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VECKA EFTER VECKA
Graviditetsöversikt

Förord

På Lux4Kids vet vi att graviditet väcker många frågor. Vi
Av just denna anledning har du en rådgivare från en läkare

ha det skrivet.

- All information baseras därför på det senaste vetenskapliga

Lita inte på halva kunskapen från Internet utan på kunskapen
en läkare

Vi hoppas att du tycker om att läsa

Hela ditt Lux4Kids.de-team
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Vecka 1 & 2

Idén att få barn är en trevlig känsla. Hela processen med att skaffa barn börjar vid 
befruktningen och fortsätter till förlossningen. Hela denna period varar cirka 40 
veckor. Varje vecka har sin egen skönhet. Eftersom barnet kommer att växa tum för 
tum i livmodern under denna tid kommer det att finnas ett överflöd av glädje och 
känslor under den här långa tiden.

Graviditet är inte en snabb process. Förberedelserna för befruktningen börjar under de 
första två veckorna av graviditeten. Det finns ingen riktig baby ännu, men livmodern 
förbereder alla förberedelser för att välkomna barnet. Din kropp väntar ivrigt på att din 
partners spermier ska slå det mogna ägget under denna tid. Även om det inte finns 
någon bebis ännu, kan många av barnets förhoppningar och drömmar säkert vara i dig 
och i din partners hjärta.

Det bästa sättet att spendera dessa två veckor är att ta graviditetstillskott från din 
läkare. Folsyra är ett viktigt tillskott och ges till alla kvinnor som planerar graviditet. 
Att äta en hälsosam kost och träna bör också vara på din lista under dessa två 
veckor när din kropp förbereder sig för graviditet

att förbereda.
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Vecka 3

I början av den tredje veckan skulle ditt mogna ägg träffa din partners sperma. 
Denna process är känd som "befruktning".

Befruktning säkerställer att ditt barn får 46 kromosomer (de element som 
bestämmer ditt barns individuella egenskaper och gör dem unika). Det är 
fantastiskt att din bebis får alla dessa kromosomer från dig och din partner - 23 från 
dig och de andra 23 från din partner.

Nu, i vecka 3, kan du se att ditt barn är i sin första utveckling. I detta skede bestäms 
barnets ögonfärg, hudfärg och kroppsform baserat på kromosomerna du och din 
partner ger. Även om du inte kan se några förändringar på ultraljudet, kommer ditt 
barns kön att bestämmas vid denna tidpunkt. Ditt ägg har X-kromosom. Om 
spermierna har en liknande X-kromosom har du en liten flicka. Men om spermierna 
har en Y-kromosom, är ditt barn en pojke.

I detta skede av barnets utveckling är barnet bara en cellkula och rör sig genom 
äggledarna mot livmodern. Denna resa från äggledaren till livmodern har flera steg 
och tar cirka 3-4 dagar. Så snart cellkulan når din livmoder sticker barnet fast vid 
livmoderväggen och denna process kallas "implantation".

Med det tredje veckans implantat är det nu dags för ditt barn att växa.
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Vecka 4

Nu när barnet växer kan du se några små delar av ditt barn i barnets kokong, eller 
på annat sätt kallas en "graviditetssäck".

I detta skede börjar också moderkakan att stängas. Moderkakan är ett speciellt organ 
som ansluter barnet till modern så att barnet kan få syre och alla näringsämnen från 
modern.

Cellkulan i livmodern delar sig nu i tre lager. Dessa lager kommer att utvecklas till 
barnets kroppsorgan. I detta skede verkar en samling cellark bilda ett speciellt rör 
som kallas neuralrör. Detta rör utvecklas till barnets hjärna, ryggrad och ryggrad i 
slutet av vecka 4. Folsyra är mycket viktigt för hälsosam tillväxt av neuralrör. Det är 
därför din läkare har rekommenderat dig att ta folsyra-tillskott omedelbart för att 
planera din graviditet.
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Vecka 5
Vid den femte graviditetsveckan kan du upptäcka att ditt barn har vuxit till en 
grodyngelliknande struktur. Den komplexa utvecklingen av barnets hjärta, blodkärl, 
hjärna och ryggrad fortsätter under denna utvecklingsvecka.

Som vi diskuterade i vecka 4 finns det tre lager som utvecklats av barnet och dessa 
skikt kallas ektoderm, mesoderm respektive endoderm. Ektoderm är det yttersta 
lagret av de tre och detta skikt leder till utvecklingen av barnets öra, nervsystemet 
och specialvävnad som kallas bindväv.

Barnets mesodermskikt är mellanskiktet som utvecklas mot barnets hjärta och 
större blodkärl.

Endodermskiktet är det inre skiktet som utvecklas som barnets lungor, urinblåsa och 
tarmar.

Dessutom börjar navelsträngsutvecklingen från moderkakan denna vecka av 
barnets utveckling.

I detta skede kommer du att känna förändringar i din kropp. Volymen blod i 
kroppen kommer att öka med denna vecka och du kommer ofta på toaletten
att urinera.
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Vecka 6
Från och med den sjätte veckan och framåt växer ditt barn väldigt snabbt.

Barnets kokong fylls med en vätska som kallas fostervätska. Fostervätska skyddar 
ditt barn från fysisk skada, såsom chock, när du rör dig snabbare eller gör kraftiga 
rörelser. Täckt av fostervätska växer ditt barn säkert och bra under graviditeten.

Ditt barns hjärta fortsätter att växa under denna utvecklingsfas. Ultraljudet kan 
upptäcka en regelbunden hjärtrytm i detta skede. Även om rytmen är regelbunden 
kan du eller läkaren inte höra hjärtslag utan hjälp av en ultraljudsundersökning. För 
ännu mer nöje kan ultraljudsundersökningen avslöja en liten fläck som är ditt barns 
slående hjärta. Barnets hjärtfrekvens matchar inte din och slår snabbare med 150 
slag per minut. Detta fortsätter till leverans.

Trots att allt går snabbare ser barnet fortfarande ut som en grodyngel.

