
 

Træningsøvelser til 
gravide 

 

Til dig som er gravid og gerne vil forebygge bækkensmerter eller 
lave øvelser som kan afhjælpe disse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Graviditet og motion 

 
Som gravid er det vigtigt at blive ved med at dyrke motion og bevæge sig – både af hensyn til 
babyens vækst og sundhed, men også af hensyn til mor og hendes helbred.  

Mange oplever færre gener og komplikationer i graviditeten, når de dyrker motion samt har lettere 
ved at komme tilbage i form efter fødslen. Derudover giver det en almen følelse af velvære og er 
med til at regulere din vægtøgning, når du motionerer som gravid. 

Dog kan det være vanskeligt at dyrke en masse motion, hvis man har bækkensmerter og mange kan 
føle sig meget begrænsede i forhold til at kunne bevæge sig.  

Dette program er derfor lavet til gravide både med henblik på at behandle og forebygge 
bækkensmerter. Øvelserne har til formål at træne og aktivere de muskelgrupper, som typisk kan 
blive oveanstrengt i løbet af en graviditet og dermed udløser smerter omkring lænderyg, bækken, 
hofter, balder og kønsben.  

 

 

Træningsdosering 
Lav øvelserne 3-4 x ugentligt.                                                                                                                                           

Vælg evt. bare 3-5 øvelser, hvis hele programmet er for langt. Det behøver ikke være de samme 
hver gang.                                                                                                                                                                     
Gentag hver øvelse 1-2 gange med 8-12 gentagelser. 

Slut med stræk- og afspændingsøvelserne og vælg igen gerne et par stykker ud, som føles gode for 
dig. 

Husk at lejre dig selv godt undervejs med puder og tæpper under maven, mellem knæene og hvor 
du har brug for det. 

 

Det er i orden at blive lidt anstrengt og måske få lette/ milde plukkeveer undervejs, men ikke mere 
end du plejer. Undgå at få smerter, men prøv at skelne mellem ”træningsømhed” og ”kendte 
smerter”, selvom det kan være svært. 

Mange bruger ordet ”bækkenløsning”, men i virkeligheden er bækkenet en meget stærk struktur, 
og selvom det måske gør ondt, falder det ikke fra hinanden eller går i stykker. Ofte er der tale om 
muskulær overanstrengelse og/ eller ledirritation, og her vil træning under hensyntagen typisk have 
en gavnlig effekt. Er du i tvivl om hvor meget du må lave eller får du ondt af øvelserne, bør du tale 
med din jordemoder, læge eller fysioterapeut.                                     

 

 

 

 

 

 



 

Gode råd i øvrigt: 

 
- Husk liggende pauser på 15-20 min flere gange dagligt. 

- Bevæg dig hver dag, da for megen inaktivitet ofte forværrer smerterne. Gå fx små turer eller 

brug cyklen, hvis du kan. 

- Husk at lejre dig selv godt, når du ligger og sidder med puder og tæpper mellem fx knæene 

og under maven. 

- Du må meget gerne komme i svømmehal eller lignende - gerne flere gange ugentligt. I 

vandet kan man ofte bevæge sig meget mere end på land, og derudover afhjælper vandet 

både eventuelt hævede ben samt det modvirker venestase i bækkenet. 

- Lav venepumpeøvelser for bækken og ben (se særskilt pjece). 

- Anvend gerne graviditetsbælte, hvis det er behageligt. Brug det efter behov. 

- Lav knibeøvelser og træn din bækkenbund dagligt – det betaler sig! (se særskilt pjece). 

- Hvis du har spændinger omkring din bækkenbund og/ eller din dybe sædemuskler kan du 

med fordel kigge i pjecen ”Smerter i underlivet” og prøve at lave enten ”Frøen”, 

”Bedestilling” eller ”Fødeklar”.  

 

Og husk: 

 
At smerterne meget sjældent har nogen betydning i forhold til at kunne føde naturligt. Det gør 
ondt og det er ikke sjovt at have graviditetsrelaterede bækkensmerter, men det er oftest noget 
som lige så stille forsvinder igen, når du har født og kroppen langsomt bliver genoptrænet og 
bliver sig selv igen. 

