
 

STRESSMOTTAGNINGEN.SE  KERSTIN JEDING 

Prova att vägleda någon annan till nuet med hjälp av andning 
 

Läs genom nedan information, och använd sedan dina egna ord för att beskriva det för den du ska leda: 

Andningen sker alltid nu och kan vara ett ankare till nuet. Praktiskt nog finns den alltid här också så vi 

har den alltid med oss också. När var du nyfiken på ett av dina egna andetag senast? Går det att vara 

nyfiken på något som sker så omedvetet och regelbundet hela tiden? Prova! 

 

Välj själv om du vill be din försöksperson sitta, ligga eller stå och om hen ska blunda eller bara sänka 

blicken. Instruktioner nedan som du gärna får anpassa till ditt språkbruk som du läser/ger lugnt, och 

ge pauser på lämpliga ställen för din försöksperson att genomföra dina instruktioner: 

Vänd din nyfikenhet till din andning, och undersök den så som den är just nu. 

Under 3-5 andetag, vägled personen att 

 Var nyfiken på din utandning, och pressa ut lite extra luft på utandningarna just nu, 
så att du kan lägga märke till hur det känns när lungorna fyller sig av sig själva på 
inandningen.  

Under nästkommande 3-5 andetag 

 Flytta din uppmärksamhet till din nästipp, och utforska med nyfikenhet hur luften 
som passerar in och ut ur näsan när du andas känns. Lägg märke till hur varm eller 
sval den känns på varje in- och utandning. 

Under nästkommande 3-5 andetag 

 Fortsätt att vara nyfiken på din andning (eller flytta nyfikenheten tillbaka till 
andningen så ofta det behövs!), och upptäck efter de små pauserna mellan in- och 
utandning och mellan varje andetag.  

 
Och så ta övningens sista andetag i full medveten närvaro 

 Följ ditt nästa andetag hela vägen in genom näsan (eller munnen) och hela vägen ner 

genom lungorna till magen, och sedan hela vägen ut. Lägg nyfiket märke till allt du kan märka med 

just det här andetaget. …      Nu avslutar vi övningen.  

 

Fråga din försöksperson: Hur var det att göra en sån här övning? 

(Du kommer att få frågor som du bland annat svarar så här på:) 

• Det gör inget att du kom av dig massor med gånger, det vi övar på är främst att komma på att 

vi kommer av oss och då kunna återföra uppmärksamheten till andningen – varje gång 

• Det är ok att bli rastlös av en sån här övning! Det vi övar på är vår närvaro i nuet, och att lägga 

märke till andetagen i nuet.  

• Det är ok att bli avslappnad av en sån här övning – fast det inte är syftet! Det vi övar på är vår 

närvaro i nuet, och att lägga märke till andetagen i nuet.  

 

Nu först bryter du och försökspersonen övningsrelationen, och du kan be din samarbetspartner om 

feedback på hur du läste instruktionerna. 

 


