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Rotation af ryggen 

- øvelse for skuldre, ryg og hofter 

Det er vigtigt at du husker at trække vejret dybt undervejs i øvelsen med indånding ind gennem næsen og 

udånding ud gennem munden.  

Ligeledes er det meget vigtigt at du ikke går ud over din krops begrænsning og nuværende evner. Du må derfor 

ikke rotere kroppen længere end den på en naturlig og relativ afslappet måde er i stand til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sid på en skammel med ret ryg og fødderne godt placeret i underlaget.  

Tag et kosteskaft eller lignende over dine skuldre, hold afslappet på kosteskaftet. 

 

Lav langsomt en rotation til den ene side mens du trækker vejret dybt og stadig ser fremad. Lad rotationen starte 

indefra rygsøjlen, så det skal altså ikke være hænder og arme der drejer kroppen 

rundt men rygsøjlen og midten af kroppen der laver rotationen, hænder og arme 

skal bare følge med.  

Roter derefter langsomt til den anden side. 

Forsæt med at rotere langsomt fra side til side mens du ser fremad og trækker 

vejret dybt ned i maveregionen. 

Husk at det vigtige er, at du så vidt muligt roterer rygsøjlen, og derefter lader 

skuldre og arme roterer med – ikke omvendt! Ret derfor godt op i ryggen og 

skub skuldrebladene mod hinanden før og undervejs i øvelsen.  

Forsæt i mindst 1 minut og gerne i længere tid. 

”Rotation af ryggen” er specielt god til at give øget bevægelighed i hele ryggen 

og kan derved være med til at afhjælpe rygproblemer og ikke kun symptomerne. 

Den er også velegnet ved akutte smerter, men husk at have fokus på at rotere 

rygsøjlen og respektere kroppens begrænsninger. Den er også god ved ømhed, 

smerter samt nedsat bevægelighed og smidighed i skuldre og hofter.  

Se flere øvelser på www.kropsaand.dk under ”artikler” - ”krop og energi” - ” Øvelser ved skulder- og rygsmerter”. 

Overstående øvelse og de andre øvelser giver kun en generel vejledning i hvordan du kan afhjælpe problemer i 

kroppen. De kan ikke erstatte en individuel vejledning hvor dette er nødvendigt! 

Øvelsen laves på eget ansvar, og Lars Henrik Rasmussen tager ikke ansvar for eventuelle skader opstået ved 

anvendelse af dette materiale. 
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