
Aktivering
Knä

AKTIVERINGSTRÄNING

Benspark
Sitt på en pall med god hållning, fäst ett gumiband kring pallen och 
trä in ena foten genom gummibandet. Spänn framsida lår så att ditt 
knä går från att vara böjt till helt rakt och håll kvar i 2-3s, släpp 
sedan ned benet igen. Övningen aktiverar lednära muskulatur som 
avlastar knäet och styr knäskålen för minskad snedbelastning.

Fotglid
Sitt på en pall med god hållning. Ha en handduk eller liknande som 
tillåter dig att glida på golvet under ena foten. Glid ut med benet 
tills knäet är utsträckt, och glid sedan tillbaka till ett böjt läge. 
Rörelsen ska ske kontrollerat och långsamt. 

Självbehandling
Självbehandling av muskulatur kring knä är enkelt och väldigt 
effektfullt. Du kan enkelt rulla och tryck på musklerna med hjälp av 
en foamroller eller självbehandlingsboll. Förutom att få en direkt 
påverkan på knä så kommer det att avlasta bäcken och ländrygg, 
och minska risken för överbelastningsskador.

Stretching
Muskulaturen kring ditt knä kan du enkelt stretcha. De är starka 
muskler med långa hävarmar vilket innebär att de kan påverkar 
balansen över hela benet, bäcken och ländrygg. Med stretch får du 
effekt över stora områden och inkluderar även leden. Kombinera 
gärna med självbehandling med hjälp av foamroller.

Lårcurl
Ligg på mage framför en pall, fäst gummiband runt pallen och trä in 
benet i gummibandet så att du får gummibandet runt din häl. Spänn 
sedan baksida lår så att du böjer i knäet och foten närmar sig sätet.
Släpp sedan kontrollerat tillbaka foten så att du ligger raklång igen.
Aktiverar baksida lår som avlastar ländrygg och höft.
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Programmet syftar till att aktivera muskler
kring knäet. Lednära avlastning är viktig, 
som även skall fungera balanserat i samspel
med muskler kring fotled och höftled. 
Många höft och fotövningar tränar även
stabilitet i knäet. 

veckor
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pass per vecka
15 x 3 1 min
reps       set vila mellan set


