
Snart skolstart?
Vårterminen känns lätt så kort. Helt plötsligt ska fem- 
och sexåringarna gå in i skolans värld – en värld full av 
nya utmaningar som kan ställa höga krav på barnens 
språk. Som väl är finns det mycket roligt vi kan göra för 

att förbereda dem. Att leka med språkljud och hjälpa 
dem utveckla språklig medvetenhet till exempel, eller 
bygga ordförråd och stötta deras berättande. 
Läs mer i artikeln på sidan 4. 

Om vi stärker barnens 
språk gör vi dem en stor 
tjänst för livet! I detta 
nummer av HattenBladet 
vill vi bjuda på tips och 
inspiration som passar 
både yngre och äldre 
barn, enspråkiga och 
flerspråkiga! 

Det är så roligt när vi får höra 
från er, hur ni arbetar och vad 
barnen tycker! 
Sidan 8

Häng med och testa Språkgympa 
med Babblarna. En rolig blandning 
av språkutveckling och motorik som 
fungerar både inne och ute!
Sidan 7

Era favoriter! SpråkGympa 
med Babblarna

Guldhatten!

HATTEN FÖRLAG NR 17     2022

Häng med till vinnarna av årets 
Guldhatten och få deras bästa 
språkutvecklande tips!   
Sidan 6
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För att
varenda

liten prick 
ska ha ett 

språk

Nya språkutvecklande spel, 
inspiration och en hel prylbod att 
bygga ordförråd med. Läs mer om 
allt som är nytt för i år. 
Sidan 9

Nyheter!
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Innehåll
Det är med stor glädje vi konstaterar att 

det nu är 20 år sedan vi på Hatten starta-
de vårt arbete med språkutvecklande material 
för barn och deras vuxna. Det började med 
TeckenHatten, sen kom SångHatten, Hopp-
Hatten och ett par år efter det var det dags 
för Babblarna att börja flytta in på förskolorna 
runtom i landet. Ända sedan vår allra första 
produktion har vi lagt stort fokus på att trä-
ningen och leken för att stödja barns språkut-
veckling ska vara rolig. Vi vill locka både bar-
nen och deras vuxna med våra material så att 
språkleken kan göras om och om igen – och 
att barnen själva med glädje väljer materialen. 
Först lockas man bara med i det roliga, sen 
börjar övningarna och efter det följer repeti-
tionerna som befäster inlärningen. I leken och 
den bakomliggande strukturen i våra materi-
al ges många möjligheter att stärka barnens 
språkutveckling utifrån varje barns unika för-
utsättningar och utveckling. 

Genom åren har vi här på Hatten många gång-
er fått höra – från många olika pedagoger – att 
våra material fungerar jättebra i barngrupperna 
där flera olika språk följer med barnen hemi-
från. Med TAKK och språkleken med våra 
olika figurer är det lätt att skapa en plattform 
där alla barn kan leka, förstå och interagera 
tillsammans. På baksidan av detta nummer av 
HattenBladet har vi därför gjort en affisch med 
Babblarna och frågan vad de olika figurerna 
gör skrivet på många olika språk. Vi hoppas att 
ni har glädje av att sätta upp den i hallen eller 
entrén, där barnen klär av och på sig. Det kan 
vara ett roligt och inspirerande sätt att också 
locka med föräldrarna i all den glädje och lek-
fullhet som finns i Babblarnas värld.

Under året som nu precis har börjat ser vi med 
stor glädje fram emot att fortsätta utveckla 
material och omarbeta flera av våra gamla fa-
voriter även till nya plattformar. Om du har 
idéer eller tankar på sådant du skulle önska 
att det fanns – hör mer än gärna av dig till oss.

Glada hälsningar
Anneli, Elvira och Katarina

Anneli Tisell, formgivare och författare 
startade Hatten 2002 
Elvira Ashby, logoped och författare  
på Hatten sedan 2012
Katarina Lindberger, redaktör  
på Hatten sedan 2006
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Vill du beställa Hattens produkter till 
förskolan, skolan eller företag? 

Välkommen till: lekolar.se/hatten

Vill du beställa som privatperson?
Välkommen till: hattenforlag.se
för mer information
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flerspråkighet!
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Vem behöver 
språkstimulans?

Språkstimulans är förstås bra för alla 
barn, men för vissa barn blir det extra vik-
tigt! Det kan både handla om att barnen 
är, eller riskerar att bli, sena med språket 
av något skäl, men också att de lär sig flera 
språk på samma gång. 

Flera språk på samma gång!
Flerspråkighet leder i sig inte till en sen 
språkutveckling, det har forskning visat. 
Men hur starkt respektive språk blir på-
verkas alltid av hur mycket ett barn får 
prata och höra sina olika språk. Alltså hur 
mycket språkstimulans barnet får! Om 
barnet har ett annat språk i hemmet blir 
ju förskolan automatiskt mycket viktigare 
för barnets svenska språk. 

Språkinlärning tar tid
När ett lite äldre barn kommer till Sverige 

och lär sig svenska som andraspråk så tar 
det tid. Ibland kan det kännas som om 
barnet rätt fort får ett språk som fungerar 
i vardagen, men det krävs väldigt myck-
et språkutvecklande arbete innan barnet 
helt är ifatt sina kompisar när det gäller 
till exempel ordförråd på svenska. 

Vanliga svårigheter 
Sedan är det förstås många barn som be-
höver extra språkstimulans av andra skäl 
också. Språkstörning är till exempel en 
vanlig diagnos i förskolan. I studier har 
man kunnat se att ungefär 8% har en 
kvarstående språkstörning upp i skolan. 
Det är runt två barn i varje klass. Det 
finns alltså många barn som befinner 
sig i en språklig sårbarhet av olika skäl. 
Men det fantastiska är att det som görs 
i förskolan kan göra stor skillnad för alla 
dessa barn.

Hur ska man 
hinna med då? 

Det korta svaret är förstås att 
vi måste hjälpas åt. Ingen kan 
göra allt, men tillsammans kan 
vi göra massor. Om alla som 
arbetar kring barnen hela ti-
den har i bakhuvudet att vi ska 
hjälpa dem lära sig nya ord och 
bygga på språket så kan språk-
stimulansen verkligen genom-
syra vardagen. Ett annat enkelt 
tips på något vi alla kan göra är 
förstås att läsa böcker.  

Vad behöver barnen? 
Oavsett vad barnet har för bakgrund och 
förutsättningar kan vi också utgå från 
samma frågor. Vi kan observera dem i 
vardagen och lyssna på hur de uttryck-
er sig, och sedan fundera över: Vad har 
de för luckor jämfört med jämnåriga? 
Vad behöver vi hjälpa dem att bygga för 
språkliga förmågor? Och vad kan vi hitta 
på för att stötta dem?

Det kan förstås handla om allt ifrån att 
barnet har ett litet ordförråd och behöver 
stöd att lära sig flera ord till att barnet har 
svårt med uttal av något språkljud. Vårt 
mål på Hatten Förlag är att det alltid ska 
gå att hitta något roligt material att job-
ba med hos oss oavsett vad ett barn har 
för språkliga svårigheter.  På vår hemsida 
www.hattenforlag.se går det att hitta lo-
gopedens tips kring vanliga svårigheter 
men vi hoppas också att ni ska hitta inspi-
ration här i HattenBladet.                                          

1. Mata barnen med ord!  

Det tar lång tid att få ett stort 
ordförråd på ett nytt språk. Vi 
kan hjälpa barnen genom att 
aktivt sätta ord på saker i alla 
situationer. 

2. Använd kroppen att 
förtydliga med! 

Vi kan använda gester, eller 
tecken, samtidigt som vi pratar 
för att förtydliga betydelsen av 
våra ord. Det kan också göra or-
den lättare att lära sig!  

3. Läs lagom svåra böcker!  

Hitta böcker som har ett lagom 
komplicerat språk, så barnen 
både hänger med och får lära 
sig lite nya ord.  

4. Se till så barnet får 
bygga på alla sina språk! 

Dra med föräldrarna så de ar-
betar aktivt med första språket 
hemma. Att barnen får stimu-
lans på alla sina språk är viktigt!  

Logopeden 
tipsar! 
Flerspråkighet

Barnen i förskolan har förstås olika bakgrund och förutsättningar. Det finns 
flerspråkiga barn, och enspråkiga, barn som är tidiga med språket och barn 
som är sena. Hur ska vi tänka för att alla ska få utvecklas så mycket som möjligt? 

Kunskap, inspiration och tips kring språkutveckling!

Läs om tecken, få tips på språklekar och skriv ut 
material. På språkbyggarna.se samlar vi allt för 

dig som vill bygga språk med barnen!

www.språkbyggarna.se
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Dags för skolstart?

Femåringarna pratar och babblar på, både 
i lek och på samlingen, men språkutveck-
lingen är förstås inte slut för det! Barnen 
har massor av ord kvar att lära sig. En del 
barn kan fortfarande ha svårt med uttal 
och andra behöver stöd att utveckla den 
språkliga medvetenheten.

Vad är språklig medvetenhet? 

Språklig medvetenhet är vår förmåga att 
se på språket lite utifrån. Den hjälper 
oss avgöra om ett ord är långt eller kort 
till exempel, och gör att vi kan lyssna ef-
ter vad det är för ljud i ord, eller om ord 
rimmar eller inte. Den här förmågan ökar 
successivt under de sista förskoleåren. Om 
vi pratar om ordet ”tåg” med ett litet barn 
så tänker de direkt på ett fysiskt tåg, med-
an vi med en 5-åring brukar kunna prata 
om hur ordet låter, om det finns ett å-ljud 
någonstans i ordet, och om det rimmar på 
såg eller lastbil?

Inför läs- och skrivutvecklingen

Eftersom grunden när vi ska lära oss läsa 
och skriva handlar om att kunna dela 
upp ord i ljud som sedan representeras av 
bokstäver är det lätt att förstå att den här 
språkliga medvetenheten blir viktig inför 
läs- och skrivutvecklingen i skolan. Om 
man aldrig funderat över att ord består av 

ljud, och fått hjälp att utveckla förmågan 
att lyssna efter dem, så blir ju det här med 
bokstäver lätt helt obegripligt.

Hur stöttar vi barnen?

Att hjälpa barn att bygga på sin språkliga 
medvetenhet behöver inte vara svårt! Det 
viktiga är att vi gör det ofta. Det handlar 
om att rimma och ramsa, prata om ord och 
uppmärksamma barn på olika ljud. 

Det fiffiga är också att samtidigt som vi 
arbetar med språklig medvetenhet kan de 
barn som behöver extra stöd kring uttal få 
det på samma gång. 

Leka med ljud

Har ett barn i gruppen svårt med f-ljudet 
kan vi till exempel leka med ljudet medan 
vi läser en bok som Faran vid fallna trä-
det. När vi läst boken några gånger kan 
barnen få i uppdrag att fylla i de ord som 
börjar på f-ljudet. Eller räcka upp handen 
när de hör ett ord som börjar på f. På så vis 
får barnet som har svårt med f-ljudet stöd 
att träna på det medan de andra barnen 
får bygga på sin språkliga medvetenhet.

Faran vid fallna trädet ingår i serien 
Snicksnacksnoken, ett gäng roliga barn-
böcker skrivna av vår huslogoped Elvira 

Ashby just för att de ska kunna användas 
på det här sättet. De har också tillhörande 
kortlekar för att man enkelt ska kunna ar-
beta mer med ljudet, till exempel genom 
att sortera några kort ur kortleken utifrån 
om barnen hör ett f-ljud i dem eller inte. 

