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SEKS BUD PÅ BØRNEYOGA

Børneyoga ved Arenze Fischer

Lille Yogahus

Børneyoga og familieyoga

Yogahjørnet i København

Odense Børneyoga

Yogarollinger, Esbjerg

Prøv evt. børneyoga derhjemme med en dvd
fra: www.yogaudstyr.dk

I begyndelsen ligner det en umulig
opgave. Børnene hopper, løber og
larmer så meget, at det er svært at
forestille sig, hvordan de syv
løsgående eftermiddagstrætte børn
kan forandre sig til et koncentreret
børneyogahold.

Børneyogalærer Arenze Fischer
stiller sig på yogamåtten, slår en
tone an på en tibetansk syngeskål, og pludselig sidder alle børnene stille i en
rundkreds på hver sin yogamåtte.

LÆS ARTIKEL Teenagere og børn er vilde med fitness

»Vi skal lave yoga, men først skal vi lige have yogareglerne. Tag godt fat i
ørerne, og sig efter mig: Jeg lytter til min lærer«, siger yogalæreren og hiver
ud i øreflipperne.

Børnene efterligner hendes bevægelser: Hiver i ørerne, former en kikkert
foran øjnene med hænderne og sætter pegefingeren op foran læberne, mens
de gentager efter yogalæreren:

MOTION 16. NOV. 2014 KL. 07.00

Forældre og børn strømmer
til yoga i børnehøjde
Børn dyrker yoga, fordi det er sjovt, mener børneyogalærer Arenze
Fischer.

MOMENTUM. »Børn får utroligt mange indtryk hver eneste dag. Yoga hjælper dem til at
håndtere den stressede hverdag og finde ro i sig selv«, siger yogalærer Arenze Fischer. - Foto: Ditte
Valente

  

4:18:4 og Ironman

RESULTATER:

KMD 4:18:4 København torsdag-lørdag
KMD Ironman Copenhagen 24. august

KORT OVER DISTANCERNE:

4:18:4
IRONMAN Svømning Cykling Løb

Se video om motion her

Kast dig ud i Politikens svømmeskole:

Svøm med Mette Jacobsen #1: Få styr
på vejrtrækningen

Stå på ski med instruktør Jesper Tutti:

Politikens skiskole lektion #1: Lær de
rigtige bevægelser og bliv en god
skiløber

Kom ud og løb med Peter Ebro:

Løbeguide #1: Kom i form eller slå
kollegaen til DHL stafetten

Lav frokostfitness ved hævesænkebordet
med Birgitte Nymann:

Find alle træningsøvelser her
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Resultater 2013
2012
2011
2010
2009

Mest læste motion

MOTION 16. NOV. KL. 07.00

Politiken  SENESTE10

Motion
Copenhagen Marathon Triatlon Løb Motionscykling Fitness Politiken PLUS Guides Test

