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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning var att undersöka huruvida lärare upplevde att elevers 

koncentrationsförmåga förbättrades vid teoretiska genomgångar om de samtidigt fick ägna sig 

åt en enkel aktivitet i form av handarbete. Först genomfördes en mindre intervju med 

respondenterna, två lärare, kring nuläget vid teoretiska genomgångar. Deras elever erbjöds 

därefter möjligheten till nåltovning under alla teoretiska genomgångar under en 

fyraveckorsperiod. Respondenterna observerade och förde anteckningar över antal deltagare 

samt hur deras koncentrationsnivå påverkades under genomgångarna. Observationerna följdes 

upp med ytterligare en intervju med respondenterna. Fokus för denna var deras upplevelser 

och reflektioner kring hantverk som fokuserande sysselsättning vid teoretiska genomgångar.  

Resultatet visade att nåltovning kan fungera som hjälp med koncentrationen för vissa elever, 

de kunde återkoppla utan problem. Studien visar även på att man inte bör begränsa sig till 

endas en slags sysselsättning för händerna. Alla elever var inte intresserade av nåltovning, 

någon annan form av fingerarbete hade eventuellt kunnat tilltala dem mer.  
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1 Inledning 
Frågan om slöjdämnets vara eller inte vara har varit omdiskuterat i media de senaste åren. 

Morgon i P4 Kronoberg (2009) skapade rikstäckande debatt med ett program som bland annat 

tog upp frågan huruvida slöjd borde vara ett skolämne och om det verkligen gav eleverna 

något. Roland Wahlstén (2017, s. 61) påtalar att mycket av kritiken som riktats mot 

slöjdämnet handlar om att människor inte ser relevansen med ämnet. Det är min övertygelse 

att slöjden har sin plats inom skolan, det kan dock gynna ämnet att fundera över vilken roll 

den har. Genom slöjden får eleverna, förutom att lära sig ett hantverk, praktisera både tålamod 

och problemlösning. Eleverna får både ta del av hantverksteknik och olika etiska och 

kulturella uttrycksformer. Vissa av de praktiska förmågorna detta kräver skulle kunna övas 

upp på annan plats än i slöjdsalen.  

 

I en forskningsrapport av Wahlstén (2017) undersöktes utvecklingen av svenska slöjden. 

Integration av slöjden i teoretiska ämnen kan vara ett sätt till utveckling för så väl skolan som 

för eleven och dennes förmåga att se samband mellan de olika ämnena.  

 
Kunskapskvaliteterna måste överbryggas innan slöjdämnet kan bli en 

uppmärksammad resurs i skolan. Samtidigt visar Utvärderingen NU-03 att 

slöjd hör till ett av de populäraste ämnen i den svenska skolan, enligt 

eleverna. (Wahlstén, 2017:61–62) 

 

I en artikel i Metro (Borgert, 2016) intervjuades 20 elever och lärare om vad de ansåg vara de 

största problemen i skolan idag. Många av svaren vittnar om resurs- och tidsbrist, vilket 

drabbar de elever som har svårigheter med koncentrationen; sitta still och lyssna under längre 

tid kan ofta vara svårt för dessa elever. För att kunna koncentrera sig innebär det att lyssna på 

det som sägs och att ta in det. Detta beskrivs i boken Barn med koncentrationssvårigheter: 

 
För att kunna koncentrera sig på en uppgift måste man kunna: 

- rikta sin perception, sina tankar, sina känslor mot uppgiften 

- utesluta ovidkommande stimuli 

- komma igång med, hålla fast vid och avsluta uppgiften. 

 (Kadesjö, 1993) 

 

I en minnesstudie från University of Plymouth (Andrade, 2010) nås slutsatsen att kluddande 

med penna och papper stödjer koncentrationsförmågan. Vidare har även Richard A. P. Roche 

et al. (2007) visat på sekundära aktiviteters positiva effekt vad gällde uppmärksamhets- och 

koncentrationsförmåga. Boken Barn med uppmärksamhetsstörning beskriver även barns 

motoriska oro med att ”mycket motoriskt oroliga barn har nytta av en enkel ’plocksak’ som 

kan hjälpa dem hålla händer och fingrar sysselsatta och därmed underlätta koncentrationen” 

(Juul, 2005, s. 29). Att låta elever ha något att göra med händerna samtidigt som de lyssnar till 

teoretiska genomgångar skulle således kunna vara en underlättande och fokuserande faktor. 

Vid utnyttjande av handarbete för detta ändamål är det dock viktigt att det är enkelt och 

metodiskt, för att inte ta fokus från lärarens genomgång. 

1.1 Bakgrund 

Jag arbetar som textillärare på en liten resursskola med årskurs 7–9. Vi är en liten skola med 

ca 27 elever varav de flesta bor på behandlingshem och har ofta varit frånvarande från 

undervisningen, en del så lång tid som ett år, och de har många gånger koncentrations-

svårigheter och stora kunskapsluckor. De flesta eleverna har olika diagnoser, däribland 
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ADHD, autismspektra, trotssyndrom och språkstörning. Dessa diagnoser har ett flertal 

gemensamma nämnare. Däribland vad som omnämns av Socialstyrelsen i Barn som utmanar 

(2010, s. 15): ”beteende som hindrar lärande och undervisning, som att inte kunna 

koncentrera sig samt att vara lättdistraherad, rastlös, motoriskt orolig och stökig”.  

 

Grupperna jag undervisar är små, en till två elever. Mina erfarenheter av eleverna står dock 

ofta i motsats till mina kollegors. De upplever att en stor del av eleverna har svårigheter att 

koncentrera sig på teoretiska genomgångar, en problematik jag inte känner igen från 

textilslöjden. På mina lektioner utför eleverna ofta handarbete samtidigt som de exempelvis 

tittar på en teoretiskfilm, efteråt kan de besvara återkopplande frågor. Med anledning av detta 

började jag fundera över handarbetets effekt på koncentrationsförmågan. Ökade den upplevda 

förmåga till koncentration hos eleverna som en följd av handarbetet, eller var det andra 

faktorer som orsakade den skillnad jag uppfattade. Tore Duvner (1998) påtalar att det kan 

ligga annat bakom koncentrationssvårigheter än vad som innefattas i en diagnos. Det kan till 

exempel röra sig om oroliga hemförhållanden eller ängslan för skolförhållanden. 

Anpassningar som är ämnade för elever med särskilda diagnoser funderar i många fall även 

för elever utan uttalad diagnos. Britt-Inger Olsson och Kurt Olsson (2013, s. 11) menar att 

man ofta befinner sig i ”ett individorienterat bristperspektiv, eftersom dessa diagnoser utgår 

från att det enskilda barnet eller den enskilda eleven som är bärare av problematiken”.  

