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BÄCKENBOTTEN 

 
Denna muskel behöver tränas ofta. Heller ofta och lite än mycket och sällan. Det är viktigt att träna 
alla varianterna och du kan variera och kombinera som du vill, tex. ett antal styrkeknip direkt följt av 
ett antal snabba och därefter vila. Bäckenbotten behöver fortsätta tränas även efter att du fått tillbaka 
din tidigare styrka och uthållighet. Det är en viktig muskel och alla behöver träna den, oavsett om de 
fått barn eller inte, eftersom den påverkas av kroppens åldrande.  
 

BLIXTLÅSET  

Knip stegvis ihop ändtarm, slida och urinrör. Knip från sidorna och lyft sedan något, ca 50%. Håll några 
sekunder och slappna sedan av. Upprepa 5 ggr, 3 omgångar och släpp långsamt och kontrollerat. Lyft 
bakifrån och fram och släpp framifrån och bak, så att du får kontroll över alla delarna. 
 

UTHÅLLIGHETSKNIP 

Aktivera musklerna som i blixtlåset och håll 30-50% anspänning så länge du klarar. Jobba på att 
förlänga tiden. Det är detta knip du använder i allt du gör i vardagen och som senare aktiveras utan att 
du tänker på det.  

STYRKEKNIP 

Aktivera musklerna som i blixtlåset, så dra ihop från sidorna, bakifrån och fram. Men lyft sedan uppåt 
så mycket du bara kan, maximal anspänning. Räkna till fyra när du lyfter upp till max, håll några 
sekunder och bromsa ner på fyra. Ju starkare du blir desto hårdare och längre kan du knipa och 
långsammare kan du släppa ner. Öka antalet knip och styrkan/kontrollen allteftersom. Denna styrka 
behöver du ha när du tex. lyfter något tungt. I början måste du kanske medvetet slå på så mycket knip 
och magmuskler du kan. När du tränat upp muskeln behöver du kanske inte längre göra detta 
medvetet, förrän du ska lyfta något mycket tyngre än du är van vid.  

 

SNABBHETSKNIP 

Aktivera bäckenbotten snabbt, på ett eller två räkningar. Lyft till max och bromsa sedan ner på fyra 
räkningar. Utöka antalet knip eller kombinationen allteftersom du blir starkare. Detta knip tränar 
muskeln att snabbt aktiveras när du tex. nyser eller hostar.  
 
 

INRE BÄCKENBOTTENMUSKELN – PELVIC TILTS 

Den inre bäckenbottenmuskeln kan inte medvetet styras och tränas därför genom andningen i olika 
pelvic tilts. Tex. stå upp höftbrett med lätt böjda ben. Utgå från neutral hållning/ryggrad/bäcken. Här 
andas du in. När du andas ut tippar du bäckenet framåt, uppåt. Vi gjorde även en variant där vi gick 
runt. Klev fram med en fot, hälen i golvet och rumpan bak. Här andas in. Andas ut och för bäckenet 
framåt, uppåt, och ta med bakre benet och kliv fram. Tänk kamelgång. Rörelsen behöver inte vara stor 
och det viktiga är bäckentippningen i kombination med andning. Leta efter en subtil känsla av 



aktivering i bäckenbotten när du gör övningen. Du kan hitta den om du inte tänker på att samtidigt, 
medvetet, lyfta bäckenbotten såsom i tidigare övningar.  
 