 DEL  GEM TIL LISTE Anders Brysting og 769 andre anbefaler dette.Anbefal

HEIDI VESTERBERG

https://politiken.dk/bruger/koebabonnement/?ref=servicenavigation
http://kundecenter.politiken.dk/
http://eavis.politiken.dk/
http://plus.politiken.dk/
http://politikenbillet.dk/
http://politiken.dk/annoncer/
http://politiken.dk/om_politiken/article163989.ece
http://politiken.dk/bruger/opret/
http://politiken.dk/bruger/logind/?returnUrl=http://politiken.dk/motion/ECE2453012/foraeldre-og-boern-stroemmer-til-yoga-i-boernehoejde/
http://www.xn--brneyoga-54a.nu/
http://www.lilleyogahus.dk/
http://www.fof.dk/
http://www.yogahjornet.dk/
http://www.odenseboerneyoga.dk/
http://www.yogarollinger.dk/
http://www.yogaudstyr.dk/
http://politiken.dk/motion/fitness/ECE2172279/teenagere-og-boern-er-vilde-med-fitness/
http://politiken.dk/motion/
http://multimedia.pol.dk/archive/00891/lolB_rneyoga01_891220a.jpg
http://politiken.dk/motion/triatlon/4184resultater/
http://politiken.dk/motion/triatlon/ironmanresultater/
http://www.kmdcopenhagen4184.dk/lobsinformation/ruterne
http://multimedia.pol.dk/archive/00775/ironman-SV_MNING201_775285a.gif
http://multimedia.pol.dk/archive/00775/ironman-CYKLING-201_775276a.gif
http://multimedia.pol.dk/archive/00775/ironman-L_B-2013_775283a.gif
http://politiken.dk/motion/ECE2060916/svoem-med-mette-jacobsen-1-faa-styr-paa-vejrtraekningen/
http://politiken.dk/motion/ECE2177339/politikens-skiskole-lektion-1-laer-de-rigtige-bevaegelser-og-bliv-en-god-skiloeber/
http://politiken.dk/tv/tjek_dk/ECE1979115/loebeguide-1-kom-i-form-eller-slaa-kollegaen-til-dhl-stafetten/
http://politiken.dk/indland/article1245734.ece
http://politiken.dk/motion/loeb/copenhagenmarathon/ECE2288160/stream-fra-copenhagen-marathon-2014/
http://politiken.dk/motion/loeb/copenhagenmarathon/copenhagenmarathon2014/
http://politiken.dk/motion/loeb/minimaraton/minimaraton2014/
http://politiken.dk/motion/loeb/copenhagenmarathon/grafikmarathon/ECE2288186/tjek-maratonruten-og-find-de-gode-steder-at-heppe/
http://politiken.dk/fotografier/ECE2292798/12000-deltagere---tusindvis-af-vindere/
http://politiken.dk/motion/loeb/copenhagenmarathon/copenhagenmarathon2013/
http://politiken.dk/motion/loeb/copenhagenmarathon/copenhagenmarathon2012/
http://politiken.dk/motion/loeb/copenhagenmarathon/copenhagenmarathon2011/
http://politiken.dk/motion/loeb/copenhagenmarathon/copenhagenmarathon2010/
http://politiken.dk/motion/loeb/copenhagenmarathon/copenhagenmarathon2009/
http://politiken.dk/motion/
http://politiken.dk/
http://politiken.dk/motion/
http://politiken.dk/motion/loeb/copenhagenmarathon/
http://politiken.dk/motion/triatlon/
http://politiken.dk/motion/loeb/
http://politiken.dk/motion/cykling/
http://politiken.dk/motion/fitness/
http://plus.politiken.dk/MOTION/
http://politiken.dk/motion/guides/
http://politiken.dk/motion/test/
http://multimedia.pol.dk/archive/00891/lolB_rneyoga01_891220a.jpg


FOTO:  Ditte Valente

FOTO:  Ditte Valente

»Jeg lytter til min lærer. Jeg holder øje med mine venner. Jeg er stille som en
mus. Jeg bliver på min måtte. Jeg sørger for at have det sjovt«.

Med denne lille
pædagogiske
remse får Arenze
Fischer børnene i
Familieskolens
lokale på
Nørrebrogade i
København til at
lytte
opmærksomt. I
hvert fald for et
stykke tid.

LÆS OGSÅ Du
sover bedre, når du dyrker yoga

»Jeg har kun få sekunder til at fange deres opmærksomhed. Børn kan ikke
koncentrere sig ret længe ad gangen, og børn laver ikke yoga, fordi det er
sundt, men fordi det er sjovt. Derfor er det også krævende at lave børneyoga.
Der skal som regel meget til, før voksne går ud af lokalet midt i det hele,
pludselig fortæller om deres hamster eller råber ’jeg skal tisse’, men det gør
børn, hvis de keder sig. Derfor er børneyoga krævende, men også meget
sjovt«, siger Arenze Fischer, der er uddannet yogalærer fra Galway Yoga
Centre i Irland og efteruddannede sig til børneyogalærer hos Lille YogaHus.

Yoga for fantasien
Børnene er i gang med en navnerunde, hvor de også skal sige, hvilket dyr de
bedst kan lide: »Jeg hedder Lila, og jeg kan godt lide en løve«, siger Lila på 6
år.

»Løven er også et godt dyr. Så sætter vi os som en løve under den brændende
afrikanske sol, og så ryster vi manken lidt. Og så stikker løven sin tunge langt
ud og så brøøøøler vi ...«, siger Arenze.

Børnene brøler
med og er uden
at vide det i gang
med at udføre
den klassiske
yogastilling
’Løven’. Den
næste i runden er
Ivan på 3 år. Han
kan godt lide
ulve, men
afbryder sig selv:

»Nej, jeg mener
en ’Angry Bird’«, siger Ivan, og så må yogalæreren udvikle et bud på en helt
ny ’Angry Bird’-stilling i den årtusindgamle indiske yogatradition.