Ditt barns ansikte kommer att börja forma under denna utvecklingsvecka. 
Utseendet på två svarta prickar i ansiktet kommer att utvecklas till ögon inom en 
snar framtid. Två hål dyker upp i ditt barns ansikte som senare blir ditt barns 
näsborre. Under den här veckan börjar ditt barns käke, tunga, vokalband och till 
och med ditt barns inre öra utvecklas. Dock kan kinderna och hakan redan dykt upp.

Barnets neuralrör leder till huvudet, ryggmärgen och andra nerver. Barnets huvud 
vid denna punkt är relativt större än kroppen, och barnets kropp visar ett böjt "C". 
Barnets hjärna börjar utvecklas i huvudet. Olika delar av hjärnan, inklusive hjärnans 
främre, mellersta och bakre delar, dyker upp och de första hjärnvågorna kan 
registreras.

Det här är inte allt som kommer att hända med ditt barn just nu. Den tidiga 
utvecklingen av levern, njurarna, hypofysen, luftstrupen, lungorna och könsorganen 
börjar denna graviditetsvecka.

Du kan uppleva morgonsjuka under första trimestern. Ofta kan illamående och 
sömnighet förekomma. Vissa kvinnor klagar till och med på kräkningar. Allt detta 
beror på förändringar i hormonerna i din kropp. Här är några tips för att minska 
morgonsjuka:

1. Minska stress och få 8-10 timmars sömn.
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2. Att äta en smällare tidigt på morgonen innan du går upp från sängen kan hjälpa 
till att minska illamående.

3. Undvik kryddig mat eftersom det kan irritera magen och förvärra symtomen.

4. Hydrera dig själv genom att tillsätta färsk fruktjuice och te.
5. Drick inte kaffe eftersom det kan förvärra morgonsjuka.

Det är viktigt att veta att även om det kallas morgonsjuka, kan du uppleva alla 
symtom under hela dagen. Så ta inte bara hand om dig själv på morgonen, utan 
hela dagen.

Tillhandahålls gratis av ditt Lux4Kids-team, vi ser fram emot ditt 
besök i vår onlinebutik https://lux4kids.de

https://lux4kids.de/


Vecka 7
Din baby ser nu ut som en liten fjäril. När ditt barns armknoppar dyker upp börjar 
barnets armar och benstrukturer. Barnets hela kropp vilar på ett skelett, men 
skillnaden är att det i detta skede inte är ett ben utan ett brosk som är mindre 
starkt och styvt och styvt. Barnets nerver gro i både armar och ben, och deras leder 
börjar också bildas.

Din bebis har fel svans vid denna tidpunkt. Det här är inte en riktig svans, men den här 
svansliknande strukturen innehåller den lägsta delen av barnets ryggrad, svansbenet. 
Men under de kommande veckorna kommer denna del att vara i kroppen och svansen 
kommer att försvinna.

Under denna utvecklingsvecka upplever barnets ansikte ytterligare förändringar 
och utveckling. De två små prickarna som ses under vecka 6 startar ögonbildning. 
Från och med den här veckan kommer ditt barns lilla mun och öron också att dyka 
upp. Ditt barns ögonlock rynkar bredvid ögonen. Under de kommande 
graviditetsveckorna antar detta ögonlock sin vanliga form och position.

Barnets hjärna fortsätter att utvecklas komplext tillsammans med nervcellerna. 
Nästan en tredjedel av hjärnan bildas under utvecklingsveckan. Under denna fas 
utvecklas hundratals celler i ditt barns hjärna varje minut. Med denna avancerade 
hjärn- och lemutveckling kan barnet röra sig i livmodern. Men du kan inte känna 
rörelsen ännu.

Andra organ som blodkärl, hjärta och matsmältningsorgan fortsätter att utvecklas 
under veckans gång. Luftröret fortsätter att utvecklas och bronkusen delar sig i grenar 
för att sammanfalla med utvecklingen av lungorna. Barnets lever börjar nu producera 
röda blodkroppar.

Eftersom det finns hormonella förändringar i kroppen kan du nu svettas mer än 
tidigare. Så se till att du håller dig hydratiserad hela tiden.
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Vecka 8
Ditt barn kommer nu att bli mer som en person. Barnets ansikte är mer 
framträdande: barnets öra, nässpets och överläpp definieras tydligt under den 
åttonde utvecklingsveckan. Ögonbrynen börjar utvecklas, hakan trycks nu mot 
bröstet och svansen börjar försvinna.

Barnets arm- och fotknoppar leder till sammankopplade fötter och armar. Under de 
närmaste veckorna kan de distinkta fingrarna ses i extremiteterna. Under 
utvecklingsveckan är barnets armar böjda vid handleden och händerna placeras 
nära bröstet och ser vikta ut. Denna graviditetsvecka avgör också ledernas position 
i händer och fötter. Även om barnet hela tiden rör sig i livmodern. Det är för tidigt 
för mamman att känna rörelsen.

Ditt barns hjärtslag blir starkare varje dag. Vid denna tidpunkt visas de visuella 
pigmenten på en speciell plats på ögongloben som kallas näthinnan. Dessa 
pigment hjälper till vid ditt barns syn när det är utanför livmodern.

Ditt barns könsorgan eller könsorgan utvecklas under denna vecka. Dessa organ 
har dock ännu inte specifika egenskaper för att avgöra om ditt barn är en pojke 
eller en flicka. Om du vill veta ditt barns kön måste du vänta några veckor till innan 
du kan berätta under din ultraljudssökning.

Din baby växer med 1 mm per dag och därför behöver barnet mycket energi som 
du måste uppfylla. Du kan tillgodose alla dina barns näringsbehov genom att äta en 
hälsosam, balanserad kost som rekommenderas för graviditet. Det är sant att du 
måste konsumera mer kalorier och mer näringsämnen under graviditeten. Men "att 
äta för två när gravid" är en myt. Även om du vill tillhandahålla all näring till ditt 
barn, se till att du äter hälsosamt och bara konsumerar nödvändiga mängder.