 

 

Opvarmning 

 

Du behøver ikke lave opvarmning for at kunne lave øvelserne, men hvis du har overskud, er det en god 
begyndelse at blive lidt varm i kroppen og få pulsen en smule op. Brug 5-10 min. 

Du kan fx 

- Gå på stedet og løfte dine knæ skiftevis så højt op, som du synes du kan. Evt. kryds modsatte albue 

mod knæet. Jo højere tempo du kan bevæge dig i, des mere konditionstræning vil du få. 

- Gå på stedet og forsøg at lave hælspark. Altså forsøg at sparke dig selv i numsen, mens du går på 

stedet. Armene kan du kører op og ned eller række frem og tilbage imens, så der kommer gang i hele 

kroppen. 

- Sving med armene. Enten begge arme samtidigt eller skiftevis højre og venstre. Sving gerne hele 

vejen rundet eller sving fra side til side. Giv efter i knæene når du svinger, så du ligesom gynger med 

i bevægelsen. 

- Gå op og ned ad et lille trin. Det kan fx være et trappetrin eller en lille stabil kasse. Lad armene 

svinge med, fx op over hovedet og ned igen. Det behøver ikke set smart og ”fitness-agtigt” ud – du 

skal bare have pulsen op, få lidt sved på panden og mærke du bliver forpustet       



 

Træningsøvelser 

 

 

Bækkenkip 

Træning af smidighed i ryggen og smertelindring af lænden.                                                                                                                                                 

Lig på ryggen med bøjede knæ og fødderne i underlaget. Pust ud,                                                                                                                        
knib i din bækkenbund og pres lænden ned i underlaget, så                                                                                                     
lænderyggen bliver flad. Træk vejret roligt ind, slip bækkenbunden                                                                                                     
og svaj i din lænd, så der bliver luft mellem ryg og underlag.                                                                                                                                                                        

Gentag 8-12 gange i roligt tempo.  

 

 

 

Bækkenløft 

Træning af ryg, balder og baglår.                                                                                                                                                       

Lig på ryggen med bøjede knæ, lidt afstand mellem fødderne og                                                                                                                         
armene ned langs kroppen. Pust ud, knib og rul ryggen roligt fri                                                                                                        
af gulvet, indtil du står på skuldrene og er én lige linje fra knæ til                                                                                                  
skulder. Rul ned igen, slip bækkenbunden og ånd ind.                                                                                                                    
Du skal ikke gå i bro, hoftens forside skal bare være strakt.                                                                                              
Løft lige meget i begge sider, så bækkenet ”står i vatter”.                                                                                                                                                                                                                                                                    
Forestil dig fx at du skulle løfte en perlekæde fri af gulvet, én                                                                                          
perle ad gangen, og på samme måde ned igen.                                                                                                                     

Gentag 8-12 gange.  

 

 

Katten                                                                                                                     

Træning af mobilitet i ryggen.                                                                                                                                                              

Stå på alle fire med hænderne under din skulder og knæene under                                                                                                      
din hofte.                                                                                                                                                                                                                            
Skiftevis rund din ryg så du trækker halen ind under dig og kigger                                                                                    
mod din navle. Og skiftevis svaj så du stritter med halen og kigger                                                                                              
op i loftet.                                                                                                                                                                                   
Forsøg at puste ud og knibe mens du runder ryggen og ånd ind og                                                                                               
slip bækkenbunden når du svajer.                                                                                                                                                      
Hvis du bliver træt i dine håndled kan du også stå på knoerne eller                                                                                        
bare ryste din hænder med mellemrum.                                                                                                                                         

Gentag bevægelsen 8-12 gange. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diagonalt stræk 

Træning af din ryg, din kerne og stabilitet.                                                                                                                                                      

Stå på alle fire med hænderne under din skulder og knæene under                                                                                                      
din hofte. Stræk skiftevis diagonale arm og ben, mens du holder din                                                                                     
nakke ret og kigger skråt ned i underlaget.                                                                                                                                             
Tænk at du skal blive lang, når du strækker dig, fremfor at løfte arm                                                                                              
og ben højt op, således at din ryg og dit bækken holdes nogenlunde                                                                                                   
i ro.                                                                                                                                                                                                        
Hvis det er for anstrengende, kan du nøjes med at strække enten                                                                                    
arm eller ben.                                                                                                                                                                                                             
Forsøg at puste ud og knibe mens du strækker arm og ben, og ånd                                                                                                
ind og slip bækkenbunden når hænder/ ben er tilbage i gulvet.                                                                                                                                                        