Roligt med rim och ramsor

Att läsa ramsor och prata om rim på olika 
sätt är också bra. Vi har satt tecken till 
ett gäng klassiska ramsor i Olle & Mias 
två rim- och ramsböcker – något som 
kan göra det lättare att få med även yng-
re barn. Men i böckerna Tamtarams och 
Tungvrickare finns också alldeles nyskriv-
na knasiga ramsor. Vill man bygga ut ar-
betet med ännu mer rimmande har dessa 
två böcker också två tillhörande rimspel. 
Tamtaratzy är ett tärningsspel likt yatzy 
men där alla får samla på ord som rimmar, 
och i Tungvrickarspelet får vi komplettera 
meningar med en bild på rimordet. 

Gör det lättare i skolan

Att språkutvecklande arbete i förskolan 
verkligen har stor effekt har forskaren 
Ann-Christina Kjeldsen vid Åbo Aka-
demi kunnat visa i en avhandling. Hon 
jämförde nämligen två grupper av barn 
där den ena gruppen  hade gått på försko-
lor som arbetat aktivt med språket enligt 

Bornholmsmodellen och den andra grup-
pen inte hade gjort det.

De som arbetade enligt Bornholmsmodel-
len hade språksamlingar varje dag (eller 
minst tre gånger i veckan) där de läste högt 
och samtalade om det lästa, arbetade med 
ramsor, sånglekar och olika språklekar.

Ann-Christina kunde tydligt se att i grup-
pen som haft språksamlingarna i försko-
lan var det mycket färre barn som fick 
lässvårigheter i skolan, och det var skill-
nad på gruppernas läsförståelse ända upp 
i årskurs nio! 

Bokstäver och bokstavsljud

Det språkutvecklande arbetet gör att alla 
barn går mer förberedda in i skolans värld 

Även de äldsta barnen i förskolan, som pratar och berättar mest, kan behöva stöd med uttal 
och språklig medvetenhet. Dessutom kan vi visa vad roligt det är med bokstäver! Ju mer 
förberedda barnen är inför skolstarten desto lättare kommer det att gå. 
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vilket gynnar de barn som är i riskzon för 
svårigheter allra mest. Det gör det lättare 
för dem att hänga med i början så de får 
en positiv skolstart.

I förskolan har vi också möjlighet att 
kravlöst väcka barnens intresse för bok-
stäver. Vi kan exempelvis läsa ABC-böck-
er, och ett tips då är att vi inte bara an-
vänder bokstävernas namn utan också för 
in bokstavsljuden. 

Bokstaven S heter ju ”ess” men dess ljud 
(som ju egentligen är det vi använder när vi 
börjar läsa och skriva) är ”sss”.  Barn är fan-
tastiska och lyckas ofta lära sig både bok-
stävernas namn och ljud på samma gång, 
men … om det är svårt är det effektivast att 
vi koncentrerar oss på bokstavsljuden först!

ApABC och ApJakten

I Hattens ABC-böcker, ApABC och  
SpökABC, är det här med bokstavsljuden 
redan ”inbyggt”. I ApABC går vi runt i 
ett hus och letar efter Adas försvunna 
apa och stöter på det ena efter det andra 
som låter som bokstäverna i alfabetet. 
Varje uppslag är också fullt av saker som 
börjar på bokstavsljudet, och på samma 
sätt som vi var inne på förut, att vi med 
samma bok kan stötta olika barn i grup-
pen med olika saker, kan vi här locka 
barn som har svårt med uttal att försö-
ka härma de ljuden, andra kan få stöd 
att utveckla språklig medvetenhet, och 
en tredje kan få bygga ordförråd när vi 
tillsammans sätter ord på allt i bilderna.

Stötta berättande

Sedan är det förstås många andra språk-
liga förmågor som också kommer göra 
det lättare för barnen i skolan. Att de får 
möjlighet att berätta mycket själva, och 
på så vis öva upp sin berättarförmåga, är 

förstås också bra. Och att vi aktivt hjäl-
per dem lära sig nya ord – för ett starkt 
ordförråd är också något som verkligen 
underlättar i skolan. 

Bara att läsa barnböcker gör stor skillnad 
för ordförrådet, och det finaste av allt är 
att det kan ge upphov till mängder av my-
siga och roliga stunder också!

I Babblarna och vänner
finns det böcker med tecken, 

många härliga barnsånger 
och enkla spel som passar

för barn att spela tillsammans!

Nu är det dags att ansöka om statsbidraget för 
bättre språkutveckling i förskolan 2022 – och 
planera för årets språkutvecklande arbete!

Statsbidrag kan användas för att ge barn och 
elever bättre förutsättningar för att lära sig och 
nå målen. Skolverket ansvarar för administre-
ringen men de olika bidragen införs av reger-
ingen som ett sätt att utveckla och stimulera 
verksamhet inom vissa extra viktiga områden.  

Statsbidraget för att stärka språkutvecklingen 
i svenska i förskolan har i år ett särskilt fokus 
på barn som har ett annat dagligt umgänges-
språk i hemmet än svenska. Det kan exempelvis 
användas för:

• särskilda språkutvecklande insatser som 
stärker språkutvecklingen i svenska

• kompetensutveckling av förskolepersonal i 
språkutvecklande arbetssätt 

• insatser för att öka deltagandet i förskolan, 
särskilt för barn som har ett annat dagligt 
umgängesspråk i hemmet än svenska 

Mer information om de olika statsbidragen 
finns på www.skolverket.se – sök: ”statsbi-
drag för språkutveckling”. 

STATSBIDRAG
för bättre
språkutveckling



6  

Det sker så oerhört mycket bra språkut-
vecklande arbete runt om i landet. För 
att varje år kunna uppmärksamma något 
av det har vi på Hatten Förlag instiftat 
Guldhatten. 

Vi fick in många fina nomineringar så 
juryns arbete var inte lätt. Men till slut 
föll valet på ett samarbete mellan bland 
annat förskolan och biblioteket i Olof-
ström, Språkstegen.

Juryns motivering:
”Ingen kan göra allt men tillsammans 
kan vi uträtta storverk! Det har varit 
fantastiskt att få ta del av allt det fina 
samarbete som pågår i Olofström – med 
Språkstegen, kapprumsbibliotek, inskol-
ningsbok och föreläsningar om språkut-
veckling för både pedagoger och föräld-
rar. Det är med glädje vi överlämnar 
årets Guldhatten till Språkstegen och 
Olofströms förskolor.”

Vi passar på att ställa några frågor till Ami 
Holmström, språkpedagog i Olofström. 

Vad är Språkstegen?

Språkstegen är ett utvecklingsarbete där 
ALLA som träffar 0 – 3-åriga barn och 
deras föräldrar – förskolan, barnhälsovår-
den, biblioteket och logopedin – jobbar 
gemensamt för att väcka de yngsta bar-
nens läs- och språklust. Med det arbetet 
når vi alla familjer oavsett var de bor eller 
vilket hemspråk de har.

Kan du ge exempel?

Vi har bildat en nätverksgrupp och bo-
kar in duktiga föreläsare som pratar om 
språkutveckling, flerspråkighet och hög-
läsning. Vi har också haft många studie-
dagar där alla pedagoger och personal 
från biblioteket har varit med. En gång 
om året arrangerar biblioteket och för-
skolan en inspirationskväll där vi hjälps 
åt att hålla workshops, exempelvis om nya 
böcker, att läsa med TAKK, och Äppel-
hyllan, eller så bjuder vi in en föreläsare.

Och så har ni kapprumsbibliotek? 
Vad är det?

Alla förskoleavdelningar har fått bokkas-
sar som hänger i kapprummet och som 
föräldrarna kan låna vid hämtning och 
lämning. Böckerna är valda beroende på 
vilken åldersgrupp man har på avdelning-
en och det finns också möjlighet att låna 
kassar på andra språk. 

Vilket bra sätt att få med 
föräldrarna! Har ni flera tips?

I augusti började vi med att dela ut en 
inskolningsbok till alla familjer som bör-
jar i förskolan. När familjen kommer på 
sitt första besök får de en fin kasse som 
innehåller en bok och informationsma-
terial om TAKK, barns språkutveckling 
och högläsning. Det följer också med en 
sida med tecken och bildstöd till boken 
och vi visar hur boken går att läsa på olika 
språk i Polyglutt. Ett utmärkt tillfälle att 
informera om hur viktigt det är med hög-
läsning och hur man kan göra! 

Gör ni något mer för 
flerspråkiga familjer?

På Öppna förskolan har vi en arabisktalan-
de pedagog sedan 1 ½ år tillbaka. Det har 
gjort stor skillnad, vi har nu många famil-
jer med annat förstaspråk som besöker oss 
och får in mycket språkträning och inte-
gration i våra träffar! Öppna förskolan lig-
ger i samma byggnad som en av de största 

förskolorna och det innebär också att man 
får en inblick i förskolans verksamhet. 

Alla pedagoger i förskolan har fått en 
grundläggande TAKK-utbildning och nu 
har även lärare på Vuxenskolan fått ta del 
av denna. I vårt arbete med SFI-grupper-
na har vi sett vilken skillnad det gör när 
vi kan använda TAKK tillsammans med 
talat språk och vi hoppas att det i förläng-
ningen kan förenkla kommunikationen 
med familjerna ute på förskolorna.

Hur går ni vidare nu?

Just nu håller vi på att uppdatera bokbe-
ståndet på alla våra förskolor och barnen 
har fått vara med och önska böcker till 
förskolebiblioteken. Högläsningen är en 
viktig del i vårt arbete som vi skulle vilja 
utveckla ännu mer! Vi hoppas kunna ha 
fortbildning för alla våra pedagoger kring 
HUR och VARFÖR vi behöver jobba 
ännu mer med dialogläsning, bildprome-
nader och boksamtal för att lässtunderna 
ska bli så språkutvecklande som möjligt. 

Och hur känns det att ha 
fått Guldhatten? 

Det är en fantastisk ära att få ta emot 
Guldhatten. En bekräftelse på att det vi 
gör är rätt och gör skillnad.

Språkstegen i Olofström
får årets Guldhatten
Guldhatten är en årlig utmärkelse för en person eller grupp som gjort något extra för att främja barns 
språkutveckling. I år går utmärkelsen till Språkstegen och förskolorna i Olofströms kommun.

Fyra diskussionsfrågor:
Vill ni också utöka samarbetet mel-
lan förskolan och biblioteket hos er? 
Här kommer några diskussionsfrå-
gor från Olofström:

1. Hur samarbetar vi bibliotek – för-
skola idag? Kan vi utveckla detta 
samarbete?         

2. Hur då? Hur tar vi bäst vara på 
varandras kompetenser?

3. Kapprumsbibliotek är en bra sats-
ning för att få föräldrar att läsa mer 
för sina barn! Finns det utrymme i 
våra tamburer för att hänga bokkas-
sar? Vilka kan ansvara för bokkassar-
na och stå för  kostnaden? Hur gör vi 
om det lånas ut bokkassar som vi inte 
får tillbaka?

4. Vad kan vi göra för barn med an-
nat modersmål än svenska? Finns det 
möjlighet att samarbeta med bibli-
oteket för att arrangera tvåspråkiga 
sagostunder för förskolan? 

DAGS ATT NOMINERA!
I nästa HattenBladet vill vi 
lyfta något nytt fantastiskt 
som ni gör för barns 
språkutveckling!
Passa på att nominera er själva eller 
någon annan. Det är enkelt gjort! 
Skicka bara ett mejl till info@hat-
tenforlag.se, med GULDHATTEN 
i ämnesraden, och beskriv hur ni 
arbetar. Det kan vara om ni har 
gjort något speciellt i ett projekt, 
kommit på något roligt i vardagen, 
eller vad som helst som har med 
barns språkutveckling att göra!