Matbehov är ett välkänt tecken på graviditet och kan förekomma i vilken del av 
graviditeten som helst från första trimestern och framåt. Du kanske upptäcker att 
du har konstiga matbehov eller att du börjar gilla mat som du inte gillade tidigare. 
Du kanske märker en stor förändring i matpreferenser. Oroa dig inte för det 
eftersom det är normalt. Försök att tillfredsställa dina begär och kom ihåg att alla 
dina matvanor måste vara hälsosamma.
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Vecka 9
Denna vecka av graviditeten eftersom läkarna nu hänvisar till ditt barn som 
"fostret". Barnet är helt som en minimänniska. Egenskaperna är mer uttalade. 
Barnets kropp fördubblas. Detta skulle också gälla huvudets storlek. Huvudets 
storlek är fortfarande större än kroppen. Svansen har försvunnit i detta skede av 
graviditeten. Du kan se att ögonen och ögonlocken är fullt utvecklade, men ögonen 
är fortfarande stängda. Barnets ögon öppnas inte förrän efter den 27: e 
graviditetsveckan. Man kan se att barnet har ett utskjutande öra med en örsnibben, 
mun, näsa och till och med hals. Barnets tunga visar också bildandet av 
smakreceptorer och muntaket börjar också växa tillsammans.

Barnets hjärta visar en komplex utveckling av dess kamrar och ventiler.

Barnets immunsystem, som skyddar sig mot mikrober, fungerar genom den 
utvecklade bröstkörteln. Cellerna som ingår i immunsystemet produceras i denna 
körtel.

Armarna och fötterna visar avancerad utveckling under graviditetsveckan. 
Membranet fäst mellan fingrarna börjar försvinna och tydliga, distinkta fingrar kan 
ses. Slutet på barnets finger visar en något förstorad storlek. Denna ökade storlek 
på fingrarnas ändar startar utvecklingen av barnets unika fingeravtryck. Barnets 
ben ökar också i längd. I detta utvecklingsstadium är de flesta av barnets viktiga 
leder formade och redo att arbeta. Bildandet av muskler i olika leder i kroppen gör 
att barnet kan röra sig, men rörelserna är fortfarande okoordinerade.

Hjärnans utveckling är kontinuerlig, med de flesta delar som är ansvariga för 
rörelse och kroppens vitala funktioner fullt utvecklade.

Barnets organ, som om bukspottkörteln, gallblåsan och könsorganen utvecklas 
tillsammans med andningsorganen.

Även om inga nya organ har utvecklats den här veckan utvecklas alla kroppens 
organsystem. Detta inkluderar förändringar i höjd och vikt. Du måste sitta stilla 
några veckor till för att känna till ditt barns kön. Att vänta är svårt, men du kan vara 
säker på att ditt barn utvecklas i rätt takt.
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Vecka 10
Din bebis är nu 4 tum lång. Barnets ansiktsdrag blir distinkta och tydliga. 
Utvecklingen av käkbenen och framtida tänder börjar. Ögonbrynen fortsätter att 
utvecklas också under vecka 10. Du kan se pannan tydligt när den sticker ut från 
ansiktet. Detta är ett bra tecken på att barnets hjärna utvecklas aktivt.

Barnets ryggrad kan sträckas under denna utvecklingsvecka. Kroppens ben är 
också härdade. Fingrar och tår visar mer definition eftersom membranet mellan 
fingrarna och tårna inte längre syns. Det är inte allt. Nu kan du se minispikarna 
visas i slutet av fingrarna och tårna. Barnet kan böja handleden och röra på händer 
och fötter.

Ditt barn växer, det första trevliga tecknet på detta är att barnet sväljer vätskan runt 
barnet, vilket är fostervätskan. Som ett resultat av att svälja börjar den utvecklade 
matsmältningskanalen producera matsmältningsjuicer för att smälta de intagna 
materialen.

Under den 10: e utvecklingsveckan har barnets njure nästan avslutat sin utveckling 
och den första urinen bildas. Det här är bra nyheter, eller hur?

Ditt barn har kroppshår och det här håret dyker upp överallt och det här håret 
kallas "lanugo". Det finns andra viktiga förändringar i ditt barn. Barnets hjärna och 
nervsystem visar stor utveckling och producerar 250 000 nervceller per minut. 
Barnets hjärta förstoras också. Levern tar över äggulans säck och fortsätter att 
producera röda blodkroppar.

Det endokrina systemet visar också spontan utveckling. Barnets sköldkörtel visar 
tecken på framtida sköldkörtelhormonproduktion från ansamling av jod i 
sköldkörteln.
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Vecka 11
Din bebis får både längd och vikt. De kommande tio veckorna av babyutveckling 
visar en trefaldig ökning av barnets längd och en 30-faldig viktökning än de 
föregående 10 veckorna.

Barnets huvud är ännu större. Förhållandet mellan huvud och kropp kommer dock 
att förbättras under de kommande veckorna. Barnets "C" -kropp räcker sig 
långsamt upp från vecka 11 och framåt. Barnets ansikte är helt format. Du kan se 
mininosen, kinderna och till och med hakan. Barnets öra är helt formad och har sin 
slutliga form. De formade öronen rör sig också till sidorna av huvudet. De fullt 
utvecklade öronen syns tydligt vid ultraljudsundersökningen. Barnets tunga och tak 
i munnen bildades också ordentligt denna graviditetsvecka. Även om ögonen är 
formade förblir de fortfarande stängda. Hårlökarna på huvudet såväl som kroppen 
börjar bildas från vecka 11. Nu när du kan se några mini- / rudimenttänder i de 
fullformade käftarna.

Som med ditt barns luftvägsutveckling kan ditt barn nu andas. Huvudskillnaden i 
andning mellan dig och barnet är att du andas luft, men ditt barn andar 
fostervattnet. Ja, fostervattnet inhaleras och andas ut. Så här lär din baby att andas. 
Detta steg är mycket viktigt för en sund utveckling av ditt barns lungor.

De andra inre organen som bukspottkörteln utvecklas och börjar producera 
insulinhormon. Matsmältningskanalen visar också avancerad utveckling. 
Vikningarna och böjningarna i tarmarna är gjorda för att smälta mat. Levern 
utvecklas också aktivt. Det är också viktigt att navelsträngen passerar genom detta 
område när moderns näringsämnen kommer in i barnets blodomlopp via levern. 
Även om levern inte fungerar som en vuxen lever, hjälper den att producera röda 
blodkroppar. De fullt utvecklade njurarna utvecklas och mognar vidare.

