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AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET 

Hvorfor ikke eksperimentere med yoga aktiviteter? 

Mange børnehaver og skoler i Europa anvender nu om stunder yoga øvelser, som har vist sig at være 
effektive til:    

1. At få børn til at slappe af 
2. At fremme følelsesmæssig balance og frie udtryksformer 
3. At udvikle bevidsthed om krop og åndedræt 
4. At styrke børnenes socialisationsprocesser 
5. At reducere angst, stress og aggressivitet 
6. At mindske mobning 
7. At styrke kognitiv og følelsesmæssig intelligens 
8. At optimere børnenes læringspotentiale 

Som led i Stronger Children Aktivitetssamlingen foreslår vi nogle enkle afslapningsøvelser for 
børnehavebørn og nogle meditationsøvelser for skolebørn. Lærere og pædagoger kan trygt 
eksperimentere med øvelserne og kan også yderligere fordybe sig i litterære kilder om yoga med 
særligt sigte på børn.  

  



   

 
Afslappende yoga øvelser for børnehave- og førskolebørn 

Introduktion 
Børnene og læreren sidder på gulvet i en rundkreds. Det er optimalt, hvis de kan sidde på puder. 
Læreren lader som om, at han/hun holder en imaginær kurv mellem arme og ben. Læreren foregiver 
nu, at han/hunt ager forskellige imaginære dyr op fra kurven og efterligner dyrenes bevægelser med 
arme og ben. Børnene skal efterligne lærerens bevægelser. Eksempelvis: 
 
1. I kurven er der…to slanger 
Læreren siger, at der sover to slanger i kurven. En af slangerne vågner og rejser sig op. Når læreren 
siger: ”Op”, bevæger han/hun højre arm opad i en blød, bølgende bevægelse. Fingrene er lukkede, så 
de danner slangens hoved. Når armen er helt oppe, siger læreren: ”Og slangen går ned og tilbage i 
kurven”. Imens bevæger læreren armen nedad i en bølgende bevægelse, indtil den hviler på højre 
ben. Læreren gentager det hele med venstre arm, når den anden slange skal vågne. De langsomme 
bevægelser gør det muligt for børnene at koncentrere sig om deres armes bevægelser.  
 
 
2. Fra kurven kommer…en sommerfugl flyvende 
Læreren siger: “I kurven er en sommerfugl ved at vågne”. Med langsomme bevægelser danner armene 
to trekanter bag nakken. Med strakt ryg siger læreren: “Sommerfuglen flyver, flyver, flyver”, mens 
han/hun bevæger albuerne rytmisk fire gange for at simulere vingeslagene. Der skal være et slag hver 
gang, der bliver sagt ”flyver”. Derefter siger læreren: ”Nu sover den”, og læreren bevæger brystet til 
højre. Læreren sætter albuerne mod hinanden og holder denne stilling i nogle sekunder. Derefter siger 
læreren, idet han/hun åbner og lukker albuerne: ”Sommerfuglen flyver, flyver”, hvorefter han/hun retter 
brystet op og anbringer hænderne bag nakken. Denne bevægelse gentages til venstre side fire gange. 
Til slut siger læreren: ”Nu går sommerfuglen tilbage i kuren”. Læreren viser til sidst kurvens form med 
hænderne.  
 
 
3. Fra kurven kommer…en græshoppe springende 
Læreren siger, at der kommer en græshoppe op fra kurven, og han/hun sætter fingrene op på hovedet 
for at vise græshoppens antenner. Læreren siger som en græshoppe og bøjer overkroppen fremad. 
Så siger læreren som en græshoppe igen og retter ryggen op. Det gentages fire gange.  
 
 
4. Fra kurven kommer…en skildpadde 
Læreren sætter fodsålerne sammen og former en rhombe med benene. Læreren tager fat i fødderne 
med hænderne og prøver at få hovedet ned til hælene ved at bevæge overkroppen forover. Læreren 
siger: ”Skildpadden sover” og fører hovedet tæt ned mod fødderne. Når læreren siger: ”Skildpadden 
vågner”, bevæger han/hun sig langsomt tilbage i udgangsstillingen. Det gentages fire gange.  
 
 
5. Fra kurven kommer… mange løver 
Denne øvelse er den afsluttende. Børnene sidder i en rundkreds med benene over kors. Læreren siger: 
”Der kommer mange løver op fra kurven”. Børnene og læreren udstøder løvebrøl og mimer løvens 
poter og kløer med deres arme og ben.  
 
 
  



   

 
At afspænde børn ved brug af yoga øvelser         
 
Det er bedst at udføre øvelserne i siddende stilling med benene over kort på en pude, men det kan 
være lettere og mere praktisk, at børnene sidder på stole. Ideelt set bør knæene udgøre en ret vinkle 
mellem hofte og lår. Fødderne skal røre gulvet, ryggen skal være ret, skuldrene skal være afslappede 
og hagen lidt indad. Hænderne hviler på benene med håndfladen opad, og øjnene er lukkede eller 
halvt lukkede.  
 
1. Fokus på åndedræt: 
Det første trine r, at læreren beder børnene om at fokusere på deres åndedræt, så de bliver bevidste 
om vejrtrækningen. Det virker beroligende. Læreren forklarer, at der kan duke tanker op, og børnene 
skal bare vente, til tankerne forsvinder igen – og koncentrere sig om at trække vejret.  
 
2. Visualisering: 
Visualiseringsteknikken passer fint til børn, fordi de er naturligt fantasifulde. I visualiseringsteknikken 
får vi sindet til at skabe specifikke billeder og kontrollere tankerne. Efter at børnene har fokuseret på 
åndedrættet, hjælper læreren børnene henimod deres visualiseringer. Læreren kan for eksempel 
foreslå, at børnene er blomster. Læreren kan sige: ”Forestil jer, at I er blomster…det er tidligt om 
morgenen…solen er ved at stå op…I er blomsster….der venter på, at solen skal stå op…der er små 
dugdråber på jeres blade…solen står op, og jeres blade åbner sig…I blomstrer langsomt…I åbner jer 
for solen…”  
Læreren leder opmærksomheden tilbage til åndedrættet: ”Træk vejret naturligt…tag en dyb 
vejrtrækning…føl kroppen og træk vejret…luk øjnene i endnu et minut…åbn øjnene…I er tilbage i dette 
lokale igen…”  
 
 
Alternativt kan man invitere børnene til at forestille sig, at de går ind i et punkt i dem selv, hvor der er 
fred og sikkerhed. Eller de kan forestille sig et ydre sted, hvor de føler sig rolige. Læreren siger “I 
befinder jer et sikkert sted…i en have eller i et værelse…et sted med fred og stilhed…I er rolige…” 
 
Læreren kan introducere meditation som en aktivitet, der træner kreativitet og fantasi. Læreren kan 
fortælle børnene, at disse aktiviteter kan gøre dem mere trygge. Læreren må bruge ord og begreber, 
der passer til børnenes alderstrin.   
 
Læreren kan bede børnene om at fortælle, hvordan de havde det med aktiviteterne – men kun hvis 
børnene selv ønsker det. Hvis børnene overdriver deres fantasi, må læreren mildt hjælpe dem til at 
kontrollere fantasien. Hvert barn har sit tempo, og meditation bør være en åben og positiv oplevelse.  
 

 



   

 

  

 