Børneyoga følger ikke et almindeligt yogaprogram. De fysiske yogaøvelser
bliver pakket børnevenligt ind i små remser, eventyr og fortællinger, der
passer til børnenes alderstrin, og børnene står ikke i stillingerne ret længe.
Det er lige så meget fantasien som kroppen, der bliver sat i gang, når man
dyrker børneyoga.

Forældre og børn strømmer
til yoga i børnehøjde
MOTION 21. NOV. KL. 17.10

Skistøvleløb på
Rådhuspladsen: De
kom, de så, de
trampede

MOTION 21. NOV. KL. 23.00

Find øvelserne til
din egen
løbetræning her

MOTION 8. NOV. KL. 20.21

Løbeskader: Her er
de 5 farligste
faktorer for løbere

MOTION 7. NOV. KL. 22.30

Motionsløb er
farligere, end du
tror

MOTION 20. NOV. KL. 12.03

Danmarksrekord:
Henrik Müller på vej
mod Parkrun
nummer 250

Køb med rabat

› Flere tilbud

IRONMAN 2015 o…  
Vind startnummer

Bikeray IV Evo  
1.000 kr. Spar 350…

Craft ER Weather J...  
1.000 kr. Spar 400…

Falke RU Energizin...  
275 kr. Spar 94 kr.

Fusion Hot Long Vi...  
525 kr. Spar 175 kr.

GripGrab Running …  
185 kr. Spar 90 kr.

Nite Ize LED Sport...  
200 kr. Spar 75 kr.

Smartwool PhD O…  
140 kr. Spar 40 kr.
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LÆS OGSÅ Ældgammel indisk yogatradition hitter som træningsform

»Det duer bare ikke at bede børn om at løfte venstre arm eller sætte højre ben
bagud, ligesom når jeg underviser voksne. Der skal hele tiden billeder eller
historier på. Når jeg underviser helt små børn i vuggestuealderen, viser jeg
f.eks. billeder af forskellige dyr, og så laver vi yogastillingerne ud fra
billederne. Større børn fortæller jeg måske et eventyr. Bagefter genfortæller vi
sammen historien og sætter de yogastillinger på, der passer med
fortællingen«, fortæller Arenze Fischer, der har undervist i yoga siden 2002
og fra 2012 også i børneyoga.

Børneyoga vælter frem
Når Arenze Fischer ikke ruller yogamåtterne ud i Familieskolens lokale på
Nørrebrogade i København, underviser hun bl.a. på andre aftenskoler, men
også i skoler, sfo’er og daginstitutioner. Interessen for børneyoga er
eksploderet, fortæller hun.

»Børneyoga er det nye sort inden for yoga. Det er ekstremt populært, og især
de sidste to år er det væltet frem med tilbud om børneyoga alle vegne.
Forklaringen er nok, at yoga generelt er blevet populært, så forældrene selv
kender til yoga. Mange har også fået øjnene op for, at børn i dag har en meget
stresset hverdag med lange dage og mange fritidsinteresser. Børn får utrolig
mange indtryk hver eneste dag. Yoga hjælper dem til at håndtere den
stressede hverdag og finde ro i sig selv«, mener Arenze Fischer.

LÆS OGSÅ Børn skal løbe af lyst - og må gerne udgå efter fem meter

Der er også børn, der ikke gider gå til yoga. For eksempel yogalærerens egen
datter, der hellere vil gå til ballet og nøjes med at dyrke yoga en gang imellem.

»Der er selvfølgelig børn, der kun kommer et par gange, men de fleste børn og
især deres forældre er glade for det. Børnene hygger sig, og forældrene får
rolige, glade børn med hjem. Mange er også glade for, at der ikke er et
konkurrenceelement i yoga. Det handler ikke om, hvem der kan score et mål,
men om glæden ved at bevæge sig sammen med andre«, siger Arenze Fischer.

På yogamåtterne er børnene blevet til en vild zebraflok, der sparker ud i luften
og hopper op og ned. Så er det tid til at lægge hænderne på maven og mærke
åndedrættet, mener yogalæreren.

LÆS OGSÅ 10-årig pige løber sit Parkrun nummer 100

»Kan I mærke, at vi trækker vejret hurtigt lige nu efter al den bevægelse? Prøv
at sætte dig på måtten, og mærk, hvordan maven går ud og ind«, siger
yogalæreren, og børnene bliver stille og opmærksomme på deres eget
åndedræt.

