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När vi stiger in i den mysiga förskolan, som 
en gång varit en bondgård, är leken i full 

gång. I ett hörn körs det med bilar, i en soffa 
sitter en pedagog och några små och läser, och 
vid en vägg står ett skåp ombyggt till dockhus. 
Vi smyger lite närmare och tjuvlyssnar på bar-
nen som leker där. Där inne bor nämligen Ajja 
& Bajja, som precis håller på att bli nerbäddade 
i en röd liten säng.

Inspiration till språklek
Förskoleläraren Eva Öberg Elg berättar att barnen 
själva har varit med och bestämt vad Ajja & Bajja 
ska ha i sitt hus, och att de nu leker mycket där. 
- Vi hade länge jobbat med Babblarna när vi upp-
täckte Ajja & Bajja förra hösten. Och barnen blev 
så förtjusta i både böckerna och gosefigurerna. Vi 
började med att läsa och spela teater, och sedan 
blev vi inspirerade av dem på olika sätt. Efter 
att ha läst Ajja & Bajja i parken så började vi till 
exempel utforska våra egna lekplatser här i byn. 
Och när det var dags för Lucia tyckte barnen att 
Ajja & Bajja förstås skulle vara med, och det hela 

slutade i en Ajja & 
Bajja teater tillsam-
mans med Babblarna 
som blev jätteupp-
skattad av både barn 
och föräldrar.

Och hur kom huset till?
- Det var barnen som kom på att Ajja & Bajja 
behövde ett hus, och sedan byggde vi det till-
sammans. Barnen fick berätta om hur det såg ut 
i deras egna rum, och eftersom vi hade många 
små barn i gruppen bad vi föräldrarna fotogra-
fera hemma så att barnen kunde ha bilderna till 
hjälp och visa för sina kompisar på förskolan. 
Genom bilderna kunde vi sedan bestämma hur 
Ajja & Bajja skulle ha det.
Barnen vid dockhuset avbryter sin lek för att 
stolt visa allt de skapat– bland annat en blå soffa 
där Ajja & Bajja kan sitta och läsa, hoppa, eller 
titta på Babblarna på TV förstås! 

Ajja & Bajjas resedagbok
På väggen bredvid dockhuset sitter också något 
spännande – en karta och fotografier på Ajja & 
Bajja på olika ställen. Eva följer vår blick.
- I samma veva som vi fixade huset var det 
mycket prat om att leka hos varandra bland 
3-åringarna på avdelningen. Och då kom vi på 
att vi kunde låta Ajja & Bajja följa med ett för-
skolebarn hem per helg. Och med sig fick de en 
kamera och en dagbok.
Detta blev så helt otroligt lyckat. Föräldrarna 
är så engagerade och nästan lika ivriga som 
barnen på att få hem Ajja & Bajja. De skri-
ver tillsammans med barnen i dagboken, och 
hjälper barnen att fotografera och dokumen-
tera vad som hänt på helgen. Och i början av 
veckan får sedan barnen visa sina bilder i pro-
jektorn inför alla de andra.

Vad brukar barnen berätta om?
- Det kan vara vad som helst. Ibland bara vad 
de lekt, eller vardagsrutiner de varit med om, 
men Ajja & Bajja har också åkt med på ut-

flykter, och till och 
med varit med på 
dop. Och det roliga 
är att även de riktigt 
små barnen kan vara 
med och berätta, 
dels med sina tecken 
och ljud, men också med hjälp av bilder och 
text hemifrån.

Var det ett stort beslut att jobba
språkutvecklande så här?
- Det har liksom växt fram. Det började egentli-
gen med att vi hade en pojke med autism på av-
delningen vars assistent Martina kunde TAKK, 
och vi märkte ju snart vad bra det var för alla våra 
små barn. Att få se en 1-åring sitta vid matbordet 
och teckna sig till att hon vill ha mer mjölk eller 
vill gå och sova, det är så härligt och fantastiskt. 
Stoltheten i barnens ögon när de kan kommuni-
cera innan talet kommit igång är obetalbar. Så vi 
fortsatte utveckla det därifrån, Martina lärde ut 
tecken till oss andra, någon gick en kurs och vi 
hade ett gott samarbete med en specialpedagog, 
och sedan hittade vi Babblarna och nu Ajja & 
Bajja. Det har bara rullat på.

Och hur går ni vidare nu? 
- Vi fortsätter lyssna på barnen förstås, och låter 
dem styra. Berättelserna i resedagboken och bil-
derna med Ajja & Bajja har varit så fantastiska så 
vi har bestämt att vi på något sätt ska föra över 
historierna och bilderna till en bok som vi ska 
ha här på förskolan, och som barnen kan få med 
hem. Och sedan är vi också mycket intressera-
de av att hitta andra förskolor som också jobbar 
med Ajja & Bajja att samarbeta med. Vi har till 
och med startat en facebookgrupp just för detta, 
för att kunna byta tips och idéer med andra.

