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Innehåll med musikförslag 
  BPM Sida 
 
 

1.   Whenever whereever - Shakira 111 4 
 Uppvämning   
 

2. She bangs - Ricky Martin 144 5 
 Uppvärmning  
 

3. Uptown girl - Westlife 129 6 
 Uppvärmning   
 

4. Fallin’ - Alicia Keys 69 7 
 Rörlighet  
 

5. Survivor - Destiny’s Child 81 8 
 Styrka   
 

6. Battlefield - Jordin Sparks 75 9 
 Styrka   
 

7. Dancing in the moonlight - Toploader 120 10 
 Kondition  
 

8. Caught in the middle - A1 99 11 
 Kondition  
 

9. Beautiful girls - Sean Kingston 69 12 
 Styrka  
 

10. Bleeding love - Leona Lewis 57 13 
 Styrka   
 

11. Born to try - Delta Goodrem 69 14 
 Balans   
 

12. Crying at the discoteque - Alcazar 138 15 
 Kondition 
 

13. So what - P!nk 129 16 
 Kondition 
 

14. White flag - Dido 87 17 
 Rörlighet 
 

15. Beautiful - Christina Aquilera 78 18 
 Stretch  
 
 
Tips! 
 

Byt övning när musiken ändrar tema, t.ex. från vers till refräng, eller gör 10-
15 repetitioner innan byte. 
 
Följ gärna tempot i musiken när du gör övningarna. 
 
 
 

Här kan du se och träna direkt till hela programmet: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SPI83WZBSV8&t=56s 
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 Stå brett och svep vatten med stora tag 
från sida till sida  

 Pressa bak raka ben växelvis och cirkla 
bakåt med raka armar  

 Kicka fram med raka ben växelvis och 
svep armarna i cirklar vid sidan av kroppen 

 Händerna i sidorna, kom upp på tå och 
över på hälarna 

Uppvärmning 

1. Whenever whenever - Shakira  
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 Jogga på stället med höga knän och boxa 
lätt växelvis framåt, försök dra upp knäna på 
varje takt 

 Jogga på stället med höga knän och 
pressa händerna förbi knät som går upp, 
försök dra upp knäna på varje takt 

 Jogga på stället med höga knän, raka 
armar med knutna händer går fram och bak 

Uppvärmning 

2. She bangs - Ricky Martin 

 Jogga framåt med höga knän och boxa 
växelvis framåt (1-8) likadant bakåt (9-16) 
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 Jogga på stället med höga knän, den ena 
foten är lite framför den andra, växla ben  
efter en stund, armarna jobbar vid sidan av 
kroppen 

 Jogga på stället med höga knän och brett 
mellan fötterna, armarna jobbar vid sidan av 
kroppen 

 Stå axelbrett, spänn magen och boxa 
växelvis underifrån och upp 

 Sprattelgubbe, hoppa ut och ihop med 
raka armar och ben 

Uppvärmning 

3. Uptown girl - Westlife 
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 Stå på ett ben, spänn magen, pressa rakt 
ben ut åt sidan och förbi det andra, andra 
sidan nästa omgång 

 Stå axelbrett, svep med armarna från sida 
till sida och vrid med i midjan 

 Stå axelbrett med händerna ihop framför 
bröstet, vrid knäna åt ena hållet och armarna 
åt det andra, växla 

 Stå axelbrett och svep ena armen i cirklar 
från sida till sida, andra sidan nästa omgång 

Rörlighet 

4. Fallin’ - Alicia Keys 
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 Spänn magen, kicka åt sidan och boxa 
med samma hand åt motsatt hall, kicka fram 
och boxa fram med motsatt hand, hö/vä 

 Spänn magen, kicka åt sidan och boxa 
med samma hand åt motsatt hall, kicka bak 
och boxa fram med samma hand, hö/vä 

 Dra upp knäna, sträck ut åt sidan, 2 ggr 
per sida  

 Spänn magen, kicka snett fram 4 ggr med 
samma ben, armarna går förbi benet i korta 
rörelser, hö/vä  

Styrka 

5. Survivor - Destiny’s Child 
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 Stå brett, spänn mage och rumpa, vrid åt 
sidan och pressa armen åt sidan med hand-
flatan framåt, hö/vä/hö/hö vä/hö/vä/vä 

 Samma som övning 1, men istället för 
dubbelpress så gör en stor svepning med  
armen, press åt hö, press åt vä, svep åt hö, 
press åt vä... 

