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Studier 
viser at jevnlig trening på oppmerksomt nærvær fører til økt tetthet av nervevev i områdene for opp-merksomhet, kroppsbevissthet og effektiv  informasjonsbe-arbeiding, ifølge  NFON. 

N
ærvær må jeg trene på resten 
av livet. Jeg klarer det noen 
minutter av gangen, så glipper 
jeg litt. I hverdagen har vi 

60–70 000 tanker, og mange av dem er 
negative. Vi blir ikke kvitt dem, men vi kan 
klare å stilne tankene litt, så de ikke binder 
opp hodet og nærværet vårt og tar så mye 
energi, sier Eli Rygg. 

Kommunikasjonen mellom voksne og 
barn er noe som opptar henne. Da er det ikke 
bare nærvær som er viktig, men også at barn 
skal få lov til å kjenne på og uttrykke alle 
følelser – også aggresjon. 

– Aggresjon er essensielt for barns 
utvikling. Det snakkes om uønsket atferd hos 

barn. Atferden er et indirekte uttrykk for våre 
behov. Vi voksne må forstå hva barn prøver å 
fortelle oss, sier Eli Rygg, som ønsker at barn 
må få mulighet til å uttrykke alle sine følelser.

– Å bli sint er en god atferd, for da skjer 
det i hvert fall noe, og man blir definitivt ikke 
dvask. Hvis man derimot bærer på masse 
tilbakeholdt sinne som går over i frustrasjon, 
så tar sinnet over. Da går mange rundt som 
udetonerte bomber. Det er dumt å avvise 
sinne hos et barn. Det er verdifullt å komme 
ut med sinne, vaske det rent og bruke det til 
lek, skaperkraft og fantasi, sier Rygg, som ble 
landskjent som programleder i barne-TV-pro-
grammet Portveien 2 på 80-tallet. Til daglig 
tar hun oppdrag som næromsorgarbeider 
gjennom barnevernet. Jobben går ut på tett 

oppfølging av barn, familien og hele nettver-
ket rundt, der det er spesielle vanskeligheter.

– Det er mye kreativitet i aggresjon. 
Aggresjon er kraften som holder meg i live. 
Jeg synes det er flott å møte unger som er i 
kontakt med sinnet sitt og legger seg ned og 
vræler. Jeg gjør det selv noen ganger, sier hun.

Kaster stein og skriker
Rygg mener det er viktig at barn får lov til å 
vræle når de er i trassalderen, og at de må få gi 
uttrykk for at de har lyst på ting.

– Som voksne har vi rett til å si «det får du 
ikke», men vi kan ikke nekte barnet å ha lyst 
på noe. Vi må tenke over hva som kan skje 
ti år senere, hvis barnet kuttes av fra kontakt 

med sin lyst og sitt initiativ. Vi skremmer for 
eksempel med «hvis du ikke er snill, får du 
ikke lørdagsgodteri». Det er viktigere at barnet 
får være i de følelsene og opplevelsene det er 
i til enhver tid, altså være ekte, heller enn å 
være snilt. Vi voksne er livredde for at barna 
våre ikke skal bli likt, fordi vi selv er redde for 
det samme. Vi tar på oss mange psykologiske 
masker og skjuler særlig aggresjon.

Hva gjør du når du blir sint?
– Jeg går inn i følelsen, kaster stein, 

skriker, går tur, får det ut med lyder. Hvis 
barn får være sinte, forstår de senere hvorfor 
de er sinte. Som for eksempel «det var en jente 
på skolen som sa jeg er stygg».

Hvordan kan barna gis mulighet til å 
uttrykke sinne?

Eli Rygg har trent på 
nærvær, som gjerne 
kalles mindfulness, i 

mange år. Hun merker 
at barn responderer 

annerledes når hun er 
fullt til stede.

Eli Rygg
Eli Rygg (f. 1955) er utdannet barne-
pleier, men er mest kjent som underhol-
der og forfatter. Hun ble landskjent som 
programleder i Barne-TV programmet 
Portveien 2, som ble sendt på NRK 
på 80-tallet. Siden har hun arbeidet 
bl.a. med frokost-TV og barneradio, 
vært omreisende eventyrforteller og 
medvirket på en rekke barneplater. 
Til daglig jobber hun med omsorg for 
vanskeligstilte barn. Hun bor i Son med 
sine to yngste barn, Lea Marie (14) og 
Marcus (19).