KNÄFÄLLNING – SIDORNA AV BÄCKENBOTTENMUSKELN 

Ligg på ryggen med fötterna i golvet, ben och fötter ihop. Neutralt bäcken. Andas in och fäll ett knä ut i 
sidan, andas ut och lyft långsamt upp. Kontakt med bäckenbotten och gör rörelsen långsamt. Andas in 
på minst fyra räkningar och ut på minst fyra räkningar. Du kan variera med att fälla båda knäna 
samtidigt åt ett håll och att öppna båda knäna ut åt sidorna och sedan stänga. I denna övning kan du 
både jobba med den inre, omedvetna bäckenbottenmuskeln och den du medvetet aktiverar. Du kan 
då välja mellan att aktivt aktivera muskeln i övningen och att släppa den biten och bara fokusera på att 
röra dig med andningen och leta efter det subtila. Samma med nedanstående övning (bäckentippning) 
 
 

LIGGANDE BÄCKENTIPPNING OCH LYFT – RAKA BÄCKENBOTTENMUSKELN 

Ligg på rygg med fötterna i golvet, höftbrett. Utgå från neutralt bäcken. Andas in, andas ut och rulla 
upp höften kota för kota tills du har en rak och stark linje mellan bröst, höft och knän. Andas in och 
håll, andas ut och rulla långsamt ner. Kontakt med bäckenbotten och känn att även de inre 
magmusklerna aktiveras av rörelsen. Gör rörelsen så långsamt och kontrollerat du kan och med så 
mycket ryggrullning/bäckentippning som möjligt. Kanske kan du räkna antalet kotor allteftersom du 
lyfter och sänker ner dem i golvet. Är detta för tungt, gör en liten bäckentippning så som den beskrivs 
nedan under magövningarna.  
 

STYRKA MAGE OCH RYGG 

 
NEUTRALT BÄCKEN – UTGÅNGSPUNKT - HÅLLNINGSKORRIGERING 

Ligg på rygg med fötterna i golvet höftbrett isär. Placera handflatorna på pubisbenet som en trekant. 
Tippa bäckenet upp och ner tills du hittar en platt trekant som ligger i linje med golvet och taket. Det 
är ditt neutrala bäcken. Lägg sedan en hand mot bröstkorgen och tryck ner lite så att ryggen och 
bröstkorgen blir neutral. Inga putande/rundade skulderblad, men heller inga putande och öppna 
revben. När du hittat det i liggande, försök hitta det även i sittande och stående. Här har du din 
naturliga hållning.  
 
 

BÄCKENLYFT 

Ligg på rygg med fötterna i golvet, höftbrett isär. Utgå från neutralt bäcken. Andas in och hitta kontakt 
med bäckenbotten. Andas ut och dra ihop magen från sidorna, som en korsett, så att du hittar 
aktivitet både ovanför och nedanför naveln. Plana samtidigt ut svanken mot golvet. Lår och rumpa är 
avslappnade. Andas in och gå långsamt tillbaka till neutralt bäcken där du slappnar av i alla muskler 
innan du sedan börjar om. När du hittat detta kan du göra om samma sak men tippa bäckenet lite mer 
så att rumpan lyfter någon millimeter. Rumpan är fortfarande avslappnad. När du hittat känslan kan 
du istället andas in i neutralt bäcken och sedan på utandning hitta kontakt med både bäckenbotten 
och mage och tippa bäckenet. Sista steget är att i slutet av rörelsen pressa hälarna i golvet, spänna 
rumpan och lyfta höften upp till ett bäckenlyft. Målet är att komma upp till en rak linje mellan bröst, 
höft och knän, så att rumpan inte hänger ner. Stanna på toppen och andas in, andas ut och rulla 
långsamt ner igen. Fokusera på kontakt med alla musklerna och att hålla den kontakten genom hela 
rörelsen. Utveckla genom att stanna på toppen längre, aktivera musklerna i rumpa och hela låren mer 



och behålla den raka linjen. Du kan sedan lägga till att lyfta en häl eller hela foten någon millimeter 
utan att bäckenet tippar åt något håll. Axlar och nacke är avslappnade hela tiden.  
 
 

SUPERWOMAN 

Stå på alla fyra med knäna under höfterna och händerna under axlarna. Alla tio tår i golvet och spreta 
på alla fingrarna. Hela handen är i golvet, känn styrka genom armarna. Hitta en stark och stabil grund. 
Hitta kontakt med bäckenbotten och magen och behåll den kontakten hela tiden. Neutralt bäcken och 
rygg. Tänk att du är stark och stel som en pinne i rygg och bäcken. Inget ska röra sig när du växlar arm 
och ben. Om du har ett glas med vatten på ryggen ska det inte tippa och göra dig blöt.  
 
