Wirsèn, Carin: Rut & Knut & Lilla tjut
Rut och Knut har fått en lillasyster som heter
Tjut. Lilla Tjut kan vara en riktig sabotör som
busar och förstör, men också snäll och gullig.
Bilderbok på rim med illustrationer av Stina
Wirsén. Från 3 år.
Wolde, Gunilla: Emma och lillebror
Emma har fått en lillebror, han är liten,
mindre än Emma. Ibland när mamma matar
lillebror vill Emma bli bebis igen och ha
mamma för sig själv. När mamma matat
färdigt vill Emma vara stor igen och hjälpa
mamma.
Bilder av författaren själv. Från 2 år.
Zetterberg Struve, Hanna: Nejlika och lilla
lilla syster
Nejlika är två år och har blivit storasyster.
Nejlika vill vara nära lillasyster, mata henne
och krama henne. Men mamma och pappa säger
att det är fel mat och att kramarna är för
hårda. Då blir Nejlika ARG.
En bok om att få syskon för små barn. Bilder
av Anna-Karin Garhamn. Från 2 år

Höjer, Dan: Kan man beställa en bror?
Mårten ska få ett syskon. Han har många
funderingar, hur blir det barn och hur har
bebisen det inne i magen? Bilder av Boel
Werner. Från 5 år.

Att få syskon

Löthen, Bosse: Mamma, pappa och jag
Vad händer i mammas mage när bebisen
växer? En bilderbok om det stora undret att
bli kär och få barn. Bilder av Erica Jacobsson.
Från 5 år
Nilsson, Lennart: Vi ska få ett syskon
Maria och Johan väntar på att få ett syskon.
Fina fotobilder av Lennart Nilsson visar hur
den lilla bebisen växer inne i magen. Text Lena
Katarina Swanberg. Från 5 år.
Wik, Jenny: Spermie plus ägg är lika med
bebis
Bilderbok om hur en bebis blir till och
utvecklas i mammans mage. Fantasifulla och
humoristiska bilder av författaren. Från 5 år.

Faktaböcker
Cole, Babett: Mamma lägger ägg
Hur blir små barn till? Sätter man frön i
krukor i växthuset? Nej, barnen ritar och
berättar för föräldrarna. Bilder av
författaren. Från 5 år.
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Adbåge, Emma: Leni blir en bebis
Någonting har hänt. Leni kan inte klä på sig,
inte gå och inte äta själv. Hon har blivit en
bebis! Precis som lillebror Sigge. Men det är
inte alltid roligt att vara en bebis.
Bilder av författaren. Från 3 år.
Arro, Lena: Magda och Anton
Magda har fått en lillebror, han är väldigt bra
på en sak, att skrika. Det finns bara en som
kan få honom tyst – loppsockan! Bilder av Sara
Gimbergsson. Från 3 år
Bargeman, Marianne Grymer: 1+2=3
Storebror till tvillingar
När Axel gick och la sig på kvällen, var han en
helt vanlig liten pojke. När han vaknade hade
han blivit stor som en STOREbror. Under
natten hade det kommit ut två bebisar från
mammas mage. Illustrationer i kollageteknik
av Sus Borgbjerg. Från 2 år.

Bjärbo, Lisa: Eddie får en lillebror
Eddie har fått en lillebror. Lillebror ska bo i
samma hus som Eddie, med samma mamma och
samma pappa. Det är konstigt och ganska
mysigt. Lillebror är för liten för många saker,
men det finns en sak Eddie och lillebror kan
göra tillsammans.
Bilder av Jesús Verona. Från 3 år.

Forslind, Ann: Lilla stora syster
En dag började mamma växa, hon blev större,
större och STÖRRE. Ur magen kom lillebror.
En liten röd sak som inte går att prata med
eller leka med, tråkigt. Ändå kommer alla för
att titta på honom, ingen har tid med stora
syster…
Bilder av författaren. Från 3 år

Blake, Stephanie: Dumma lillebror
Det var en gång en liten kanin som fick ett
syskon. Simon får bara leka tysta lekar säger
mamma, som inte stör bebisen. Lillebror har
redan varit här i tre dagar. Tänk om han ska
stanna för alltid? Om syskonsvartsjuka. Bilder
av författaren. Från 3 år.

Gimbergsson, Sara: Uno i mammas mage
Uno är en liten bebis i mammas mage. Uno har
det bra i magen och växer hela tiden. En dag
har Uno vuxit sig stor, alldeles för stor. Han
kan inte bo här längre… Fin bok om vad som
händer under graviditeten. Bilder av
författaren. Från 2 år.

Cronsioe, Christina: Lille storebror
Isaks mamma har en stor mage. Hon har en
bebis i magen och inte vilken bebis som helst,
utan Isaks lillasyster. Han ska bli storebror,
en liten storebror. Bilder av Mimmi Tollerup
Grkovic. Från 2 år

Goyeryd, Ingvor: Pyret får en lillebror
Pyret ska få en lillebror. Pyrets mamma kan
inte ha en bebis i magen, de ska hämta
lillebror på ett barnhem i ett annat land långt
borta. Bilder av Leif E. Eriksson. Från 4 år.

De Smet, Marian: Bror till salu
Nu har Emma fått nog! I början var lillebror
liten och söt men nu har han blivit ett monster
som förstör Emmas saker. Hon ger bort
honom till en granne och det blir lugnt och
skönt hemma. Men det känns snart lite väl
tomt utan lillebror i huset…Bilder av Marja
Meijer. Från 3 år.

Hansson, Gunilla: Snart har vi en baby
Mamma har en baby i magen. Egon väntar och
funderar på vad babyn gör inne i magen. Till
slut kommer äntligen lillasyster. Bilder av
författaren. Från 3 år

Lindgren, Astrid: Jag vill också ha ett
syskon
Peter önskar sig ett syskon men det är inte
bara roligt att få småsyskon. Lillasyster
skriker och skriker och tänk om mamma och
pappa tycker mer om lillasyster än om honom?
Varför önskade han sig inte en trehjuling i
stället?
Bilder av Ilon Wikland. Från 4 år.
Lindgren, Barbro: Jamen Benny
Nu har Benny fått en bror. Han ville det och
då fick han det. Men det är inte riktig lika
roligt som Benny hade tänkt sig och vem har
bestämt att bara bebisar får ha napp. När
inte mamma ser sätter Benny lillebror utanför
dörren, tar nappen och springer därifrån så
snabbt han kan…
Bilder av Olof Landström. Från 3 år.
Stark, Ulf: Hallå därinne!
Vad tänker du på? Kom ut snart! Vill du höra
hur det är här ute? Storebror berättar för
bebisen i magen om livet som väntar och allt
vad de ska göra tillsammans. Kärleksfull
skildring om att få syskon. Bilder av Stina
Wirsèn. Från 5 år.
Syster och bror, liten och stor
En fin antologi som innehåller en blandning av
älskade klassiker och nya berättelser om att
få syskon. Det är korta och långa berättelser
varvade med nya roliga rim. För både stora
och små syskon.