Om ditt barn är en liten flicka bildas ditt barns äggstockar i detta skede av 
graviditeten. När din bebis är en ung pojke utvecklas ditt barns pung och testiklar i 
detta utvecklingsstadium.

Det finns andra förändringar i ditt barns hud. Huden blir mindre transparent. 
Emellertid strålar blodkärlen genom dem. Bildandet av minispikar som började under 
den föregående veckan fortsätter in i denna graviditetsvecka.
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Vecka 12
Ditt barns organsystem utvecklas nu snabbare. Musklerna fortsätter att utvecklas 
så att barnet kan göra fler sträckor och sparkar. Barnets reflexer kommer att 
utvecklas fullt ut i detta skede.

När du lägger handen på magen kan ditt barn känna det och reagera på det genom 
att stänga fingrar och tår som svar. Dessutom kan barnet nu böja och lossa 
fingrarna. Din baby kan nu till och med dra muskler runt ögonen och utföra 
sugrörelser.

Barnets tarmar kan ännu inte passa in i buken och tarmarna rör sig in i 
navelsträngen och senare in i buken. De fullt utvecklade njurarna producerar redan 
urin. Urinen kan nu komma in i barnets urinblåsa och släppas ut i fostervätskan.

Ultraljudsundersökningen kan fortfarande inte avslöja barnets kön eftersom 
könsorganen behöver utvecklas för att identifiera kön.
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Vecka 13
Barnet ser ut som en mini-människa varje vecka. Barnets öron har flyttat till rätt 
plats i huvudet. Ditt barns ögon rörde sig också på plats mot framsidan av ansiktet. 
Kroppens tillväxt accelereras som huvudets tillväxt. Det är inte allt. Du kan se 
barnets armar växa längre. Din bebis kommer att kunna suga tummen den här 
veckan.

Barnets hud ser fortfarande lite genomskinlig ut. Barnets blodkärl och organ kan 
ses. Din baby har nu ett unikt utformat fingeravtryck.

Barnets fysiska aktivitet ökar från och med denna vecka. Nu kan han / hon flytta ben 
och händer, svälja, gäspa och till och med hicka.

De andra organen fortsätter att mogna. Barnets tarmar börjar röra sig från 
navelsträngen till buken.

Under den 13: e graviditetsveckan kan din läkare undersöka könsidentifiering. Din 
läkare kommer dock inte dra några slutsatser förrän efter några veckors 
undersökning av ditt barns exakta kön. När din baby är tjej är deras äggstockar 
redan fyllda med cirka 7 miljoner ägg.
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Vecka 14
Från och med den här veckan fortsätter barnets inre organ att mogna. Barnets gom 
är helt formad, vilket underlättar de konstanta sugreflexerna. Barnets kropp växer 
snabbare än huvudet och detta ger nacken mer definition. Du kan också se en viss 
hårväxt i huvudet såväl som i ögonbrynen. Tillväxten av detta ansikts- och 
kroppshår blir intensivare efter den 28: e graviditetsveckan.

Kroppens matsmältningskanal fortsätter att utvecklas. Levern börjar producera 
galla. Som ett resultat tar ditt barns mjälte nu över funktionen att producera röda 
blodkroppar. Barnets tarmar börjar också producera mekonium. Detta är den 
primära eller första avföringen som släpps efter födseln. Bukspottkörteln börjar 
också producera enzymer som hjälper matsmältningen och hormonet insulin.

Om din bebis är en pojke, det är här hans prostata börjar bildas. När din bebis är 
tjej flyttar äggstockarna upp till bäckenet.

Alla förändringar leder barnet till ett självständigt liv.
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Vecka 15
Du är nu gravid i 15 veckor. Den här veckan blir en glad och oförglömlig vecka för 
dig. Du kommer lätt att känna ditt barns sparkar och ryck. Den här veckan av 
babyutveckling visar att hjärnan styr ditt barns muskler. Rörelserna blir starkare 
och du kan känna dem.

Ditt barns ansiktsuttryck kan ses från och med denna vecka. Det söta ansiktet kan 
nu vinka, rynka pannan, blinka och le. Ansiktsuttrycken kommer att utvecklas 
ytterligare under de kommande veckorna. Dessa uttryck korrelerar inte med ditt 
barns humör, de är bara musklernas rörelser.

Barnets sinnen utvecklas också aktivt. Barnets ögon kan svara på ljus även om 
ögonen är stängda. Smaklökarna fortsätter också att utvecklas. Benets öron härdar 
sig i öronkaviteten och det gör hörseln lättare. Nu kan du prata med din bebis och 
din bebis kan höra dem.

Babys ben växer snabbare än hennes händer. Detta leder till en ökande andel i 
kroppen som liknar en nyfödd. Alla huvudfogar i kroppen bildas och benens 
härdning fortsätter. Det är också intressant att barnets skalleben också börjar 
bildas.

Hårtäckningen runt kroppen har en isolerande effekt och hjälper till att hålla 
temperaturen genom att lagra värme. Detta hårlager tappas så snart din baby 
avsätter fett under huden.

Vad som är mer intressant är att ditt barns kön kan identifieras vid denna tidpunkt. 
Är du nyfiken på om du kommer att få en pojke eller en flicka? Eller vill du överraska 
det? Nu är det dags att bestämma!
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Vecka 16
Vid vecka 16 kan ditt barn göra en knytnäve med handen och suga tummen lättare. 
Även om ögonlocken är stängda kan ditt barn vända ögonbollarna. Ditt barn 
kommer att kunna reagera mer lämpligt på ljus den kommande veckan genom att 
rotera ögongloben mot ljuskällan.

Ditt barns ben blir svårare men ändå lite mjukare att röra sig genom moderns 
födelsekanal under förlossningen. Barnets ryggrad har rätats ut i detta 
utvecklingsstadium.

Ditt barns öronhålighet fortsätter att gå framåt så att ditt barn kan höra det mesta 
av yttre ljud. Så kom ihåg att du inte är ensam. Din bebis hör allt du säger. Är det 
inte en bra tid att prata med din bebis, berätta historier eller bara hälla ut ditt hjärta 
med kärlek?
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Vecka 17
Din bebis är nu cirka 6 tum lång och cirka 150 gram. Du kommer att känna ditt 
barns hicka för första gången. Barnet har redan utvecklat de reflexer som krävs för 
att överleva utanför livmodern. Barnets rörelser blir mer samordnade.

