
Håndarbejde som 
sundhedsfremme

Foredrag om håndarbejdes gavnlige effekt 
på fysisk og mentalt velbefindende



30 minutter om
• Hvorfor håndarbejde er så vigtigt at tage sig tid til hver dag
• Hvorfor du skal købe garn selvom du har på lager

• Hvorfor du skal have mange arbejder i gang på samme tid

Mette Albæk Christensen



Passion eller Nytteværdi?

• Passions betydning: At være helhjertet, dybt 
engageret, stærk interesse, forkærlighed.

• Nytteværdiens betydning: Fordelagtig, gavnlig, 
praktisk værdi noget har for nogen, værdien af 
den nytte noget yder os.
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Hvordan taler og tænker vi 
om håndarbejde?

• Nytte: ”De har brug for et par sokker, en  hue,  en 
trøje, pude til sofaen, hjemmelavet er bedst, du kan 
ikke købe samme kvalitet….”.

• Passion: ”jeg kan ikke lade være”, ”jeg får hele tiden 
nye ideer”, ”jeg glemmer tid og sted”, ”jeg bobler 
indeni, når jeg ser mit færdige projekt”, ”min egen 
tid”, ”fylder mig med positiv energi” 

”giver mig ro og fordybelse”
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Hvordan taler omgivelserne 
om håndarbejde?

Omgivelserne: Mormor syssel, tidsfordriv, nysgerrighed, 
glæde ☺/eller ikke  ved at få et stykke håndarbejde 
forærende. 

Gør en ting færdig af gangen. Det er dyrt. Har du ikke 
garn nok?

Skolerne har siden 2009 droppet håndarbejde som 
valgfag.
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Fysiske/mentale benefits af Håndarbejde
• Gentagelser – styrker fysiske og kognitive funktioner (strukturering, 

organisering, bedre hukommelse og øget koncentration)

• Frigørelse af oxytocin (vores sociale-, ro- og hvilehormon), serotonin 
(lykkefølelse), dopamin (drivkraft bag positivt motiverede handlinger, 
oplevelse af velvære, følelsen af succes). Aktiverer hele hjernen, 
hjernegymnastik, mentalt aktive har 40% mindre risiko for demens

• Stimulerer syns-, høre-, føle- og                                             
bevægelsessans.
Betsy Corkhill, Jessica Hemmings, Angela Maddock 2014 
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Psykologiske benefits af Håndarbejde

• Sammenhæng mellem kreativ kunnen og psykologisk fleksibilitet

• Selvforglemmelse (Anne Kirketerp 2018)

• Coping strategi ved stress, sorg, angst, smerter, depression og 
kroniske tilstande (Anne Kirketerp 2018)

• Stimulerer vores belønningscenter

• Giver følelse af succes

• Pirrer nysgerrighed

• Taktil stimulering

Mette Albæk Christensen



Sociale benefits af håndarbejde

• Bedrer sociale relationer, den introverte har strikketøjet som buffer

• Mødested på tværs af social klasse

• Strikkegrupper er ofte præget af samtale, kaffe og hygge, det smitter

• Engagement fremmer heling

• At være strikker, hækler … er at være en del af noget lokalt, nationalt, 
internationalt
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Få det maksimale ud af din passion for 
håndarbejde

Det handler om

•Motivation
•Flow

Opskrift på tæppe med de hæklede Blomsterfirkanter kan købes http://www.annekirketerp.dk/
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Motivation
Barometeret som skal tage vare på din passion  

(Anne Kirketerp 2018)
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•Meningsløst
•Ligegyldigt
•Andre 
bestemmer

•Kedeligt
•”Hvis du 
laver dette 
for mig, er 
du sød”

•Det skal 
bare 
overstås
•Ingen 
UFO’er her
•Mor-
stemmen

•Det er ikke 
sjovt, men 
sønnike 
ønsker sig 
strømper
•Værdifuldt
•Personligt
•Vigtigt

•Det er 
meningsfuldt 
og 
udfordrende
•Det er ok, 
når det er 
færdigt

•Det her 
er bare 
fedt og 
det 
behøver 
ikke at 
slutte.
•Nydelse

•Kontrolleret motivation
•Ydre reguleret

Amotiveret •Meningsfuld selvdisciplin
•Autonomt motiveret

I AM 
FLYING



Flow

Mette Albæk Christensen

Udfordringer
Sværhedsgrad

Kompetence 
Evner
Ressourcer

ANGST

KEDSOMHED

Stress

(Csikszentmihalyi, 1991; Knoop, 2012)



Fortsætte med at opnå flow 

• At tage et skridt af gangen, med noget kendt                                
krydret med nyt.

• Næste bedste skridt i håndarbejde som i livet.

• Vi fortsætter ikke med at opleve flow                                                             
ved at lave det samme hele tiden

• (Anne Kirketerp)
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Mindfulness og flow
To parallelle begreber

• Mindful håndarbejde er meditativt, opnåelse af bevidst nærvær, fokus 
på nuet, ikke dømmende overfor sig selv. 

• Flow strik er virkelyst, selvforglemmelse, rettet mod aktiviteter, andre 
mennesker og materialer.

Derfor skal vi have flere håndarbejder i gang på samme tid
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Tak for opmærksomheden
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