 

Mot bakgrund av detta kommer fokuset i denna studie ligga på den enskilda elevens 

svårigheter, och inte på generella anpassningar utifrån en särskild diagnos. Detta innebär att 

jag kommer använda mig av ett lösningsfokuserat perspektiv som Olsson och Olsson (2013, s. 

16) beskriver som ”att försöka bygga en helhetslösning med utgångspunkt i de situationer som 

fungerar bra”. 

1.1.1 Styrdokument 

Skolverket (2019) skriver att elever har rätt att nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling, men vissa elever behöver ytterligare stöd och extra anpassningar än 

andra.  

 

Enligt skollagen (2010:800) 10 kap 2§ ska grundskolan ”ge eleverna kunskaper och värden 

och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa”. Elever, oavsett svårigheter, ska således 

ges de förutsättningar de behöver för att kunna tillgodogöra sig sin skolgång. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida lärare upplever att elevers 

koncentrationsförmåga förbättras vid auditiva undervisningsinslag om de samtidigt ägnar sig 

åt en sekundär aktivitet i form av handarbete. För denna studie har nåltovning valts ut som 

hantverksaktivitet, då den är enkel och repetitiv. 

 

Syftet uppnås genom att besvara följande frågeställning:   

• Erfar lärare att nåltovning som sekundär aktivitet har en positiv effekt på elevers 

uppmärksamhet vid teoretiska genomgångar, och i så fall på vilket sätt? 

 

Frågeställningen kommer att undersökas genom intervjuer med verksamma lärare. Lärarna 

ombeds också genomföra klassrumsobservationer för att dokumentera effekterna på de 

deltagande elevernas koncentrationsnivå.   
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2 Tidigare forskning 
Både Nancy E. Perry, Julianne C. Turner och Debra K. Meyer (2006) och Jan Håkansson och 

Daniel Sundberg (2012) lyfter i sina respektive studier vikten av motivation i klassrummet. 

Håkansson och Sundberg omnämner specifikt motivation hos elever med 

koncentrationssvårigheter som något som behöver förstärkas:  

 
…visat på starka belägg för kopplingar mellan motivation och: 

1. tydligt kommunicerade förväntningar, 

2. fokus på motiverande, konstruktiva budskap om framgång och 

misslyckanden från lärare till elev, 

3. informativ återkoppling mellan lärare och elever, men också mellan 

elever, 

4. positivt, uppmuntrande klimat, 

5. modellering och användning av effektiva strategier från lärarens sida. 

(Håkansson & Sundberg, 2012:146) 

 

Lisbeth Iglum Rønhovde (2006, s. 220) beskriver i boken Om de bara kunde skärpa sig! att 

elever med koncentrationssvårigheter har svårt att både urskilja och fokusera på det som är 

viktigt. Hon påtalar även att eleverna kan finna det ansträngande att hålla fokus under en 

längre tidsperiod samt att de har svårt att omsätta teoretiska kunskaper till praktik och 

sammankoppla dessa med kunskap de haft sedan tidigare. Kunskapsinhämtningen innebär 

således en större kognitiv utmaning för dessa elever, vilket påverkar deras motivation och 

självkänsla. I boken Pedagogiska strategier gör Christina Axengrip och Jens Axengrip (2004) 

gällande att elever som genomgått många misslyckanden behöver hjälp att fokusera på det 

som är positivt och få beröm och uppmuntran för det som är bra för att deras självkänsla ska 

kunna växa igen. 

 

Enligt Karen Wilson och James H. Korn (2007) har fler studier i universitetsmiljö indikerat att 

studenters uppmärksamhet ökar under en föreläsnings första tio minuter, för att sedan sjunka. 

De menar dock att dessa studier använder sig av observationer, och klassar beteenden så som 

att studenterna ser sig omkring i salen, kluddar eller gäspar som indikatorer på 

ouppmärksamhet. Vidare påtalar Wilson och Korn (2007) att denna typ av beteendeföränding 

kan bero på många olika saker. Det kan vara försök till bibehållande av sjunkande 

uppmärksamhet, reflektion kring föreläsningens innehåll, eller till och med en reaktion på 

obekväma stolar. 

 

I artikeln Everyday attention: Mind wandering and computer use during lectures hävdar dock 

Evan F. Risko et al. (2013) att sekundära aktiviteter kan ha en försämrande effekt på 

kunskapsinhämtandet. Deras studie visar på att datorförmedlade aktiviteter utan koppling till 

pågående föreläsning, exempelvis e-mail, övertog uppmärksamheten. Det påtalas dock att 

studenterna i studien återgick till normalnivåer av ouppmärksamhet vid frånvaron av dessa 

stimuli; det kan eventuellt vara kopplat till individens studieengagemang. 

 

Jonathan Smallwood och Jonathan W. Schooler (2013) menar i sin artikel The Restless Mind 

att när majoriteten av kognitiva processer inte tas i anspråk av en uppgift är det lätt att 

tankarna börja vandra. Låga uppgiftskrav ger dock goda möjligheter att övervaka sin egen 

uppgiftsmedvetenhet, vandrande tankar till trots. Höga uppgiftskrav lämnar få kognitiva 

processer lediga, och mental kapacitet för tankar att vandra finns inte. De påtalar att uppgifter 

med en måttlig kravnivå inte upptar nog kognitiva processer för att hindra att tankarna 
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vandrar, samtidigt som det blir svårt att övervaka sin egen uppgiftsmedvetenhet. Det uppstår 

en kognitiv konkurrenssituation. 

 

Vandrande tankar och dagdrömmeri är en vanligt förekommande distraktion. Jackie Andrades 

(2010) genomförde en studie där det visade sig att testpersoner som ägnade sig åt 

formskuggning samtidigt som de lyssnade till ett telefonsamtal också koncentrerade sig bättre 

och mindes mer av vad de hört än vad kontrollgruppen gjorde. Kluddande underlättade 

koncentration och hade en positiv effekt på individens förmåga att minnas det den lyssnat till. 

Andra studier har kunnat påvisa samma effekt, samt att det stärker individens minnes-

hämtningsförmåga genom igenkänning, även om det inte har någon påvisbar effekt på 

minneshämtning genom återkallning. Effektiviteten i dessa minnen påverkas inte av mängden 

kluddande (Singh & Kashyap, 2015).  