Variant 1 – Pressa ner motsatt hand och underben i golvet. Ju hårdare du trycker och långsammare du 
byter diagonal, desto jobbigare blir det.  
 
Variant 2 – Lyft en arm framåt, tummen upp, avslappnad nacke och trapezius. Lyft på utandning, sänk 
på inandning och byt sida.  
 
Variant 3 – Sträck ett ben bakåt, tårna kvar i golvet, eller lyft 
benet rakt bakåt. Inte högre än höften, stängd och parallell höft.  
 
Variant 4 – Lyft motsatt arm och ben på utandning, eller behåll 
tårna i golvet. Andas in, sänk och byt. Alternativt håll positionen 
ett antal andetag. Eller håll diagonalen och öppna diagonalen lite 
på inandning och stäng på utandning 5-10 andetag och byt 
sedan sida.  
 
 

HANDLEDSÖVNING 

När du står på alla fyra och gör superwoman kan du lägga in denna styrke- eller stretchövning i pausen 
mellan seten/omgångarna. Lägg så mycket vikt du orkar i dina händer och lyft upp handflatorna och 
tummarna från golvet, sänk långsamt ner på fyra räkningar. Gör 5-10 st och vila sedan. Avsluta 
handledsövningen och/eller superwoman med att stretcha handlederna. Vrid då händerna så att 
fingrarna pekar rakt bak mot knäna och underarmarna rakt fram. Spreta med fingrarna och sätt dig 
bak mot hälarna så att du känner en stretch längs underarmen. Vänd sedan handen så att handryggen 
ligger i golvet, fortsätt spreta med fingrarna och få ner hela handryggen. Luta dig bakåt efter förmåga. 
Stanna ett antal andetag. Spänn inte käkar och nacke, utan andas lugnt och mjukt och slappna av.  
 
 

LOLASANA 

Denna övning är tyngre och stärker både mage och armar/axlar och skuldror.  
 
Sitt på knä med knäna ihop. Händerna i golvet bredvid låren, strax bakom knäna. Andas in och gör ko 
(svanka och öppna bröstet), andas ut och gör katt (runda ryggen). Börja här med att hitta kontakt med 
magen och bäckenbotten vid utandning. Utveckla sedan genom att hitta en rundande känsla i ryggen 
mer uppåt än bakåt och pressa händer, armar, axlar och skuldror ner mot golvet. Pressa ifrån 
ordentligt och aktivera mer mage för att sedan försöka lyfta knäna från golvet. Först kommer du 
kanske bara en liten bit men jobba dig sedan högre upp så att armarna är raka och du kan dra knäna 
hela vägen upp till bröstet, näsan. Vikten kommer då ligga mer framåt, på dina armar. Du kan hålla 
eller jobba i flöde. Du andas då in i ko och andas ut och lyfter knäna så mycket du kan. Nästa steg blir 
att börja lyfta rumpan mer tills benen blir raka och bara tårna och händerna är kvar i golvet. All vikt 



ligger fortfarande i händerna. Du andas då in i ko, andas ut och lyfter rumpan, andas in och sänker 
långsamt knäna till golvet.  
 

 

BORDET 

Sitt på rumpan med böjda ben, händerna i golvet bakom dig med fingrarna pekandes mot rumpan. 
Andas in, aktivera magen och lyft rumpan upp mot taket. Pressa armar och axlar mot golvet, dra ihop 
skulderbladen så att du får en plan bröstkorg och inte hänger i axlarna. Pressa hälarna i golvet, 
aktivera musklerna i ben och rumpa. Målet är en rak linje mellan bröst, höftben och knä, så det gäller 
att pressa upp höft och rumpa ordentligt samt jobba axlarna ner mot golvet. Bra och stärkande övning 
bara att stanna här några andetag.  
 
