början 
av sin träning nästan alltid använder för mycket lödtenn. 
 
De båda ledarändarna ska hållas stilla medan lödtennet stelnar. Det kräver mental närvaro 
samt viss noggrannhet. 
 
Sammantaget är kraven på de enskilda egenskaperna måttliga i denna verksamhet. Det gäller 
även egenskapen att ha simultanförmåga. Hela förloppet ska dock tränas så att det kan göras 
på kort tid. 
 
 

9.4 Träning av mjuklödning 
 
Läraren börjar med att beskriva hur en lödning går till och vilka de ingående praktiska 
momenten är. Det är väsentligt att eleven känner till denna epistémiska kunskap. I exemplet 
med mjuklödning är den inte mer omfattande än att man kan lära ut den som en helhet. 
 
Sedan visas hur lödningen ska genomföras. Läraren visar hur man skapar en lämplig 
arbetsställning med kretskortet fastspänt i ett skruvstycke samt hållandes lödkolven och lodet 
i var sin hand. En bra sittställning och god belysning ska ordnas. Sedan genomgås de enskilda 
momenten var för sig. 
 
Det första momentet är att anbringa lödkolven mot de båda metalledarna så att de värms upp. 
Anbringandet ska ske vänligt men bestämt. Tvekande rörelser gör att värmen sprider sig längs 
med metalledarna utanför lödområdet, samtidigt som lödområdet inte blir tillräckligt varmt. 
Med stigande skicklighet övas förmågan att genomföra detta moment på allt kortare tid. För 
stora lödningar med grova ledare har man kanske ett par sekunder på sig. För små och 
känsliga komponenter med klena ledare har man mindre än en sekund på sig att utföra 
lödningen. I lärarens demonstration kan med fördel ingå att visa vad som händer om 
lödningen pågår under för kort eller för lång tid. Vidare illustreras hur resultatet blir om man 
försöker löda två metalledare som ej har värmts upp tillräckligt innan lodet påförs 
(kallödning). 
 
I det andra momentet tränas förmågan att tillföra rätt mängd lod till lödstället. För liten mängd 
ger en icke hållbar lödning. För stor mängd ökar risken för värmeskador på komponenter och 
kretskort, eftersom lodet i sig lagrar värme. Vidare ökar risken för oönskad förbindelse 
(kortslutning) med andra ledare. För att lodet ska börja smälta fortare kan man snabbt skrapa 
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lodet direkt mot lödkolven, men sedan ska lodet endast tryckas och smältas ut mot 
metalledarna.    
 
I ett tredje moment tränas förmågan att se när lödningen är klar, d v s när lodet har flutit ut 
över de båda metalledarna. Då ska man först ta bort lödtennet och sedan lödkolven och 
därefter vänta en eller ett par sekunder för att lodet ska hinna stelna. Annars riskerar man 
sprickor i lodet och därmed en betydande försämring av hållfastheten. Sedan är lödningen 
klar. 
 
I detta exempel med mjuklödning kräver moment två och tre att det föregående momentet har 
genomförts. För moment två gäller att det inte går att tillföra lödtenn om inte ledarändarna har 
blivit uppvärmda på ett korrekt sätt. För moment tre gäller att det inte kan avgöras när man 
ska ta bort lödkolven och lödtennet om det inte har tillförts något innan. Därför måste man 
börja med att träna det första momentet så att det formas till önskat genomförande, d v s dess 
signifikanta avstånd till den optimala kombinationen är tillräckligt litet. Sedan tränas det 
andra momentet på samma sätt. Därefter tränas det första och det andra momentet 
tillsammans till en sammanhängande helhet. Slutligen inkorporeras det tredje momentet på 
samma sätt. 
 