”Att få se en 1-åring
teckna sig till att

hon vill ha mer mjölk
eller vill gå och sova,

det är så härligt
och fantastiskt.”

”Stoltheten i barnens 
ögon när de kan

kommunicera innan
talet kommit igång

är obetalbar.”

AJJA & BAJJA PÅ ÄVENTYR!
I LEK OCH BUS PÅ FÖRSKOLAN
Häng med till Björkhälls förskola 
i Röstånga. Till fjorton glada 
1-3-åringar och deras nya
kompisar Ajja & Bajja! 

NY BOK: TAL &
SPRÅKTRÄNING I
BABBLARNAS VÄRLD

VEM FÅR
GULDHATTEN?

104
HANDLEDNING
BABBLARNAS
PRATPAKET 14

MISSA INTE 
SNICKSNACKSNOKENS 
SNICKSNACKSPEL 13

Facebookgruppen hittar ni genom
att söka på: "Tips och idéer om
Ajja & Bajja".
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När jag startade Hatten Förlag för snart fem-
ton år sedan gjorde jag det för att min son 

behövde bättre och roligare material som stöd i sin 
språkutveckling. Med min bakgrund som grafisk 
formgivare kunde jag inte riktigt "leva med" att 
mycket av den specialpedagogik som fanns till-
gänglig för Nils och oss runtomkring hade en så 
grå och SPECIALpedagogisk stämpel. Det såg helt 
enkelt tråkigt ut! Vi fick svartvita kopior på kopior 
av olika lek- och träningsmaterial från logopeden 
och de böcker vi fick tag på som handlade om 
språkträning och språkutveckling innebar mycket 
arbete med att själv tillverka material, böcker och 
leksaker innan det var dags för det viktiga – näm-
ligen själva språkleken. Tanken föddes att göra all 
denna fantastiska pedagogik som fanns, paketerad 
på ett mer lustfyllt och lättillgängligt sätt och så 
började jag. Den allra första produktionen var 
TeckenHatten och det kanske är svårt att tro idag 
– femton år senare – att det faktiskt då inte fanns 
någon vettigt sätt att lära sig tecken annat än på 
kurs och via lexikon med foton på tecknen med 
beskrivningar hur de ska göras.

Iréne Johansson har ända sedan starten varit en 
mycket viktig person i Hattens utveckling. Näs-
tan allt vi gör baseras på Karlstadmodellens tan-
kar om strukturerad språkträning. Att få en så bra 
språkutveckling som möjligt för varje individ är 
navet i allt som Iréne verkar för och så är det även 
för oss i det arbete vi gör här på Hatten. Det går 
inte att jämföra barn med varandra, eftersom alla 
är så olika. Men, det går alltid att tänka att vi öns-
kar ett barn att nå nästa steg i språkutvecklingen, 
att få bättre språk och kommunikation, ett steg i 
taget. Om det är ett litet eller stort steg är inte det 
viktiga, det väsentliga är att det går framåt. För 
varje litet steg som en individs språk utvecklas så 
ökar personens möjlighet att vara delaktig i sam-
hället och att styra över sitt eget liv. 

Som många säkert vet och har märkt har ving-
arna lyft för Babblarna! De flyger nu högt där 
uppe bland molnen och sprider sin språkglädje 
inte bara här i Sverige, utan har även börjat gläd-
ja och utveckla barn i andra länder. Men, vi här 
på Hatten Förlag jobbar med så mycket mer än 
Babblarna. Ajja&Bajja börjar också bli riktigt 
kända runt om på landets förskolor och hemma 
i småbarnsfamiljerna. Sen är det idagboken, Ol-
le&Mia, SpråkPussel, Talträning, Sång&Hopp 
och så vidare som på olika sätt hjälper de många 
barn som behöver extra skjuts och stöd i sin 
språkutveckling. För dig som pedagog eller som 
förälder hoppas vi att du hittar fram till just det 
som DITT barn behöver. Här i HattenBladet för-
söker vi hjälpa dig att hitta rätt och ännu flera tips 
och idéer finns naturligtvis på www.hattenforlag.se

Glada hälsningar och välkommen
till HattenBladet nr 12

Anneli Tisell

För att göra det lätt för dig att hitta oss så finns vi både här och där! 
HattenBladet, som du just nu håller i, är fullt av inspiration och information om ett urval av våra produkter, men fullständigt 
sortiment och ännu mer information hittar du på vår hemsida www.hattenforlag.se där vi också har en nätbutik.
- Vi finns också på Facebook, sökord: Hatten Förlag 
- På Instagram både som @hattenforlag och @babblarna
- Och så har vi en egen filmkanal på Youtube, sökord: FilmHatten

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Om din e-postadress finns i vårt kundregister så skickar vi automatiskt vårt ny-
hetsbrev till dig. För att vara säker på att mejlen kommer fram är det bra att du lägger till oss som godkänd 
avsändare i dina e-postinställningar.

