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Yoga/rörlighetspass 
Att ta sig tid för rörlighetsträning kommer generera en gladare, smidigare, starkare och mer 
förlåtande kropp. Det finns många anledningar till att vi blir stela, men en av de största bovarna tror 
jag är vårt numera alltför stillasittande liv. Vi utmanar oss inte tillräckligt mycket på vare sig jobbet 
eller fritiden. Med rörlighetsträning kommer du även märka resultat i din övriga träning. 
Förhoppningsvis når du djupare i dina knäböj, kan sträcka armarna ovanför huvudet utan att svanka 
eller får ett mer kraftfullt löp-steg etc. Vår kropp är gjord för rörelse, och vill gärna utmanas i hela 
sitt rörelseomfång så länge det sker på ett lugnt och balanserat. Lycka till! 
 
Yoga / Rörlighetspass för att framför allt mjuka upp nacke, axlar, skuldror och rygg, ca 30-40 
min beroende på hur länge du väljer att stanna i samma position. 

1. Sätt dig i skräddarställning med vänster fot framför höger. Rulla gärna ihop någonting under 
rumpan så att du får en lätt framåttippning vilket kommer hjälpa dig öppna upp i höfterna och 
bibehålla en neutral rygg. 

2. Hitta din andning! Fr.o.m. nu försöker du att enbart andas in- och ut genom näsan. Ta djupa, långa, 
medvetna andetag. Lägg gärna en hand på magen och den andra på bröstet. Känn hur du fyller hela 
dig med ditt andetag – ända ner i magen, bak mot svanken, vidare genom bröstkorgen och upp mot 
dina nyckelben. Se dina lungor som en ballong som ska fyllas och vidgas ut åt sidorna, fram i magen 
och bak mot ryggen. Undvik att höja axlarna. 
 

3. Värm upp din nacke. Pressa in hakan bak mot kotpelaren för att röra igång nacken – jobba 
antingen i hel- eller halvcirklar så länge du behagar. 
 

4. Axelstretch. Andas in och sträck dina armar mot taket – andas ut och sänk dina axlar, skapa plats 
för dina skuldror. Andas in fatta tag om vänster handled med höger hand – andas ut och fäll åt 
höger. Känn stretchen i hela din vänstra sida. Stanna så många andetag du behagar. Upprepa på 
motsatt sida. 
 

5. Lateralflexion. Sätt i höger hand vid sidan. Andas in och sträck upp vänster hand mot taket – andas 
ut och fäll vänster arm mot höger sida – andas in sträck upp och fortsätt upprepa så många gånger 
du behagar. Alternera mellan sidorna. 
eller 
Lateralflexion med svepande arm. Sätt i höger hand vid sidan. Andas in och sträck upp vänster 
hand mot taket – andas ut och fäll vänster arm mot höger sida – andas in sträck upp och fortsätt 
upprepa så många gånger du behagar innan du på vald utandning sveper i en framåtfällning och 
byter till andra sidan. 
 

6. Framåtfällning. Andas in båda armar upp, andas ut och fäll överkroppen fram. Andas och stanna 
här så länge du behagar. 

7. Skaka loss ben och kropp innan du upprepar steg 1-6 med höger fot framför vänster fot. 
 

8. Vindrutetorkaren. Sätt i båda fötter i matten, händerna bakom dig och svep med knäna från sida 
till sida för att neutralisera. 
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9. Katt/Ko. Kom upp på alla fyra. Händer under axlar och knä under höfter, lägg i fotryggarna i 
mattan. Spreta ordentligt med fingrarna, stora händer i mattan. Andas in – svanka, tippa bäckenet 
framåt, släpp ut magen, låt rörelsen fortsätta upp i ryggen och avsluta med att titta uppåt om din 
nacke tillåter (som en ko råmar!). Andas ut – kruma, tippa bäckenet bakåt, skjut rygg och titta in 
mot magen om nacken tillåter (som en katt skjuter rygg!). 

10. Katt/Ko med variation. Fortsätt nu på samma vis som ovan men rör dig mer fritt, sväng på 
höfterna, snurra, vrid och känn in. Låt rygg och bäcken röra sig fritt – försök följa ditt andetag! 
 

11. Tigerstretch.  Andas in – lyft vänster knä från mattan, andas ut – för knä mot mage, kruma i rygg 
och titta in mot magen, andas in – sträck benet rakt upp med böjd knäled, sträckt vrist och titta 
uppåt. Upprepa så många gånger du behagar. 

12. Sidostretch. På vald utandning lägger du ner vänster fot snett bakom dig, på utsidan av höger vad, 
titta mot vänster fot. Känn hur det sträcker i vänster sida svank. Andas in vänster arm upp – andas 
ut och sträck vänster arm och höger fot så långt ifrån du bara kan, förläng hela vänster sida. 
Upprepa motsatt sida! 
 

13. Trä i nålen. Andas in sträck höger arm upp – andas ut och sträck höger hand mellan vänster arm 
och bröst. Sträck fram vänster arm och lägg ned höger kind i mattan om det går. Känn hur höger 
skuldra/axel sträcks. Stanna så länge du behagar innan du upprepar på motsatt sida. 

14. Hundvalpen. Utgå från fyrståendeposition och trampa fram två handlängder innan du sitter bak 
halvvägs mot hälarna. Sänk dina skuldror, dra axlarna ifrån öronen, lägg ner pannan mot mattan 
och känn hur du öppnar upp i axlar och rygg. Sätt i tårna om du önskar. Stanna så många andetag 
du behagar. 

15. Barnets position! Utgå ifrån fyrståendeposition. Sätt ihop stortårna, bredda mellan knäna och sitt 
bak på hälarna. Fäll fram och trampa fram med armarna så långt du kan, lägg gärna ner pannan 
mot golvet. Pusta ut och känn hur du blir tyngre och tyngre mot dina hälar. 
eller 
Barnets position! Det går även att sträcka armarna bakåt längs sidan om du har knäna mer ihop. 
Känn hur axlar vill sjunka ned mot mattan och hur utrymmet mellan skuldrorna breddas. 

Alla ser vi olika ut. Vi har olika förutsättningar, begränsningar, förhoppningar, utmaningar och 
skild motivation – därför kommer även våra positioner se olika ut. Så stirra dig inte blind på hur du 
ser ut, fokusera på hur och var det känns – andas dig igenom varje position som är unik och helt 
perfekt för just Dig! 

 
NAMASTE! 

 


