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Länkar Kapitel 18.

1. www.allmannabarnhuset.se/produkt/jag-finns-ocksa/

2. www.brackediakoni.se/vuxensyskon

3. https://anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/

4. 

5. https://www.1177.se/barn--gravid/sa-vaxer-och-utvecklas-barn/kroppen/sa-ut-
vecklas-kroppen-under-puberteten/

6. https://endodiab.barnlakarforeningen.se/tillvaxt/barnets-tillvaxt-och-mog-
nadsperioder/pubertetsutveckling/

7.	 www.brackediakoni.se/sites/default/files/attachments/studiecirkelmateri-
al_till_studiecirkeln_nar_jag_inte_langre_ar_med.pdf
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