Viktigt är att eleven får tillfälle att reflektera över de ingående momentens enskilda betydelse 
för resultatet, exempelvis hur lödningens kvalitet påverkas om lödkolvens anbringande mot 
metalledarna är tveksamt, om lodmängden är för stor, om elevens arbetsställning är dålig mm. 
Övning i detta ger ett kringvetande som kompletterar fokalvetandet och som bidrar till en 
ökad erfarenhet och självkänsla i yrkeskunnandet. 
 
Följande exempel visar på en kommunikation från läraren till eleven avseende olika moment. 
 
Läraren säger till eleven: Jag kan se att du lägger an lödspetsen mot båda ledarändarna med 
mycket god noggrannhet. Det syns genom att de snabbt blir så varma att lödtennet lätt flyter 
ut. Detta praktiska moment behöver inte tränas mer. Däremot har du en ryckighet i dina 
rörelser när du tillför lödtenn till ändarna. Det medför att det ibland tillförs för lite och 
ibland för mycket lödtenn. Under den fortsatta träningen bör du därför koncentrera dig på att 
förändra ditt genomförande så att ryckigheten ersätts av lugnare och mer harmoniska 
rörelser. 
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9.5 Analys av buggdans 
 
I exemplet med dans kan följande praktiska moment identifieras: 
 

- Hålla takten. 
- Utföra olika dansturer. 
- Ha en bra kommunikation med partnern, dels via handen och dels genom att med 

kroppens rörelser uttrycka hur dansen ska fortsätta med ny tur och i ny riktning.  
- Dansa musikanpassat, d v s så att rörelserna passar in i den rytm och stämning som 

förmedlas av just den aktuella musiken. 
- Med sitt kroppsspråk uttrycka den egna upplevelsen i dansen 
- Ha både ett funktionellt och ett koreografiskt utförande av rörelser som underlättar 

dansens genomförande respektive anses vara estetiskt tilltalande. 
- Snabbt hitta tillbaka till ovanstående igen om man av någon anledning kommer ur 

rytmen. 
- Ha uppsikt över den närmaste omgivningen så att man inte kolliderar med något annat 

par. 
 
Samtliga dessa moment ska genomföras i en synkroniserad samtidighet. Det ökar 
svårighetsgraden och gör den praktiska träningen mer komplicerad. Några, men inte alla, 
moment analyseras här med avseende på deras egenskaper. Det är tillräckligt för att belysa 
tillvägagångssättet. 
 
Det praktiska momentet att hålla takten kräver en god mental närvaro, en bra balans samt stor 
noggrannhet med avseende på tiden. Detta moment ska vara så väl intränat att ”det sitter i 
ryggmärgen”. Användning av medvetandets kraft för detta moment medför svårigheter att 
genomföra andra moment.    
 
Genomförandet av dansturer kräver god överblick av tillgängligt dansutrymme, hög mental 
närvaro, en bra balans, ett väl intränat utförande samt snabb reaktion på avvikande händelser. 
Dessutom ska genomförandet vara både funktionellt och koreografiskt riktigt. Det 
förstnämnda innebär att genomförandet av dansturer underlättas om armbågar hålls intill 
kroppen, händernas position är mellan de båda dansande, antingen under midjehöjd eller 
högre för att då signalera kommande rotation. Det sistnämnda innebär att dansen anses vara 
estetiskt tilltalande för utomstående betraktare. Även dansturer måste kunna göras 
reflexmässigt. 
 
Musikanpassning kräver en mental närvaro samt en överblick som gör att man kan förutse 
några sekunder innan hur musiken kommer att utvecklas. Då kan man anpassa sina turer så att 
en ny tur börjar och slutar när en ny vers börjar respektive slutar. Man kan även lägga in stopp 
i dansen som är synkroniserade med stopp i musiken. Detta moment genomförs och styrs av 
den medvetna tanken, alltså inte reflexmässigt. Meningen är att man här ska kunna ”lira” 
bugg, ungefär som när man lirar fotboll.  
 