 

Andrade (2010) menar att kluddande är autonomt och repetitivt, varför det kräver minimalt 

med kognitiva resurser. Vidare påtalar hon att det kan finns fler orsaker till varför kluddande 

hjälper koncentration och minnesförmågan. En av dessa orsaker är att kluddande kan 

stabilisera nivåerna av arousal, hjärnas reaktion på inre eller yttre stimuli, hålla individen 

vaken eller minska tristess. Precis som Smallwood och Schooler (2013) anser Andrade (2010) 

även att det kan även röra sig om ett reducerande av utrymmet för dagdrömmar genom att öka 

mängden kognitiva resurser som krävs för att genomföra de aktuella uppgifterna. Hon 

specificerar dock detta ytterligare, och menar att kluddande utöver en ökande kognitiv 

belastning innebär att arbetsminnet aktiveras. Det räcker med mindre arbetsminnes-

belastningar för att reducera dagdrömmeri, utan att den primära uppgiften påverkas negativt. 

Kluddande är en visuospatial förmåga, och som sådan bör den inte konkurrera om samma 

auditiva resurser som lyssnande till ett telefonsamtal eller en föreläsning (Andrade, 2010). 

 

Roche et al. (2007) påvisade en positiv effekt på inlärning vid användande av sekundära 

arbetsuppgifter som gav visumotorisk stimuli. I sin doktorsavhandling beskriver dock Eric 

Sigurdson (2014) bland annat en flicka som han kallar såg-Fatima. Hon hade först svårt med 

att såga, kände sig uttittad och obekväm, men efterföljande lektion släppte det och hon kunde 

gå in i sig själv och stänga ute omvärlden. Roche et al. (2007) påtalar sekundära aktiviteter 

kan ha en försämrande effekt på den primära uppgiften, när denna har en högre grad av 

komplexitet. Detta korrelerar med Smallwood och Schoolers (2013) slutsatser rörande de 

kognitiva processerna vid dagdrömmeri. 
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3 Metod 
Denna studie grundar sig på halvstrukturerad kvalitativ intervju som Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann (2014, s. 41) beskriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun. Detta innebär 

att det på förhand upprättats ett formulär med frågor för intervjupersonerna att besvara. 

Ordningsföljden på frågorna kunde dock komma att anpassas under intervjuernas gång, för att 

ge utrymme åt samtalet och respondentens reflektioner. Intervjuprocessen följde de sju 

stadierna som nämns av Kvale och Brinkmann (2014, ss. 144-145): 

 

• Tematisering 

• Planering 

• Intervju 

• Utskrift 

• Analys 

• Verifiering 

• Rapportering 

 

En likartad beskrivning finnar man i Monica Dalens (2015, s. 31) bok Intervju som metod: 

 

• val av tema och utformning av problemformulering 

• val av informanter 

• utarbetande av en intervjuguide 

• ansökan om tillstånd 

• genomförande av intervjuerna 

• kodning, organisering och bearbetning av det insamlade materialet 

• tolkning och analys av intervjumaterialet 

• redovisning av de viktigaste resultaten i ljuset av aktuell och relevant teori. 

 

Fokus för studien har varit att se huruvida lärare upplevde att elevers koncentrationsförmåga 

förbättrades vid teoretiska genomgångar om de samtidigt fick ägna sig åt en enkel aktivitet i 

form av handarbete. Kvale och Brinkmann (2014, s. 48) påtalar att genom användandet av 

öppna frågor kommer forskningsämnet i fokus, det gav i det här fallet respondenterna chansen 

att ge sin syn på vad som kunde vara viktigt i undersökningsområdet. Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 55) påtalar även att under en forskningsintervju ses vanligen den intervjuade som en 

informant och inte en motståndare. Respondenterna kunde därför anses vara de som sitter inne 

på viktig information och upplevelser. 

3.1 Urval 

Vid urvalet utgick jag från min egen arbetsplats. Två lärare på skolan uttryckte intresse av att 

delta i studien. Lärarna undervisar i de samhällsorienterande ämnena respektive engelska. 

Urvalet täckte således in fem olika ämnen som alla har återkommande teoretiska 

genomgångar. De både deltagande lärarna förklarade syftet med studien för sina elever, varpå 

eleverna själva avgjorde om de önskade delta. Detta begränsade urvalet något, men då även 

jag undervisar dessa elever ville jag undvika att eleverna uppfattade studien som ett moment i 

deras ordinarie slöjdundervisning.  

3.2 Datainsamlingsmetod  

I studien gjordes två separata halvstrukturerade intervjuer med respektive respondent, således 

var det sammanlagt fyra intervjuer som genomfördes. De första två intervjuerna redogjorde 
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för det aktuella läget, den följdes sedan upp med en praktisk studie, under vilken nåltovning 

användes som sekundär uppgift. Det är en enkel metod som är repetitiv och som snabbt kan 

automatiseras, inte helt olikt kluddande (se bilaga 3). Observationerna utfördes av 

respondenterna själva för att undvika att eleverna upplevde studien som betygsgrundande i 

textilslöjden och att de därmed även skulle känna sig pressade att delta. Under lektions-

tillfällena förde respondenterna anteckningar utifrån en förberedd observationsguide (se 

bilaga 2). För att få en uppfattning om elevernas uppmärksamhet ställde de kunskaps-

kontrollerande frågor under genomgångarna, antingen fritt ställda till hela gruppen eller 

riktade till enskilda elever. Detta sätt att kontrollera vad elever har uppfattat av genomgången 

var ett enkelt sätt att kunna få en snabb överblick på om eleverna har förstått vad 

respondenten förmedlat. Den praktiska delen av studien följdes upp med en andra intervju 

som med fokus på respondenternas upplevelser och observationer. Intervjuerna följde ett 

förberett frågeformulär (se bilaga 1).  

3.3 Dataanalysmetod  

I analysen tolkades det insamlade materialet reflexivt, så som det beskrivs i Mats Alvesson 

och Kaj Sköldbergs (1994) bok Tolkning och reflektion. Detta innebär bland annat att det inte 

finnas några självklara regler, det är forskarens omdöme som är viktigt.  

 

Intervjuerna transkriberades och lästes igenom för att erhålla ett allmänt intryck. Därefter 

tolkades texten flera gånger för att se om det förekom några nya infallsvinklar. 

Observationsguiden strukturerades i tabellform för att ge en så kvantifierad överblick som 

möjligt samt som visualiserande av respondenternas upplevelse av nåltovningens effekter i 

klassrummet. 

3.4 Genomförande 

Inledningsvis genomfördes en mindre enskild intervju med respektive respondent kring 

nuläget vid teoretiska genomgångar. Frågeställningarna fokuserade på deras upplevda 

situation i klassrummet och om elevernas beteende. Därefter introducerades respondenterna i 

nåltovning, de förklarade i sin tur för de deltagande eleverna hur hantverket utövas.  