Efter att barnet har utvecklat organ börjar fettvävnaden växa under huden. Det här 
är inte samma fettvävnad som du och jag. Detta är en speciell typ av fett som kallas 
"brunt fett". Detta är viktigt för värmeproduktion och temperaturunderhåll. Det är 
inte allt. Ditt barns svettkörtlar börjar stängas den här veckan
utveckla.
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Vecka 18
Ditt barns fingeravtryck bildas fullständigt under graviditetens 18: e vecka. Barnets 
ben fortsätter också att utvecklas, och i detta utvecklingsstadium finns det cirka 200 
ben i barnets kropp.

Barnets sinnen utvecklas vidare under den 18: e graviditetsveckan. Även om barnet 
kan höra ljuden kan det ännu inte tolka något av ljudet. Under de följande veckorna 
av utveckling kan barnet lära sig att tolka dessa ljud.

Barnets hud blir tjockare och mindre transparent. Du kan dock se några blodkärl 
genom dem.

Barnets livmoder och äggledarna bildas också när ditt barn är en flicka. Om din 
bebis är en pojke, uttrycks hans könsorgan väl i detta skede.
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Vecka 19
Du kan nu känna de överraskande sparken från de små fötterna mycket bra. 
Barnets ben är nu längre än armen. Barnets vikt ökar också i detta 
utvecklingsstadium och har nu överskridit vikten av moderkakan.

Ditt barns hjärtfrekvens fortsätter att sjunka, men det är fortfarande högre än hos 
en vuxen. Hjärtfrekvensen och rytmen blir starkare.

Ditt barns komplexa utveckling fortsätter. Detta inkluderar hjärnan och 
nervsystemet, andra organ och endokrina system. Den del av hjärnan som ansvarar 
för sinnena, som om dofter, ljud, beröring, smak och syn utvecklas. Detta förbättrar 
ditt barns sinnen under de kommande utvecklingsveckorna och gör honom väl 
förberedd för den yttre miljön efter födseln.
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Vecka 20
Vid den 20: e utvecklingsveckan har alla barnets organ bildats eller befinner sig i sin 
mognadsfas.

Barnets muskler är väl utvecklade och detta gör att barnet kan utföra akrobatiska 
rörelser i livmodern. Detta stöds ytterligare av ytterligare härdning av benen och 
denna process fortsätter.

När din bebis är pojke fortsätter de yttre könsorganen att växa under påverkan av 
könshormonet testosteron. Testiklarna är dock fortfarande i barnets buk och 
kommer att sjunka ner nära födseln.

När ditt barn är en flicka har livmodern och äggledarna utvecklats och de primitiva 
äggen i äggstockarna börjar minska till 2 miljoner ägg. Dessa ägg håller livet ut och 
det kommer inte att bildas något nytt ägg efter födseln.
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Vecka 21
Nu kan du se ditt hjärta och dina lungor tydligt under en ultraljudsundersökning. 
Dessutom kan ditt barn känna allt snabbare än tidigare. Din bebis kan förstå dina 
matvanor, sovvanor och om det är mörkt eller ljust ute.

I detta utvecklingsstadium fortsätter ditt barns reproduktionsorgan att utvecklas. 
En liten flickas vagina börjar bildas från vecka 21. Hos pojkar rör sig testiklarna i 
buken gradvis mot pungen från och med den här veckan. Denna rörelse fortsätter 
dock fram till födseln.
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Vecka 22
Detta är en av de viktigaste veckorna för ett barns utveckling. Barnets lungor 
fortsätter att utvecklas. Dessutom förbereder sig barnets kropp för att utsöndra ett 
speciellt ämne som kallas tensid. Detta ämne är särskilt viktigt för att lungorna ska 
fungera korrekt och hjälper barnet att andas självständigt strax efter födseln.

Ögonen är helt formade, men ditt barns ögonfärg är fortfarande inte formad på 
grund av det låga antalet pigment i irisen.

Barnets hud är inte längre transparent, men huden är täckt med ett fettigt material. 
Detta försvinner när fettvävnaden är helt formad.

En annan intressant funktion som kommer att dyka upp i vecka 22 i utvecklingen är 
att din bebis har sin egen dygnsrytm. Han / hon kommer att sova minst 12 timmar. 
Men kom ihåg att ditt barn inte går med din dagliga rytm och därför kan ditt barn 
väcka dig från sömnen med mjuka sparkar och stygga rörelser.

Tillhandahålls gratis av ditt Lux4Kids-team, vi ser fram emot ditt 
besök i vår onlinebutik https://lux4kids.de

https://lux4kids.de/


Vecka 23
Din bebis är uppenbarligen vuxen nu. Barnets hjärna och öra visar avancerad 
utveckling som gör det möjligt för dem att känna igen din röst.

Dessutom kan du känna ganska många fler spark från och med den här veckan när 
ditt barn försöker röra benen genom att trycka benet mot livmodern.

Ditt barns ögon är ibland öppna, men oftast är de stängda. Detta kommer att förändras 
efter den 27: e utvecklingsveckan.

Barnets hjärta utvecklas också och läkarens stetoskop kan nu höra ditt barns 
hjärtslag.

Barnets hud har pigment och fettavlagringarna under huden utvecklas också 
snabbare. Din bebis kan reglera kroppstemperaturen.

Tillhandahålls gratis av ditt Lux4Kids-team, vi ser fram emot ditt 
besök i vår onlinebutik https://lux4kids.de

https://lux4kids.de/


Vecka 24
Din bebis är storleken på en melon. Huden blir ogenomskinlig och huden innehåller 
pigment. Huden ser rosa ut på grund av utvecklingen av många nya kapillärer.

Din bebis lär sig att andas. Barnets näsborre rör sig för att träna andningen. Dessa 
andningsrörelser orsakade att mer fostervätska kom in i lungorna och detta hjälpte 
ytterligare lungernas utveckling.

Barnets sinnen är fullt utvecklade och detta säkerställer att ditt barn kan svara på 
din röst och beröring. Barnets öra och den del av hjärnan som styr balans fortsätter 
att utvecklas. Detta gör att barnet kan se sin exakta position i livmodern.