Sammantaget är kraven betydligt högre i denna disciplin, främst därför att momenten är fler 
och för att de dessutom ska genomföras i en synkroniserad samtidighet. Dessutom spelas en 
del låtar i mycket snabb takt, vilket ställer stora krav på snabb reaktionstid. Sammantaget 
medför det att även träningen blir mer komplicerad.  
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9.6 Träning av buggdans 
 
Efter en inledande uppvisning, avsedd att visa den stora dynamiken i dansen, börjar läraren 
med att epistémiskt förklara de olika ingående praktiska momenten, beskrivna enligt ovan. 
Det är mycket svårt att, som novis, träna samtliga dessa på en gång. Istället börjar man med 
att träna in det praktiska momentet takten. 
 
Takten ska formas till önskat genomförande och sedan upprepas så att den sitter i 
ryggmärgen. Läraren övervakar så att tidssynkronseringen stämmer och att fötternas placering 
blir korrekt. Efter en tids träning kommer takten att kunna skötas reflexmässigt och det blir 
möjligt för eleven att medvetet kunna fokusera på nästa uppgift.  
 
Träning av dansturer görs först utan krav på takt. Varje danstur formas med fokus på att 
armar, ben och bål intar de rätta positionerna i varje ögonblick. Det kräver medvetet fokus 
från eleven. Träningen upprepas sedan så att reflexminnet börjar ta vid. Då kan dansturen 
tränas samman med takten till en helhet. Sedan införlivas övriga moment på samma sätt. 
Läraren kan kontinuerligt under denna process iaktta och göra eleven uppmärksam på 
eventuella avvikelser. 
 
För momentet musikanpassning gäller att elevens medvetande alltid är med och påverkar. Det 
är i detta moment den konstnärliga och uttrycksfulla delen i dansen ska framhävas. Här ska 
finnas en variation i att kunna välja mellan olika dansturer, ändra kroppshållning, lägga till 
stopp, ändra hastigheter mm. I detta moment kommer medvetandet att vara ständigt 
närvarande. 
  
Följande exempel visar på en kommunikation från läraren till eleven avseende olika moment: 
Du håller takten bra i dansen och du utför dansturerna på ett riktigt sätt. Däremot har du 
ännu inte den överblick som krävs, vilket medför att din position och ditt avstånd gentemot 
partnern inte blir bra. I den fortsatta träningen ska du alltså fokusera på att hålla linjen i 
dansriktningen samt flytta dig i sidled (men inte i längsled) så att damen kan hålla en rak 
linje när hon passerar dig i dansriktningen. 
 
Jag kan se att du har svårt för att hinna med i dansen när det spelas snabba bugglåtar. Det 
beror på att din steglängd generellt sett är för lång. Nästa åtgärd i din träning blir därför att 
träna in en lite kortare steglängd, utom för de turer där vissa steg ska vara längre. Därmed 
blir det lättare att hänga med även i snabba bugglåtar. I framtiden kommer du även att kunna 
anpassa din steglängd efter hur snabb låten är. 
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10. Vanliga träningsmetoder 
 
I detta avsnitt studeras några av de metoder som vi ibland använder för att utveckla en 
praktisk färdighet i en praktisk disciplin med avseende på det ovan skrivna. 
 

10.1 Trial and error 
 
Vi använder oss av olika metoder vid utvecklande av en praktisk färdighet. En sådan metod är 
trial and error. Den innebär att man trevar sig fram och prövar olika sätt att lära sig en praktisk 
disciplin. Man har ingen hjälp av instruktör utan endast en epistémisk vetskap om vad som 
ska göras. 
 
Därmed kan man inte heller få till en processåterkoppling. Man har ingen möjlighet att justera 
sin egen kombination av egenskaper så att avståndet till den optimala kombinationen minskar. 
För övrigt vet man inte ens hur den optimala kombinationen ser ut. Trial-and-error är därför 
en svår och mycket långsam metod att lära sig en praktisk disciplin på.  
 