 

Eleverna erbjöds möjligheten till nåltovning under alla teoretiska genomgångar under en 

fyraveckorsperiod. Tovningen utfördes genom att eleverna pickade ned ull med en speciell nål 

i en formbar skumgummibit. Det är ett metodiskt handarbete som i regel inte kräver någon 

omfattande tankeverksamhet vid utövning. Respondenterna observerade och förde 

anteckningar över antal deltagare samt hur de upplevde att de deltagande elevernas 

koncentrationsnivå påverkades av nåltovning som sidoaktivitet under teoretiska genomgångar.  

 

Efter att studiens praktiska del avslutats samlades respondenternas anteckningar in. Därefter 

följde ytterligare en enskild intervju med respondenterna. Denna gång låg fokus på deras 

upplevelser och reflektioner kring hantverk som fokuserande sysselsättning vid teoretiska 

genomgångar. 

 

Intervjuerna transkriberades och analyserades, för att sedan sammanställas och struktureras 

med observationsunderlaget från den praktiska studien. Materialet lästes därefter igenom 

upprepade gånger med främsta fokus på antalet deltagande elever samt vilken påverkan 

respondenterna upplevt att handarbetet haft på elevernas koncentrationsförmåga.  
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3.5 Etiska överväganden 

Då detta är en kvalitativ undersökning är det viktigt att både respondenterna och de 

deltagande eleverna inte riskerar negativa konsekvenser till följd av sitt deltagande. Detta 

innebär bland annat att visst material från intervjuer och observationer kan komma att 

utelämnas från resultatet. Det innebär också att deltagande varit informerat, frivilligt och 

anonymt. Vid händelse av att informationen kan användas för att härleda respondenternas 

identitet har dessa först fått godkänna publiceringen. 

 

Efter noggrant övervägande beslutade jag mig för att urvalet av deltagande elever inte skulle 

bestämmas av mig, detta för att jag undervisar fler av dem i textilslöjd. Det skulle kunna 

resultera i en sned maktfördelning och eleverna skulle kunna tro att de måste delta för att få 

betyg i textilslöjd. Därför valde jag även att avstå från att medverka under observationerna.  

Jag kom överens med de deltagande lärarna att de skulle erbjuda eleverna möjligheten till 

fingerarbete om de ville.  

 

Då de deltagande lärarna är kollegor till mig var det viktigt att intervjuerna inte blev 

informella samtal. Jag som intervjuare måste styra samtalet. Kvale och Brinkmann (2014, s. 

52) påtalar vikten av detta i en punktlista: 

 

• Intervjun är förenad med en asymmetrisk maktrelation. Forskningsintervjun är 

inget öppet vardagligt samtal mellan jämbördiga parter… 

• Intervjun är en enkelriktad dialog… 

• Intervjun är en instrumentell dialog… 

• Intervjun kan vara en manipulativ dialog… 

• Intervjuaren har ett tolkningsmonopol… 

 

Detta innebar att jag och den aktuella respondenten satt i avskildhet vid intervjutillfället. Vi 

satt mitt emot varandra och jag hade anteckningar, frågeformulär och mobil för inspelning 

framför mig. Samtalet leddes av mig genom att jag ställde frågor, lyssnade till svar och följde 

upp med eventuella följdfrågor för att tydliggöra svaren.  

3.6 Metoddiskussion 

Jag ansåg att de halvstrukturerade kvalitativa intervjuerna var den form som var bäst lämpad 

för denna studie, då den baseras på respondenternas upplevelser i klassrummet. Formen tillät 

även respondenterna att förklara vad de observerade under den praktiska delen av studien och 

deras upplevelse av dess påverkan på de deltagande elevernas koncentration. 

 

Den praktiska delen av studien skulle dock kunnat utföras under en längre tidsperiod. Studien 

skulle då med fördel även kunnat innefatta en förstudie, för att ge underlag för en mer 

empirisk undersökning av effekterna av nåltovning som sekundär aktivitet. En längre 

tidsperiod skulle även minimerat påverkan på resultatet till följd av det initiala 

inlärningsmoment som finns trots att nåltovning är en enkel och metodisk teknik. Det skulle 

även möjliggjort för ett större elevunderlag för observation. 

 

Resultatet har till viss del påverkats av att det under studiens tidsperiod var många elever 

frånvarande av varierande orsaker. 
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3.6.1 Validitet 

Det finns både intern och extern validitet. Den första typen uppnås om en studie undersöker 

vad den faktiskt utger sig för att undersöka, den senare typen uppnås om resultatet är 

generaliserbart. För att stärka validiteten beskrivs insamlingen och analysen av data, urvalet, 

genomförandet samt lyft etiska aspekter kopplade till undersökningen i metodkapitlet. 

 

De källor som används för studien har utgjorts av vetenskapliga artiklar och studier, litteratur 

samt empiri i form av intervjuer och observationer. Respondenterna har fått ta del av resultatet 

för att ha möjlighet att påtala eventuella uppgifter som missuppfattats under intervjuerna.  

 

Om eleverna kunde svara på respondenternas frågor ansågs de ha uppfattat och tagit till sig 

den delgivna informationen. Detta hade kunnat styrkas ytterligare genom att kontrollera 

informationsupptaget med ett frågeformulär, till alla elever, för att sedan göra en jämförelse 

mellan de som nåltovade och de som inte gjorde det. Det kan dock vara missvisande då vissa 

elever behöver bearbeta det de lyssnat till under genomgången innan det går att säga att de 

faktiskt har uppfattat vad som har sagts. 

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att det ska vara möjligt att upprepa undersökningen och få samma resultat.  

Denna studie har genomförts strukturerat, för att stärka reliabiliteten finns intervju- och 

observationsguider bifogade som bilagor. Intervjuer är dock svåra att duplicera då många 

faktorer avgör hur respondenter svarar på ställda frågor, exempelvis tolkning eller relation till 

intervjuaren. Något som i sin tur kan leda till olika resultat. Det föreligger även en risk att 

respondenternas svar påverkats av att vi är kollegor. 
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4 Resultat  

4.1 Inledande intervju 

De både respondenterna benämns som respondent A och respondent B. Respondent A 

undervisar i engelska och respondent B undervisar i geografi, samhällskunskap, historia och 

religion. Frågorna ställdes i enskilda intervjuer, (se bilaga 1), så det blev sammanlagt fyra 

intervjuer. 

 

Båda respondenterna påtalade att flera av de gemensamma eleverna har svårigheter med 

koncentrationen. Respondenterna upplever att eleverna har svårt att bibehålla fokus och glida 

in i sina egna tankar. Istället för att lyssna börjar de till exempel att snurra runt på stolen eller 

plocka på saker.  

