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Ökad trygghet och allmänt välbefinnande, mer fysisk och 
mental styrka och bättre rörlighet och blodcirkulation.
Det är bara några av alla positiva effekter av gravidyoga  

– både under graviditeten och efter.

AV EVA-LOTTA SIGURDH

FOTO PETER NORDAHL

GRAVIDYOGA
ger verktyg och lugn

Alla övningar på gravidyogan är anpassade till den gravi-
da kroppen, till exempel ryggstärkande övningar.

 YOGA
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K
ONTRASTEN MELLAN 
trafikbuller och stressade 
människor på väg hem 
från jobbet där ute och den 

välkomnande och ombonade värld 
som möter oss här innanför, mitt i 
Stockholms innerstad, är påtaglig. 
Uråldrig mantrasång strömmar låg-
mält ur högtalarna medan yogain-
struktören Joanna Tisell omsorgsfullt 
förbereder kvällens gravidyogapass. 
Teer, citronvatten och välfyllda frukt-
fat dukas upp och hon tänder otaliga 
ljus och placerar ut i lokalen innan 
hon till sist lägger fram mattor, kud-
dar och filtar på golvet.

– JAG VILL ATT de blivande mam-
morna verkligen ska känna att det 
här är en stund tillägnade bara dem 
själva och deras bebisar och då be-
tyder ett varmt och tryggt välkom-

nande mycket, 
som hon förkla-
rar. Mycket av 
gravidyogan syftar 
ju till att hitta ett 
lugn under gravi-
diteten och inför 
förlossningen.

Joanna, som är 
utbildad instruk-
tör inom både klassisk yoga och 
gravidyoga sedan många år tillbaka 
och nu även håller på att skriva en 
bok i ämnet, berättar att det som 
utmärker gravidyogan rent fysiskt 
är att alla rörelser är anpassade till 
den gravida kroppen.

– Vi gör till exempel mycket rygg-
stärkande övningar, som där vi står 
på alla fyra och kutar, alternativt 
lätt svankar i ”katt och ko”. Sedan 
är knipövningar alltid med, de är 

Jag vill att 
de blivande 
mammorna 

verkligen 
ska känna 

att det här är 
en stund till-
ägnade bara 
dem själva 
och deras 

bebisar

superbra att träna på. Så väver jag in 
en del förlossningsförberedande po-
sitioner också för att skapa kropps-
minnen hos mammorna som de kan 
ha nytta av under förlossningen. 

Joanna betonar dock att var och en 
gör alla övningar utifrån sina egna 
förutsättningar. Därför erbjuder hon 
alltid flera olika alternativ, anpas-
sade till vad kroppen klarar och hur 
långt gången man är i sin graviditet.

– Det är så häftigt, för samtidigt 
som alla i rummet delar den här 
unika tiden i livet så är också alla 
i olika faser. En del är i vecka 20, 
andra i vecka 40!

MEDAN VI PRATAR och Joanna 
färdigställer det sista strömmar ett 
15-tal mer eller mindre rundmagade 
blivande mammor till och slår sig 
ljudlöst ner på mattorna. Strax  börjar 

 Joanna Tisell,  
yogainstruktör.

Var och en gör alla övningar utifrån sina egna förutsättningar. 
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klassen. Joanna inleder med att låta 
alla ”landa” i att vara här och nu 
och så småningom kopplar hon in 
andningen som en väg till att knyta 
an till bebisen.

– Andas nu hela vägen ner till be-
bisen och vagga bebisen med mjuka, 
lugna andetag, uppmanar hon mjukt. 
Vila i att anknytningen mellan dig 
och din bebis redan har börjat. 

ÄVEN OM RÖRELSERNA och den 
fysiska delen av yogan fyller en 
viktig funktion i att stärka kroppen 
och göra den bättre rustad för såväl 
graviditetens påfrestningar som 
inför förlossningsarbetet, så menar 
Joanna att andningen är själva anka-
ret i yogan.

– Andningen är en slags inre 
ledstång. Det lugna djupa ande-
taget främjar det parasympatiska 
nervsystemet, vilket ger ökat lugn 
och välmående och främjar cirkula-
tionen i hela kroppen, förklarar hon 
när vi en stund senare pratar vidare 
om gravidyogans förtjänster.

En av dem som deltagit i kvällens 
klass är Victoria Sörgardt, 31 år, 
som väntar sitt första barn. Magen 
skvallrar om att hon har en långt 
framskriden graviditet, något som 
dock inte märks i vare sig hennes 
smidiga sätt att röra sig på eller i 
den pigga blicken.

– Jo, jag är redan i vecka 39, be-
kräftar hon. Så vi får väl se om jag 
hinner med några fler pass innan 
bebisen kommer. Det vill jag gärna, 
fast jag vill så klart ännu hellre att 
bebisen kommer snabbt, tillägger 
hon leende och med viss antydan till 
otålighet.

ATT INTE BARA barnets ankomst, 
utan även förlossningen, närmar sig 
med stormsteg skrämmer henne inte 
det minsta. Mycket tack vare yogan.

– Jag känner mig väldigt trygg 
inför förlossningen. Andningen har 
hjälpt mig att träna på att hantera 
smärta och att gå in i mig själv och 
hitta mentalt lugn. Och att få hålla 

igång och träna kroppen utifrån där 
jag har varit under hela graviditeten 
gör att jag också känner mig stark 
fysiskt, säger hon nöjt.

VICTORIA BLEV REKOMMENDERAD 
gravidyoga av sin syster, som själv 
hade positiva erfarenheter av det 
och hon tror att hon, precis som 
systern, kommer att ha stor hjälp av 
yogan även under förlossningen och i 
livsomställningen till föräldraskapet 
efter.

– Fast det allra bästa är ändå att få 
den här stunden för mig själv varje 
vecka, att bara kunna slappna av och 

finna ett lugn när det är så fullt upp 
med jobb och allt annat i livet annars.

För att börja med gravidyoga 
krävs inga förkunskaper eller annan 
träningsvana. Det går också bra att 
börja när som helst under gravidi-
teten, men det vanligaste är runt 
vecka 20-25, berättar Joanna.

– Sedan håller de på så länge det 
känns bra. Min önskan är att yoga-
stunden stärker mammornas tillit 
till den egna kraften och förmågan 
att lyssna inåt. Ibland får jag höra 
efteråt att de lugnats av att ”höra” 
min röst under förlossningen, det är 
häftigt! _

Det lugna djupa andetaget ger 
ökat lugn och välmående.

Fast det 
allra bästa 
är ändå att 
få den här 

stunden för 
mig själv 

varje vecka

 YOGA



Fördelar med gravidyoga
1.  Hjälper dig att hitta ett lugn under graviditeten 

och inför förlossningen.

2. Ökad fysisk och mental styrka.

3. Bättre rörlighet och blodcirkulation.

4.  Andningen kan hjälpa till att hantera smärta vid 
förlossningen.

5. Välmående och avslappning.