Förutom ära, berömmelse 
och en guldhatt, ligger 
10.000 kr i prispotten!

Vi tar gärna emot nomineringar lö-
pande, men för att vara med i nästa 
omgång behöver vi era bidrag senast 
den 30/4. Lägger ni med en bild eller 
videosnutt blir vi extra glada.

Sara Gustafsson från Lekolar med vinnarna Ami Holmström, Gunhild Gröndalen, Ann-Charlotte Fandén

Språklådor i förskolebiblioteket Bokkassar för hemlån
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För många barn blir det både roligare och 
lättare att jobba med tal- och språkut-
vecklingen om vi kombinerar språkleken 
med kroppslek. Rörelserna blir ett kom-
pletterande redskap som hjälper barn att 
våga och vilja vara med i tal- och språk-
leken. Det har vi tagit fasta på när vi ut-
vecklat Babblarnas Språkgympa. Det är 
ett program med tydlig struktur och ett 
upplägg som blandar språklekar och rö-
relse på ett lustfyllt sätt.

Det finns tio färdigplanerade Språkgym-
pa-pass som kan anpassas så att precis 
alla barn kan delta. Passen är byggda 
utifrån låtarna på Babblarnas första al-
bum och alla har ett medryckande tema 
som till exempel Fordon, Djur, Kroppen, 
Trolleri, Bollek, Bergochdalbana, Piano-
lek och så vidare.

Prova ett pass!

Det första passet, som har temat Fordon, 
ligger öppet på Språkgympa-webben och 
går att prova direkt. Det börjar med sam-
ling och dans till låten ”Här är jag” och 
sedan en startramsa som är densamma 
för alla passen. Sedan kommer låten som 
gett passet sitt tema,”Vinkla vingarna”. 
Barnen får dansa och vi kan turas om att 
hitta på rörelser. 

Efter det är det dags för den första språkle-
ken, ”Här kommer ett fordon”. Vi sätter oss 
i en ring och drar olika fordon ur en påse 
(antingen i form av de bilder som ingår 
eller egna leksaker). Samtidigt så pratar vi 
om vad de heter, och med äldre barn också 
om deras delar och hur de fungerar. Leken 
avslutas med att vi tillsammans väljer ett av 
fordonen som vi ska vara i nästa lek. 

Språklekar som kan anpassas 

I leken ”Kör i kör” blir vi sedan alla det 
fordon vi bestämt, till exempel en motor-
cykel. Sedan får vi låta på olika sätt när vi 
kör runt i en ring till Ljudlandet. Peda-
gogen är Ljudmästare och bestämmer hur 
alla ska låta tillsammans, och det blir ett 
roligt tillfälle både att träna kontroll över 
rösten och uttal av olika språkljud. 

I sista leken ”Upp med vingarna” får vi 
röra oss ännu mer, då blir vi flygplan el-
ler helikoptrar och får åka runt på olika 
sätt: högt högt högt på tå, eller lågt lågt 

ner, och lååååångsamt eller snabbt snabbt! 
Ett roligt sätt att arbeta med adjektiv och 
lägesord. Vill man kan också Babblarna 
följa med, och så låter vi på deras ljud. 
Sisisisisisi låter det när Sissi flyger snabbt, 
och sssssiiiii ssssiiiii när det går långsamt. 

Passen avslutas alltid med en liten stunds 
vila, till exempel till en instrumental ver-
sion av låten, och så sist en slutramsa.  

Repetition och nya språklekar

Varje pass är gjort för att göras flera 
gånger, och det går lika bra att göra dem 
utomhus som inne. Har man en grupp 
yngre barn kan man börja med bara en 
av språklekarna och successivt lägga till 
de andra i takt med att barnen bli mer 
varma i kläderna. När det är dags att 
byta till ett nytt pass, med nytt tema 
och språklekar, följer passet ändå samma 
struktur så att barnen känner igen sig. 

Med grund i Karlstadmodellen

Pedagogiken i Babblarnas SpråkGympa 
baseras på Karlstadmodellens idéer om 
strukturerad språkträning. Språklekarna 
berör tal, ordförråd samt språkförståelse. 
Dessutom tränas kommunikation och 
turtagning eftersom det är en naturlig del 
av lekarna att vänta på sin tur samt att 
fråga och svara.

Med Språkgympa Ledarlådan får 
man inloggning till SpråkGym-
pa-webben och tillgång till alla pass, 
men också rekvisita som bildkort, 
teckenfacit, bollar, koner och en 
tydlig handledninng, I lådan ligger 
också boken ”Tal- och Språkträning 
i Babblarnas värld” av Iréne Johans-
son där den som vill hittar ännu mer 

kunskap och inspiration för att ut-
veckla och anpassa språklekarna. 

Motoriska grundformer

Rörelseleken utgår från de mo-
toriska grundformerna. Det be-
tyder att vi återkommande hoppar, 
går, springer, kryper, ålar, klättrar och 
så vidare. För många barn gör rörelsele-
ken också att de språkliga övningarna kan 
kännas lättare och roligare, de får helt en-
kelt något annat att fokusera på så att de 
språkliga kraven inte känns så höga. 

Målet med SpråkGympa är rolig språkut-
veckling för alla, oavsett barnens språkliga 
nivå, om de är sena eller tidiga, eller en- 
eller flerspråkiga. Häng med! 

SpråkGympa 
med Babblarna!  

Upp med vingarna och flyg högt-högt-högt 
eller lågt-lågt-lågt ... Häng med och testa 
Språkgympa med Babblarna. En rolig blandning 
av språkutveckling och motorik som fungerar 
både inne och ute! 
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FAVORITER!
Det är så härligt när vi får höra hur ni arbetar ute 
i vardagen, i samtal och via mejl. Vad ni använder 
mest och vad barnen tycker om det! Här vill vi dela 
med oss av några av era favoriter.

ApABC och SpökABC
Två favoriter ur serien Snicksnacksnoken är ABC-böckerna ApABC och SpökABC 
som båda hjälper barn att koppla språk- och bokstavsljuden till bokstäver. Häng 
med Ada och leta efter hennes apa i ett hus där allting låter. Eller om du arbetar 
med äldre och riktigt modiga barn så kanske ni vågar hänga med in i spökslottet 
istället? Varje uppslag är sedan fullproppat med saker som börjar på bokstavsljudet, 
perfekt för den som vill arbeta med språklig medvetenhet och uttal. 

“ApABC är ett utmärkt exempel på hur kunskapsinlärning kan ske lekfullt 
och med lust. Att lyssna, härma, leta, samtala och fundera tillsammans 
med en vuxen är ett ypperligt tillfälle för ett barn att utveckla sitt språk och 
sitt språköra det hjälper boken om Ada och hennes apa till med.” / Inger 
Lindberg, BTJ, som gett boken betyget 5/5.  

Ajja & Bajja på förskolan 
Häng med busfröna Ajja och Bajja till förskolan. Där finns det mycket roligt 
att göra. Det är samling, lunch och alla leker ... men var är Bajja?  Boken passar 
utmärkt för att bygga ordförråd och förbereda barn på vad som händer under en 
dag i förskolan, och längst bak finns teckenillustrationer för den som vill teckna. 

“Barnen på vår avdelning älskar verkligen Ajja&Bajja och jag tror inte jag 
sett så många små barn som varit så engagerade i något som när vi arbetar 
med detta!” / Emelie Rinta-Tassi, Förskollärare på Dibber Fänsåker Förskola 

Hallooooo Babblarna
En härlig första kartongbok för att visa för de allra yngsta barnen att det här 
med böcker är kul! Hälsa på hos Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi och 
Doddo och säg Hej! 

”Dessa härliga små filurer! Så populära bland både stora och små. De 
tillför så mycket i lärandet och leken på så många sätt och vis med sina 
sagor, sånger, lekar och egenskaper.” /Förskolan Lek och Lär Tyresö

Babbas Temalåda
En språklåda på temat Prata & Berätta! Babbas temalåda är fullproppad med 
material som fokuserar på ord, ordlekar, ramsor, berättelser och sagor. Läs mer 
om den och Babblarnas andra språklådor på sidan 10-11.

”Materialet är omfattande. Går att jobba på många olika sätt inom många 
olika områden. För vår del var det naturligt att börja med Babbas låda 
eftersom vi jobbar mycket med sagor, kommunikation, ord och TAKK. Bra 
kopplingar till läroplanen. Spännande och inspirerande!” / Birgitta och 
Marie, Gamlebygårdens förskola i Osby, om Babblarnas Temalådor

Babbas +1 +1

+1

FickHatten
Ett praktiskt ficklexikon med ca 1000 tecken 
för våra mest använda vardagsord. En bok 
att ha i bakfickan för att ta tecknandet till 
en ny nivå! 

”Genom att vi vuxna tecknar nyckel-
orden samtidigt som vi pratar stöttar 
vi barnens tidiga språkbyggande.” 
/Språkbyggarna.se där det finns 
mer information om TAKK och 
tips på barnböcker med tecken. 
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Hattens 
nyheter 
Något av det roligaste vi vet är att utveckla nya 
språkstimulerande böcker och spel – och samla bra 
tips och inspiration kring hur vi kan stötta barns 
språkutveckling. Här hittar ni några av årets nyheter!

NYA TEMALÅDOR MED BABBLARNA PÅ GÅNG! 
Nu arbetar vi stenhårt på att färdigställa ytterligare tre temalådor med språklek på 
ett tema kopplat till läroplanen. 
Diddis Temalåda kommer ha temat Kreativt skapande. Bibbis Temalåda berör 
Logik & Problemlösning och med Doddos Temalåda går det att arbeta med Social 
kompetens & Känslor. 
Håll utkik hos lekolar.se

I BABBLARNAS PRYLBOD - BOK OCH PUSSEL 
Följ med in i prylboden och hjälp Babblarna att välja bland alla roliga saker! För där 
finns det många … röda och blå, små och stora, runda och fyrkantiga, korta och 
långa, prickiga och randiga, taggiga och mjuka saker.
Boken passar perfekt för den som vill bygga ordförråd och fokusera lite extra på 
beskrivande ord. Locka barnen att vara med och peka, härma och fylla i medan ni 
till exempel hjälper Bobbo att hitta röda saker eller Bibbi att hitta långa saker.
Längst bak i boken finns som vanligt teckenillustrationer för orden, för dig som vill 
använda tecken för att stötta barns språkutveckling. 

Det finns också ett pussel 
som hör till, och en flan-
osaga, så ni kan repetera 
orden i fler sammanhang 
och riktigt befästa dem 
i ordförrådet. Se sidan 
13-15.

APJAKTEN & SPÖKFEJDEN
Två roliga bokstavsspel i samma låda – inspirerade av böck-
erna ApABC och SpökABC.
I ApJakten går ni runt i huset och samlar bokstäver till 
era bokstavsbanor. När din bana är fylld skyndar du 
dig att komma först till apan i trädet. Ett roligt sätt att 
arbeta med vad olika ord börjar med för bokstav. 
SpökFejden är ett enkelt ordbyggarspel där ni sätter ihop 
bokstäver till ord. Varje bokstav i ett färdigt ord ger en po-
äng och orden får läggas var som helst på spelplanen vilket gör 
det enkelt att spela även för barn som precis påbörjat sin läs- och 
skrivutveckling. Se sidan 17.

Spelen är utvecklade av 
logopeden och författaren 
Elvira Ashby, och den som 
läst ApABC och SpökA-
BC kommer också känna 
igen Micaela Favillas härliga 
illustrationer. 