 

Intervjuare: Finns det många elever som har svårt att sitta stilla vid en 

genomgång vid dig? 

 

Respondent A: Inte så många genomgångar än men ser tendenser för flera 

elever. Snurra på stolen, pilla med grejer. 

 

Respondent B: Väldigt olika. Vi har elever som har svårt att sitta still. 

Kanske inte bara att sitta still utan att de har svårt att hålla fokus. De kan 

sitta still men det börjar med att de sneglar ut i fönstret. Det börjar tittas ner 

i golvet. Man tappar fokus. Det ger sig uttryck på olika sätt. En del får svårt 

att sitta still, andra sitter och glider in i sin egen ”bubbla”, och det syns att 

man glider iväg. Och om man frågar något rätt ut i klassen och att dom hör 

övriga elever svarar är det som att ”va?”, nu missar jag något. Så vi har 

elever som har svårt att koncentrera sig. Och under genomgången blir det 

speciellt. Då blir de tvungna att hålla fokus under hela tiden man pratar och 

det kan bli jobbigt för dem. Så läser de själva och svara på frågor kan de 

sitta en minut och samla tankarna om de känner sig trötta. Men när jag 

pratar så pratar jag ju ganska frekvent och så gör man lite stopp och pratar 

med dem för att se om de har förstått. Och det är oftast då man snappar upp 

att det är någon som har fantiserat iväg på något annat. 

 

Respondenterna uppger att de så långt det går försöker hålla korta och noggrant planerade 

genomgångar där de fokuserar på en sak i taget. Respondent B använder sig ibland av papper 

och penna som hjälpmedel; fler elever fokuserar bättre när de får anteckna eller rita samtidigt 

som de lyssnar.  

 

Intervjuare: Vad brukar du göra åt det? 

 

Respondent A: Försöker att ha så korta genomgångar som möjligt. Korta 

instruktioner som är strukturerade. Gärna få, med eleverna så de får 

aktiveras vid själva genomgångarna för att få deras uppmärksamhet och inte 

hålla på med annat. Sen är det ibland att man måste säga till ”Nu får ni 

lyssna på mig”. 

 

Respondent B: Planerar när jag har genomgång och med vilka. Ska jag ta det 

på tavlan eller ritprata. Men tar jag det på tavlan som det händer väldigt 

frekvent att man behöver då brukar de få papper och penna. Vissa tar 
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anteckningar men andra behöver det för att bara rita, slappna av, sysselsätta 

händerna medan de lyssnar. 

 

Båda respondenterna upplever att deras metoder kan fungera, det beror dock mycket på de 

individuella eleverna och gruppdynamiken. De var båda överens om att det ofta är 

tålamodskrävande. Respondent A ansåg att det bästa var att ha en kort teoretisk genomgång 

där eleverna har möjlighet att nåltova, för att sedan jobba med ämnesuppgifter. Det vill säga 

att låta eleverna växelvis arbeta med teori och praktik inom det aktuella ämnet istället för att 

ha för långa genomgångar. 

 

Intervjuare: Fungerar det bra? 

 

Respondent A: Ja, nyckeln är att ha korta koncisa med ett enkelt moment. 

Ha en kort genomgång, sen får de jobba och ha en genomgång igen. Än att 

ta flera saker på en gång. Det fungerar bäst. 

 

Respondent B: Väldigt olika, beroende på vilka elever. Vissa elever grejar 

det jättebra. Det blir som ett hjälpmedel för dem att sysselsätta sig men för 

andra fungerar det inte alls för att då tar det för mycket focus, Så elever som 

har, som fastnar i uppgifter får papper och penna kan det bli att ritande tar 

över, man måste sudda för där blev det fel. Inte det här kladdet som gör att 

man gör något mekaniskt utan man går in i målningen så att det är väldigt 

olika. 

4.2 Observation 

Då den aktuella skolan jobbar med små studiegrupper snarare än fasta klasser så varierade 

antal deltagande elever mellan tre och fem vid varje lektion. Elevsammansättningen i 

grupperna varierar och några elever nåltovade under fler lektioner. Totalt deltog sju elever i 

studien, och i snitt nåltovade de under två lektioner vardera. 

 

De fyra första lektionerna var det tre elever i grupperna. 

Lektion fem till sex var det fyra elever i grupperna och den 

sjunde lektionen var det fem elever i gruppen. De tre första 

lektionerna hölls av respondenten A. De återstående fyra 

lektionerna hölls av respondenten B. Det var totalt 25 elever 

närvarande på dessa lektioner. På grund av de varierande 

gruppsammansättningarna kan dock enskilda elever varit 

med på fler av dessa lektioner, varför det totala antalet 

närvarande elever inte motsvarar det totala antalet individer 

som närvarade vid lektionstillfällena.  

 

Tabell 1 ger en översikt av antal närvarande och antal 

nåltovande elever per lektionstillfälle. Tabell 2 redogör för den erfarna effekten på elevernas 

koncentration enligt noteringarna i observationsguiden (se bilaga 2). På så sätt ges en 

övergripande bild över hur respondenterna upplevde att det fungerade på lektioner där elever 

ägnade sig åt nåltovning för att öka koncentrationen. Under de lektioner där nåltovning 

erbjöds upplevde respondenterna att de deltagande eleverna kunde återge vad som sagt i 

genomgångar i högre utsträckning än vanligtvis. Graden av koncentration kunde dock variera 

mellan lektioner och för en av eleverna gav nåltovningen inte lika hög grad av koncentration 

som för de andra eleverna. För en elev hade handarbetet inte någon påtaglig effekt alls. 

 

Antal 
elever 

Elever som 
nåltovade 

Lektion 1 3 2 
Lektion 2 3 2 
Lektion 3 3 1 
Lektion 4 3 3 
Lektion 5 4 1 
Lektion 6 4 2 
Lektion 7 5 3 

Tabell 1: Antal närvarande och antal  
nåltovande elever. 
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Lektion 1 
(engelska) 

Lektion 2 
(engelska) 

Lektion 3 
(engelska) 

Lektion 4 
(samhäll) 

Lektion 5 
(samhäll) 

Lektion 6 
(religion) 

Lektion 7 
(samhäll) 

Elev 1               

Elev 2               

Elev 3               

Elev 4               

Elev 5               

Elev 6               

Elev 7               
Tabell 2: Respondenternas upplevelse av effekten på de nåltovande eleverna. 

 Nåltovningen gav god effekt på elevens koncentration. 

 Nåltovningen gav viss effekt på elevens koncentration. 