Du kan även jobba dynamiskt genom att andas in och gå upp och andas ut när du går ner. När du går 
ner för du rumpan bakåt och in mellan dina armar och händer. Så långt bak att benen blir raka och 
tårna pekar upp mot taket. Rumpan fortfarande lyft. Detta är en tung position som kräver mycket 
magstyrka och styrka i armar och axlar. Till en början kommer du kanske därför bara bak till dina 
händer och sedan landar rumpan i golvet. Du andas då in och lyfter höften, andas ut och drar rumpan 
ner och bak så att magen blir mycket aktiv och armarna raka hela tiden. Sista steget är att dra rumpan 
så långt bak och luta bröstet/överkroppen framåt, att du kan lyfta ett ben och fot från golvet, eller så 
småningom båda benen.  

 
 

PLANKAN 

Plankan på knä eller tå samt triceps- och bröstarmhävningar på knä/tå. Vi testade enbart detta. Det är 
väldigt bra övningar, men undvik dem tills du inte längre har en magmuskeldelning. Alltså mer än två 
fingrar i bredd och mer än ungefär en fingernagel djup delning.  
 
 

RYGGLYFT OCH SFINX 

SFINX 

Ligg på mage, underarmarna i golvet. Armbågarna under 
axlarna så att du har en 90 graders vinkel. Slappna av här. Är 
det för intensivt kan du flytta fram armbågarna lite. Häng i 
mage och axlar om du vill. Låt bäckenet bli tungt mot golvet. 
En skön och mild stretch. Var ändå lite försiktig om du har en 
större magmuskeldelning. När du inte längre har en delning 
kan du fördjupa denna stretch och jobba mot raka armar.  
 
  



RYGGLYFT 

Olika varianter som tränar lite olika muskler på olika sätt. Variera och bygg upp allteftersom du blir 
starkare. 
 
Variant 1 – magövning – Utgå från sfinx. Men pressa axlarna bak och ner mot golvet, aktivera 
bäckenbotten och magen. Andas in och lyft bröstet, andas ut och aktivera magen samtidigt som du 
rundar ländryggen och lyfter höftbenen från golvet. Behöver inte vara en stor rörelse, då rörelsen 
utgår från magen och bäckentippning. Nästa steg blir att göra rörelsen större och tyngre och komma 
upp till en planka på knä.  
 
Variant 2 – Kobra - Händerna under axlarna eller bredvid de 
nedre revbenen, variera dig. Benen höftbrett eller ihop, även 
här variera dig. Oavsett är benen aktiva och raka. Pressa 
höften mot golvet, aktivitet i magen genom att lyfta naveln 
(tänk isbit under naveln). Känslan här är att ländryggen blir 
neutral och förlängs. Rumpan är aktiv men knip inte 
skinkorna, kan tänka 70% aktivitet. Dra ner axlarna från 
öronen, dra armbågarna bakåt, skulderbladen ihop och lyft bröstet upp från golvet. Lyft så högt du 
klarar med ryggmusklerna, utan att jobba armarna. Du ska här känna att du jobbar både ländrygg och 
skulderparti, medan nacken är avslappnad. Andas in och förläng kroppen, jobba dig högre upp, andas 
ut och håll. Känn att du kan andas naturligt även om dina inre magmuskler är aktiva. Håll så länge du 
orkar.  
 
Variant 3 – Utgå från variant 2. Lyft sedan låren från golvet, förläng benen. Förläng armarna bakåt mot 
hälarna, nära kroppen, handflatorna in. Inga händer i golvet. Aktivera mer skulderbladsmuskler. Tänk 
verkligen längd i denna och inte höjd. När du andas in, hitta mer längd, när du andas ut, behåll 
längden. Stanna så många andetag du orkar.  
 