 Stå brett, spänn mage och rumpa, svep 
raka armar fram ihop, ner och bak, fram och 
upp, ut, handflatorna går först hela tiden 

 Stå brett, spänn mage och rumpa, pressa 
ena armen, fram, ut till sidan, fram, ut till 
sidan, vrid med i midjan, handflatan är 
framåt hela tiden, hö/vä  

Styrka 

6. Battlefield - Jordin Sparks 
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 Dra upp knäna och gör simtag framåt 
med armarna 4 ggr, omvända simtag 4 ggr, 
försök stanna kvar på stället 

 Dra upp knäna mot magen och landa 
brett med fötterna på botten, pressa ner 
händerna när benen går upp  

 Skidåkning, motsatta armar och ben går 
växelvis fram och bak (1-4) trampa vatten  
(5-8)  

 Jogga och klappa ihop händerna framför 
och bakom kroppen  

Kondition 

7. Dancing in the moonlight - Toploader 
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 Dra upp knäna, landa med benen en bit 
fram, dra upp knäna, landa med fötterna en 
bit bak, fös vatten med händerna i motsatt 
riktning vid sidan av kroppen  

 Hoppa upp och dra upp knäna , landa rakt 
ner, hoppa upp och dra upp knäna snett åt 
sidan, landa brett åt sidan, hö/vä  

 Hoppa ut med armar och ben, hoppa 
ihop, hoppa ut med armar och ben igen men  
ena benet högre åt sidan utan bottenkontakt, 
hoppa ihop, hö/vä  

 Kicka växelvis upp mot rumpan och pressa 
fram motsatt hand  

Kondition 

8. Caught in the middle - A1 
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 Spänn magen, pressa fram raka ben,    
hö/vä/hö/hö vä/hö/vä/vä, raka armar går 
bak när benet går upp  

 Stå brett  med lätt böjda ben och spänn 
magen, pressa fram armarna 2 ggr, pressa åt 
sidan 2 ggr, handflatorna framåt 

 Stå brett med lätt böjda ben och spänn 
magen, pressa fram armarna 2 ggr, pressa 
båda armarna åt sidan åt samma håll 4 ggr 
snabbt, handflatorna framåt, hö/vä 

 Stå brett med armarna rakt ut, svep ena 
armen mot den andra två ggr, ner i en båge 
2 ggr, korta rörelser, flytta med tyngden från 
sida till sida, hö/vä 

Styrka 

9. Beautiful girls - Sean Kingston 
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 Stå axelbrett och spänn magen, tryck ut 
båda armarna rakt ut, tryck armarna förbi 
varandra (i kors) framför bröstet, lägg even-
tuellt på benen efter en stund   

 Händerna i sidorna, spänn magen och 
pressa raka ben ut och ihop, låt fötterna 
glida längs med botten  

 Pressa rakt ben åt sidan och fös armarna 
åt motsatt håll, 2 ggr/sida 

 Spänn magen, dubbelkick framåt med ena 
benet, armarna går i korta pressar bak/bak, 
hö/vä  

Styrka 

10. Bleeding love - Leona Lewis 
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Balans 

11. Born to cry - Delta Goodrem 

 Spänn mage och rumpa, håll armarna rakt 
ut, luta kroppen åt sidan och kom upp på ett 
ben, hö/vä  

 Spänn mage och rumpa, sätt upp ena 
foten mot insidan av det andra benet, sträck 
upp armarna, håll en stund, hö/vä  

 Sätt upp ena foten på det andra benet 
över knät, armarna utåt, sitt ner lite och håll 
kvar, hö/vä  

 Dra upp ena knät mot bröstet, håll runt 
benet, stå kvar en stund, hö/vä  



© GympaTillMusik.nu 15 2021 Vår - Vattengympa Medel utan redskap  

  

 

Kondition 

12. Crying at the discoteque - Alcazar 

 Raka ben går växelvis fram och bak, raka 
armar går ut och ihop framåt  

 Dra upp knäna växelvis, möt med 
kopplade händer  

 Hoppa upp och dra upp knäna mot 
magen, landa grenstående, hö/vä 

 Hoppa jämfota åt sidan och klappa ihop 
händerna vid sidan av kroppen  
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Kondition & styrka 

13. So what - P!nk 

 Stå på ett ben, rakt ben och armar rakt 
ut, kicka in med benet bakom det andra och 
svep armarna i kors, andra sidan nästa om-
gång 

 Låg tvist hö/vä, tvist med sträckta ben 
och håll (3-4) låg tvist vä/hö….  

 Stå på ett ben, andra benet pendlar fram 
och bak, armarna pendlar växelvis fram och 
bak vid sidan av kroppen, motsatt arm och 
ben går fram, andra sidan nästa omgång 

 Upp och trampa vatten  
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Rörlighet 

14. White flag - Dido 

 Svep in vatten växelvis, strax under ytan, 
med stora svepande rörleser  

 Händerna i sidorna, svep benen växelvis 
bakåt i en stor cirkel  

 Svep armarna fram och bak växelvis i 
stora mjuka rörelser  

 Stå på ett ben, sträck fram det andra 
benet och svep bak med armarna, sträck bak 
benet och svep fram med armarna, andra 
sidan nästa omgång 
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 Luta huvudet åt sidan och sträck ner  
motsatt arm, håll kvar och låt det sträcka på 
sidan av halsen, byt sida  

 Sätt ner foten långt bak med hela fotsulan 
mot botten, skjut fram bröstet och håll kvar, 
byt ben 

 Dra upp ena foten mot rumpan, knäna går 
mot varandra, skjut fram höften och håll 
kvar, byt ben  

 Sätt upp fötterna brett på väggen och dra 
in överkroppen mot väggen, håll kvar 
 
Eller stå riktigt brett på botten och fäll 
överkroppen lätt framåt,  låt tyngden gå lätt 
från sida till sida så det drar på insidan av 
benen 

Stretch 

15. Beautiful - Christina Aquilera 
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