Urbult, Linn och Söderber, Maria: Min
pyttelilla minibror
Alva blir storasyskon till lilla Nils
som föds för tok för tidigt. Han
får bo kvar på sjukhuset. Där
kan han stanna tycker Alva för
han är så tråkig. Men små
bebisarna är ganska söta. Från 3 år.
Vi är syskon: tolv berättelser om att ha
syskon
Samlingen om
syskonberättelser. Om att få
ett syskon, ha ett syskon eller
kanske längtar efter ett
syskon. I denna samling hittar
du syskonen Benny och Lilla
syster Kanin men också nyskrivna berättelse
om längtan till en person. Från 3 år.
Wirsèn, Carin: vems bebis?
Mamma och Pappa längtade
efter ett barn i boken en katt,
till slut adopterade de ett
barn. Barnet har blivit stor och
Mamma är rund som en boll.
Nu har hon bebis i magen, men vem ska ha
den? Från 1 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. Från 2 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. Från 5 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? Från 5 år.
Janouch, Katerina: Så blev jag till
Var fanns jag innan jag var ett
frö? Hur görs bebisar? Hur får
bebis, plats i magen bland
pannkakor och hamburgare?
Frågor som dessa tas upp i
boken för diskussion. Ämnen som
adoption, provrörsbarn, extraföräldrar tas
också upp. Från 3 år.
Silverberg, Cory. Hur görs bebisar?
Hur görs bebisar? Vad behövs
för att det ska bli ett barn?
Inkluderar alla. Från 3 år.
Wik, Jenny: Spermie plus ägg är lika med
bebis
Alla spermie har olika
personlighet med stora näsor
och roliga hattar försöker de
hitta sin väg till ägget. Ägget
som är lite motsträvigt men
accepterar till slut att slå ihop med en av
spermie och påbörjar den 9 månader långa
resan mot att bli en bebis. Från 5 år.

Att få syskon

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!
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. 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. Från 3 år.

Eriksson Sandberg, Moa: Gulliga lillebror
Dorran har en lillebror som alla
tycker är gullig. Det tycker inte
Dorran och en morgon får hon
nog. Om hon sätter på sig en
bebiströja så kanske gullar
mamma med henne också?
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. Från 2 år.

Frensborg, Maria och Hurme, Maija: Boken
om att få syskon.
Mika ska få ett syskon. Den ska
heta glitterbäbisen. Mika undrar
och frågar: Kan bebisen höra i
magen? Hur kom den in dit?
Hur ska den komma ut?
Bilderbok blandad med fakta
och berättelse. Från 3 år.

Graham, Anna-Karin: Puck får ett syskon
Pucks mammas mage är större
än den brukar vara. Det är Pucks
syskon som bor där inne. Och
när bäbisen äntligen kommer så
blir det lika mysigt som Puck
trodde men svårare. Bebisen kan ju inte
leka! Från 3 år.

Frimodig, Karin och Ber Sara: Kim och
Skrutten
Cicci och Kims mamma har
något att berätta för Kim. -Är
det något jag ska få frågar
Kim. -Ja svarar mamma. -Är
det något jag kan leka med?
-Ja, men inte än.
Kim är jätteglad att hon ska få ett syskon
men hur länge ska man behöva vänta på
skrutten? 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… Från
3 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. Från 4 år.
Lloud-Jones, Sally: Familjens lille kung
Den lyckliga familjen bestod av,
en mamma, en pappa, en
ökenråtta och den mest
bedårande smarta lilla flickan
prinsessan Marianne. Tills den
hemska dagen då en ny
härskare var född. Ers kungliga höghet
luktar, skriker och alla i hela kungariket bara
pratar om honom hela tiden. Från 3 år.
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Nilsson, Moni: Jag älskar dig redan imorgon
Max får inte plats i
mammas längre. Då en
bebis är i vägen. När
Minus kommer så blir inget
som förut. Max längtar till
Förut och det gör visst, en
gammal tant med. De beger sig ditåt
mot Förut. Hittar de Förut? 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. Från 5
år.
Strömgård, Katarina: en liten röd hare
Mamma har bebis i magen, det
är inget barn kan ha. Kanske kan
man ha en röd liten hare under
tröjan istället? Haren skriker inte,
den kan istället hoppa och leka.
Från 5 år.
Syster och bror, liten och stor
En antologi med syskontema. I
denna får du läsa om Rut och
Knut och Tjut. Antologi innehåller
bilderböckerna ”Jag vill också
ha ett syskon” av Astrid Lindgren.
Lena Andersons ”Kottens
hemlighet” och ”Lilla spöket Laban får en
lillasyster” samt några till. Från 3 år.