SPRÅKLABB X 2 
Är ni sugna på inspiration? Lekolar och Hands-on Science har under året bjudit in vår 
huslogoped Elvira Ashby till två Språklabb. Båda blev uppskattade webbinarier med tips 
och inspiration kring språkutveckling utifrån frågor från deltagarna. Det ena fick tema 
Babblarna och det andra Bygg språk med tecken. Och båda går att se i efterhand!
Sök på ”webbinarier” hos www.lekolar.se 

Språklabb med Babblarna 
Nyfiken på Babblarna? Logoped Elvira plockar bland 
innehållet i några av Babblarnas språklådor och 
kommer med tips på språkutvecklande aktiviteter. 

Språklabb: Bygg språk med tecken 
Sugen på att teckna? Under detta språklabb får vi 
information om varför tecken är så bra för barns 
språkutveckling och tips på olika böcker, spel och 
material med tecken. 

Tips! 
Passa på att se språklabben tillsammans 
i arbetslaget så kan ni pausa filmen och 
diskutera vad som passar just era barn.

HATTENONLINE
Nu med kommunlicens! 
HattenOnline är Hattens webbtjänst där du 
som vill börja teckna eller utveckla ditt teck-
nande hittar allt du behöver. Vi har samlat 
över 1000 ord och tecken som presenteras 
med både bild, teckenillustration och korta 
filmklipp. Det finns även mängder av materi-
al att skriva ut och teckenfilmer i bion. 
En stor nyhet nu är också att hela kommuner 
kan abonnera via Skolfederationen. 
Läs mer och testa tjänsten direkt på 
www.hattenonline.com 

SOL-OCH REGN-SPELET 
Ett nytt roligt lekspel med Babblarna, fram-
taget i samarbete med Egmont. Ha roligt 
tillsammans samtidigt som ni lär er ord, 
tecken och saker om naturen. Tillsammans 
med Babblarna tränar ni på ord och färger, 
hoppar som regndroppar, flyger som bin och 
djupandas. 
Passar från 2 år.
Se sidan 15.

Kreativt
skapande

Social
kompetens
& Känslor

Logik &
Problem-

lösning
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Ajja & Bajja Första Lådan, kom igång med Språklek | 1 767:-/set
Massor av kul med kompisarna Ajja & Bajja! Läs, lek, spela lotto och teater - både språkutvecklande och roligt! 
Lådan innehåller fyra böcker, mjukisdockorna Ajja & Bajja, ett lottospel och en teaterkuliss med rekvisita. 
Handledning medföljer och hela materialet levereras i en praktisk plastlåda. Ett härligt fullspäckat paket för 
språkutvecklande lekar. 
Artikelnummer 114427 

Första orden-lådan | 2 864:-/set
En härlig låda med lek, spel och bokläsning för dig som vill stötta små barns språkutveckling! Innehåller 
Babblarna-boken ”I Bobbos väska” med tillhörande lottospel, Babblarna plastfigurer, ett tågset som Babblarna 
kan åka i, boken ”Ajja & Bajja”, mjukisdockorna Ajja och Bajja och deras teaterkuliss, teckenmaterialet ”Mina första 
ord & tecken” och album med utskriftsmaterial på cd för att göra egna ”Mina ord om ...”-böcker. En inspirerande 
handledning medföljer.
Artikelnummer 114423 

Första meningarna-lådan | 2 215:-/set
En låda för dig som vill stötta barns meningsbyggnad i lek, spel och bokläsning! Innehåller boken ”I Babblarnas hus”, 
SpråkPusselbitar med tillhörande instruktion, ordkort och klippdockor med Babblarna, boken ”Ajja&Bajja i parken”, 
Ajja&Bajjas lotto, boken ”Leka inne” med Olle&Mia samt tillhörande ordkort, meningskort och klippdockor samt ett 
Knäpp-& låsbräde-hus med öppningsbara luckor att gömma kort bakom. En inspirerande handledning medföljer.
Artikelnummer 114425 

Stora ljud-lådan | 2 907:-/set
Lek och spela samtidigt som du tränar uttal! Stora ljud-lådan innehåller material för träning av alla språkljud som 
boken Fingerresan, alla Babblarna plastfigurer, Babblarnas spelbok, tre Snicksnacksnoken-böcker inkl kortlekar för 
ljud som ofta är extra svåra (Sickan och skattkartan, Faran vid fallna trädet, Rulle och raketen), Ordmemo och en 
inspirerande handledning. 
Artikelnummer 114426 

Börja med tecken-lådan | 2 356:-/set
Kom igång med tecken! En inspirerande låda med material som gör teckeninlärningen både effektiv och rolig. 
Böcker med tecken i, kortspel att spela och en inloggning till HattenOnline, ett webbaserat verktyg med bl a 
teckenlexikon och material att skriva ut. Handledning medföljer. 
Artikelnummer 114456 

Det ska vara enkelt att stötta barns språkutveckling! I dessa språklådor 
ingår material att både läsa, leka och spela med. Vår huslogoped Elvira 

Ashby har satt ihop exempelvis Första orden-lådan och Börja med tecken-
lådan och skrivit inspirerande handledningar till. Sedan finns det flera 

språklådor med bland annat barnens favoriter Babblarna.  
Lagom att rycka med sig när man vill språkleka, var man än är!

Roliga inspirerande lådor för att stötta
barns språkutveckling på olika sätt!

Språk-
lådor
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MeraLådan, fortsätt med Babblarna |  
1 545:-/set
Nu fortsätter språkleken i Babblarnas värld! MeraLådan 
innehåller tre böcker (Stompalång, Fingerresan och 
Babola Salabim!) plastfigurerna Gagga, Giggi, Goggo, 
Sassa, Sissi och Sosso, memospel, träpussel och en 
lättläst handledning. 
Artikelnummer 112169 

SpråkGympa ledarlåda, Babblarna 1 | 2 703:-/set
SpråkGympa-programmet ”Upp och ner och hit och dit med Babblarna” består av tio inspirerande, roliga, 
motoriska och språkutvecklande pass! Ett pass finns öppet på sprakgympa.se, de övriga nio passen kan du 
öppna när du beställer denna låda. Ledarlådan innehåller allt du behöver för att komma igång inkl inloggning till 
SpråkGympaWebben. Allt förvaras i en praktisk plastlåda. 
Artikelnummer 112177 

Första Lådan, kom i gång med Babblarna | 1 725:-/set
Ett perfekt startpaket för att sätta igång med språklek! Innehåller fyra böcker om Babblarna (Dadda 
hälsar på, I Babblarnas hus, I Bobbos väska, Var är Babbas saker?), plastfigurer, formpussel, lotto och en 
inspirerande handledning. 
Artikelnummer 112166 

PratLådan, babbla med Babblarna |  
1 098:-/set
En härlig låda med mer material ur Babblarnas värld 
att prata kring och leka med. Innehåller två pratböcker 
i kartong (Daddiddoo Babblarna och Babbibboo 
Babblarna), fingerdockor och bilen Tut som mjukis, ett 
tittutpussel och en lättsam handledning.  
Artikelnummer 112171 

Daddas Temalåda - Närmiljö och natur | 1 742:-/set
Ett inspirerande paket för språklek på temat ”närmiljö och natur”! Lådan innehåller Dadda som handdocka, en stor 
kartongbok (Dadda hälsar på), en Språkleksbok med härliga uppslag för språkutvecklande aktiviteter, en sång med 
tillhörande sånglek, ett lottospel och Babblarna fingerdockor med bilen Tut. Materialet kommer tillsammans med 
en lättläst och tydlig handledning.
Artikelnummer 123358 

Babbas Temalåda - Prata och berätta | 1 742:-/set
Ett språkutvecklande paket på temat ”prata och berätta” med fokus på ordlek, ramsor och berättelser. Lådan 
innehåller en stor kartongbok ”I Babbas byrå”, en Språkleksbok med härliga uppslag för språkutvecklande 
aktiviteter, en sång med tillhörande sånglek, ett lottospel, Babba som handdocka och Babblarna plastfigurer 
som även fungerar som spelpjäser med medföljande tärning. Materialet kommer tillsammans med en lättläst 
och tydlig handledning. 
Artikelnummer 123360 

Bobbos Temalåda - Motorik och kroppen | 1 742:-/set
Ett härligt paket för språklek på temat ”motorik och kroppen”! Lådan innehåller Bobbo som handdocka, en stor 
kartongbok (Fingerresan), en Språkleksbok med härliga uppslag för språkutvecklande aktiviteter, en sång med 
tillhörande sånglek, ett lottospel och ett formpussel med Babblarna som tjocka pusselbitar som också går att leka 
med. Materialet kommer tillsammans med en lättläst och tydlig handledning. 
Artikelnummer 123359 
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Babblarna mjukis Klonk | 331:-/st
Babblarnas bästa vän roboten Klonk som mjukis.  
25 cm hög, kan sitta. Maskintvätt 40°. Från 0 år. 
Artikelnummer 12371 

Babblarna fingerdockor | 204:-/set
Babblarna som fingerdockor, 6 st. Redo för teater- och 
tittutlekar! Storlek: 8–10 cm. 
Artikelnummer 112170 

Babblarna Vovvo mjukis | 201:-/st
Babblarnas hund Vovvo som mjukis. Passar utmärkt i 
all form av språklek. Mått 15 cm. Tvättas i 40°. 
Artikelnummer 118782 

Babblarna Faffa mjukis | 201:-/st
Babblarnas fågel Faffa som mjukis. Lek och låt 
medan ni flyger runt! Mått ca 15 cm. Tvättas i 40°. 
Artikelnummer 118784 

Babblarna paket med alla mjukisar |  
1 233:-/set
Babblarna som mellanstora mjukisar, 6 st i ett paket. 
Gosa, lek och låt tillsammans! 26–30 cm.  
Maskintvätt 40°. Från 0 år.
Artikelnummer 12359 

Babblarna handdockor | 1 002:-/set
Babblarna som härliga mjuka handdockor. 
Möjligheterna till språkutvecklande lekar är oändliga. 
Mått: 30 cm höga. Maskintvätt 40°. Från 0 år.
Artikelnummer 19248 

Babblarna paket med minimjukisar | 
761:-/set
7 st Babblarna minimjukisar, redo för språklek! 10–15 
cm. Maskintvätt 40°. Från 0 år.
Artikelnummer 12370 

Babblarna paket med minimjukisar GS | 
890:-/fp
Babblarna minimjukisar, 8 st: Gagga, Giggi, Goggo, 
Sassa, Sissi, Sosso, hunden Vovvo och fågeln Faffa. 
10–15 cm. Maskintvätt 40°. Från 0 år. 
Artikelnummer 114347 

Babblarna Stora plastfigurer, Babba, 
Bibbi, Bobbo | 385:-/fp
Babba, Bibbi och Bobbo som extra stora plastfigurer, 
redo för äventyr! 10-15 cm höga, tillverkade i lite 
hårdare PVC-plast, utan ftalater. Från 0 år. 
Artikelnummer 118779 

Babblarna stora plastfigurer, Dadda, 
Diddi, Doddo | 385:-/fp
Dadda, Diddi och Doddo som extra stora plastfigurer 
- för både språklek och dekoration. 10-15 cm höga, 
tillverkade i lite hårdare PVC-plast, utan ftalater.  
Från 0 år. 
Artikelnummer 118780 

Babblarna plastfigurer BD | 387:-/fp
Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo. Roliga 
plastfigurer för fantasifylld språklek! Mått: 7–10 cm.  
Av PVC utan ftalater. Från 0 år.
Artikelnummer 12048 

Babblarna plastfigurer GS | 387:-/fp
Gagga, Giggi, Goggo, Sassa, Sissi och Sosso. För in fler 
ljud i språkleken med dessa 6 plastfigurer. Mått: 7–10 
cm. Av PVC utan ftalater. Från 0 år.  
Artikelnummer 11218 

Babblarna är ett gäng färgglada figurer som gör språkutvecklingen till 
ett spännande och lekfullt äventyr. Böckerna riktar sig till barn i tidig 

språkutveckling. Babblarna älskas av alla, stora som små och ingen tänker 
på att det är just språkutveckling det handlar om i leken och äventyren i 

Babblarnas värld. Babba ba ba babbaaaa! 