Dessutom kommer ditt barns hörselförmåga att utvecklas. Detta gör att barnet kan lära 
sig modersmålet och fungera som en tidig språklektion för barnet.
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Vecka 25
När ditt barns hjärnutveckling har nått sin topp har den lärt sig och fått komplexa 
färdigheter. Detta ger ditt barn ett starkare grepp. Barnet kommer att försöka 
förstå allt som kommer i vägen, inklusive navelsträngen.

Nu är din baby nästan 33-35 cm lång och väger 680 g. Din bebis har blivit sötare 
och kan också börja blinka och hålla dem öppna.

Barnets hud visar mer pigment och är nu helt ogenomskinlig. Fettavlagringarna 
under huden ökar i detta utvecklingsstadium. Många små nya blodkärl bildas under 
huden, vilket gör huden rosa i färg.

När din baby växer och går upp i vikt kan ryggont uppstå. Det kan vara svårt att stå 
länge eller gå snabbt. Att veta vikten av att vara aktiv medan du är gravid är en bra 
tid att gå ut. Undvik ansträngande eller kraftfulla aktiviteter nu och gå med mer 
försiktighet
Du och din bebis.
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Vecka 26
I detta skede blir ditt barns hår tjockt och klart. Håret i ögonbrynen och 
ögonfransarna visar också en väldefinierad form.

Efter att barnet är nästan helt utvecklat har det ett visst sömnvågsmönster. Din 
baby kommer nu att följa ditt sömnmönster och försöka anpassa sig till det.

Barnets ryggrad blir starkare för varje dag. Detta gör att barnet kan röra sig fritt. 
Barnets syn blir känsligare och nästan alla typer av stimuli påverkar barnet. Det tar 
dock ytterligare 4-8 veckor innan ögonpigment görs och ögonfärgen visas.

Barnet ökar också i storlek eftersom fettavlagringarna under huden har ökat i 
tjocklek. Du kan inte längre säga att din baby är smal, den har gradvis blivit fyllig.

I slutet av den 26: e graviditetsveckan har ditt barn utvecklat ett immunförsvar för att 
skydda honom från infektion, men han är inte helt mogen.

Din baby kan nu se, känna, andas, gäspa, gråta och till och med dansa i livmodern.
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Vecka 27
Nu när ditt barn har vuxit i 27 veckor kan ditt barn identifiera din röst och skilja den 
från din partners röst. Du kan känna sparkar och ryck oftare och ibland kan dessa 
sparkar ta flera minuter. Detta är normalt och inte något att oroa sig för.

Hicka känns också ofta. Barnet kan ha hicka i de fall där mamman äter kryddig mat. 
Du kommer tydligt att känna dessa hicka på grund av barnets fullt utvecklade 
stämband.

Din bebis kommer att ha fullt utvecklade tungor och smaklökar och detta gör att 
ditt barn kan smaka med tungan i framtiden. Barnets hud ser röd ut på grund av 
blodkärlen under.

Barnets nervsystem fortsätter att utvecklas och detta förbättrar reflexerna och 
reflexerna blir mer samordnade.
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Vecka 28

Ögonpigmenten kommer att produceras i större kvantiteter från och med den här 
veckan. Barnets nervsystem är aktivt formad. Det finns elektrisk aktivitet i ditt barns 
hjärna vid den 28: e graviditetsveckan. Din bebis kan drömma i sömnen.

Under tiden har din bebis en karaktäristisk hållning: lätt böjd kropp med benen 
böjda vid knäna, armarna böjda vid armbågarna, armarna förda mot stammen och 
huvudet bredvid livmodern.

Den tredje trimestern av graviditeten började först förra veckan. Hela fokus för den 
vidare utvecklingen av hjärnan, lungorna och levern ligger under denna tid. Från den 
20: e till den 40: e graviditetsveckan ökar levern i volym med minst 17 gånger den 
volym som utvecklades i början av den 20: e graviditetsveckan.
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Vecka 29
Din bebis är nu 37 cm och väger 1,25 kg. Barnet ser fylligt ut på grund av den ökade 
tillväxten av fettvävnad. Vid den 29: e utvecklingsveckan utgör barnets fett cirka 4% av 
den totala kroppsvikten. Detta är viktigt eftersom denna fettavlagring hjälper till att 
reglera kroppstemperaturen på egen hand.

Du kan uppleva mer spontana och starkare spark. Det är hälsosamt och normalt. Detta 
visar att ditt barn utvecklas i rätt takt. De främsta delarna av hjärnan, härdningen av 
benen och förstärkningen av musklerna är de främsta orsakerna till dessa starkare och 
plötsliga sparkar.

Din bebis kommer att vända på huvudet för att höra konversationen du har eller en 
sång du hör. Detta är en viktig utvecklingsmilstolpe för barnet. Eftersom barnets 
förbättrade sinnen och hjärnans utveckling främjar denna avancerade kvalitet, 
kommer den att passa bättre i den miljö den kommer att utsättas för efter födseln.

Även om tänderna inte syns utanför, emaljen visas runt tänderna. Vid denna 
tidpunkt är barnets tänder i tandköttet. Nu när barnet är fullt utvecklat kan du 
känna barnets plats och kropp. Barnets kropp är den mest orörliga delen av 
moderns mage. Barnets huvud vilar i den del av buken där det mesta av rörelsen 
kan kännas.
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Vecka 30
När din bebis är 1,3 kg och 40 cm lång, kommer de att få 0,5 pund varje vecka. När 
barnet växer längre kan rörelsen minska något eftersom det finns mindre utrymme 
att röra sig. Detta är normalt och inte någon anledning till oro. Men om du inte hör 
eller känner någon rörelse måste du träffa din läkare.

De största förändringarna som sker under utvecklingsveckan påverkar 
nervsystemet. Rynkor och furer i hjärnan börjar fördjupas och bli mer 
framträdande. Detta är ett tecken på utvecklingen av komplexa hjärnfunktioner och 
färdigheter.