 Nåltovningen gav ingen effekt på elevens koncentration. 

4.3 Avslutande intervju 

Det var inte många elever som valde att nåltova. Det var sammanlagt fjorton av tjugofem 

möjliga nåltovningstillfällen under sju lektioner som nyttjades. För de elever som deltog 

fungerade det dock bra för den större andelen.  

 

Intervjuare: Var det många elever som prövade på nåltovning? 

 

Respondent A: Nej, jag hade två elever som provade på det hos mig. Erbjöd 

till flera men det var två som ville prova. 

 

Respondent B: Nja, vi har haft lite med elever, väldigt många som har varit 

frånvarande. Så vi har haft lite med elever på skolan så det har inte blivit ett 

jättestort antal som har provat. Sen har jag också valt att inte prova med 

vissa på grund av att de innan har vissa svårigheter att koncentrera sig som 

det är. Att fokusera endast på sina uppgifter och de har många läs uppgifter 

för de är så de lär sig bäst. Men jag har fortfarande provat, i de 

samhällsorgenterande ämnena, geografi, samhällskunskap, historia och 

religion, har vi provat med, ska vi se, fem olika elever.  

 

För de elever som lätt svävar iväg i egna tankar var det en perfekt sysselsättning för händerna, 

de kunde koncentrera sig bättre på genomgångarna. Det fungerade dock även för andra elever, 

de kunde svara på frågor rörande genomgången medan de nåltovade även om de haft visuellt 

fokus på nåltovningen och inte på tavlan upplevde respondenterna. 

 

I de sju olika lektionstillfällena var det olika gruppsammansättningar av eleverna vilket gör att 

en del gruppsammansättningar inte var bra, där de blev mera intresserade av de andras 

nåltovning än att lyssna på genomgången respondenten höll. Några elever blev för 

koncentrerade på nåltovning och följaktligen missade de vad som pågick framme vid tavlan. 

 

Intervjuare: Fungerade det eller inte? 

 

Respondent A: Mm. För den ena eleven fungerade det väldigt bra tycker jag. 

Hen hade mycket lättare att koncentrera sig och kunde lyssna på det jag sa 

och svara på frågor samtidigt som hen höll på med händerna och jobbade 
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med nåltovningen. Den andra eleven hade mera fokus på nåltovningen än 

lektionsinnehållet i övrigt, så det fungerade inte men hen ville prova och 

absolut då fick hen prova men det fungerade inte alls. Hen provade i en 

lektion och så provade hen inte så mycket mer. 

 

Respondent B: Min allmänna uppfattning är faktiskt att det fungerar. Det 

beror lite på gruppsammansättningen så att de inte blir förintresserade av 

varandras nåltovning. Men är gruppen så att de bara bryr sig om sitt eget så 

tycker jag att det harvarit väldigt positivt resultat. För att jag har stämt av 

efteråt och pratat om det jag har tagit upp eller det som de har sett på film 

för att kolla av så att det faktiskt har gått in någonting, så att jag kan lyssna 

och arbeta samtidigt. För en elev så fungerade det inte alls och hen valde 

själv att lägga bort det för att kunna fokusera på filmen, ja alltså 

informationsfilmen istället.  

 

Intervjuare: Vad fungerade bäst? 

 

Respondent A: Det fungerade bra, när jag hade en genomgång på tavlan och 

ställde frågor till den eleven som nåltovade. Det fungerade bra för hen. Nu 

kunde hen sitta, hen satt ju och tittade på det hon gjorde, lite granna, 

samtidigt som hon tittade upp mellan varven och kollade vad jag skrev och 

så ställde jag frågor rakt ut eller direkt till hen så var hen hela tiden med och 

kunde svara så hen lyssnade ju bevisligen. Även om hen inte tittade på mig 

hela tiden så lyssnade hen på det jag sa väldigt bra, så det tyckte jag 

fungerade bra. 

 

Respondent B: Alltså, jag tyckte man märkte tydligt på, alltså vi känner våra 

elever så har man en viss aning vilka det kommer att fungera bra för. De 

som hade uttryckt sig att de tyckte det var lättare att läsa och ta till sig 

information på det sättet så tycker jag att det här sättet var bra för då hade de 

något annat att lägga fokus på för att då slipper de att sväva ut i tankar, det 

är vad jag tror. Det är när de läser och har sina frågor då är de själva, de ska 

koncentrera sig och när man ibland ska kolla en film eller lyssna på en 

genomgång och kolla på tavlan så kan det nog bli att de svävar iväg i sina 

tankar. Men jag tycker att när de hade nåltovningen framför sig så fick de 

det här fokuset på någonting annat samtidigt som de lyssnade. Så att det 

tycker jag var roligt att se och det tyckte jag fungerade bäst så att säga. Att 

se de eleverna som normalt sätt har svårt att lyssna på genomgångar och på 

film, så fungerade det bra för dem när de fick nåltova. 

 

Intervjuare: Vad fungerade inte? 

 

Respondent A: Hmm. För den eleven som det fungerade för tyckte jag att 

det fungerade bra över hela taget. För den elev som det inte fungerade för så 

var det nog kanske lite simultankapacitet som saknades. Då var det nog …. 

Ja simultanförmågan och att hen hade svårt att kunna fokusera på två saker 

samtidigt över huvud taget som gjorde det hela svårt. Sen kanske det var 

nytt och hen tyckte det var spännande att känna på materialet så det blev 

fokus att känna på det, jag vet inte. Men jag tror att det var med hennes 

problematik gjorde det svårt för henne att fokusera på att vara med på flera 
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områden. Första eleven som det fungerade bra för, där är det ADHD i 

största delen som är svårigheten och där fungerade det jättebra. På något sätt 

lyckades hen sätta focus så. Medan den andra eleven har autism, om det 

spelar någon roll, jag vet inte. Eller om det är personen i sig. 

 

Respondent B: Det var väl egentligen för de elever eller för den eleven som 

tyckte det blev för svårt att koncentrera sig på det han skulle göra. Så det är 

det enda som jag tyckte var sämre fungerande. Annars så tycker jag att det 

var bra. Jag fick ett bra intryck av det och jag kommer att fortsätta att testa 

det och använda mig av et vid vissa lektionstillfällen med vissa elever. 

 

Båda respondenterna uttryckte intresse över att fortsätta med nåltovning på sina lektioner. De 

upplevde att det hade en positiv inverkan på vissa elever och att det skulle kunna vara ett bra 

alternativ att erbjuda. Respondent B uttryckte att den fått inspiration och tänkte vidareutveckla 

konceptet att även innefatta färgläggning av färdiga mandalas. 

 

Intervjuare: Är det något du skulle tänka fortsätta med? 