Kilde: Wikipedia og Eli Rygg

Hvis barn ikke har kontakt med sin aggresjon, hvordan kan de da 
ha kraft til å si nei til å være med på mobbing eller farlige ting?
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– Det snakkes om at 
vi voksne skal «se hele 
barnet». Men hvordan kan 
vi klare å se hele barnet 
eller et annet menneske, 
hvis vi ikke først klarer å se 
oss selv, også de sidene 
vi gjerne ønsker å unngå? 
sier Eli Rygg.
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– Det kan være gjennom lek, lyder og 
teatersport. Heller enn å lære barna å være 
redde for egen aggresjon, kan vi lære dem å si 
hvorfor de er sinte, på en ordentlig måte. Som 
ved å si til nabogutten at «det du gjorde i går 
gjorde at jeg ble lei meg, og så ble jeg sint». 
Hvis barn ikke har kontakt med sin aggre-
sjon, hvordan kan de da ha kraft til å si nei 
til å være med på mobbing eller farlige ting? 
Det krever mye mot å si nei til en gruppe på 
30 stykker rundt oss. Man er redd for å såre 
andre eller å ikke bli likt, og det kan hindre en 
i å gi uttrykk for hvordan man opplever ting.

Hun tror ikke det finnes late barn.
– Mange barn er ikke late, men oppgitte 

fordi de ikke blir sett, og fordi de 

voksne ofte ikke gjør det som er best 
for barna. Alle barn har også i utgangs-
punktet kontakt med kroppen sin. Jeg tror 
barn blir oppgitte hvis vi stopper dem i sitt 
uttrykk hele tida, for eksempel gjennom et 
skolevesen som nesten utelukkende fokuserer 
på intellektet. Et annet eksempel kan være 
en far som leser avisa, mens barnet kommer 
entusiastisk og energisk inn i stua. Faren er 
sliten, blir sint og vil være i fred. Slik lærer 
barn å stoppe seg selv, sier Rygg.    

Å tørre å se seg selv
Rygg har 20 års erfaring med meditasjon og 
selvutvikling. Men hun har ingen oppskrift 
på hvordan man kan bli fri, glad, lykkelig 
og lys til sinns i løpet av en helg.

– Jeg ser farene ved at alt skal være så 
lettvint, mystisk og så videre. For meg dreier 
meditasjon seg om det daglige livet – å være til 
stede når jeg koker poteter eller skriver en bok. 
Tilstedeværelse er hele målet, og å øve opp 
evnen til å bli værende med det jeg opplever i 
mitt indre, heller enn å skulle kreve at ting er 
annerledes. Alt blir litt stillere. Jeg undersøker 
hvor følelsene sitter i kroppen og rommer dem 
heller enn å kaste dem ut på andre mennesker. 
For meg er dette å ta ansvar. 

Hun mener meditasjon kan gjøre foreldre 
i stand til å komme nærmere sine barn.

– Det snakkes om at vi voksne skal «se 
hele barnet». Men hvordan kan vi klare å se 
hele barnet eller et annet menneske, hvis vi 
ikke først klarer å se oss selv, også de sidene 

vi gjerne ønsker å unngå? Meditasjon kan 
bedre vår evne til å se både oss selv og andre 
slik vi egentlig er, sier Rygg, som ofte holder 
foredraget «Retten til å være meg». 

– Mange er handlingslammede og klarer 
ikke å uttrykke sine bekymringer eller å se 
hva som plager barna. Meditasjon bedrer 
også vår evne til tilstedeværelse, noe som er 
veldig nærende for barn og gir grunnlag for 
bedre kontakt. Vi har mye å lære av barn. 
De er naturlig mer til stede fordi de ikke har 
kommet så langt bort fra seg selv som det vi 
voksne har, hevder hun.

– Barn i dag er ikke så redde for voksne 
som i tidligere generasjoner. Det har oppstått 
et tomrom som kan fylles med god kommu-

nikasjon. Vi har også ofte en tendens til å se 
på barn som en gruppe, men de er enkeltsjeler 
og må møtes med ydmykhet og respekt. 

