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 www.growingpeople.se - En kunskapsbank kring barn, om att vara gravid.   
 Information och inspiration för föräldrar. Används av Barnhälsovården i Sverige.
 www.vgregion.se/barnkonventionen - Kunskapscentrum 
 www.bris.se - Barnens rätt i samhället
 www.rb.se - Rädda barnen

 

           
Böcker OM barn för vuxna 

Lindström: Förälder för första gången: lästips. BTJ 2008

Barnets utveckling och skötsel
Bergqvist: Insidan ut: en handbok om barns inre liv. 2008
Hansson: Trygga små barn: 0-5 år. 2008
Hofsten: Stora boken om barn: att vänta och föda. Barnets första sex år. 5 uppl. 2008
Lagercrantz/Schulman: Vår barnläkarbok. 2009
Lidbeck: Nya Bebishandboken: 233 vanligaste frågorna på BVC: 0-1 år. 2008
Misvær / Svatun: Somna själv: hur barn lär sig sova hela natten. 2007
Moen: Trygga barn & trygga föräldrar: de första 2-3 åren. 2009
Rehn: Älskade barn, särskilda barn: att få ett barn med funktionshinder 2002
Rijt: Växa och upptäcka världen: sju utvecklingssprång under barnets första levnadsår. 2009
Zamore: I huvudet på din bebis: om barns utveckling och behov. 2006

Bra webbsida:
www.growingpeople.se
En kunskapsbank kring barn, om att vara gravid. Information och inspiration för föräldrar. 
Används av Barnhälsovården i Sverige.

Amning och barnmat 
Coull: Matlust: för barn 0-6 år. 2008
Juul: Nu ska vi äta. 2008
Kylberg: Grön barnmat: inspiration & näringslära: barn 0-5 år, gravida och ammande 
kvinnor, råd och recept. 2 uppl. 2008
Lindberg: Mat för barn och deras föräldrar: lunch - middag - frukost - mellanmål - brunch - 
fredagsmys - kalas. 2007              
Lindeberg: Runda barn: en föräldrahandbok om mat, goda vanor, läsk och godis, smart 
snabbmat och nyttig rörelse. 2006
Lättare att amma. 8 uppl.2009 
Svensson: Amningsboken.  2 uppl. 2002
Westman: Andra mosboken: en kokbok för hungriga bebisars föräldrar. 2007
Westman: Första mosboken: en pekbok för hungriga bebisar. 2007 

Bra webbsidor:
www.amningshjalpen.se - Information och rådgivning om amning
www.growingpeople.se - En kunskapsbank kring barn, om att vara gravid.  
Information och inspiration för föräldrar. Används av Barnhälsovården i Sverige.
www.slv.se - Livsmedelsverket  
      
   

 Språkutveckling
 Boken om läsning: en handbok om barns språk- och läsutveckling. 2006
 Ellneby: Barns rätt att utvecklas. 2007
 Fox: Läsa högt: en bok om högläsningens förtrollande verkan. 2003
 Kohkoinen: Bebis + bok = glädje: det underbara i att läsa högt för de allra minsta. 2007
	 Ladberg:	Barn	med	flera	språk:	tvåspråkighet	och	flerspråkighet	i	familj,	förskola,	skola		
 och samhälle. 2006
 Rosvall: Barnen på Språkmakargatan : kunskapande vägar till språket. 2008
 Westerlund: Barn i början: språkutveckling i förskoleåldern. 2009

 Bra webbsidor:
 www.barnensbibliotek.se - Boktips - skrivna, berättade eller på teckenspråk.  
 Läs o lyssna på sagor…
 www.blom.just.nu - Barnlogopederna i Borås
 www.folkhalsan.fi  - Språkgroddar: information om barns språkutveckling.  
 Folkhälsan Finland. 2009 (pdf)
 www.cplol.org - Logopedsamverkan inom EU. Sidor på franska och engelska  
 om barns språkutveckling.

 Att vara förälder 
 Alfven: Skilsmässan: om barn och föräldrar. 2004
 Brenckert: Äntligen adoptivförälder. 2002. 
 De Paula: Gummimammor, plastpappor och bonusbarn:  
 handbok för styvföräldrar. 2006
 Ekström: Hemliga pappan. 2007
 Forster: Fem gånger mer kärlek: forskning och praktiska råd för ett fungerande   
 familjeliv. En bok till föräldrar med barn mellan 2 och 12 år. 2009
 Gustafsson: Lotsa barn: att fostra med känsla och sunt förnuft. 2006
 Juul: Din kompetenta familj. 2009
 Juul: Ditt kompetenta barn: på väg mot nya värderingar för familjen. 2006
 Kjöller: I huvudet på en mamma. 2008
 Sivers: Konsten att hålla ihop: en handbok i kärlek. 2007
 Ölwe: Fler än en : att vänta tvillingar. 8 uppl. 2009
  
 Bra webbsidor:
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