Variant 4 – Liggande på mage med benen höftbrett eller ihop. Aktiva ben, aktiv rumpa till ca 70%. 
Tippa bäckenet mot golvet, lyft naveln och känn en förlängning i ländryggen. Aktiv bäckenbotten och 
mage, men fortsätt andas naturligt ändå. Lyft bröstet och förläng armarna bakåt, aktiva skulderblad 
och lång nacke. Andas in och för båda armarna framåt tummarna upp, avslappnad nacke, och 
trapezius. Andas ut och dra armarna bak igen, dra ihop skulderbladen ordentligt här, raka armar och 
tummarna ner. Håll lyftet och för armarna framåt och bakåt så många gånger du orkar, kom ner och 
vila och gör om. Rör dig med andetaget så att du jobbar långsamt och kontrollerat. Vill du ha det 
jobbigare tar du ett objekt med eller utan vikt. Ju tyngre objekt desto jobbigare blir det. Flytta sedan 
objektet mellan händerna, först åt vänster och sedan åt höger. Detta kräver mer styrka och kontroll, 
eftersom du har ett objekt som ändå väger något, ofta måste lyfta lite högre, hålla lite längre och göra 
samma antal repetitioner båda varven. Det är väldigt lätt att spänna trapezius och nacke så tänkt 
verkligen på att hålla dess avspända. Försök att jobba med skulderbladens muskler och sänkta axlar 
istället.  
 

  



UPPMJUKANDE RÖRELSER 

 

RYGG, AXLAR, NACKE 

 

KATT/KO + SKULDERARMHÄVNING 

Stå på alla fyra och växla mellan att svanka och skjuta rygg. Pressa från både händer och fötter. Jobba 
med både ländrygg och skulderparti. Andas in och svanka (ko), andas ut och skjut rygg (katt). Aktivitet i 
bäckenbotten och magen hela tiden, undvik ”buddhamage” i ko. Kan även göras rullande med stora 
cirklar åt vänster respektive höger.  
Isolera genom skulderarmhävning där du enbart jobbar skulderbladen. Armarna är då raka och du 
sänker hjärtat ner mot golvet och drar ihop skulderbladen. Pressa sedan skulderbladen mot taket på 
utandning. Axlarna är hela tiden långt ifrån öronen och inget händer i ländrygg eller bäcken. En bra 
övning för rörligheten i just skulderpartiet. Den del som ofta blir stel av att bära/amma och att jobba 
framför dator eller vid skrivbord.  
 

 

 

 

BARNET - SIDOSTRETCH, TWIST, FLÖDE 

Rumpan vilar mot hälarna och armarna strävar långt fram, axelbrett isär. Underarmarna är lyfta för att 
jobba förlängning och styrka. Vill du vila kan du lägga armarna bakåt bredvid låren. Pannan kan vila i 
golvet eller på ett block/bok/kudde. Knäna kan vara ihop eller isär så att magen och bröstet ligger 
mellan knäna. En grundande position som är väldigt skön att vila i en stund när det är lite mycket 
runtomkring.  
 
Sidostretch och twist - Fötterna ihop och knäna lite ut, aktiva 
armar framåt. Förläng hela ryggraden. Varje gång du andas in 
strävar armar och händer framåt och när du andas ut strävar 
rumpan och sittbenen bakåt. Så att du hela tiden jobbar aktivt i 
positionen med att komma djupare. Efter några andetag flytta 
båda armarna åt sidan för att sträcka ut sidan av kroppen och 
sedan över till andra sidan. Kom tillbaka till mitten. Trä sedan 
vänster arm genom höger armhåla och lägg vänster axel i golvet och vänster kind. Här hittar du en 
mjuk twist. Höger hand pressar ner mot golvet samtidigt som du lyfter hjärtat mot taket varje gång du 
andas in, håller när du andas ut. Förlänger ryggen med inandning och håller på utandning. Byt håll.  
 