Hvordan kan voksne lære av barna sine?
– Hør på hva de forteller – både med 

kropp og ord. Vi må respektere dem i deres 
individualitet. Mange synes at barna er 
morsomme og søte, men holder en avstand til 
dem og tar dem ikke på alvor. 

Hvordan kan vi forholde oss når barn blir 
«vanskelige»?

– Hvis jeg blir irritert over et barns surhet, 
så skyldes det at barnet skyter pil på en surhet 
som sitter i meg selv. Da trenger vi tid til å 
kjenne etter og studere oss selv. Hvordan 
hadde jeg det egentlig med surhet da jeg var 
barn? Fikk jeg lov til å være sur? Hva skjedde 
med meg da jeg var sint som liten – ble jeg 
straffet, eller fikk jeg lov til å være i følelsen? 
Hvis man ikke fikk lov til å være sint som 
barn, så er det vanskeligere å la egne barn få 
være sinte. Det er også viktig å huske at alle 
mennesker i utgangspunktet vil bli likt. Ingen 
barn kjøper seg ufyselighet og frekkhet på 
Rema. Det er der fordi det har skjedd noe.  

Gå gjennom smerten
Når Rygg mediterer, er det med en holdning 
av å tillate seg å føle på alt livet innebærer. 

–  Livet på kloden innebærer mye smerte, 
sier hun, og hevder at sorg og fortvilelse er like 
store gaver som livets lyse sider.

– Vi må tørre å gå gjennom de vanske-
lige tingene. Da kan vi bli medfølende 

medmennesker. Men vi har lite tid, for 
eksempel til å sørge når noen dør. For 
meg og barna mine er det hundre ganger 
viktigere at de får kjenne på sorg og hva det 
gjør med dem, enn at jeg skal presse dem til 
å bli flinkest mulig på skolen.

– Vi har så lyst til å ta over andres sorg og 
smerte, men det kan vi ikke og vi har heller 
ingen rett til det, sier Rygg. 

– Det går over, sier vi. Du blir snart glad 
igjen. Jeg tror det er bedre å holde kjeft og 
la folk gå gjennom det, eventuelt si «jeg vet 
hvordan du har det, jeg har opplevd noe 
tilsvarende».

–  Virkeligheten kan være en befrielse selv 
om den er vond, fortsetter hun.

– Det barn ikke vet har de vondt av. Jeg 
tror faktisk vi kan forklare barn mye. De 
forstår og ser mer enn vi tror. Det kommer 
an på måten det blir fortalt på. Om barn 
ikke får forklart virkeligheten, begynner 
fantasien å tikke. Er det min skyld at 
mamma drikker, at pappa er død?

Firkantet skolesystem
Hun opplever at skolevesenet gir lite rom 
for individualitet.

– Vi trenger ulikheter og kan ikke bli 
behandlet likt. Det burde være mange flere 
assistenter i skolen, som kunne forholde seg 
enkeltvis til elevene og spørre «hvordan har 
du det egentlig?» Det ville være bra om vi fikk 
et eget fag på skolen, der vi lærte å takle at 
alle er forskjellige fra oss selv. Det er lite tid til 
å lære om livet på skolen, eller det å være til 
stede i kroppen sin og å håndtere vanskelige 
følelser. Det snakkes om det hele mennesket, 
men i skolen består mennesket bare av hodet. 
Hjertet er like viktig som hodet, og i kroppen 
bor alle opplevelsene våre. Kanskje vi kan bli 
bedre på andre ting enn matte – det å være 
medmennesker, for eksempel? Ikke minst få 
lov til å bli den vi egentlig er!

–  Vi er for raske til å sette diagnoser på 
barn, fortsetter hun.

– Hva vet vi egentlig om hva hvert barn 
har opplevd? Hadde vi hørt mer på hva 
barn har å fortelle om sine opplevelser, så 
ville også medisinbruken gått ned, avslutter 
Eli Rygg engasjert. 

For meg dreier meditasjon seg om det daglige livet  
– å være til stede når jeg koker poteter eller skriver en bok.
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Fra sitt sjarmerende 
kontor i Damstredet 
styrer kantinegründer 
Astrid Roppen sitt firma 
Du Godeste, som noen 
mener er Oslos best 
bevarte kulinariske 
hemmelighet.
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Det 
er fire store, markedsledende bedriftskantiner er: ISS, Fazer, Eurest og Sodexo. Trendene går i retning buffetkantiner,  med varm lunsj, et godt salattilbud og ferskt brød. 