Under denna utvecklingsvecka börjar barnets benmärg att producera röda 
blodkroppar. Mjälten och levern uppfyller inte denna funktion. Mängden 
fostervätska minskar också när barnet växer. Nu när barnet är i den 30: e 
utvecklingsveckan, finns det cirka 1 liter fostervätska i fostervatten.
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Vecka 31
Under tredje trimestern går barnet upp i vikt snabbare än höjden. Vissa barn har 
redan mycket hår på huvudet, andra kanske inte har mycket. Det varierar från baby 
till baby.

Du kan se ditt barn röra sig när du pratar med honom / henne och det här är ett 
sätt att svara på dig. Allt detta är möjligt med barnets välutvecklade hörselförmåga.

Barnets andra sinnen är fullt utvecklade och fungerar effektivt. Eleven i barnets 
ögon kan nu svara på ljus.

När du har en pojke är hans testiklar ungefär jämna med öppningen av buken på 
hans nedre del som kallas ljumskanalen. Om du har en babyflicka i detta 
utvecklingsstadium börjar klitoris (ett av könsorganen) bildas.

När ditt barn växer och nästan förbereder sig för att träffa dig måste du se till att du 
fortfarande konsumerar rätt näringsämnen och kosttillskott, även när du är 31 
veckor gravid. Du bör också veta att vad du än känner, ditt barn känner. När du är 
stressad kommer din baby att känna det. Om du är stressad av någon anledning 
kan du göra avslappningsövningar eller graviditetsyoga. Du kan också meditera 
eller lyssna på tyst musik. Alla dessa är viktiga för ditt barns hälsosamma tillväxt.

Tillhandahålls gratis av ditt Lux4Kids-team, vi ser fram emot ditt 
besök i vår onlinebutik https://lux4kids.de

https://lux4kids.de/


Vecka 32
När du närmar dig dina sista veckor av graviditeten vet vi att din lycka och glädje 
inte kan rymmas. Kom ihåg att när du är glad och glad kommer din baby att känna 
det också. Detta är exceptionellt goda välkomstnyheter för barnet.

Nu när barnet har fullt utvecklade smaklökar, försöker det smaka fostervätskan. 
Ditt barn försöker också göra preferenser om maten du äter. Därför, om du vill att 
ditt barn ska älska hälsosam mat som frukt och grönsaker, är det fantastiskt att 
börja konsumera dem nu så att ditt barn kan få sina näringspreferenser rätt.

Under denna utvecklingsvecka har de flesta organ nått full mognad. Din bebis kan hålla 
sig på huvudhöjd. Han / hon kan utföra saltvatten. Men i slutet av den veckan kommer 
barnet att vara i fel position. Ibland kan detta variera mellan spädbarn, men från 32 
veckor kan barnet ta denna position som en beredskap för förlossningen.

Din baby kommer nu att drömma mer och kommer också att försöka röra sig så mycket som möjligt under 

vaksamhetsperioden.

Det är bättre att stoppa alla ansträngande aktiviteter som du gör från och med nu. Du 
kan också använda meditation och andningstekniker för att lindra stress i kroppen och 
förbereda dig för arbete.

Att undvika kryddig mat under de senaste 5 till 8 veckorna av graviditeten hjälper 
till att förhindra rapningar, halsbränna och magirritation eftersom den stora, 
uppblåsta livmodern kan pressa mot magen och förvärra symtomen. Det är bättre 
att undvika fet mat också. Du kan minska obehag genom att öka kuddens höjd. 
Detta kommer att återuppleva halsbränna för det mesta och göra andningen 
lättare också.
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Vecka 33
Från den här veckan kan du se att ditt barn inte längre är aktivt som tidigare. Detta 
indikerar att utrymmet i livmodern fylls och begränsar dess rörelse. Detta är helt 
normalt under de senaste veckorna av graviditeten.

Benen på barnets kropp blir tätare. Barnets skalle har nu separata ben, och mellan 
dessa separata ben finns det brosktäckta utrymmen där barnet kan röra sig 
flexibelt genom moderns födelsekanal. De två hjärnhalvorna är nu anslutna och 
slutför sin utveckling. Barnets näsa ser fortfarande ut som en knapp eftersom 
näsans baksida fortfarande inte är formad.

När förlossningstiden närmar sig fortsätter barnets nervsystem att förbättras. Detta 
resulterar i samordnad sugning och sväljning med andningsrörelser.
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Vecka 34
Din bebis ser nästan ut som en nyfödd, bara med mer fettdepåer vid leveransen. 
Det mesta av den viktökning som uppnåtts under de senaste veckorna omvandlas 
till fettavlagringar för att isolera organen.

Din bebis är nästan redo att träffa dig vid 34 veckors graviditet, även om ditt 
förfallodatum är senare. När du förväntar dig en pojke kommer ditt barns testiklar 
att gripa in i sin position i pungen.

Du har väntat i 34 veckor och det är bara några veckor kvar att välkomna ditt barn i 
dina armar.
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Vecka 35
När du är nära ditt leveransdatum kan du fokusera på att ge din kropp gott om vila. 
Undvik plötsliga rörelser och försök att bibehålla rätt hållning. När barnet växer är 
det svårt att sova på ryggen eftersom vikten överförs till ryggraden och du kan 
uppleva ryggont. Nu är det bra att sova på dina sidor med bekväma kuddar runt 
dig. Du kan be din partner att massera lätt på ryggen för att återuppleva 
påfrestningen.

När barnet närmar sig de sista utvecklingsveckorna kommer allt fokus bara att 
ligga på viktökning och inte på att utveckla någon speciell
Organ.
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Vecka 36
Medan barnet är i sin 36: e utvecklingsvecka blir barnets ansikte rundare när 
fettuppbyggnaden under huden sker snabbare. Det sista steget i utvecklingen av 
musklerna som är involverade i amning är också avslutat så att barnet kan dricka 
mjölk så snart det kommer ut från livmodern.

Nu är det perfekt tid för dig och din partner att ordna allt du behöver för att din 
baby ska komma fram. Du måste nu ha med dig din babysäck för leverans och allt 
du behöver för din egen vård.
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Vecka 37
Din bebis sista handen äger rum i varje organ i kroppen. Barnet tillför cirka 14 g fett 
varje vecka fram till födseln. Även om detta inte förändrar moderns kroppsvikt, 
kommer tillsatsen av 14 g fett per vecka att förändra barnets vikt.