Flöde - Utgå från barnets position och sidostretch. När du stretchar ut höger sida med armarna åt 
vänster, för höger arm bak mot höger häl, lyft armen upp mot taket samtidigt som du kommer upp på 
alla fyra, för handen ner mot vänster hand samtidigt som rumpan sjunker ner till barnets position. 
Andas in när du för armen bak och går upp på alla fyra, andas ut när du går ner. Hitta ett härligt flöde. 
Ingen strikt rörelse, ingen strikt position. Det handlar om att skapa rörelse, blodcirkulation, mjuka upp 
rygg, skuldror, axlar. Slappna av i din nacke, andas, njut och rör dig mjukt.  



LÅDAN 

Sittande i skräddare eller på knä. Knäpp händerna på ryggen. Handflatorna ihop som en knuten näve, 
tummarna mot svanskotan, böjda armar. Dra bak axlar, dra ihop skulderbladen och låt armbågarna 
närma sig varandra. Lyft hjärtat mot taket och känn att hela framsidan av bröstet och axlarna öppnar 
sig. Neutralt bäcken och ländrygg. Andas in här. Andas ut och för armarna framåt, fläta ihop fingrarna 
och runda skulderbladen, slappna av nacken. Andas in och lyft armarna mot taket, fläta ihop fingrarna 
och pressa handflatorna uppåt samtidigt som du förlänger hela ryggraden. Lyft ryggraden upp och 
grunda sittbenen ner. Andas ut och för armarna ner och ut åt sidorna, samtidigt som du pressar ut 
handflatorna. Armarna är därmed raka och starka och sträcks ut. Gör du allt i flöde tar det två andetag 
från första rörelsen och tillbaka till utgångsposition. Du kan även stanna en längre stund i en position 
där du behöver extra stretch.  
 

UPPMJUKANDE CIRKLAR, SIDOFÄLLNING OCH NACKSTRETCH 

Sitt i skräddare eller på knä. Gör stora cirklar med överkroppen åt höger och vänster. Andas in när du 

går fram och öppnar bröstet, drar ihop skulderbladen och tänker svank. Andas ut när du går bak och 

rundar ryggen, aktiverar magen och slappnar av i nacken. 

I sittande position andas in och lyft armarna mot taket, förläng ryggraden. Andas ut och lägg händerna 

på axlarna. Andas in och lyft ena armbågen mot taket och för andra in mot midjan i en sidofällning. 

Andas ut och kom tillbaka till mitten. Andas in och gör samma sak åt andra hållet. Förläng sedan övre 

armen mot taket och över huvudet, andra handen placeras i golvet medan armbågen närmar sig 

midjan. Du vill se ut som ett C.  Gör rörelserna dynamiskt eller stanna i några andetag.  

Stanna sedan i en sidofällning och för den raka armen ner mot golvet. Peka snett neråt med 

pekfingret, häng med nacken, näsan pekar snett ner i golvet. Här får du en härlig nackstretch. Byt 

vinkel på huvudet eller för armen lite framåt eller bakåt om du inte hittar stretchen på en gång. Stanna 

några andetag och byt sedan sida. Ta det lugnt när du kommer ur och in i positionen då nacken är 

känslig.  

Sittande i skräddare. Sidofällning åt vänster med övre armen rak. Håll några andetag. Fäll sedan snett 

framåt, båda armarna strävar åt samma håll (känns då längs höger sida av nedre delen av ryggen), 

båda sittbenen grundade. Stanna några andetag. Fäll sedan rakt framåt. Båda armarna strävar långt 

fram och sittbenen ner och bak. Stanna några andetag. Antingen kom tillbaka upp här och gör om 

samma sak åt höger. Eller vandra över till en sned framåtfällning till höger, därifrån till en sidofällning 

åt höger och sedan tillbaka upp. Samma rörelser, men olika ordning. Korsa sedan fötterna åt andra 

hållet, så andra foten hamnar framför och gör om samma sak. Du gör därmed alla rörelser två gånger 

åt varje håll, eller mer så klart. Du kan hålla som jag föreslog här eller göra allt dynamiskt och istället 

göra fler varv.  