V
i møter kantinegründeren på 
kontoret hennes i Damstredet, en 
gatestump som ligger som en oase 
midt i Oslo sentrum. Du tar av fra 

hovedgaten, og plutselig befinner du deg flere 
hundre år tilbake i tid. Eller kanskje i en helt 
annen by. Amsterdam, for eksempel. Halvveis 
ned i det brosteinsbelagte smuget ligger det 
gamle trehuset som en gang rommet Sigrun 
Bergs tekstilutsalg. I dag er det nyrenovert, 
med hvitkalkede murvegger, en innbydende 
peis og hyller fylt med romslige tekopper og 
en velassortert samling kokebøker. Herfra 
styrer Astrid Roppen sitt kantinefirma Du 
Godeste, som noen mener er Oslos best 
bevarte kulinariske hemmelighet.

Tror på variasjon 
Akkurat som gaten hvor hun både bor og 
jobber er en oase i storbyen, ønsker hun med 
sine kantiner å skape en oase i denne bransjen. 

Hos Du Godeste finner du ikke ferdigoppskå-
ret brød, posesupper eller gryteretter som har 
stått i en beholder halve dagen. Heller ikke 
salatbord, som er standard inventar i de fleste 
kantiner. Roppens erfaring er nemlig at det 
har lett for å gå rutine i salatbordet, ikke bare 
for kokkene, men også for lunsjgjestene, som 

gjerne velger det samme igjen og igjen. – Vi  
lager i stedet flere grønnsakretter og to–tre 
ulike salater hver dag, med forskjellige råvarer. 
Det hjelper folk til å variere. Variasjon er 
vår viktigste sunnhetsfaktor. Jevn variasjon 
mellom grønnsaker, fisk, kjøtt, pasta, supper 
og «junk» som vafler og pølser på fredager,  
sier Astrid Roppen.

All maten lages fra grunnen. Det gjør 
driften litt dyrere enn tradisjonelle kantiner, 
ifølge Roppen, fordi det trengs noen flere 
ansatte. Men hun mener det er verdt de ekstra 
kronene. Mye helse ligger i det å satse på en 
ordentlig lunsj til medarbeiderne, hevder 
hun. – Det gir deg en mulighet til hver dag å 
gi dine ansatte en god opplevelse. Jeg mener 
det er smart å bruke den muligheten. Når du 
først har en kantine, så bør den være bra! Med 
den bevisstheten folk nå har rundt mat, så 
begynner mange også å stille høyere krav til 
lunsjen.

Allergikere tas hensyn til i Du Godestes 
kantiner. Kjøkkensjefene forsøker også å 
tilpasse seg andre grupper, slik som veganer, 
ved alltid å ha enkelte retter som disse kan 
spise. Også de som sverger til en lavkarbodiett 
har en rekke valgmuligheter. Du Godeste er 
ikke tuftet på noen bestemt ernæringsmessig 

Må kantinemat være 
kjedelig? Det var 

spørsmålet Astrid Roppen 
stilte seg da hun startet 

sin første bedriftskantine 
for snart tyve år siden. 

Svaret hennes var et 
rungende nei. I hennes 
kantiner finnes verken 
trauste salatbarer eller 

halvfabrikata. For kundene 
er hver lunsj er fest!

fest
lunsj til en

Gjør hver

I NRK Drama var kundene midt i blinken. De likte alt jeg gjorde. 
Det var jubelrop jo mer hvitløk og chili jeg puttet i maten.
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styrketrening
Er du en av mange som 

vurderer å begynne med 
styrketrening for å starte 
et nytt og bedre liv? Eller 

kanskje du er en av de 
som allerede har begynt, 

men har gått deg vill i 
den store jungelen av 

vekter og apparater. Ikke 
fortvil! Denne artikkelen 

gir deg enkle og effektive 
styrkeøvelser du kan 

mestre.

F
ørst og fremst er dette et styr-
keprogram som er designet for 
nybegynnere, men kan også brukes 
for viderekomne. Gjennom dette 

treningsprogrammet få du trent hele kroppen 
fra topp til tå. Varigheten på treningsoppleg-
get er 5 uker.