Din bebis är redo att komma ut ur livmodern och in i dina armar. Han / hon har lärt 
sig alla tekniker och specifika anpassningar för att överleva utanför din livmoder.

Nu måste du vara medveten om smärtor eller sammandragningar som kan förekomma från och med 
den här veckan, eftersom det kan vara en uppmaning för din vackra baby att skaffa barn.
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38.39 & 40: e veckan

Din bebis njuter av varje minut i livmodern. Han / hon förväntar sig ögonblicket för 
att se dig och känna dig. När din kropp förbereder sig för att leverera ditt barn på 
ett säkert sätt kan du och din partner ha en miljon drömmar i väntan på dig.

Förberedelserna inför barnets förlossning börjar själv under första trimestern när 
din läkare frågar om föredragen leveransmetod. Du kan överväga naturlig 
förlossning eller kejsarsnitt. I alla fall är det viktigt att du förbereder dig i förväg och 
väntar på rätt tid.

Ett barn är inte bara en anrikning för ditt liv utan också ett överflöd av glädje. Det 
ögonblick du hör det första skriket kommer att förändra dig och din partners liv för 
alltid. Må denna glädje öka i ditt liv under de kommande åren!
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epilog

Början på tiden tillsammans
Det är trevligt i moderlivet. Det är varmt, hennes hjärtslag är bekant, lamporna och 
ljuden från utsidan är tysta. Tack vare fostervattnet är rörelserna som en mild 
gungning.
Och plötsligt är allt annorlunda.
Omvärlden är hög, ljus, hektisk och ibland kall. Mamma kan plötsligt flytta bort 
rumsligt. Pappa (eller beroende på familjekonstellationen, mammas partner) är också 
väldigt trevlig, men inte alls lika bekant som mamma. Och sedan är det övergången 
från den perfekta "livsmedelsrörledningen" till oberoende matintag.

Så: hunger. Ibland varannan timme, ibland två timmar i taget. Denna 
klustermatning är helt normal, särskilt hos ammande barn, och reglerar sig till 
längre amningsintervall med ökande ålder. Buksmärta, om bonden inte har tränat 
och det finns för mycket luft i magen, kan, förutom plötsliga hungerattacker, också 
orsaka dåligt humör. Försök att bära ditt barn i pilotens grepp eller fråga din 
barnmorska om magmassagetekniker, hon kommer gärna ge dig råd.

Du märker att världen är upp och ner för ett barn efter födseln. Men inte bara för 
barnet, utan också för de nya föräldrarna. Medan mamman kämpar med 
hormonförändringen och ibland med tårarna, måste hennes kropp arbeta hårt för 
att gå tillbaka. Livmodern dras samman efter födseln och det finns efterarbete. 
Dessa är särskilt lätta att märka medan barnet suger bröstet de första dagarna 
efter födseln. Här släpper kroppen ut det bindande hormonet oxytocin, vilket 
stimulerar bröstkörtlarna att producera mjölk och samtidigt får livmodern att dra 
ihop sig.

Så eftervärk är viktigt, om än obehagligt. Dessutom blöder det upp till sex veckor, detta 
kallas veckoflöde. Stora sanitetsbindor bör användas för att låta kroppen rinna av och 
för att förhindra att blödningen överbelastas, så kallad lochia i tekniska termer. 
Tamponger är inte lämpliga på grund av blödningens svårighetsgrad. Det är bäst att ha 
en leverans av sanitetsbindor redo att vara till hands innan man föder. Som om det inte 
räckte med smärtor och blödningar oroar sig vissa mödrar när hårborsten ser ut. 
Under graviditeten känner många kvinnor sig som Rapunzel,
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eftersom knappast något hår faller ut och håret blir tjockare, men detta slutar efter 
födseln när förlusten av hormonet östrogen får mer hår att falla ut. Så snart 
hormonbalansen regleras slutar håravfallet av sig själv.

Fadern (eller partnern) är inte att glömma bort i tiden efter födseln. Även om den 
fysiska anpassningen är mindre för partners finns det en liten ny person där som 
tar tid att lära känna varandra. Och då måste du tvätta, städa lägenheten och laga 
den perfekta måltiden? Det tydliga svaret: nej.
Ge dig själv och ditt barn tid att komma fram. Graviditet och förlossning var 
utmattande och plötsligt är allt nytt. Gör övergången så enkel som möjligt för dig 
själv. Sov när ditt barn sover. Det är bra att du annars skulle kunna äta från golvet. 
Men det är bara inte prioriteten. Leveransservice är välkommen att stå framför 
dörren oftare, så det finns ingen tid att laga mat. Istället finns det mer tid att kela 
och amma. Även om bara mamman kan amma har partnern andra styrkor. Många 
barn behöver mycket fysisk kontakt efter födseln. Här kan partnern ta över medan 
mamman duschar, äter eller sover.

Dela dina uppgifter och resurser rättvist; allt fungerar bättre som ett team. Om du 
anklagas för att skämma bort ditt barn i onödan: Du kan inte förstöra ditt barn de 
första månaderna genom att ge honom närhet och trygghet. Låt aldrig ditt nyfödda 
barn gråta. Det betyder inte att hoppa upp vid varje ton och välta i det liv och 
rörelse. Men ett gråtande barn behöver dig. Gå dit i lugn och ro. Även om orsaken 
till gråt inte alltid verkar uppenbar för dig behöver ditt barn dig fortfarande. Detta 
gäller även sömn. När barn gråter på natten behöver de mamma eller pappa.

Var inte orolig om andra säger till dig att barnet måste lära sig att sova ensam. 
Inget barn ska behöva gråta för att sova. Detta leder bara till skada på barnets 
grundläggande förtroende. Du vet bättre, var inte förvirrad när du är där för ditt 
barn. När det gäller sömn bör aspekter av säker sömn övervägas. Sovsäckar istället 
för filtar säkerställer fri andning, och rummet ska också vara rökfritt och 
rumstemperaturen ska vara runt 18 ° C. Ditt barn sover tryggast i ryggläge.

Och om det finns lite ledig tid kvar under dagen, gå en promenad tillsammans. Win-
win-situation: frisk luft, motion och en promenad stör inte längre den stökiga 
lägenheten. Så du kan underbart njuta av de första veckorna med din nyfödda.
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