KOARMAR 

Här kan du stretcha separata delarna eller binda ihop fingrarna. Antingen 
bara tricepsstretch, eller stretcha framsida axel genom att föra ena 
handen ner mot golvet, bak och upp mot skulderbladet. Sänk ner axeln. 
Här kan du jobba med vinkeln och ändra om du för fingrarna rakt upp 
mot motsatt eller samma skulderblad eller mer över mot motsatt midja. 
Den andra handen kan vila mot armbågen och hjälpa till att fördjupa 
stretchen och så att du kan slappna av i axeln som stretchas. Tredje 
alternativet är den fulla positionen där en arm går nerifrån och en 
ovanifrån tills du kan fläta samman fingrarna på ryggen. Du kan även ta 
tag i tröjan eller använda ett snöre/strumpa tills du blivit mjukare.  
 

                   ÖRNARMAR 

Vänster arm under och höger arm över. Korsa armarna så att höger 
armbåge vilar i vänster armveck. Lägg handflatorna eller handryggarna mot 
varandra. Sänk axlarna, för armbågarna upp i axelhöjd, för fingrarna bort 
från ansiktet så att du får 90 grader i armbågarna. Pressa armbågarna lätt 
mot varandra. Slappna av i axlar och nacke. Stanna här några andetag. 
Sedan kan du föra armarna lite åt vänster, alltså åt samma håll som nedre 
armen. Du kan även föra armbågarna neråt och in mot magen, runda 
skulderbladen och sedan föra fingrar och underarmar framåt, parallellt 
med golvet, axlarna fortfarande långt från öronen. Du kommer på detta 
sätt åt olika delar av musklerna i skulderblad och baksida axel. Tänk på att 
inte skapa några nya spänningar i axlar, nacke och trapezius. Är den övre 
trapeziusmuskeln spänd blir även nacken lätt spänd.  

 

 

RUMPA/BEN 

DUVAN/SVANEN 

 
Foten mot ljumsken. Du kan vara upprätt eller fälla överkroppen framåt. 

Du kan fälla överkroppen rakt fram, över foten eller åt motsatt håll och 

även experimentera med hur du tippar höften. Beroende på placering 

kommer du kunna känna stretchen i olika delar av din sätesmuskel. Så 

variera dig gärna. När du inte längre känner en stretch här kan du börja 

flytta den främre foten framåt mot en 90 graders vinkel i knäet. Flexa då 

foten. Det ska inte göra ont i knäet.  

LIGGANDE 

På rygg med fötterna i golvet. Lägg vänster fot på höger lår och flexa vänster 

fot (dvs. pressa ut hälen). Du kan ha kvar höger fot i golvet, sätta den på 

något eller fläta fingrarna om höger lår eller om höger smalben. Vänster knä 

kan ligga i 90 grader eller du kan föra foten längre ner på låret och knäna 

närmare varandra (som en liggande shoelace). Lek med vinklarna så att du 

hittar en stretch i de områden som är stela och ömmande för dig. Du 



behöver inte göra exakt likadant på båda sidor. Kroppens sidor är olika och spänningar kan sitta på 

olika ställen. Den principen gäller alla övningar och inte bara denna liggande stretch. 

SHOELACE (GOMUKASANA)/HALV SHOELACE 

Korsa benen så mycket att knäna möts. Dra ut fötterna 
åt var sitt håll så att båda sittbenen vilar i golvet. (Titta 
på benen i bilden. Armarna är i örnen). 
Sitt upprätt, luta dig rakt fram, åt vänster eller höger. 
Tänk rak ländrygg/svank när du fäller framåt för ökad 
stretch i sätet. Du kan även testa göra en sidofällning. 
Positionen kommer kännas på olika ställen. Gör du en 
sidofällning känns det kanske mer i ljumsken på nedre 
benet än i sätet. Kommer du inte in i denna kan du 
göra samma position men med rakt undre ben.  
 
Att göra halv shoelace är skönt i sig självt också då den 
positionen stretchar ut baksidan/utsidan av det undre, 
raka benet. Gör du halv shoelace och vill komma åt just baksida/utsida lår kan du låta hela ryggraden 
runda sig och slappna av i nacken.  
 

