
Förberedelser:	  Fyll	  i	  ditt	  avslappningsord	  på	  de	  tomma	  raderna.	  Skriv	  hur	  spänd	  du	  är	  under	  ”Före”.	  
Blunda	  och	  kontrollera	  med	  händerna	  att	  du	  magandas	  innan	  du	  lägger	  ner	  dem	  i	  knäet.	  	  

Genomför	  övningen:	  Följ	  listan	  här	  nedan	  och	  slappna	  av	  varje	  muskelgrupp	  i	  10–15	  sekunder.	  Tänk	  
ungefär:	  ”Nu	  ska	  jag	  slappna	  av	  i	  hela	  kroppen.	  Jag	  börjar	  med	  pannan	  ...”.	  När	  du	  har	  gått	  igenom	  
listan	  så	  fortsätt	  med	  instruktionerna	  nedan.	  	  

	  

 

 

	  
• Ta	  ett	  djupt	  andetag	  med	  magen	  och	  tänk	  .....................	  när	  du	  långsamt	  andas	  ut.
•Magandas	  i	  1–2	  minuter	  och	  tänk	  ........................	  vid	  varje	  utandning.
• Avsluta	  med	  ett	  djupt	  andetag.	  Är	  du	  inte	  avslappnad	  –	  gå	  igenom	  muskelgrupperna	  igen.
Efter	  övningen:	  Skriv	  upp	  spänningsgrad	  ”Efter”,	  antal	  minuter	  och	  kommentarer.	  

Datum	   Före	  
(0-‐100)	  

Efter	  
(1-‐100)	  

Antal	  
minuter	  

Fler	  än	  2	  
övningar	  

Kommentarer	  	  (Var	  och	  när?	  Hur	  gick	  det?	  Störd?	  
Magandningen?	  Att	  tänka	  på!)	   

(5–10	  minuter,	  två	  gånger	  om	  dagen)	  	  

Arbetsblad:	  Instruktions-‐	  och	  registreringsblad	  för	  tillämpad	  avslappning	  –	  Steg	  2	  

1 – Pannan  
2 – Ögonbrynen 
3 – Ögonlocken  
4 – Tinningarna 
5 – Tungan 
6 – Läpparna 
7 – Käken 
8 – Halsen och nacken 

9 – Armarna 
10 – Händerna 
11 – Fingrarna 
12 – Magen 
13–Ryggen 
14 – Benen 
15 – Fötterna 
16 – Tårna  
 
 

När:	  

Var:	  

TILLÄMPAD	  AVSLAPPNING	  –	  STEG	  2	  

Kopiering	  tillåten.	  ©	  Författarna	  och	  Studentlitteratur	  
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