Med Babblarna får barn hjälp att komma igång 
med talet och lär sig sina första ord.
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Babblarna hus och figurer | 2 162:-/set
Kom och lek i Babblarnas värld! Ett komplett set med lekvänliga hus, vilka enkelt sätts ihop och plockas isär 
utan skruvar. Här kan du leka och hälsa på hos Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo i deras egna hus 
tillsammans med vännerna själva. De ingår i detta paket som små detaljrika figurer, 4,5-8 cm höga. Varje hus har 
öppningsbara dörrar. Från 3 år.
Artikelnummer 17240

Babblarna plocklåda av trä | 508:-/st
Babblarnas plocklåda lånar former av roboten Klonk 
och Babblarna själva. Botten är klädd med filt för att ge 
ett behagligt ljud. Mått: 17,5x20x19 cm.  
Från 18 månader. 
Artikelnummer 122687 

Babblarna bultbräda av trä | 432:-/st
Bultbräda i form av Babblarnas hund Vovvo. 
Hammarens huvud är i mjuk plast för att dämpa ljudet. 
Ftalat-fri. Mått: 17,5x11x15 cm. Från 1 år. 
Artikelnummer 122688 

Babblarna bakformar | 203:-/fp
Roliga bakformar som passar både för pepparkaksbak 
och lek med trolldeg eller annan lera. I metall.  
Mått: 8-12 cm. 
Artikelnummer 122689 

Babblarna förkläde och grytvante | 
305:-/st
Förkläde och grytvante med Babblarna, lätt att ta av 
och på tack vare kardborrband I nacken. Stl: 92-104 cl. 
Artikelnummer 122690 

Babblarna tårtset i trä | 371:-/st
Bjud in till kalas! I denna färgglada tårta har Babblarna 
var sin bit. I trä. Mått: 17,5x17,5x5,5 cm. Från 3 år. 
Artikelnummer 122691 

Babblarna stapelleksak av trä | 360:-/st
Papegojan Faffa som stapelleksak, med färgglada 
ringar i trä, vingar i filt och Faffas huvud högst upp. 
Mått: 10x10x14 cm. Från 10 månader. 
Artikelnummer 122686 

Flanosaga ”I Babblarnas prylbod” | 279:-/fp
Babblarna letar efter olika saker. Stora och tydliga bilder, tryckta på tålig flanellografkartong. Sagotext med 
teckenstöd/TAKK medföljer. Innehåller 2 st A3-ark. Av FSC-märkt papper. 
Artikelnummer 130944 

Babblarna stort bokpaket | 1 710:-/set
Ett stort paket med 10 böcker från Babblarna: Var är Babbas saker?, I Bobbos väska, Kalas hos Babblarna, 
Dadda hälsar på, I Babblarnas hus, I Babblarnas prylbod, Natti natti Babblarna, Fingerresan, Babola Salabim och 
Stompalång med Babblarna.
Artikelnummer 133793 

Babblarna bokpaket med XL-böcker | 1 345:-/set
Ett paket med de populära XL-böckerna från Babblarna. Hållbara för de minsta att bläddra i själva och stora så 
att många kan titta samtidigt. Innehåller: I Bobbos väska, Var är Babbas saker, Dadda hälsar på, I Babblarnas hus, 
Fingerresan och I Babbas byrå.
Artikelnummer 133795 
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Babblarna XL-bok I Babbas byrå |  
248:-/st
I Babbas byrå finns massor av saker. Men vems är de? 
Hjälp Babba att dela ut sakerna till sina vänner. Längst 
bak i boken finns teckenillustrationer för orden. 34 
sidor, med giftfritt papper i tjock och tålig kartong. 
Mått 24x24 cm. 
Artikelnummer 123371 

Babblarna Tittuuut Babblarna, pratbok | 
161:-/st
En pratbok. Var gömmer sig Diddi? Och Bobbo? När 
de kommer fram låter de förstås, och lockar till ljudlek 
och språkutveckling. 30 sidor. Tjock och tålig kartong. 
Mått: 16x16 cm.
Artikelnummer 114411 

Babblarna pratbok Babbibboo 
Babblarna! | 206:-/st
30 sidor. En pratbok (istället för pekbok). Vad gör 
Babblarna? Vem gömmer sig bakom soffan? Vem är 
det som har mustasch? Vem åker högst i berg och 
dalbanan? Mått: 16x16 cm. 
Artikelnummer 50054 

Babblarna pratbok Daddiddoo 
Babblarna? | 206:-/st
30 sidor. En pratbok. Här kommer bilen Tut och 
Babblarna. Men vem är det som saknas? Vi får även 
titta in i Babblarnas hus. Mått: 16x16 cm.
Artikelnummer 50055 

Babblarna pratbok Hallooooo 
Babblarna | 177:-/st
18 sidor. En pratbok. Den allra första Babblarnaboken. 
Med ett uppslag för varje Babblare. Mått: 16x16 cm. 
Artikelnummer 50053 

Babblarna bok Kalas hos Babblarna | 
190:-/st
Följ med på kalas i Babblarnas hus! Som vanligt 
i Babblarnas böcker har barnet sin tydliga plats i 
bokläsningen och får gissa vad som ska hända under 
Babblarnas alla förberedelser till kalaset. 36 sidor.  
Mått: 20x20 cm.
Artikelnummer 50077 

Babblarna bok Babola Salabim |  
174:-/st
Vet du hur det går till när Babba blir Gagga och Dadda 
blir Sassa? Kom så trollar vi med Babblarna, säg Babola 
salabim! 48 sidor. Mått: 20x20 cm.
Artikelnummer 50057 

Babblarna bok 
Dadda hälsar på | 
190:-/st
34 sidor. Mått: 20x20 cm.
Artikelnummer 129384 

Babblarna XL-bok 
Dadda hälsar på | 
248:-/st
32 sidor. Mått: 24x24 cm.
Artikelnummer 117175 

Välj mellan vanlig bok och större kartongbok!
Följ med Dadda och hälsa på alla vännerna i 
Babblarnas värld! Boken fokuserar särskilt på 
begreppet ”Vem?”.

Babblarna bok 
Bobbos väska | 
190:-/st
34 sidor. Mått: 20x20 cm.
Artikelnummer 130137

Babblarna XL-bok  
Bobbos väska | 
248:-/st
32 sidor. Mått: 24x24 cm.
Artikelnummer 117179 

Välj mellan vanlig bok och större kartongbok!
Bobbo har samlat alla sina kompisars saker i en väska. 
Varje sak plockas upp, en i taget, och vi gissar vems saker 
det är. Boken fokuserar särskilt på begreppet ”Vems?”.

Babblarna bok 
Babblarnas hus | 
190:-/st
34 sidor. Mått: 20x20 cm.
Artikelnummer 130138 

Babblarna XL-bok 
Babblarnas hus | 
248:-/st
32 sidor. Mått: 24x24 cm.
Artikelnummer 117181 

Välj mellan vanlig bok och större kartongbok!
I Babblarnas hus bjuds vi på spännande äventyr när vi 
får gissa vad Babblarna gör i sitt hus. Boken fokuserar 
särskilt på begreppet ”Vad?”.

Babblarna bok 
Var är Babbas saker? |  
190:-/st
34 sidor. Mått: 20x20 cm.
Artikelnummer 129993

Babblarna XL-bok  
Var är Babbas saker? | 
248:-/st
32 sidor. Mått: 24x24 cm.
Artikelnummer 117177 

Välj mellan vanlig bok och större kartongbok!
Babba har tappat bort sina saker och vi får tillsammans 
hjälpa till att hitta dem. Boken fokuserar särskilt på 
frågan ”Var?”

Babblarna bok  
Fingerresan |  
190:-/st
34 sidor. Mått: 20x20 cm.
Artikelnummer 129609 

Babblarna XL-bok  
Fingerresan |  
248:-/st
36 sidor. Mått: 24x24 cm.
Artikelnummer 117182 

Välj mellan vanlig bok och större kartongbok!
Ta fram fingret och promenera, glid och hoppa med 
rösten runt i Babblarnas värld. Om du vill kan du låta som 
figurerna: Biii bi bibbi bi... Da dadda da dadda daaaa...

Babblarna Stompalång,  
bok & pappfigurer | 199:-/set
Kan du gissa vilka vi möter på färden? Följ med Tut 
och Pling och plocka upp Babblarna en efter en till en 
ett ljudlekande danståg - en Stompalång. En ask med 
Babblarnafigurer av tjock kartong ingår för att göra en 
egen Stompalång. 48 sidor. Mått: 20x20 cm. 
Artikelnummer 114448 

Babblarna bok Natti Natti Babblarna | 
190:-/st
Mysig godnattsaga med Babblarna. Babblarna kryper 
ner i sängen en efter en, och barnet hjälper till att 
natta dem. Texten baseras på Babblarnas vaggvisa och 
går att sjunga också. Teckenillustrationer längst bak i 
boken. 44 sidor,  
20x20 cm.
Artikelnummer 114728 

Babblarna bok I Babblarnas prylbod | 190-/fp
Följ med in i prylboden och hjälp Babblarna att välja bland alla roliga saker! Det finns många: röda och blå, 
små och stora, runda och fyrkantiga, korta och långa, prickiga och randiga, taggiga och mjuka. 
Artikelnummer 130967 

Babblarna bokpaket med pratböcker | 549:-/set
Ett paket med de roliga pratböckerna från Babblarna: Daddidoo Babblarna, Halloooo Babblarna 
och Babbiboo Babblarna.
Artikelnummer 133796
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Babblarna formpussel, 6 figurer |  
226:-/st
Formpussel med Babblarna som tjocka härliga 
pusselbitar. 6 bitar, 1–3 år, 30x21 cm. 
Artikelnummer 16767 

Babblarna tittutpussel |  
225:-/st
Roligt tittut-pussel för de minsta! Babblarna gömmer 
sig bakom buskarna men tittar fram när du vänder på 
pusselbiten. Ålder 1–3 år, 30x21 cm. 
Artikelnummer 16770 

Babblarna pussel På Kalas |  
226:-/st
Träpussel med Babblarna på kalas. Här tränas färger 
och former tillsammans med motoriken. 12 pusselbitar 
i ram. Mått: 30x21 cm. 
Artikelnummer 122683 

Babblarnas vardagsrum, pussel |  
231:-/st
Träpussel med en bild från Babblarnas vardagsrum. Här 
finns mycket att prata om - Vad gör de allihop? 12 bitar 
med ram. Mått: 30x21 cm. Från 3 år.
Artikelnummer 112168 

Babblarna pussel På utflykt |  
226:-/st
Träpussel med Babblarna på utflykt. 12 pusselbitar i 
ram. Mått: 30x21 cm.
Artikelnummer 122684 

Tal- och språkträning i  
Babblarnas värld | 439:-/st
Boken ”Tal- & språkträning i Babblarnas värld” av Iréne 
Johansson fungerar både som handledning och inspi-
ration till arbetet med Babblarna. Läs mer på sidan 22.
Artikelnummer 50059 

Tre stora tärningar |  
117:-/fp
Babblarna-tärningar! Tre stora tomma tärningar med 
etiketter att klistra på: 3 set med färdiga motiv och  
1 set att rita på själv. Ca 4 cm.
Artikelnummer 113751 

