
Förberedelser: Skriv ner de situationer du tänkt öva i, de datum som träningen kommer att 
gälla och ditt avslappningsord på de tomma raderna.  
Innan du börjar övningen skriver du hur spänd du är under ”Före”. Blunda, sitt bekvämt och 
kontrollera med händerna att du magandas innan lägger ner dem i knäet.  

Genomför övningen: 
1. Ta ett djupt andetag med magen. Tänk ........................... när du låter luften pysa ut av sig
   själv, utan att pressa på. 
2. Magandas med lugna, jämna och inte överdrivet djupa andetag i 1–2 minuter. Tänk
   ........................ varje gång du andas ut. Andas i din egen takt. Känn att kroppen blir tyngre 

och mer avslappnad för varje utandning.
3. Ta återigen ett djupt andetag med magen och låt luften pysa ut medan du tänker
     ...........................  
4. Gå igenom kroppen från huvudet och nedåt och känn efter att du blivit ordentligt

avslappnad. Om du inte  är det upprepar du steg 3.

Efter övningen: Skriv upp spänningsgrad ”Efter”, antal minuter och kommentarer. 

Datum	   Före	  
(0-‐100)	  

Efter	  
(1-‐100)	  

Antal	  
minuter	  

Fler	  än	  2	  
övningar	  

Kommentarer	  	  (I	  vilken	  situation?	  Hur	  gick	  det?	  Störd?	  
Magandningen?	  Tänk	  på!)	   

(2–5	  minuter,	  två	  gånger	  om	  dagen)	  	  

Arbetsblad:	  Instruktions-‐	  och	  registreringsblad	  för	  tillämpad	  avslappning	  –	  Steg	  3	  

Situationer	  att	  öva	  i:	  

TILLÄMPAD	  AVSLAPPNING	  –	  STEG	  3	  

Kopiering	  tillåten.	  ©	  Författarna	  och	  Studentlitteratur	  
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