 

Respondent A: Absolut, jag tror att det är klokt att erbjuda. När det fungerar, 

när man ser att det fungerar för de här eleverna som har svårt att koncentrera 

sig, som behöver något att pilla med. För att kunna fokusera på det man 

pratar om istället så tror jag att det kan vara ett alternativ likaväl som ha en 

stressboll eller vad som helst. Är de tillräckligt införstådda i vad de ska göra 

och kan hantera det på ett bra sätt så tycker jag absolut att de kan jobba med 

nåltovning likaväl som något annat verktyg. 

 

Respondent B: Jag kommer också att testa annat för att nåltovning inte 

intresserade alla, vissa som har textilslöjd har testat det och gör det där. 

Vissa tycker att det känns obehagligt med nålen, vi hade någon som stack 

sig i fingret, sådant händer, det var ingen större skada skedd. Men jag tänker 

med det här, att jag har sett att det ger resultat för många av eleverna så jag 

tänkte testa att de ska få rita eller färglägga. Jag tänker göra färdiga 

mandalas eller någonting liknande, jag lägger fram materialet så att de 

faktiskt får göra någonting annat för att utvärdera om det också fungerar. 

För det är ju ett bra substitut för nåltovning om man inte vill göra det eller 

behärskar att använda en nål. Så jag har fått idéer själv av den här idén. 
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4.4 Analys 

Resultatet visar på att nåltovning som sekundär uppgift i klassrummet som stöd för elevers 

koncentrationsförmåga vid teoretiska genomgångar kan fungera för en del elever. Båda 

respondenterna omnämner elevernas tendens till att börja göra annat vid längre genomgångar. 

Elever med koncentrationssvårigheter har svårt att urskilja vad som är viktigt då det kan vara 

ansträngande för dem att hålla fokus under en längre tidsperiod (Rønhovde, 2006, s. 220). 

Enligt Wilson och Korn (2007) har fler studier visat att det är vanligt att elevers 

uppmärksamhet minskar cirka tio minuter in i en föreläsning. De påtalar dock att detta kan 

bero på en mängd olika faktorer som dessa observationsstudier inte täcker in. Respondenterna 

i denna studie gav tydligt uttryck för att det är svårt för många elever att sitta stilla och lyssna 

längre stunder, vilket kan ge belägg för betydelsen av att hålla händerna sysselsatta med 

något, under ordnade former kan det således vara ett verktyg för att hjälpa elever med 

koncentrationen. Det gäller dock att arbeta strategiskt och hålla en jämvikt på 

svårighetsgraden på handarbetet så eleven inte misslyckas med sitt handarbete, då kan 

självförtroendet få en spricka och eleven tappa fokuset helt på den teoretiska genomgången 

för att eleven känner sig misslyckad (Axengrip & Axengrip, 2004). 

 

Respondent A upplevde att det gick jättebra för en av eleverna; koncentrationen blev påtagligt 

bättre när eleven utförde handarbetet under genomgångarna. Detta är ett resultat som går i 

linje med Andrades (2010) studie, där testpersoner som ägnade sig åt formskuggning 

samtidigt som de lyssnade till ett telefonsamtal också koncentrerade sig bättre och mindes mer 

av vad de hört än vad kontrollgruppen gjorde. En av de potentiella orsaker till detta som 

presenteras är att sådan typ av aktivitet minskar risken för dagdrömmande, vilka kan ta mer 

fokus från lyssnandet än vad en relativt automatiserad syssla behöver göra. Visuospatiala 

förmågor, så som kluddande och nåltovning, konkurrerar heller inte om samma kognitiva 

processer som de auditiva förmågorna, så som lyssnande (Andrade, 2010). Omfattningen av 

den sekundära uppgiften ska heller inte spela någon roll. Tulika Singh och Naveen Kashyap 

(2015) har påtalat att mängden kluddande inte påverkar koncentrationen eller minnet av vad 

som sagts. Detta kan dock inte styrkas av resultatet då inga sådana aspekter övervägts, men de 

deltagande eleverna nåltovade nödvändigtvis inte hela tiden under de teoretiska 

genomgångarna. I dessa fall var elevernas respons inte lika bra, det kan dock ha berott på låg 

motivationsgrad eller andra faktorer.  

 

Såväl denna studie som Andrades (2010) korrelerar med Smallwood och Schoolers (2013) 

teorier rörande dagdrömmar och kognitiva processer. De teoretiska genomgångarna kan 

påstås innebära en måttlig kravnivå för de deltagande eleverna, varför det är lätt hänt att de 

slutar lyssna. Respondent B uppfattade det som att eleverna med störst svårigheter för att 

lyssna och hålla sig koncentrerade under genomgångar och filmer lyckades bättre när de 

nåltovade. De fick fokusera på någonting annat samtidigt, fler kognitiva processer togs i 

anspråk och förhindrade att elevens tankar svävade iväg.  

 

Även Roche et al. (2007) resonerar kring de mekanismer som möjliggör en ökad 

kunskapsinhämtning vid användandet av en sekundär arbetsuppgift. Precis som Smallwood 

och Schooler (2013) omnämner de möjligheten att samtidig sysselsättning fungerar så länge 

de inte kräver mer uppmärksamhet än vad som är redundant för den pågående inlärningen. De 

påtalar dock också att för komplexa aktiviteter snarast kan orsaka prestandaförsämring vid 

inlärning då kapaciteten till uppmärksamhet överskrids.  

 

Risko et al. (2013) ser dock en risk med att sekundära aktiviteter övertar uppmärksamheten på 

genomgången. Deras studie grundade sig på datorförmedlade aktiviteter, vilka är av en mer 
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komplex typ. Samma problematik uppstod dock under denna studie när en elev blev för 

fokuserad på nåltovningen och slutade lyssna helt. Även detta kan naturligtvis vara kopplat 

till elevens engagemang för det aktuella ämnet. Det fanns även en stor självinsikt hos vissa 

elever, exempelvis lade en av eleverna ifrån sig nåltovningen för att lyssna. Denna elev gjorde 

själv bedömningen att den behövde ha fullt fokus på genomgången. Denna elev skulle kunna 

liknas vid den elev som Sigurdson (2014) benämnde som ”såg-Fatima” som gick helt in i sig 

själv när hon arbetade med sågen tillslut.  