Det blir särskilt svårt att träna praktiska moment som ska genomföras i en synkroniserad 
samtidighet. Metoden fungerar sämre ju fler sådana moment som ingår. Den kan fungera för 
träning av enklare praktiska discipliner, där enskilda praktiska moment genomförs ett i taget 
och fördelen är då dess enkelhet. 
 
 

10.2 Härma 
 
Dena metod har vissa likheter med trial-and-error i det att man prövar sig fram. Man tränar 
den praktiska disciplinen som en helhet, d v s samtliga ingående praktiska moment tränas 
samtidigt. Det medför att disciplinen genomförs på ett felaktigt sätt i början för att efterhand 
förbättras i riktning mot den som man härmar. Det ställer naturligtvis krav på att den man 
härmar är skicklig i sin gärning. 
  
Barn lär sig ofta genom att härma vuxna. Deras brist på livserfarenhet och den starka 
kopplingen till sina föräldrar gör att de inte har så mycket annat att välja på. Lite senare i livet 
vidgas deras livsrum och de kan då härma andra personer, t ex äldre kamrater eller tränare 
under fotbollsträningen. Det är svårt att veta om barnens ofta imponerande snabbhet i 
inlärningen beror på metoden att härma, eller om den beror på deras mycket höga receptiva 
intelligens i låg ålder. 
 
Förmågan att kunna gå lärs in i tidig barndom. Det är en så stor uppgift, bestående av ett 
flertal sammansatta rörelser som ska koordineras tillsammans, att barnet emellanåt trillar 
under lärotiden. Men man kan tydligt se hur barnet justerar sina rörelser och förbättrar sin 
styrförmåga så att trillandet minskar och gången blir säkrare. Resultatet blir en gång som är 
unik för just den personen. 
 
Ett mycket viktigt inslag i att härma är att processåterkopplingen är aktiv. Man ser, hör och 
känner hur den andre gör, varefter man själv försöker göra likadant. Det utgör rentav den 
största skillnaden gentemot metoden trial-and-error. Metoden att härma får, genom sin 
återkoppling, stora likheter med metoden att dynamiskt synkronisera ett genomförande i en 
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praktisk disciplin. I detta fall betraktas objektet under sitt formande medan justerande av de 
praktiska momenten görs i realtid. Vid härmande betraktas andra personers beteende och 
deras formande av sina objekt, varefter det egna genomförandet justeras. Metoden att härma 
involverar hela den mentala processen och har därför goda förutsättningar att effektivt kunna 
utveckla praktisk färdighet. Inlärningen blir snabb, eftersom samtliga praktiska moment tränas 
samtidigt. Under träningen kommer genomförandet inte att vara optimalt, men avståndet till 
optimala kombinationer minskar successivt. 
 
Enbart härmande av andra har uppenbart den nackdelen att den praktiska färdigheten inte kan 
utvecklas längre än till den praktiska disciplinens frontlinje. 
 
 

10.3 Träna på egen hand 
 
Denna metod innebär att man själv försöker analysera hur den praktiska gärningen ska 
genomföras. Det är en metod som liknar problembaserat lärande (PBL). En fördel är att det 
tränar den egna förmågan starkt, medan en nackdel är att metoden är tidskrävande. Den kan 
också leda till en felaktig inlärning, eftersom man saknar handledning. Det är svårt att lära sig 
dansa helt på egen hand, eftersom man inte ens vet säkert hur slutresultatet ska se ut. 
 
Tekniska hjälpmedel såsom mätinstrument, videoutrustning mm kan hjälpa eleven med att se 
hur resultatet av olika arbetssätt blir. Men sammantaget befinner man sig i en svår situation 
när man försöker lära sig helt på egen hand.  
 
 

10.4 Lärarledd träning 
 
Denna metod innebär att man tillsammans med en lärare tränar den praktiska färdigheten. 
Först görs en epistémisk genomgång av ingående praktiska moment så att eleven förstår vad 
som ska tränas. Sedan diskuteras utvecklandet av de signifikanta egenskaperna för varje 
moment. 
 