Oppbygning av  
styrkeprogrammet
Treningsprogrammet er konstruert slik at 
det er lav vanskelighetsgrad på alle øvelsene 
samtidig som du trener armer, rygg, mage, 
rumpe og lår i en og samme økt på en 
trygg måte. Øvelsene i programmet er nøye 
gjennomtenkt slik at nybegynnere får en 
fantastisk opplevelse av styrketrening. Den 
vanligste feilen i mange treningsprogram er 

at det rett og slett er for mange øvelser og 
sett. Når man er ny – kan det for mange 
være en stor barriere bare det å komme seg 
over dørstokken på treningssenteret. Da er 
det veldig viktig at man ikke dreper den lille 
motivasjon vedkommende har, ved å lage et 
langt og kjedelig styrkeprogram som tar opp 
til flere timer å fullføre.

Oppbygningen av 5-ukers styrkeprogram-
met er laget slik at det går raskt og effektivt å 
gjennomføre. Gjennomføringen av program-
met tar ca. 45 minutter hvor du trener 2–3 
ganger i uken.  

De utvalgte øvelsene
Styrkeprogrammet har totalt syv øvelser 
som er satt sammen på en genial måte slik at 
programmet kan fullføres på kort tid. 

Effektiv Knebøy med 
manualer

Hold blikket rettet 
fremover under 

hele øvelsen. Start 
med strake ben i 
skulderbreddes 
avstand, tyngde

punktet rett igjennom 
kroppen hvor meste

parten av tyngdekontakt er 
plassert på hælen. La vektene henge 
strakt langs kroppen. Ha fokus på 
å holde mage og korsrygg stabilt 
under hele gjennomførelsen. Skyv 
rumpa litt ut, og bøy knærne til ca. 
90 grader (se bilde 1). Trekk pusten 
på vei ned, og pust deretter ut på 
vei opp.

Øvelsen er tyngst i nedre del 
av bevegelsen, og det er viktig at 
du ikke har tyngdepunktet for langt 
fremme eller for langt bak. Dette vil 
merkes ved ubalanse, som gjør at 
løfteteknikken blir dårlig.

Muskler soM trenes: 
Denne øvelsen trener store deler av 
kroppen. Musklene som blir aktivert 
er hovedsakelig forside lår og sete
muskulatur samt mage og korsrygg, 
som brukes til å stabilisere kroppen. 

5-ukers  
plan for  

nybegynnere

Øvelser i uke 1–3, gjøres 2 ganger i uken sett repetisjoner Pause 

1     Knebøy med manualer 2 12 30–60 sekunder

2     Sittende roing med høyt grep 2 12 30–60 sekunder

3a   Diagonalløft 2 12 30–60 sekunder

4     Nedtrekk med undergrep 2 12 30–60 sekunder

5/6 Supersett med Stående lårcurl + Sidehev 2 12 x 2 på hvert ben 30–60 sekunder

7     Mageøvelse i apparat 2 12 30–60 sekunder

8     Brystpress 2 12 30–60 sekunder

Øvelser i uke 1–3, gjøres 2 ganger i uken sett repetisjoner Pause 

1     Knebøy med manualer 3 12 30–60 sekunder

2     Sittende roing med høyt grep 3 12 30–60 sekunder

3b   Rygghev 3 12 30–60 sekunder

4     Nedtrekk med undergrep 3 12 30–60 sekunder

5/6 Supersett med Stående lårcurl + Sidehev 3 12 x 2 på hvert ben 30–60 sekunder

7     Mageøvelse i apparat 3 12 30–60 sekunder

8     Brystpress 3 12 30–60 sekunder

Programmet
De tre første ukene gjennom
fører du 2 sett med 12 
repetisjoner på alle øvelsene to 
ganger i uken. Pause mellom 
settene skal være på 30–60 
sekunder. På øvelse 3 skal du 
begynne med diagonalløft. 
Programmet er satt opp slik at 
du skal ha et supersett med 
stående lårcurl (øvelse 5) og 
sidehev (øvelse 6), det betyr at 
du gjør begge disse øvelsene 
rett etter hverandre uten pause.

I uke 4 og 5 øker du antall 
sett fra to til tre samtidig som 
du trener en ekstra dag i uken. 
Du skal også bytte ut diagonal
løft med rygghev. Dersom 
rygghev (øvelse 3) blir for 
tungt, fortsetter du bare med 
diagonalløft. 
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