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Med djupandning och rörelser i ett lugnt tempo kan kvinnor som väntar  
barn lära känna kroppen och hjälpa den att förbereda sig inför förlossningen.  

Trots att den stora magen kan vara i vägen ibland kan alla få ut något av  
att ägna en stund åt sig själv, med gravidyoga. 

I barnets 
position

I gravidyoga görs övningarna i ett lugnare tempo än i annan typ av 
yoga. Genom att djupandas kan stress minskas och du får bättre 
kontroll över din kropp. 

Angelica Henriksson sa förra året upp sig från jobbet på Roslagens 
Sparbank sedan tio år för att öppna Studio Karma. Fakta 

Gravidyoga
gravidyoga är en lug- ■

nare träningsform som 
fokuserar ännu mer 
än vanlig yoga på att 
stärka upp mage, rygg 
och bäckenbottenmus-
kulaturen. 

djupandning som är  ■

en viktig del i yoga och 
får kroppen att slappna 
av är till hjälp under 
graviditet, förlossning, 
men också under tiden 
som småbarnsförälder.

Från och med vecka  ■

16 brukar vara lagom 
att börja yoga. de för-
sta tre månaderna av 
graviditeten är rekom-
mendationen att ta det 
lugnare. 

av fysiska skäl blir  ■

vissa rörelser svå-
rare att göra ju längre 
gången i graviditeten 
du är. men i princip kan 
du yoga under förloss-
ningsveckan. 

Har du foglossning  ■

kan du inte öppna 
höften för mycket, men 
många yogapositioner 
går att förenkla så att 
alla ändå kan få ut nå-
got av dem.

angelica Henriks- ■

son är Yoga alliance-
certifierad för just 
gravidyoga och känner 
till vilka komplikationer 
som kan uppstå under 
graviditeten.
 
Källa: angelica Henriksson,  
studio Karma

Matilda Broberg, 30:e veckan, Angelica 
Henriksson, 23:e veckan, och Camilla 
Mattsson, 25:e veckan gör en krigare A.

Yogalärare Angelica Hen-
riksson hade en dröm om 
att bli egen företagare. Hon 
ville göra yoga mer tillgäng-
ligt i Norrtälje, och starta-
de Studio Karma med yoga, 
pilates och dans förra året. 
Sedan ett år erbjuds gravid-
yoga i studion på Billborgs-
gatan.

– Det är sådan press och 
stress att jobba in i det sis-
ta. Det är larvigt hur mycket 
reklam det öser in när man 
är gravid. Mitt i allt det är 
det svårt att veta, vad vill 
jag göra? När man kommer 
hit får man en plats och tid 
att bara vara. Andning och 
rörelse ger en större chans 
att känna in kroppen, säger 
Angelica. 

”Yoga gör gott”
Yoga börjar bli vedertag-
et inom mödravården och 
Angelica, som själv är gra-
vid i vecka 23 när NT träffar 
henne och gruppen, upp-
manar eleverna att komma 
på klasserna även de da-
gar de har ont eller känner 
sig nere. Om man vill kan 
man komma hit och bara 
djupandas. Ingenting i den 
prestationslösa gravidyo-
gan ska göra ont. 

Camilla Mattsson är van 
yogi. Redan i vecka 12 fick 
hon foglossning, och nu, 
i vecka 25, har hon blivit 
sjukskriven på heltid. Hon 
tycker att hon får ut myck-
et av klassen även om vissa 
moment måste förenklas.

– Jag vet att yoga gör gott 
för en. Jag koncentrerar mig 
på andningen och den hade 
jag glädje av fram till sista 
timmen innan min första 

förlossning, säger hon. 
Anna Eiselt är i 20:e veck-

an och väntar sitt andra 
barn. Hon gick på gravidyo-
ga i London inför den första 
förlossningen. 

– Jag fick för mig att jag 
fick hjälp av yogan. Jag kän-
ner mig trygg i mig själv och 
min kropp känns stadig, sä-
ger Anna. 

Mer babytalk
Fem kvinnor med olika sto-
ra magar har tagit plats på 
de blå yogamattorna den 
här onsdagskvällen som är 
den första av fem i kursen. 
De är mellan 20:e och 37:e 
veckan, en del har provat 
gravidyoga tidigare, andra 
är nybörjare. Med bara 
några veckor kvar till för-
lossningen blir man förstås 
mindre rörlig, men yoga är 
så mycket mer än bara trä-
ning. 

– Det är inte meningen att 
ni ska komma härifrån helt 
slutkörda, försök att inte 
anstränga er så att ni svet-
tas. Men kommer det vall-
ningar, låt dem komma, sä-
ger Angelica Henriksson 
när hon inleder klassen.

Självklart går allting 

långsammare än normal 
yoga. Och självklart pratas 
det mer om bebisar.

– Om du har foglossning, 
sitt inte i skräddare, instru-
erar Angelica, och Camilla 
sätter sig på knä med en filt 
under rumpan.  

– När du andas ut, lyft 
bäckenbotten, lyft bebisen 
en liten bit. Fortsätt så.

De går vidare till att stå på 
alla fyra, sträcker på sig och 
svankar, skjuter rygg som 
en katt. Ställer sig i hun-
dens position och går däref-
ter ner i vila liggandes med 
böjda knän, i barnets posi-
tion, som man kan inta när-
somhelst under klassens 
gång om man känner sig 
trött. Barnet kan i just bar-
nets position vara i vägen.

– Sära på benen om ma-
gen är i vägen!

En långsammare yoga
I sakta mak fortsätter klas-
sen med solhälsningar där 
alla jobbar utifrån sina egna 
förutsättningar, och mag-
storlek.

– Det får inte dra och slita 
i magen. Säg till om ni behö-
ver hjälp, eller en lyftkran, 
säger Angelica och ler när 
de ska ta sig vidare från lig-
gande till sittande. 

Efter en timme med ba-
lansövningar, stående, sit-
tande och liggande positio-
ner avslutas klassen med 
avslappningsmeditation. 
Händerna placeras på ma-
gen för att få kontakt med 
bebisen och alla tar tre dju-
pa andetag; ett för vår skull, 
ett för barnets skull och ett 
för oss tillsammans.

– Drick ordentligt med 

vatten efteråt, ni kan få hu-
vudvärk. Bebisen undrar 
nog vad ni håller på med!

Mycket är annorlunda 
från ett vanligt yogapass. 
Skulder- och huvudstående 
kan vara farligt om man har 
högt blodtryck, och att stå i 
brygga, där magen sträcks 
ut, går bort. 

All yoga ska vara krav-
lös men det blir än viktiga-
re med gravidyoga. Tum-
regeln är att det som känns 
okej går bra att göra, men 
man ska ändå vara försik-
tig och lyssna på kroppen. 
Det är viktigt att ha en lä-
rare som vet vad som inte 
är lämpligt när man är hög-
gravid.

– Är man en sådan som 
kör på, fullt ös medvetslös, 
kanske man behöver någon 
som säger att man ska lug-
na ner sig. 

Vad vill du säga till yo-
gaskeptiker?

– Det finns 300 olika sor-
ters yoga. En del är nästan 
sektliknande, med sånger 
och så vidare. Kom och pro-
va! Leta efter en lärare som 
du tror på. Jag tycker inte att 
man behöver vara så allvar-
lig, utan att man ska skratta 
också.

prova på

Vill du prova på yoga, 
dans eller pilates i studio 
Karma? Under september 
månad pågår donations-
klasser på söndagarna. 
alla intäkter går till or-
ganisationen Friends i 
Norrtälje, som jobbar mot 
mobbing i skolorna.
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