
Vattengymnatik lätt  

(programmet anpassat för vatten upp till armhålan) 

 

1. Uppvärmning Jackson 5 - I want you back 2:55   

Intro,(I): Gå med höga knäuppdragningar låt armarna följa med  
Vers, (V): Hand mot motsatt böjt knä växelvis hö och vä 
Refräng mellanspel (RM): Boxa under motsatt knä växelvis hö och vä 
Vers refräng, (VR): Hand möter motsatt fot framför kroppen 
Mellanspel (M): Gå runt med höga knäuppdragningar 
Vers (V): Gå runt hand mot motsatt böjt knä växelvis hö och vä (ev. 
box under ben) 

 

 2. Uppvärmning/kondition Agnes - Goodlife 3:49  

 IV: Jogga på stället och gräv med armarna växelvis framför kroppen 

 RR: Jogga och boxa framåt åt sidan hö/vä med armarna 

 M: Skidhopp  

 V: Dra växelvis upp böjt knä och tryck samtidigt ner armarna på var      

sida om benet  

 M: Jogga och boxa framåt 

 R: Jogga och boxa åt sidan 

 R: Jogga och boxa framåt 

 MR: Skidhopp 

 MR: Jogga och gräv med armarna växelvis framför kroppen 

 

3. Rörlighet nacke axlar armar Bruce S - Hello Sunshine 3:54 

IV: Sätt händerna på axlarna och rulla axlarna framåt och bakåt,  

V: Samma som ovan 

VR: Kuta rygg och sträck upp med gung 

MM: liggande 8:a med armarna vid sidan av kroppen 

MM: Samma som ovan 



VR: Spänn pilbåge, växelvis hö/vä 

RR: Samma som ovan  

4. Rörlighet ben & balans Måns Z- Gamle dager 3:05 

IV: Åttor med knät, (håll ena handen i räcket vid alla rörelser)  

R: Byt ben 

V: För hö ben framåt/bakåt, böj i höft och knä då benet går framåt 

mot magen och sträck ut då det går bakåt  

R: Byt ben 

M: För det yttre benet sträckt utåt och inåt 

R: Byt ben 

R: (Pingvin) för det yttre benet sträckt snabbt utåt/inåt, liten rörelse 

M: Byt ben 

 

5. Kondition David Lindgren - Shout it out 3:00  

IV: Jogga framåt/bakåt 

R: Grodhopp, hoppa upp med båda knän mot magen pressa samtidigt 

ner händerna mot fötterna 

V: Jogga med samtidigt små hoppreps rörelser med händerna 

R: Grodhopp 

MM: Jogga med samtidigt små hoppreps rörelser med händerna 

R: Jogga på stället med höga knän  

 

 

6. Styrka armar bål Måns Z - Better now 3:10  

IV: Stå axelbrett pendla med armar växelvis framåt/bakåt 
MR: Pendla båda armarna framåt/bakåt (skidstakning) 
VR: Klappa händerna framför kroppen med raka armar och för sedan 
armarna bakåt utåt 
MR: Gräv underifrån växelvis med båda händer/armar 
MV: Fös bort vattnet växelvis framför kroppen med armarna, håll 
överkropp stilla 



 

 

 

 

7. Träning med flytpinne Abba - Lay all your love on me 4:32 

V: Rodd med flytpinnen 
R: Paddla växelvis åt hö och vä  
V: Pressa ner flytpinnen framför kroppen, börja med böjda armar och 
pressa sedan ner 
R: Paddla växelvis åt hö och vä 
V: Flytpinnen bakom kroppen, för pinnen bakåt med raka armar 
R: Paddla växelvis åt hö och vä 
 
 

8. Kondition Anna Bergendal - Kingdom Come 3:00  

V: Jogga runt i bassängen med långa steg, vänd riktning 

RR: Gå med stora steg i sidled 

V: Jogga runt i bassängen med långa steg, vänd riktning 

RR: Gå med stora steg i sidled 

MR: Jogga fram och bak med små snabba steg 

 

9. Styrka mage och ben Kamferdrops - Jag trodde änglarna fanns 

3:10  

IVR: Hoppa jämfota rakt mot väggen/ner i bassänggolvet, (håll med 

båda händerna i stången vid samtliga övningar)  

MM: Spring växelvis med hö/vä fot mot väggen 

V: Hoppa jämfota snett upp åt hö och åt vä  

MMR: Spring växelvis med hö/vä fot mot väggen, ev. släpp stången 

med händerna och fortsätt springa växelvis med hö/vä fot mot 



väggen 

 

10. Nedvarvning Paul Rey, Molly Hammar - Company 3:31  

1. Gå framåt med simtag 
2. Stå stilla och kuta och sträck upp 
3. Tyngdöverföring sträck arm diagonalt framför kroppen med två 
gung 
4. Sidböjning av ryggen höger och vänster med två gung 
5. Sätt fingrarna på axlarna och vrid ryggen åt hö/vä med två gung 

 

11. Töjning Celin Dion - Beauty and the Beast 4:05  

1. Örat mot axeln 

2. Vrid huvudet snett nedåt och titta mot samma höft 

3. Töjning bröst, rygg mot ledstång, håll med båda händer i 

ledstången och fäll kroppen framåt   

4. Töjning baksidan lår vid ledstång, fötter mot vägg och håll i 

ledstången och sträck ut benen 

5. Töjning insida lår, fötter mot vägg brett mellan benen och för över 

tyngden från ena sidan till andra 

6. Töjning framsida lår, rygg mot ledstång och fot bak mot vägg, 

sträck på kroppen 

7. Töjning vader, hälarna mot golvet och framfötterna mot väggen 

och fäll kroppen framåt 

12. Avspänning och andning Björn Melander - Nightingales Song 3:40 

 

Programmet är utarbetat av fysioterapeut inom reumatologi 

 

  

 

 



 

 

 