Gentag 8-12 gange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knæ-4-stående mave/ ryg træning 

Træning af din mave, din kerne og rygmobilitet.                                                                                                           

Stå på alle fire med hænderne under din skulder og knæene under                                                                                                      
din hofte. Skiftevis træk modsatte albue og knæ mod hinanden, så                                                                                         
din ryg krummer sig så meget den kan, og du kan mærke din mave                                                                                    
spænder let. Krum gerne nakke med og kig ind mod din navle, men                                                                                                                                                                                                          
ret både nakke og ryg ud igen efter hver gentagelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Forsøg at puste ud og knibe mens du krummer dig sammen og ånd                                                                                                
ind og slip bækkenbunden når du retter dig ud.                                                                                                                                                       

Øvelsen kan kombineres med det diagonale stræk (se ovenfor) så                                                                                                                  
du skiftevis krummer og strækker ud, med skiftevis diagonale arm                                                                                                 
og ben.                                                                                                                                                                            

Gentag øvelsen 8-12 gange. 

 

OBS! Denne øvelser bør laves med forsigtighed eller helt undgås,                                                                                                        
hvis du har delte mavemuskler! 

 

 

 

 



 

 

 

 

Muslingeskallen 

Træning af bækken- og baldemuskler samt bækkenstabilitet.                                                                                                           

Lig lige på siden, med benene bøjet og fødder og knæ ovenpå                                                                                              
hinanden. Hoved, bagdel og hæle skal ligge på en lige linje, som hvis                                                                                            
du lå op ad en væg. Løft det øverste knæ fri af det nederste.                                                                                           
Hold fødderne samlet og bækkenet i samme stilling, så du undgår at                                                                                                            
dreje/ rotere kroppen bagud, når knæet løftes. Slap af i                                                                                              
overkroppen og husk at bruge puder mellem knæene og under                                                                                                       
maven, hvis det føles behageligt. Mærk at du får fat i musklerne i                                                                                                
din balde lige bag hofteleddet.                                                                                                                                                       

Øvelsen kan gøres sværere ved at placere en træningselastik om                                                                                              
knæene.                                                                                             

Gentag 8-12 gange på hver side.                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sideliggende benløft 

Træning af bækken- og baldemuskler samt bækkenstabilitet.  

Lig lige på siden med nederste ben bøjet og øverste ben helt strakt.                                                                                                    
Løft øverste ben lige op mod loftet og pas på du ikke får drejet                                                                                           
overkroppen bagud imens. Du skal være helt lang og lige, og dine                                                                                                  
tæer skal pege fremad og ikke op mod loftet. Slap af i overkroppen                                                                                           
og husk at bruge puder mellem knæene og under maven, hvis det                                                                                                                      
føles behageligt.                                                                                                                                                                                 
Mærk at du får fat i musklerne i din balde lige bag hofteleddet.                                                                                                

Øvelsen kan gøres sværere ved at placere en træningselastik                                                                                               
om knæene.  

Gentag 8-12 gange på hver side.         

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 



 

 

 

Stående træning af bækkenet 

Træning af de stabiliserende hofte- og baldemuskler.                                                                                                              

Stå ret og støt gerne til en væg. Før det ene ben ud til siden og saml                                                                                      
igen, men uden at sætte foden i jorden mellem gentagelserne, hvis                                                                                          
du kan undgå det. Dine tæer skal hele tiden pege lige frem, så du                                                                                                                
ikke udadroterer i din hofte.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Benet skal føres lige til siden og kroppen skal stå ret imens, så du ikke                                                                       
læner dig ind til væggen under bevægelsen. Mærk at du får fat i                                                                               
musklerne i din balde lige bag hofteleddet.   

Forsøg at puste ud og knibe mens du fører benet ud, og ånd                                                                                                
ind og slip bækkenbunden når benene er samlet igen.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Øvelsen kan gøres sværere ved at placere en træningselastik om                                                                            
anklerne.                                                                                                                                                                                                                             

Gentag 8-12 gange og skift derefter ben. 