 

Respondent B:s positiva upplevelse av nåltovning som koncentrationsfokus har föranlett att 

hen vill utvidga det till att även innefatta olika former av ritande och färgläggande. I de fall då 

det fungerade bra kunde nåltovningen bidra till studie ro för den enskilda eleven, samtidigt 

som det förändrade dynamiken i hela gruppen. Respondent B reflekterade även kring just 

gruppsammansättning och dynamik som en av anledningarna till att det fungerade sämre i 

vissa grupper och bättre i andra. Ett flertal elever valde att endast delta i studien en gång och 

de flesta att inte delta alls. Håkansson och Sundberg (2012) påtalar bland annat vikten av 

tydlig kommunikation, positiv uppmuntran och lärarens strategier i klassrummet. För dessa 

elever saknades motivationen, studien var dock inte av en sådan karaktär att resultatet kan ge 

svar på orsaken till detta. 
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5 Slutsats och diskussion 
Då underlaget för studien är begränsat är det svårt at dra några generella slutsatser rörande 

nåltovningen som koncentrationshjälpande aktivitet. Det tycks dock ha fungerat relativt bra 

för majoriteten av studiens deltagare och respondenternas upplevelse var att de elever för 

vilka nåltovningen tycktes ge positiv effekt följde med i deras genomgångar i god 

utsträckning.  

 

Studien visar även på att man inte bör begränsa sig till endas en typ av sysselsättningar för 

händerna. Alla elever var inte intresserade av nåltovning, någon annan form av fingerarbete 

hade eventuellt kunnat tilltala dem mer. För dessa elever kan eventuellt ett annat fingerarbete 

fungera, alternativt krävs helt andra metoder. Läraren behöver således vara både flexibel och 

lyhörd för vad som passar den enskilda eleven.  

5.1 Erfar lärare att nåltovning som sekundär aktivitet har en positiv effekt 

på elevers uppmärksamhet vid teoretiska genomgångar? 

Respondenternas upplevelse var positiv och resultatet tyder på att handarbete kan stödja 

elevers koncentrationsförmåga. Nåltovningen må vara ett hantverk där automatisering kan 

uppnås relativt snabbt, alla klarar dock inte av att göra två saker samtidigt. För det krävs det 

att ingen av sysslorna tar för mycket koncentration. Som framkom i resultatet så var det en 

elev som prövade nåltovning, men som valde att avbryta sitt deltagande för att den själv 

kände att den inte kunde koncentrera sig på vad som sades. Detta visar på att det inte hjälper 

alla men inte alla har den självinsikten. 

 

Respondent B noterade ett visst ointresse för just nåltovningen och gav uttryck för att vilja 

fortsätta erbjuda denna typ av aktivitet, men med en större bredd bland de sekundära 

aktiviteter som erbjuds. Detta går i linje med både Smallwood och Schooler (2013) och 

Andrades (2010) studier, då det inte är aktiviteten i sig som är det viktiga utan utnyttjandet av 

elevernas kognitiva processer. För att uppnå bästa resultat behövs troligen några olika 

alternativ av aktiviteter som kan sysselsätta händerna, då först kan man kanske fånga in 

flertalet av elever. 

 

I intervjuerna framkommer också att båda respondenterna upplever att de elever som har 

koncentrationssvårigheter inte kan sitta stil eller sysselsätter händerna med något när de ska 

lyssna. I Om de bara kunde skärpa sig! omnämns just att lärares stöd ”elevers förmåga att 

hantera sin egen situation är […] den kanske viktigaste pedagogiska strategin” (Rønhovde, 

2006, s. 23), och syftar då bland annat till olika typer av anpassningar som kan göras i 

klassrummet. Naturligtvis finns det ett stort spektrum av faktorer som påverkar huruvida olika 

former av koncentrationshjälpande verktyg och metoder fungerar som avsett. Det kan vara så 

att det aktuella ämnet inte intresserar eleven, att studiemotivationen är låg, att lektionen är 

schemalagt fel tid på dagen, olika typer av inlärningssvårigheter eller diagnoser, så som 

ADHD eller Aspergers syndrom, som kan tillföra ytterligare dimensioner att ta hänsyn till. 

Ibland kan något så enkelt som elevens dagsform vara det som avgör. 

5.2 Framtida forskning 

Att göra en större undersökning med flera elever som underlag och även ha en kontrollgrupp 

att jämföra med. Även låta den gå över ett längre tidsperspektiv och att låta elever med 

koncentrationsproblem prova på olika sorts handarbeten samtidigt som de lyssnar på 

genomgångar.  
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7 Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Frågor före experimentet: 

 

1. Finns det många elever som har svårt att sitta stilla vid en genomgång vid dig? 

2. Vad brukar du göra åt det och fungerar det bra? 

3. Fungerar det bra? 

 

 

Frågor efter experimentet: 

 

1. Var det många elever som prövade på nåltovning? 

2. Fungerade det eller inte? 

3. Vad fungerade bäst? 

4. Vad fungerade inte? 

5. Är det något du skulle tänka fortsätta med? 
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8 Bilaga 2. Observationsguide 
 

Lektion Elev Elev Elev Elev Elev Elev Elev Kommentarer 
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9 Bilaga 3. Nåltovning 
Enligt Karin Neuschütz (2007) bok Tovning med såpa och filtnål så är våt tovning en gammal 

teknik som har funnits väldigt länge, de har hittats fragment ifrån ca 6000 f.Kr. Under mitten 

av 1800-talet började en mer metodisk tovningsform, nåltovning, användas inom de tyska och 

engelska industrierna. Nåltovningen blev populärt som hantverk runt om i världen i början av 

1990-talet och 1998 introducerat tovningstekniken i norden av bland annat danskan Birgitte 

Krag Hansen som har arbetat med filt på olika sätt i 32 år. 

 

Det som behövs för att utföra nåltovning är en bit 

frigolit som underlag. Detta för att nålen i sig är 

väldigt skör och går lätt sönder om den inte träffar 

ett mjukare underlag. 

 

 
Foto av författaren 

Det behövs ull, och det är bara ull som fungerar 

beroende på ullens uppbyggnad. Varje ullfiber är 

täckt med epidermisfjäll som genom tovningens 

rörelse gör att dessa griper tag i varandra och 

bildar en filt.  

 

 

 
Foto av författaren 

Det behövs även en speciell nål som har tunna 

hullingar för att kunna greppa tag i ullens 

epidermisfjäll.  

 

 
Foto av författaren 
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För att göra det enklare att tova när man är 

nybörjare kan det vara bra att använda 

skumgummi som man tovar på.  

 
Foto av författaren 

 

Det går att forma skumgummit genom hur mycket 

och intensivt man pickar (för nålen upp och ner 

genom ullen och skumgummit). 

 

 
Foto av författaren 

Det resultat som kan bli är bland annat olika 

figurer. Dessa kan göras i olika delar som sedan 

tovas ihop. 

 
Foto av författaren 

 

 

 


