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BESKRIVNING

Hjälp! Två på en gång, eller kanske tre! Hur är det att vänta tvillingar och vara tvillingförälder? Hur skiljer
sig tvillingar och trillingar från andra barn? Hur känns det att själv vara tvilling eller trilling? Tvillingar
har i alla tider och i alla kulturer omgärdats med myter och legender. Men tvilling- och trillingskapet med
dess glädjeämnen och problem är minst lika spännande i verkligheten.Den här boken av tre tvillingexperter
- och forskare - en psykolog, en förlossningsläkare och en barnläkare, är lika användbar för föräldrar och
barn som för alla som yrkesmässigt kommer i kontakt med flerbördsbarn och deras föräldrar. Vi får följa
tvillingars och trillingars fysiska och psykiska utveckling, alltifrån konceptionsögonblicket till puberteten.
Tvillingdiagnostik, neonatalvård och barnens språk- och identitetsutveckling är exempel på ämnen som
diskuteras. Här får vi en fyllig redogörelse för tvillingtyper, tvillingdiagnostik och komplikationer under
graviditet och förlossning. Många tvillingar föds för tidigt. Boken beskriver modern neonatalvård och
omhändertagandet av tvillingar och trillingar under nyföddhetsperioden. Praktiska problem under den
första tiden hemma gås igenom, som amning och syskonens reaktioner.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Par i barn, Tiger och Elin - aftonbladet.se

Hjälp! Två på en gång, eller kanske tre! Hur är det att vänta tvillingar och vara tvillingförälder? Hur skiljer
sig tvillingar och trillingar från andra barn?

Barn satt inlåsta i hundbur i Texas | Aftonbladet

Barnlitteratur är böcker som utges speciellt för barn, antingen med tanke på högläsning eller med syfte att
barnet själv ska läsa. [1] [2] Bilderböcker ...

Lär-par: i Förskolan | Kooperativt lärande

Senaste: Barndomsupplevelser påverkar föräldraskapet; Trauman i barndomen; Så här fungerar IVF;
Interaktionen mellan ägg och spermie ytterligare kartlagd
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