Under träningen kan läraren i realtid studera de egenskaper som eleven uppvisar i formandet 
av praktiska moment. Dessa egenskaper beskrivs och jämförs sedan med de optimala 
egenskaperna så att avståndet till den optimala kombinationen kan bedömas. Fortsatt träning 
inriktas sedan mot att träna enskilda egenskaper med syfte att minska det avståndet. 
 
Läraren kan, bättre än eleven, se när en viss egenskap inte längre lönar sig att förbättra, 
antingen därför att den stämmer väl överens med den optimala egenskapen eller därför att 
signifikansgraden hos egenskapen är låg. 
 
Det är ofta svårt att ange kvantitativa mått i form av talvärden på de olika egenskaperna. Inte 
desto mindre är det ändå möjligt för en lärare att förmedla till en elev att denne t ex bör 
förbättra sin balans utan att nämna några siffror. Förbättringen kan åskådliggöras genom 
exemplifiering (egen eller andras). På samma sätt kan en fotbollstränare konstatera att en av 
spelarna kan behöva förbättra sitt passningsspel utan att ange ett kvantitativt mått för det. Det 
viktiga är att tränaren kan visa på goda exempel av bra passningsspel. 
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Framförallt vid förändring av redan intränade moment har läraren en nyckelroll. En elev kan 
ha en kombination av praktiska egenskaper i ett moment som ger ett någorlunda gott 
genomförande. I vissa fall kan även rent felaktiga egenskaper ha utvecklats utan att eleven är 
medveten om det. En förbättring medför då att flera ingående egenskaper behöver förändras 
till en ny kombination. Det krävs en nära samverkan mellan lärare och elev för att en sådan 
förändring ska lyckas.  
 
Fördelarna med instruktörsledd träning är många. Man får en kunnig yttre betraktare som kan 
medverka i träningen av olika egenskaper i varje praktiskt moment. Framförallt kan en 
detaljerad slipning av egenskaper göras om läraren kan medverka i realtid när träningen sker. 
Sammantaget är detta en metod som har goda möjligheter till framgång i utvecklandet av 
praktisk färdighet. 
 
 

11. Repetition 
 
Författaren Tony Buzan skrev redan på 1980-talet böcker om minnet och minnestekniker ([9] 
sid. 52 f, [10] sid 67 f). Han menar att ”man ska ha ett repetitionsprogram med 
repetitionstillfällen varje gång som minnet börjar svika”. Första repetitionen ska då ske en 
kort tid efter första inlärningstillfället (ca 10 min). Då bevaras minnet av det inlärda ca ett 
dygn, då man bör ta nästa repetition. Därefter bevaras minnet av det inlärda upp till en vecka 
o s v. Poängen är att minnet tränas bättre om man repeterar vid den tidpunkt då minnet av det 
inlärda börjar försvagas. Man får anstränga sig lite för att komma ihåg och detta stärker 
minnet. 
 
Man märker ganska väl på sig själv att mental styrka och uthållighet bäst tränas på samma sätt 
som man tränar fysisk styrka och uthållighet. Det bästa resultatet får man om man varvar 
arbete med vila i lämpliga proportioner. Vid löp- och styrketräning är det ett betydligt 
snabbare sätt att öka sin kondition och styrka på, jämfört med att jogga en längre tid utan vila. 
Dessutom kan man uppnå mycket högre nivåer av styrka och uthållighet om man tränar enligt 
konceptet arbete – vila. Detsamma gäller den mentala styrkan och uthålligheten.  
 
Läraren bör informera eleverna om ovanstående och få dem att träna sin mentala närvaro när 
de arbetar med praktiska moment. Vid exempelvis lödning är det bättre att göra några 
lödningar för att sedan stanna upp, analysera och reflektera över resultatet och förbereda nästa 
lödningar, än att bara sitta och löda hela tiden. Det sistnämnda leder ganska snart till mental 
trötthet, varvid träningseffekten går förlorad. 
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12 Diskussion 
 
Praktisk färdighet har ett inslag av oåtkomlighet i sig. Den benämns ibland som ”tyst 
kunskap” eller som kunskap som inte kan beskrivas med regler utan måste läras in genom 
deltagande i en gemenskap där disciplinen utövas. 
 