Babblarna Babbas Lotto, verb |  
224:-/st
Lär dig verb med Babba. Bygg ordförråd och sätt ihop 
enkla meningar. Innehåller 6 dubbelsidiga lottoplattor 
och 24 kort. 
Artikelnummer 119673 

Babblarna Daddas lotto, kategorier | 
224:-/st
Bygg upp ordförrådet, sortera och kategorisera 
med Dadda. Innehåller 6 dubbelsidiga lottoplattor  
med 24 kort. 
Artikelnummer 122829 

Babblarna memo | 226:-/st
Memo med fina bilder ur Babblarnas värld, 72 kort som 
bildar 36 par. Från 2 år. 
Artikelnummer 16766 

Babblarna domino | 226:-/st
Ett roligt och lärorikt igenkänningsspel med Babblarna. 
28 delar. För 2-4 spelare. Från 3 år. 
Artikelnummer 16769 

Babblarna Bobbos Lotto, kroppsdelar | 
224:-/st
Träna kroppsdelar med Bobbo! Innehåller 6 
dubbelsidiga lottoplattor med 24 kort. 
Artikelnummer 119674 

Babblarna träpussel ord | 269:-/st
18 bitar. Det här är ett pussel som lär dig ord och att para ihop bilder. Varje pusselbit har ett motiv med en 
bakgrundsfärg. På baksidan av pusselbiten finns även en teckenspråksbild som visar hur motivet tecknas. Från 2 år. 
Artikelnummer 16771 

Babblarna pinnpussel | 209:-/st
Med Babblarna pinnpussel tränas färg och form 
tillsammans med motorik. 6 pussel i en och samma 
förpackning med möjlighet att lägga 3 pusselmotiv 
samtidigt, då det finns motiv på båda sidor. Totalt 12 
dubbelsidiga bitar. Mått 14x3 cm. Från 2 år. 
Artikelnummer 118781 

Babblarna Sol-och-regn-spelet | 275:-/st
Ett aktivt lekspel med Babblarna. Ha roligt samtidigt 
som ni lär er ord, tecken och saker om naturen. Hoppa 
som regndroppar tillsammans och flyg som bin. För 
2-4 spelare. Från 2 år.  
Artikelnummer 134336 

Babblarna magnettavla | 323:-/st
Fantisera ihop en egen saga om Babblarna och berätta 
för varandra! Magnetisk lektavla i trä med 18 magneter 
i form av figurer och saker ur Babblarnas värld. Mått: 
36 cm. Från 2 år.
Artikelnummer 119544 

Babblarna pussel I Babblarnas prylbod | 
239:-/st
Följ med in i Babblarnas prylbod och kika på alla roliga 
saker! Ett träpussel att bygga ordförråd med, inspirerat av 
boken med samma namn. 9 bitar med ram. 20x20 cm.
Artikelnummer 132601 
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Lotto Ajja & Bajja | 147:-/st
Spela lotto med Ajja & Bajja! Roligt även för de yngsta 
och ett bra tillfälle att bygga ordförråd och locka till 
meningsbyggnad. 4 lottobrickor, 16 kort, 2-4 spelare. 
Artikelnummer 113673 

Bok - Ajja & Bajja | 156:-/st
Första boken i den språkstimulerande serien om 
busfröna Ajja & Bajja. Ett roligt vardagsäventyr med 
många ljudhärmande ord som gör det lätt att locka 
barnen att vara med och berätta. Längst bak finns 
teckenillustrationer för orden i boken. 40 sidor, 16x16 cm.
Artikelnummer 113665 

Bok - Ajja & Bajja i parken | 156:-/st
Häng med Ajja och Bajja till lekparken! Förutom ett 
tokigt äventyr får barnen lära sig ord som är vanliga 
när vi leker ute. Längst bak i boken finns uppslag med 
teckenillustrationer för den som vill teckna.  
40 sidor, 16x16 cm.
Artikelnummer 113667 

Ajja & Bajjas teater | 162:-/fp
Ajjas & Bajjas teater bara väntar på att fyllas med roliga 
berättelser! Teaterkulissen i kartong är ihopsatt av 3 
ark à 300x250 mm med inomhusmiljö på ena sidan 
och utemiljö på andra. Till det kommer ett antal saker i 
papp som kan användas som rekvisita.
Artikelnummer 113674 

Bok - Ajja & Bajja på förskolan | 156:-/st
Busfröna Ajja och Bajja är i förskolan. Där är det 
samling, lek och mat, precis som det brukar, men lite 
bus också förstås. Perfekt att läsa under inskolningen 
och för att stötta barn att lära sig ord som är vanliga i 
förskolans värld. Med teckenillustrationer längst bak. 
40 sidor, 16x16 cm. 
Artikelnummer 113685 

Bok - Ajja & Bajja ska sova | 156:-/st
Schh, det är dags att sova! Men Ajja och Bajja har 
mycket kvar att göra … bada, läsa och gå på pottan. 
Vem somnar först tror ni? Som vanligt är historien full 
av roliga ljudhärmande ord och längst bak i boken 
hittas teckenillustrationer. 40 sidor, 16x16 cm. 
Artikelnummer 113669 

Bok - Ajja & Bajja hos doktorn | 156:-/st
Åh nej. Ajja har ont i magen. Aj aj! I den här boken får vi 
följa med Ajja och Bajja till doktorn. Det är spännande, 
men slutar med bus förstås! Med teckenillustrationer 
för orden längst bak i boken. 40 sidor, 16x16 cm. 
Artikelnummer 113686 

Bok - Ajja & Bajjas ramsor | 156:-/st
Roliga, språkstimulerande ramsor som passar perfekt 
i vardagens rutiner, i en kartongbok med härliga 
illustrationer och tecken på varje uppslag. 16 sidor i 
tjock kartong. 16x16 cm.
Artikelnummer 113675 

Tygdocka Ajja | 214:-/st
Ajja som mysig tygdocka i mjuk plysch med glada 
färger och fina detaljer. Lek det som händer i böckerna 
eller hitta på egna äventyr! 22 cm lång, handtvätt  
30 grader.
Artikelnummer 113671 

Tygdocka Bajja | 214:-/st
Busiga Bajja som fin tygdocka i mjuk plysch. Redo för 
all möjlig språklek! 20 cm lång, handtvätt 30 grader. 
Artikelnummer 113672 

Teckenremsor till boken Ajja & Bajja | 
59:-/fp
Etiketter med tecken att klistra in i boken ”Ajja&Bajja” 
(artikelnummer 113665). För dig som vill ha tecknen  
på varje uppslag.
Artikelnummer 113666 

Teckenremsor till boken Ajja & Bajja  
ska sova | 59:-/fp
Etiketter med tecken att klistra in i boken ”Ajja & Bajja 
ska sova” (artikelnummer 113669). 
Artikelnummer 113670 

Teckenremsor till boken Ajja & Bajja  
i parken | 59:-/fp
Etiketter med tecken att klistra in i boken ”Ajja&Bajja i 
parken” (artikelnummer 113667).
Artikelnummer 113668 

Ajja & Bajja Första Lådan, kom igång med Språklek | 1 619:-/set
Massor av kul med kompisarna Ajja & Bajja! Läs, lek, spela lotto och teater - både språkutvecklande och roligt! Lådan 
innehåller fyra böcker, mjukisdockorna Ajja & Bajja, ett lottospel och en teaterkuliss med rekvisita. Handledning 
medföljer och hela materialet levereras i en praktisk plastlåda. Ett härligt fullspäckat paket för språkutvecklande lekar.  
Artikelnummer 114427 

Busfröna Ajja & Bajja är skapade för att vi på ett lätt och roligt sätt ska 
kunna stötta barns tidiga språkutveckling och hjälpa dem komma igång 

med de första orden och meningarna. Böckerna är fullproppade med roliga 
ljudhärmande ord, och längst bak finns teckenillustrationer för den som vill 
teckna. Tillsammans ger de fyra böckerna ett gott grundordförråd med ord 

och tecken för sådant som intresserar små barn. 

Ajja&Bajja leker med barns tidiga språkutveckling. 
Med fokus på att låta själv, härma och att lära sig begrepp.
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Sickan och skattkartan, paket med bok 
och kortspel | 231:-/set
Följ med Sickan på skattjakt! En spännande bok med 
tillhörande kortspel som kan användas för att stötta 
utvecklingen av S-ljudet. 36 sidor, 200x225 mm. 
Kortlek med 54 kort. 
Artikelnummer 114444 

Rulle och raketen, paket med bok  
och kortspel | 231:-/set
Följ med Rulle på ett rymdäventyr! En rolig bok med 
tillhörande kortspel som kan användas för att stötta 
utvecklingen av R-ljudet. 36 sidor, 200x225 mm. 
Kortlek med 54 kort.
Artikelnummer 114441 

Landningen, paket med bok  
och kortspel | 240:-/set
En rolig bok om varelserna Laak och Jaak som landar 
på Lilla Luleågatan. Kan lätt användas för att stötta 
utvecklingen av L-ljudet. 36 sidor, 200x225 mm. 
Tillhörande kortspel med 54 kort. 
Artikelnummer 114439 

Faran vid fallna trädet, paket med bok 
och kortspel | 231:-/set
En fiffig bok om Foffe och den farliga Fuffelknoken 
som kan användas för att stötta utvecklingen av 
F-ljudet. 36 sidor, 200x225 mm. Tillhörande kortspel 
med 54 kort. 
Artikelnummer 114442 

Bok - ApABC | 191:-/st
En härlig ABC-bok med fokus på bokstavsljuden. Häng 
med och leta efter Adas försvunna apa i ett hus där 
allting låter! Stort format 21x28 cm, 52 sidor.
Artikelnummer 113681 

Bok - SpökABC | 191:-/st
En läskigt rolig ABC-bok som hjälper lite äldre barn 
koppla bokstäverna till bokstavsljuden för att komma 
igång att läsa och skriva. Stort format 21x28 cm,  
52 sidor.
Artikelnummer 113683 

Kaos i kojan paket med bok  
och kortspel | 240:-/set
Kompisarna Kokk och Tott försöker komma överens 
i denna roliga bok som också kan användas för att 
stötta utvecklingen av K- och T-ljudet. 36 sidor, 
200x225 mm. Tillhörande kortspel med 54 kort.
Artikelnummer 114634 

Bok - Tamtarams | 191:-/st
En stor bok med roliga ramsor som det passar extra 
bra att göra rörelser till. Perfekt till samlingen.  
21x28 cm, 30 sidor.
Artikelnummer 113660 

Bok - Tungvrickare | 191:-/st
Tungvrickare är en samling knasiga  ramsor som passar 
även lite äldre barn - bygg språklig medvetenhet och 
lek med uttal. 21 x 28 cm, 38 sidor.
Artikelnummer 113662 

Tamtaratzy, tärningsspel | 270:-/fp
Ett lärorikt och roligt yatzyspel - slå tärningarna och 
samla på rimmande ord. Ask med 4 stora tärningar, 
4x4 cm, samt instruktioner. 
Artikelnummer 113661 

Tungvrickarespel | 113:-/fp
Roligt rim-spel till boken ”Tungvrickare” - matcha 
bildkort med textkort utifrån vad som rimmar. 33 
kortpar. Bildkort: 7x7 cm. Textkort: 12x7 cm.
Artikelnummer 113663 

Med Snicksnacksnokens böcker och spel blir det riktigt roligt att träna 
uttal och språklig medvetenhet! Logoped Elvira Ashby har tillsammans med 

illustratörerna Karin Holmström och Micaela Favilla skapat roliga och spännande 
barnböcker som på ett enkelt sätt går att använda för att träna på de klurigaste 
språkljuden. Alla andra ljud dyker upp i de fantastiska ABC- och ramsböckerna 

som både förbereder för läs- och skrivutvecklingen och lockar till skratt.