Rum til stilhed
Børneyoga findes i mange udgaver målrettet efter alderstrin, børnenes behov
og med eller uden forældre. Emmamaria Vincentz, der står bag yogacenteret
Lille YogaHus, var en af de første til at tilbyde yoga til børn fra 2 til 12 år
herhjemme. Hun startede børneyogauddannelsen for tre år siden med et
enkelt hold. I dag er der lange ventelister og flere udbydere af
børneyogauddannelser.

LÆS OGSÅ Nybagt mor: Cirkustræning er genialt, uforpligtende og sjovt

»Det går virkelig stærkt, og efterspørgslen er stor. Det er kun godt, for yoga er
virkelig godt for børnene. Børnene husker mest legen, men får så mange gode
redskaber med sig. De får mere selvværd og bliver bedre til at håndtere stress.
De er ofte mere opmærksomme, nærværende og koncentrerede. Der er faktisk

Følg Politiken Motion

Vær med på Facebook
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også mange børn, der er glade for at få lov til bare at være lidt stille og finde et
roligt sted indeni«, fortæller Emmamaria Vincentz.

Børneyoga er ikke kun for børn af speltforældre med masser af overskud.
Pædagoger i almindelige daginstitutioner er begyndt at bruge børneyoga og
med så gode resultater, at pædagogernes fagforbund, Bupl, støtter
yogaprojekterne med 350.000 kr. om året.

Den integrerede
institution
Stenurten på
Nørrebro i
København har
haft børneyoga
på programmet i
cirka seks år.
Både i
vuggestuen og
børnehaven. Det
blev startet af en
pædagog, der
selv praktiserede

yoga, men siden har institutionen uddannet en pædagog i børneyoga.

»Børneyoga er langt fra den spirituelle verden, som findes i nogle yogacentre.
Det handler om ro, kropskendskab, fællesskab og kan også være hård
træning. Lige efter en yogatime mærker vi, at børnene kommer ud med en
større indre ro, og efterfølgende leger børnene bedre sammen uden konflikter.
De får en større kropsbevidsthed og dermed større fornemmelse af både sig
selv og de andre børn. De lærer at mærke, hvad de kan og ikke kan, men også
at øvelse gør mester«, fortæller Maibritt Iversen, pædagogisk leder i
Stenurten på Nørrebro.

LÆS OGSÅ Skolesport skal være sjovt: »De børn, som synes bevægelse er
træls, får nogle sejre her«

Det er vigtigt, at en underviser i børneyoga har kendskab til børns anatomi og
sansemotoriske udvikling, understreger de to børneyogalærere.

»Børn er under udvikling og derfor meget bløde og bøjelige. Børn må for
eksempel ikke have al vægt på hovedet, før de er over 7 år, så man skal vide,
hvad man laver«, siger Emmamaria Vincentz.

Stræk på en sjov måde
I Familieskolens lokale på Nørrebro har yogalæreren fortalt et eventyr om en
indianerpige, og sammen med børnene genfortæller hun historien med
yogastillinger, der passer til.

Genfortællingen keder hurtigt de to mindste børn, der i stedet begynder at
bruge en bunke yogamåtter som hoppeborg.

Indtil de bliver
kaldt tilbage til
måtterne med en
lyd fra
syngeskålen.

»Så skal vi vist tilbage til måtterne og lave yogasøvn. Læg jer roligt ned på
måtterne. Træk vejret og mærk dine fødder«, siger Arenze Fischer og gør klar

http://politiken.dk/motion/ECE2136502/skolesport-skal-vaere-sjovt-de-boern-som-synes-bevaegelse-er-traels-faar-nogle-sejre-her/


BØRNEHØJDE.  Når børnene i Familieskolens lokale på Nørrebrogade i
København laver yoga, bliver øvelserne pakket børnevenligt ind i små
remser, eventyr og fortællinger, der passer til børnenes alderstrin, og
børnene står ikke i stillingerne ret længe. Det er ligeså meget fantasien
som kroppen, der bliver sat i gang , når man dyrker børneyoga. FOTO: Ditte
Valente
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Tilmeld dig Nyhedsbrev fra Politiken Motion

Nyhedsbrevet sendes hver torsdag kl 12. Som en del af dit gratis abonnement på Politikens nyhedsbreve vil du

til den
afsluttende
afspænding.

Efter timen
forklarer Isa på 8
år, hvad yoga er.

»Børneyoga er
sjovt. Man hører
eventyr, og så
strækker man
kroppen meget,
men på en rigtig
sjov måde«.

        

Anders Brysting og 769 andre anbefaler dette.Anbefal Del

TILMELD Indtast din mailadresse
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