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Vad är Yoga? 
 

Yoga kan förenklat beskrivas som en heltäckande träningsform med sitt ursprung i Indien för 

5000 år sedan där syftet är betydligt mer än muskelträning. Genom yoga ska man kunna nå ett 

medvetandetillstånd där man får större insikt om sig själv. Teknikerna för att nå dit är olika 

rörelser, kroppsställningar, andningsövningar och meditation. Varje rörelse synkroniseras med 

en viss andningsteknik och varje ställning hålls i en till ett par minuter. Avslutningsvis låter man 

kroppen slappna av så att den återhämtar sig. Det lär finnas över 100 varianter av yoga 

 

 

Vad betyder ordet ”Yoga”? 
 

Ordet yoga betyder på sanskrit ”förening” vilket syftar på en samverkan mellan människans 

fysiska, mentala och andliga sida  

 

 

 

Goda råd för Yoga 
 

- Använd bekväma kläder och var barfota 

 

- Träna inte direkt efter att du har ätit och ät inte direkt efter att du har tränat. Låt det gå 

åtminstone två timmar efter en måltid innan du tränar och vänta en halvtimma efter 

yogapasset med att äta stora måltider. Bäst är att träna direkt på morgonen på fastande 

mage 

 

- Vila i minst 10 minuter efter ett yogapass 

 

- Gå en kurs för att få hjälp med att göra rörelserna korrekta. När man lärt sig rörelserna 

kan man själv träna hemma 

 

 

Litet yogalexikon: 
 

• Yoga – Att ena och föra samman (syftar på bandet mellan kropp och själ) 

 

• Yogi – Man som utövar yoga 

 

• Yogini – Kvinna som utövar yoga 

 

• Asanas – Kroppsställningar 

 

• Pranayama – Andningskontroll 

 

• Prana – Livsenergi 
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Vanliga varianter av Yoga 
 

 

1. Hathayoga 
 

Den vanligaste yogaformen som brukar kallas den klassiska yogan. Hatha betyder kraft 

eller styrka. Det är mycket fysisk yoga men också meditativ. Den kombinerar 

kroppsställningar, andning och avspänning för att såväl kropp som sinne ska komma 

iform 

 

Passar:  Både nybörjare och den som har hållit på ett tag, eftersom 

rörelserna kan anpassa efter individens fysiska förmåga och 

förutsättningar 

 

Fokus på: Kroppen som genom olika rörelser renas, stärks, stretchas och 

balanseras 

 

 

 

2. Kundaliniyoga 
 

En mjukare yogaform som består av rörelse- och andningsövningar kombinerat med 

djupavslappningar, meditation och mantrasång. Går ut på att väcka livskraften, 

”kundalini” som anses finnas i kroppen 

 

Passar: Både nybörjare och äldre eftersom kundaliniyoga är mindre fysiskt  

krävande än tex Ashtangyoga. Den passar också den som är 

intresserad av den spirituella sidan av yogan och den som vill ha 

hjälp med vissa krämpor som till exempel ryggvärk 

 

            Fokus på: Den mentala och andliga delen inom yoga. Uthållighet istället för  

avancerade kroppsställningar 

 

 

 

3. Ashtangayoga 
 

En yogaform som kombinerar en kraftfull andningsteknik med rörelser och ställningar 

som utförs i ett svep utan paus. Ofta sjunger man också mantran. Rörelserna utförs alltid 

i strikta serier som finns från nybörjarnivå till avancerat. Man blir mycket varm vilket 

både renar muskler och organ 

 

Passar: Den som vill ha kraftfull djupgående träning såväl mentalt som 

fysiskt 

 

Fokus på: Synkronisering mellan andning, rörelser och ställningar 
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4. Poweryoga 

 

En mycket atletisk form av yoga, utvecklad ur Ashtangayogan för att passa gym. 

Rörelserna är anpassade efter individens egna förutsättningar. Rörelsen och smidigheten 

ökar och man släpper på stress och spänningar runt leder och muskler 

 

Passar: Den som gillar att gå på gym 

 

Fokus på: Att få en stark och vältränad kropp 

 

 

 

5. Bikram 
 

Bikram kallas också bastuyoga eller hotyoga och är relativt nytt i Sverige. Man tränar 

olika kroppsställningarsom bygger på hathayoga i en uppvärmt rum i 35-40 graders 

värme för att få igång svettningen och öka blodcirkulationen. Värmen är också gynnsam 

för muskler och leder och gör att rörligheten ökar  

 

Passar: Den som är fullt frisk och som vill mjuka upp stela leder och 

muskler och som tycker om att svettas.  

 

Fokus på: Att få igång blodcirkultionen och svettningen vilket stärker 

utrensningsprocesseen i kroppen 

 

 

 

6. Lyenyoga 
 

Yogaform där man är mycket noga med precisionen i varje rörelse och håller sig kvar 

länge i varje ställning. Den metodisk utformningen gör att skador är sällsynta. I 

övningarna används också olika hjälpmedel som klossar, dynor, bälten, filtar och annat 

 

Passar: Den som vill träna uthållighet eller bli rörligare. Även bra för dem  

som behöver rehabilitering för rygg- och nackproblem samt lindring 

av värk. Ska även stabilisera högt blodtryck 

 

            Fokus på: Hur en viss yogaställning påverkar din kropp 

 

 

 

7. Barnyoga 

 

Yoga utformad efter barns behov av lek och rörelse. Lekfulla övningar blandas med 

avslappning. Barnen får också göra andningsövningar och fantasifulla visualiseringar. 

Finns för barn från 4 år 

 

Passar: Barn som just börjat träna 

 

Fokus på: Att ge barnet ökad självmedvetenhet 