Med serien Snicksnacksnoken får små och stora barn
leka med språkljud, uttal och bokstäver!

snicksnacksnoken

ApJakten och Spökfejden, spel | 659:-/st
Två roliga bokstavsspel i samma låda – inspirerade av böckerna ApABC och SpökABC. Samla bokstäver i ApJakten 
och bygg ord i Spökfejden. Med enkla regler så att alla kan vara med! För 2-6 spelare. Från 5 år. 
Artikelnummer 114195 
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Olle & Mia, Små Rim & Ramsor |  
255:-/st
Klassiska rim och ramsor med roliga bilder ur Olle 
& Mias värld. Innehåller 20 korta ramsor, med 
teckenillustrationer till texten.
Artikelnummer 113389 

Bok - Hurra för mig! | 156:-/st
Olle blir firad på sin födelsedag! Ett roligt 
vardagsäventyr i Olle&Mias värld, med enkelt språk och 
teckenillustrationer till texten. 32 sidor, 16,5x16.5 cm. 
Artikelnummer 113397 

Olle & Mia, Stora Rim & Ramsor |  
334:-/st
Klassiska rim och ramsor med roliga bilder ur 
Olle&Mias värld. Innehåller 30 lite längre ramsor, med 
teckenillustrationer till texten.  
Artikelnummer 113388 

Bok - Cykeloturen | 156:-/st
Fort, fort - akta! Häng med Olle&Mia på ett 
spännande cykeläventyr. En bok med enkelt språk och 
teckenillustrationer på varje uppslag.  
32 sidor, 16,5x16.5 cm. 
Artikelnummer 113394 

Bok - Bråttom bråttom | 156:-/st
Ibland blir det bråttom på morgonen! Ett roligt 
vardagsäventyr ur Olle&Mias värld, med enkelt språk 
och teckenillustrationer på varje uppslag.  
32 sidor, 16,5x16.5 cm. 
Artikelnummer 113390 

Bok - I lekparken | 156:-/st
Häng med Pia och Hugo till lekparken! En rolig bok i 
serien Olle&Mia att lära tecken och bygga ordförråd 
med. Med teckenillustrationer till texten.  
32 sidor, 16,5x16.5 cm.
Artikelnummer 113391 

Språkpussel Bas 1 | 1 155:-/set
Med SpråkPussel bygger du språk rent konkret. 
Sätt ordkorten i pusselbitarna och bygg meningar 
tillsammans! Detta baspaket passar perfekt för att 
arbeta med en-, två- och treordsatser. Innehåller 34 
pusselbitar (substantiv, verb och adjektiv), ordkort med 
illustration på ena sidan och ordbild på andra, och ark 
med klippdockor och föremål ur Olle & Mias värld.  
Artikelnummer 113380 

KänsloMemo, Olle & Mia | 113:-/st
Ett memospel med stora härliga kort där Olle och Mia 
visar olika känslor. Matcha Olles ansikte mot Mias med 
samma känslouttryck, eller mot ett kort med ordbild 
eller teckenillustration. 
Artikelnummer 113448 

Olle & Mia Klippdockor & föremål  
paket 1 | 186:-/fp
Stora fina klippdockor och föremål för rolig språklek. 
I mappen ingår klippdockorna Olle och Mia, med 
utbytbara ansikten med olika känslouttryck, hunden 
Rufus och katten Fia samt 22 föremål. Allt tryckt på A4-
ark av kraftigt papper i hög kvalitet, färdiga att lamineras 
och klippas till. Teckenfacit. 
Artikelnummer 113740 

Olle & Mia Klippdockor & föremål  
paket 2 | 186:-/fp
Fler härliga klippdockor till språkleken! I det här 
paketet ingår sju klippdockor (Pia, Otto, Ole, My, Lasse, 
Hasse och Hugo) och 19 föremål. Allt tryckt på A4-ark 
av kraftigt papper i hög kvalitet, färdiga att lamineras 
och klippas till. Teckenfacit medföljer. 
Artikelnummer 113741 

Olle & Mia, 7 böcker | 1 207:-/set
Alla sju böckerna i serien om Olle & Mia samt kulissleksboken i ett härligt paket. Böckerna har enkla 
vardagsberättelser med mycket humor och tydligt bildspråk. De är roliga för alla barn men passar särskilt de som 
behöver extra stöd i sin språkutveckling. Med teckenillustrationer till texten. Mått:16,5x16,5 cm.
Artikelnummer 114431 

Häng med in i Olle&Mias värld! Med Olle & Mias böcker, klippdockor, spel 
och ordkort är det enkelt att göra språkutvecklingen till något roligt för 
både äldre och yngre barn. Vardagsnära berättelser, enkelt språk och 
teckenillustrationer vid texten gör böckerna perfekta för alla som vill 
utveckla sitt tecknande, bygga ordförråd eller träna på att läsa själva! 

Olle&Mia är serie för alla som vill teckna och bygga språk!

I Olle & Mias böcker finns det 
teckenillustrationer
med i alla uppslag.

16

Hittad. Det är Olle.

(vardagsrum) 

Hittad. Det är Olle. 

Är någon under byrån? 

(hallen) 

Hittad. Nej,  bara pappas skor. 

Är någon i     tvättkorgen? korgen? 

(badrummet) 

Hittad. Det är    Otto. t. 

Är någon på garderoben? 

Bok 3 - Kurragömma.indd   16

2013-05-28   09:04:32

17

Hittad. Det är Olle.
Bok 3 - Kurragömma.indd   17

2013-05-28   09:04:34
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Sång & Hopp, CD | 141:-/st
Klassiska barnvisor blandat med nyskrivna låtar. Härligt 
och medryckande! 
Artikelnummer 113387 

Ajja & Bajja, sångbok med noter |  
294:-/st
Stor och härligt illustrerad bok med noter, ackord 
och text till alla Ajja & Bajjas svängiga låtar. Med 
teckenillustrationer till en del av orden för den som vill 
teckna till. 48 sidor, 24x26 cm. 
Artikelnummer 113794 

Babblarna CD Upp och ner och hit och 
dit | 162:-/st
Ett helt cd-album med Babblarnas svängiga låtar samt 
ett häfte med texterna.
Artikelnummer 51033 

Olle & Mia Låtar, CD | 141:-/st
Ett album med Olle & Mias egna låtar! Roligt och 
lärorikt med sånger om veckodagarna, månaderna, 
kroppsdelar och mycket mer.
Artikelnummer 113399 

Babblarnas låtar, notbok |  
294:-/st
Spela och sjung Babblarnas populära låtar! Stor härlig 
bok med noter, ackord och text, med teckenillustra-
tioner för de viktigaste orden och många roliga bilder 
att titta på och prata om. 48 sidor, 24x26 cm. 
Artikelnummer 117173 

Tittut Ajja & Bajja, CD | 
 152:-/st
Ett album med Ajja&Bajjas härliga låtar - som passar 
under hela dagen! 
Artikelnummer 113652 

EbbaMemo | 183:-/st
Ett memoryspel med 56 kort som bildar 28 par. På det 
ena kortet i paret visas ett foto ur böckerna om Ebba 
och på det andra kortet text och teckenillustration. Ett 
klippark med bokstäver och tecken följer med för den 
som vill kunna skriva och ljuda orden också.  
Artikelnummer 113456 

Bok - Ebba fyller år | 156:-/st
Häng med när fina Ebba fyller år! En bok med 
fina tydliga bilder, sidor av tjockt papper och 
teckenillustrationer till texten. 16 sidor, 165x225 mm. 
Artikelnummer 113454 

Bok - Ebbas hund | 156:-/st
Ebba har en hund, och vi får vara med när de leker och 
busar! En bok med fina tydliga bilder, sidor av tjockt papper 
och teckenillustrationer till texten. 16 sidor, 165x225 mm.
Artikelnummer 113455 

Bok Ebba dansar | 156:-/st
Ebba är en härlig tjej som tycker om att dansa! En 
bok med fina tydliga bilder, sidor av tjockt papper och 
teckenillustrationer till texten. 16 sidor, 165x225 mm.
Artikelnummer 113452 

Bok - Ebbas kläder | 156:-/st
Ebba har många olika kläder i sin byrå. En bok 
med fina tydliga bilder, sidor av tjockt papper och 
teckenillustrationer till texten. 16 sidor, 165x225 mm.
Artikelnummer 113453 

Ebba är en glad tjej som tycker om att dansa och gå på kalas! 
Vi får träffa henne i fyra böcker som passar både små och lite större barn. 
Annika Rehn har skrivit och Göran Billeson har fotograferat de fina, enkla 
och konkreta vardagshistorierna som också kompletterats med tecken.

Ebba – härliga böcker om en glad tjej med tecken till texten!

Babblarna, Ajja & Bajja, Olle & Mia och Sång & HoppHatten. 
Låtar som fångar både vuxna och barn - det är svårt att sitta stilla. 

Ända sedan starten har Hattens originalmusik varit tongivande.
Alla rycks med i Hattens svängiga och härliga musik! 

Det är nånting som sjunger där, jag tror nog att du vet...

Ebba dansar.indd 15
Ebba dansar.indd 15

2019-11-14 09:33
2019-11-14 09:33
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Teckenkort, 400 st | 514:-/fp
Nästan 400 ord i tretton kategorier samlade i en låda. Teckenkorten har bild och text på ena sidan och 
teckenillustrationen på andra. Tryckt på tjockt papper. Storlek: 60x60 mm.
Artikelnummer 113404 

FickHatten | 218:-/st
Ett teckenlexikon med fler än 1000 ord med tydliga 
teckenillustrationer. Får plats i fickan, hållbar och 
lättbläddrad. Format: 10.5x17 cm, 152 sidor. 
Artikelnummer 113385 

Teckenkort & lottobrickor, paket | 794:-/set
Prisvärt paket med nästan 400 teckenkort med tillhörande lottobrickor. Lottobrickorna utgår från olika kategorier: 
leksaker, verb, fordon, kläder, djur, etc. Allt är tryckt på tjockt hållbart papper. Lottobrickor: 148x210 mm.  
Kort: 60x60 mm.  
Artikelnummer 114435 

Allsång med Snårpan & Sanna, DVD | 
540:-/st
Ett härligt och svängigt set med teckensånger och 
annat kul med Snårpan och Sanna! Innehåller en musik-
dvd, musik-cd och sjung-med-cd samt ett fodral som 
samtidligt är en jättefin bok med alla texterna.
Artikelnummer 113749 

Tecken ABC, kortspel | 90:-/st
En kortlek med stora härliga spelkort illustrerade med 
handalfabetet. Kortleken innehåller 29 bokstäver och 
24 kort med teckenljudade ord som bildar par genom 
att de rimmar. 
Artikelnummer 113378 

Lilla boken om Tecken | 309:-/st
Inspirerande bok med fakta om TAKK och tips för att 
komma igång samt utveckla arbetet med tecken. 74 
sidor, inbunden med mjuk pärm. 
Artikelnummer 113181 

Börja med tecken-lådan | 2 158:-/set
Kom igång med tecken! En inspirerande låda med material som gör teckeninlärningen både effektiv och rolig. 
Böcker med tecken i, kortspel att spela och en inloggning till HattenOnline, ett webbaserat verktyg med bl a 
teckenlexikon och material att skriva ut. Handledning medföljer. 
Artikelnummer 114456 

Tecken är ett utmärkt verktyg för att stötta barns kommunikation 
och språkutveckling. Vi har tecken i nästan alla våra böcker för 

yngre barn men här hittar du ytterligare material att använda både 
för att komma igång och för att utveckla tecknandet! 

Tecken som stöd till talet (TAKK) ökar både barnets 
förmåga att förstå och att själv uttrycka sig!