 

AVSLAPPNING/MEDITATION 

 

DJUPAVSLAPPNING 

 
Denna övning hjälper dig att snabbare komma ner i djup avslappning när du behöver det och har 
tillfälle. 
 
Lägg dig bekvämt på rygg på golvet och låt bebisen vila över din mage/bröst. Låt dina armar vila längs 
med kroppen och slut ögonen. Andas ut och pressa mjukt ländryggen mot underlaget. Känn att 
underlaget bär dig och att du är omhändertagen. Andas in, öppna ögonen och behåll känslan av tyngd, 
avslappning och trygghet. Andas ut och slut ögonen igen. Upprepa och öva på att vara både 
närvarande och alert, men med tillgång till djup avslappning. Du kan även göra övningen sittande med 
bebisen i knäet eller framför dig när barnet blir större.  
 

AVSLAPPNAD NÄRVARO 

 
Denna övning kan du använda för att släppa taget om obehagliga, jobbiga, frustrerade, och andra 
energidränerande känslor och skapa ett kärleksfullt band till ditt barn.  
 
Ligg på rygg med benen böjda och barnet lutandes mot dina lår. Ha ögonen öppna, titta på- och var 
fullt medveten om ditt barn, samtidigt som du andas mjukt och djupt. Med varje utandning släpper du 
taget om oro och andra negativa känslor. Om trötthet, frustration, fysisk- och mental anspänning. 
Övningen kan göras vart och när som helst. Den kan göras sittande och barnet måste inte vara med. 



Du kan ha nytta av denna övning även när barnledigheten är över, på arbetet och i den vardag du då 
skapar.  

MEDITATIONSSTUND 

 
Även denna kan du göra var eller när som helst, med eller utan ditt barn, med öppna eller slutna ögon. 
Lägg märke till ditt naturliga andetag. Hur det är just för stunden. Vad har det för egenskaper – 
temperatur, takt, färg, djupt eller ytligt. Känn vart i kroppen du andas, om du andas uppe i 
nyckelbenen, bröstkorgen eller magen. Lägg märke till hur kroppen rör sig när du andas, vart det rör 
sig och hur mycket. Är det stora och tydliga rörelser eller mer subtilt. Börja med det stora och gå till 
det lilla och subtila. Lägg märke till hur andetaget förändras allteftersom, hur känslan inom dig 
förändras. Hur lugnet infinner sig och en känsla av att vara grundad, rotad, balanserad och 
närvarande. Känn att axlarna, nacken, käken och resten av kroppen slappnar av. Att du exempelvis 
håller dig sittande med hjälp av dina ben, strukturen i kroppen, förlängning och inte genom hårt 
spända och stressade muskler.  
 

ENERGI 

 
Väldigt enkelt men också effektivt. Du kan göra det var och när som helst när du känner att du 
behöver lite ny energi. Ta ett djupt andetag in genom nästan och visualisera hur du inhämtar energi 
från strax ovanför huvudet. Andas sedan ut och se hur energin sprider sig ut till alla delar av sin kropp. 
Andas in energi och låt den sprida sig genom dig med utandningen. Upprepa så många gånger du 
behöver. Känn att det skapas en känsla av lätthet, ny mental energi, att en del av tyngden i kroppen, 
sinnet försvinner ut från kroppen. En känsla av att bröstet lyfter sig lite, hållningen blir lite stoltare, 
längre, lättare. Axlarna faller ner och ett litet leende bildas på dina läppar.  
 
 
 
 
 

”Always we hope someone else has the answer 
At the center of your being you have the answer, 

You know who you are 
And you know what you want.  

There is no need to run outside for better seeing, 
Nor to peer from a window, 

Rather abide at the center of your being;  
For the more you leave it, the less you learn. 

Search your heart 
And see 

The way to do is to be”. 
- Lao Tzu 
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