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Bogen om tvillinger 0-10 år Joan Tønder Grønning Hent PDF ”Bogen om Tvillinger 0-10 år” gennemgår alle
forhold, der er anderledes med tvillinger end med enkeltfødte børn – både før, under og efter fødslen.

Bogen giver svar på de fleste spørgsmål, som kommende, nybagte og mere erfarne tvillingeforældre stiller sig
selv og hinanden om graviditet, fødsel, amning, udstyr og økonomi samt tvillingers sproglige, fysiske og

psykologiske udvikling og indbyrdes forhold.

Denne udgave sætter ekstra fokus på tvillingers identitetsudvikling, og i samarbejde med tvillingepsykolog
Lene Dam Pedersen giver forfatteren

specifikke råd målrettet hhv. enæggede, tveæggede af samme køn og tveæggede af hvert sit køn.

Bogen behandler også de mange myter, der stadig florerer omkring tvillinger, ligesom den indeholder en
omfattende ordliste, der gør det nemt at ’oversætte’ de faglige udtryk i ens vandre- og fødselsjournal.

Bogen er en håndbog, skrevet i et uhøjtideligt sprog og krydret med både forfatterens og andre
tvillingeforældres erfaringer. Den kan læses fra ende til anden, men kan også bruges som opslagsbog via en

omfattende indholdsfortegnelse og stikordsliste.
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