TECKEN!



  Logga in för att se avtalsrabatterade priser - www.lekolar.se/hatten  21   

Stora idagboken, helår |  
1 414:-/set
Helårspaket med Stora idagboken som räcker i 52 
veckor, 4 st böcker. Kalenderbladen är färgkodade och 
odaterade och kan kompletteras med datumetiketter. 
Artikelnummer 114235 

Stora Idagboken, 13 veckors bok |  
354:-/st
Prova på Stora idagboken! En spiralbunden bok med 
kalenderblad för 13 veckor. Varje dag har ett eget uppslag 
med plats för schema/struktur på vänstersidan och en 
stor veckodagsfärgkodad ram på högersidan att fylla med 
det som är aktuellt. I ovankant finns en veckoöversikt.
Artikelnummer 113402 

Stora idagboken, halvår |  
706:-/set
Stora idagboken är ett hjälpmedel för att skapa struktur 
över dagen och ge stöd för det egna berättandet! Varje 
dag har ett eget uppslag och halvårspaketet räcker i 
26 veckor.  
Artikelnummer 114233 

Vårterminen 2022 | 165:-/set
Artikelnummer 116347 

Höstterminen 2022 | 165:-/set
Artikelnummer 114193 

Datumetiketter i veckodagsfärger
Gör arbetet med idagboken ännu tydligare med dessa 
datumetiketter som kan klistras in för varje dag. A4-ark 
med 5 veckor på varje ark, för terminer. 

idagboken är en kalender, kontaktbok och dagbok i ett! 
Skapa tydlig struktur över dagen och veckan och använd 

som stöd för det egna berättandet. 

Enkel och tydlig layout gör det lättare
att hålla reda på vad man ska göra!

HattenOnline

Köpinformation:
Obs! Ett års abonnemang ingår när du beställer 
”Börja med tecken-lådan” 
- läs mer på sidan här intill, artikelnummer 114456 

Vill du teckna ett abonnemang direkt är du välkommen till www.hattenonline.
com. Där kan du också testa vår ”demo” gratis. I abonnemanget ingår full 
tillgång till alla ord, bilder och teckenfilmer från TeckenHatten. Nu i högre 
upplösning och med uppdaterade tecken som stämmer överens med Ritade 
Tecken från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Teknisk info: Hatten Online fungerar att använda på datorn (mac-pc), 
i smartphones (iPhone-Android) och plattor (iPad-Android).

Här hittar du som vill teckna allt du behöver! I vår webbaserade 
tjänst har vi samlat många användbara ord och tecken – allt 
presenteras med både bild, teckenillustration och korta filmklipp 
så att även barn kan sitta med och lära in nya ord och tecken. 
Bläddra tillsammans i olika kategorier eller slå upp de tecken ni 
behöver, och för den som vill är det också enkelt att lägga till eget 
innehåll. Den som vill kan också testa sig själv, titta på filmer med 
böcker och sånger med tecken i bion och skriva ut tecken-material.

Med HattenOnline har vi gjort en rolig och 
inspirerande plats för både barn och vuxna, 
som vill lära sig tecken och utveckla sitt språk!

TIPS! Lär dig 
tecken på 

Starta ditt  
abonnemang  

på www.hatten
online.com
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Temaböcker TAKK inkl ordkort och satsplattor | 745:-/set
8 temaböcker av Iréne Johansson med 2- eller 3-ordsfraser på olika teman (åka, äta, etc). Levereras som 
lösa A5-ark tillsammans med spiraler och går även att sätta ihop utifrån karaktär (björnen, clownen, etc). 
Extra agentomslag till detta medföljer, samt kort & läggplatta för att tydliggöra meningsbyggnad. Paketet 
är kompletterat med tecken.
Artikelnummer 113649 

Talträning, paket med elva material | 3 362:-/set
Talträning är ett material utvecklat av Iréne Johansson som syftar till att leka, fantisera och ha roligt samtidigt 
som man tränar munmotorik, tal, uttal och lyssnande. Hela paketet består av följande: Ordfigurer, Babblarna i 
konsonantdalen, Kulisser och pappersdockor, Fonemkort, Stavelsekort, Ordlotto, Ljudstigar, Sagor och ramsor, 
Ljudböcker, Grimaskort och Vokal- och Stavelsegubbar.  
Artikelnummer 114432 

Ordlotto i låda | 376:-/set
Ett roligt och språkutvecklande spel där man samlar ord med ett visst ljud i. Ordlotto innehåller: 119 bildkort med 
foto på ena sidan och tecken samt ordbild på andra. 27 fonemkort med bokstav på ena sidan och tecken på andra 
sidan. 4 läggplattor och en utförlig instruktion. Korten är 74x52 mm. 
Artikelnummer 113427 

Utbyggd grammatik, två böcker |  
500:-/set
Den fjärde boken i Iréne Johanssons serie om 
språkträning enligt Karlstadsmodellen. Utbyggd 
grammatik består av tre delar: en teoribok, en 
arbetsbok med praktiska språkträningsövningar och en 
cd med material att skriva ut.  
Artikelnummer 113650 

Tal- och språkträning i  
Babblarnas värld | 439:-/st
Boken ”Tal- & språkträning i Babblarnas värld” av 
Iréne Johansson fungerar både som handledning och 
inspiration till arbetet med Babblarna. Läs mer om 
Babblarnas böcker och material på sidan 11-15.
Artikelnummer 129608 

Strukturerad språkträning enligt Karlstadmodellen ger goda förutsättningar 
för förbättrad språkutveckling. Med Iréne Johanssons faktaböcker och olika 

arbetsmaterial ges möjlighet till många övningar och lustfylld träning.

Karlstadmodellen

E-böckerna finns att köpa i webbutiker som säljer e-böcker.
Hör gärna av dig till oss på info@hattenforlag.se om du har frågor.

De tidiga böckerna av Iréne Johansson  
finns tillgängliga som e-böcker
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Ordfigurer, Babblarna i 
konsonantdalen | 326:-/fp
Ett material i serien ”Talträning” bestående av 
51 ordfigurer som tillhör 17 olika familjer utifrån 
svenskans olika fonem. Träna lyssnande, uttal och 
öka medvetenheten om svenskans vokaler och 
konsonanter. Tryckt i färg på tjockt papper, levereras i 
hela A4-ark med utförliga instruktioner och lekförslag. 
Artikelnummer 113424 

Babblarna i konsonantdalen, kortspel 
och handledning | 300:-/set
Babblarna i Konsonantdalen består av två kortlekar 
med stora härliga spelkort för ljudlekande spel. 
Den ena kortleken har 51 figurer att samla i sjutton 
olika konsonantfamiljer. Den andra kortleken har 52 
kompletterande samlarkort med konsonantfigurer 
och attribut.  
Artikelnummer 113716 

Ljudböcker | 434:-/fp
17 ljudböcker vars främsta syfte är att öka medveten 
om rösten och träna prosodi. Ljudböckerna saknar 
text och består av bilder på olika ordfigurer vars namn 
bestämmer vilket ljud boken tränar. Levereras som 
A4-ark av tjockt papper som delas på mitten och sätts 
samman till böcker. Utförliga instruktioner medföljer. 
Artikelnummer 113429 

Fonemkort med handledning |  
348:-/set
Stora härliga spelkort i två kortlekar, en med fonem 
(språkljud) och den andra med teckenillustrationer. 
Spela spel och lek samtidigt som ni tränar lyssning och 
uttal. 2x54 kort samt handledning i fin ask.
Artikelnummer 113407 

Vokal- och stavelsegubbar | 326:-/fp
Ett material i serien ”Talträning”. Figurer och kort 
för 9 vokalljud (vokalgubbar) och 16 konsonantljud 
(stavelsegubbar) att leka, spela och träna med. 
Levereras som ark att klippa själv. Handledning ingår. 
Artikelnummer 113406 

Grimaskort | 197:-/fp
Träna munmotorik och medvetenhet om läpp-och 
tungrörelser samt artikulation. Grimaskorten levereras 
tryckta på A4-ark av tjockt papper att skära till. 
Instruktioner och lekförslag medföljer. 
Artikelnummer 113423 

Ljudstigar | 197:-/fp
Ett material i serien ”Talträning” som består av 
pappersark illustrerade med stockar och stenar i olika 
ljudstigar. Låt rösten följa med när handen och ögat 
rör sig längs ljudstigarna. Komplettera gärna med exv 
Ordfigurer. Instruktioner och lekförslag medföljer. 
Artikelnummer 113408 

Babblarnas SpråkPussel, paket |  
312:-/set
Utveckla språket genom att språkpussla med 
Babblarna! Innehåller SpråkPusselbitar (13 röda, 6 blå  
och 2 start/stopp), ordkort (60 st) och satsplattor 
samt klippark med figurer och föremål som matchar 
innehållet i de fyra böckerna om Babblarna: Dadda 
hälsar på, i Babblarnas hus, i Bobbos väska och Var är 
Babbas saker. Instruktion medföljer. 
Artikelnummer 114421 

Språkpussel Bas 1 | 1 058:-/set
Med SpråkPussel bygger du språk rent konkret. Sätt ordkorten i pusselbitarna och bygg meningar tillsammans! 
Detta baspaket passar perfekt för att arbeta med en-, två- och treordsatser. Innehåller 34 pusselbitar (substantiv, 
verb och adjektiv), ordkort med illustration på ena sidan och ordbild på andra, och ark med klippdockor och 
föremål ur Olle & Mias värld.  
Artikelnummer 113380 

SpråkPussel Totalpaket |  
2 509:-/set
Allt från SpråkPussel Bas 1 och SpråkPussel Bas 
2 samlat i ett härligt inbjudande paket. Här finns 
pusselbitar och ordkort för samtliga ordklasser samt 
ark med klippdockor och föremål. Innehåller: 86 
pusselbitar, 12 start/stopp-bitar, 11 figurer, 41 föremål, 
2 x 8 känslouttryck och 136 ordkort. 
Artikelnummer 114445 

Kulisser och pappersdockor | 270:-/fp
Kulisser med två olika miljöer och 51 pappersdockor. 
Materialet är del i serien ”Talträning” och kan användas 
för att arbeta med alla svenskans språkljud. Utförliga 
instruktioner och lekförslag medföljer. Innehåller 6 
miljöbilder i A4-format samt små pappersdockor 
tryckta på tjockt papper. 
Artikelnummer 113426 

Fonempaketet | 1 019:-/set
Ett fullmatat paket för ljudträning - såväl enkel som 
svårare. Innehåller fonemkorten, stavelsekorten och 
ordlottot samt handledning. 
Artikelnummer 114433 

Stavelsekort med handledning |  
294:-/set
En kortlek med 52 spelkort. Stavelsekorten är 
fortsättningen på Fonemkort och kan användas i 
många olika övningar. Spela kortspel och lek samtidigt 
som ni tränar lyssnande och uttal av stavelser. 
Artikelnummer 113709 

Med SpråkPussel leker du med ordbilder och bygger språk. Stora härliga 
pusselbitar i plast fungerar som ramar för ord eller bilder. Sätt i färdiga 
ordkort eller skriv egna – sedan är det bara att sätta igång att bygga 

meningar! Pusslandet gör språkträningen rolig, lockande och mycket konkret.

SpråkPussel är baserat på Karlstadmodellen och ordklasserna har 
olika färger. Upplev konkret hur meningar byggs ihop av olika ord!
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What is Bobbo doing? 
Mitä Babba tekee?

Vad gör Klonk?

     Wat is Bibbi aan het doen?
                   W

as macht Diddi?
          Hvad gør Vovvo?

Hva gjør Faffa?

O que está a Doddo a fazer?

¿Qué hace Dadda?
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