I detta dokument har praktisk färdighet och dess träning belysts utifrån ett tekniskt perspektiv. 
Genom att analysera den praktiska disciplinens beståndsdelar blir det möjligt att se hur en 
färdighet ska kunna tränas upp. Både läraren och eleven kan tillsammans studera hur den 
sistnämndes mål i disciplinen ska kunna nås. Elevens utveckling i olika ingående moment och 
egenskaper kan gås igenom i detalj och därmed formas till en önskad färdighet.   
 
Vidare kan olika träningsmetoder diskuteras och bedömas med avseende på deras förmåga att 
komma i närheten av en optimal kombination. 
 
En elevs utvecklingsnivå med avseende på uppnådda egenskaper kan jämföras med den 
optimala kombinationen för att därigenom kunna fastställa hur den fortsatta träningen ska ske. 
Det ger en effektiv träning samt en snabb utveckling mot en god praktisk färdighet. 
 
Exemplifieringen med mjuklödning och dans visar att utbildning inom dessa discipliner kan 
ske på ett tydligt och konkret sätt. Både lärare och elev kan medvetandegöras om att den 
praktiska färdigheten ska utvecklas så att en optimal kombination av egenskaper för varje 
moment ska eftersträvas. Den praktiska färdigheten behöver därför inte längre vara ”tyst” och 
oåtkomlig för analys, åtminstone inte i det första skedet av utbildningen. 
 
Det tekniska perspektivet ger vägledning i hur träning i en praktisk disciplin bör utformas. 
Åtminstone i början av träningen handlar det mest om att tillägna sig de rätta handlagen, att i 
grunden göra rätt. I senare skeden av träningen tillkommer andra synsätt, såsom känsla, 
omdöme, att nå fram till en förtrogenhet i disciplinen mm som påverkar vad som anses vara 
en god praktisk färdighet. Hur praktisk träning ska utformas utifrån de aspekterna tas inte upp 
här. Det kräver en annan typ av synsätt för att kunna klargöras och beskrivas. 
 
Eftersom det tekniska synsättet är ett av flera måste man vara försiktig med dess 
tillämpbarhet. För yrken där det krävs en utstrålning i det man gör, där kroppsspråket är en 
stor del av färdigheten, där det sker en kommunikation med omgivningen genom det 
kroppsliga uttryckssättet, där rentav intuitionen betyder mycket, där räcker enbart det tekniska 
perspektivet inte till. 
 
En intressant fortsättning på detta arbete är hur långt fram i utvecklingen av den praktiska 
färdigheten som det ovan skrivna gäller för. Är det möjligt att även förtrogenhetskunskap kan 
förvärvas utifrån ett tekniskt perspektiv på praktisk färdighet? I annat fall, hur ska det 
bakomliggande perspektivet då se ut? Ska det vara fortsatt rent tekniskt eller kompletteras 
med något annat perspektiv? Vilka är de andra synsätten på praktisk färdighet som kan belysa 
hur den är uppbyggd? Vilken/vilka är de bästa metoderna för att tillägna sig förtrogenhet? 
 
En annan aspekt är hur den mänskliga hjärnan betraktar och behandlar teoretisk kunskap och 
praktisk färdighet. Hur ser de mentala processerna ut? Finns det verkligen separata 
avdelningar för teoretisk kunskap och praktisk färdighet, eller kan man finna gemensamma 
nämnare för dem båda? Detta har stor betydelse för hur båda kunskapsformerna kan utvecklas 
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på bästa sätt. Frågorna är många och ligger långt utanför detta arbete. Men de indikerar att det 
finns stort utrymme för fortsatt arbete inom detta område. 
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