 

 

 

 

Stående træning af bækkenet 

Træning af den store baldemuskel.                                                                                                              

Stå naturlig ret og støt gerne til en væg. Før det ene ben bagud og saml                                                                                      
igen, men uden at sætte foden i jorden mellem gentagelserne, hvis                                                                                          
du kan undgå det. Stræk det ben du bevæger og løft tæerne fri af gulvet.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Benet skal føres lige bagud og kroppen holdes ret undervejs, så du                                                                                                 
undgår at læne dig ind mod væggen. Mærk at du får fat i musklerne bag                                                                                    
på din bagdel og måske også i din lænderyg. Du må også gerne kunne mærke                                                                                         
musklerne i balden på standbenet.                                                                                                                                                                                    

Forsøg at puste ud og knibe, mens du fører benet tilbage og ånd                                                                                                
ind og slip bækkenbunden, når benene er samlet igen.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Øvelsen kan gøres sværere ved at placere en træningselastik om                                                                            
anklerne.                                                                                                                                                                                                                             

Gentag i alt 8-12 gange og skift derefter ben. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stræk og afspændingsøvelser 

 

 

 

Stræk af baldemusklerne 

Lig på ryggen og læg højre ankel over venstre knæ. Grib med                                                                                             
begge hænder om venstre lår og træk benet imod dig, til det                                                                                                     
giver et stræk i højre balde.                                                                                                                                                              
Hold strækket i 30-45 sek.                                                                                                                                                                     
Byt side og gentag øvelsen med det andet ben.                                                                                                                               

Hvis du har svært ved at nå med armene, kan du lægge et                                                                                                      
tørklæde om benet som en ”tøjle”. 

 

 

 

 

 

Stræk af bækkenleddene (SI-leddene) 

Lig på ryggen med strakte ben. Drej begge fødder indad og skub                                                                                                                    
langsomt det ene ben nedad, så det strækker omkring dit korsben/                                                                                        
bækkenled.                                                                                                                                                                                                                  
Hold stilling ca. 10-15 sekunder og skub så i stedet det andet ben                                                                                                                            
ned, så det strækker i modsatte sides korsben/ bækkenled.                                                                                                                   
Gentag øvelsen 2-4 gange med hvert ben eller efter behov.                                                                                                                           
Glid roligt fra den ene stilling til den anden og hold hele tiden                                                                                            
knæene strakte - du skal skubber oppe fra din lænd/ flanke.                                                                                                                                                 

Øvelsen kan også laves med en ”hjælper”, som holder om din ankel                                                                                                         
og meget forsigtig trækker nedad i dit ben og laver strækket for dig.                                                                                                                
Strækket skal slippea roligt og kontrolleret igen, førend der byttes                                                                                                           
side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Afspænding af lænd (”Vinduesviskeren”) 

Lig på ryggen med samlede ben og bøjede knæ. Lad knæene vippe                                                                                        
stille og roligt fra side til side, så du mærker at det strækker i                                                                                    
modsatte sides balde og lænd.                                                                                                                                                          
Hold hele tiden fødderne samlet – det giver mere rotation og                                                                                           
dermed et bedre stræk. 

Bevæg dig i det tempo som føles behageligt. Du kan evt. også lade                                                                                    
benene falde helt ned til siden og ligge et øjeblik og lade det strække                                                                                                             
i din modsatte balde/ lænd.  

Gentag 8-12 gange eller efter behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afspænding af bækken og hofte (”Røre i gryden”) 

Lig på ryggen med en elastik eller tørklæde om det ene ben.                                                                                                      
Før stille og roligt benet rundt i cirkler, som om du skulle røre i en                                                                                                     
stor gryde. Cirklen skal ikke blive større, end at det føles behageligt,                                                                                        
og du kan med fordel ”røre begge veje rundt”.                                                                                                                                                   
Husk evt. at lægge en pude under det strakte ben af hensyn til din                                                                                           
lænderyg. 

Gentag 8-12 gange med hvert ben eller efter behov. 

 

 

 

 

 

 

 