VÄLKOMMEN
TILL
HATTENBLADET 
#12

HATTEN FÖRLAG
I DIN HAND OCH PÅ WEBBEN!

SÅ HÄR BESTÄLLER DU FRÅN HATTEN:

NÄR KOMMER DET
FILM MED BABBLARNA? 

VI VILL PRESENTERA... OLA SCHUBERT!

Det är en en mycket vanlig fråga till oss på 
Hatten förlag, och nu kan vi äntligen svara
”Snart... - i oktober!”

Vi har länge velat skapa 
mer film med Babblarna, 

både fler musikvideos och kort-
filmer för våra små. Många är 
ni som har önskat och frågat 
om detta! Produktionen är i full 
gång och nu i oktober kommer 
alltså äntligen den färdiga filmen. 
Det blir en dvd-film som kom-
mer att finnas i nästan varenda 
leksaksbutik runtom i hela lan-
det. Och i vår egen webbutik 
förstås! Det blir en blandning 
av musikvideor, kortfilmer, 
dansfilm och språklek. Vi tror 

och hoppas att både småttingar och 
storingar kommer att älska det! Be-
rättelserna är enkla och har på 
Babblarnas vis ett lugnt be-
rättartempo och så är det 
ju färgglatt och sväng-
igt förstås, som alltid i 
Babblarnas värld.

Babblarna - en succé
på Kickstarter!
Under våren genomförde vi ett 
Kickstarterprojekt som har gjort 
det möjligt att skapa mer film för 
vår kanal på Youtube. De insamla-
de pengarna räcker till 20 minuter 
film som bara kommer att finnas 
på Youtube - gratis och reklamfritt 
som alltid på vår Youtubekanal. 
Tack alla ni som bidrog!

Tipsa gärna dina
vänner i andra länder!
Babblarna har nu Youtubekanaler 
även på andra språk. Sök Babblar-
na english, Babblarna deutsch och 
Babblarna norsk så hittar du lätt 
dessa kanaler. Tipsa dina vänner i 
andra länder om Babblarna-magin!

Hej Ola, vem är du? 
- Jag är en trebarnspappa som väl-
digt tidigt blev intresserad av ani-
mation. Redan i 9:an visste jag att 
det var det jag ville göra, men då 

fanns det nästan inga jobb inom 
området så istället jobbade jag med 
lite av varje. Bland annat var jag 
biståndsarbetare i Västafrika under 
en tid. Men när jag kom hem gick 

jag datakurser, upptäckte Flash och 
började animera på egen hand, och 
nu arbetar jag som animatör och 
lite till här på Hatten Förlag.

Hur kom du i kontakt med Hat-
ten?
- Det var redan i och med en av 
Hattens första produkter, Teck-
enHatten. Anneli hade fått mitt 
namn av någon och bad mig ani-
mera introt till dataspelet, med 
kaninen som tittar fram ur hatten, 
och snart kom hon med en idé till 
om Babblarna.

Så du var med när Babblarna 
kom till? Hur gick det till?
- Jo, när Anneli först kom med 
idén, om figurer som skulle kun-
na användas till att locka fram tal 
och språk hos barn, förstod jag 
inte vidden av det. Men jag har 
alltid velat arbeta med saker som 
betytt någonting, speciellt för 

barn, så vi satte igång. Den för-
sta budgeten var liten, men jag 
formgav två av Babblarna, Anne-
li gjorde två och Hannes som nu 
är manusförfattare till Babblarnas 
kortfilmer gjorde två - det är nog 
därför de verkligen fått egna ut-
tryck och personligheter. Det blev 
böcker och animerade musikvide-
os, och nu väldigt mycket mer!

Vad gör du idag?
- Idag kan man säga att jag gör 
lite av varje, animerar, illustrerar 
och ser till att all grafik kring och 
i Babblarnas värld hänger ihop. 
Jag har också blivit projektleda-
re i produktionen av Babblarnas 
kortfilmer, och får på så vis arbeta 
med ett helt team av människor 
som jag verkligen tycker om och 
som är jätteduktiga!

Babblarna - första filmen, dvd-film 
med en dryg timme kortfilmer, mu-
sikvideor, språklek och medryckande 
musik. Riktigt härligt och lustfyllt för 
småttingar! Varierat innehåll, språkut-
vecklande och musikalisk underhåll-
ning sammanställt till 80 minuter.
www.hattenforlag.se - sök art.nr: 170

Det är enkelt att handla hos oss! Det gör du i vår 
webbshop på hemsidan, www.hattenforlag.se. När 
du valt vilka produkter du vill handla och har lagt 
dem i varukorgen så går du till kassan. Där ser du 
precis vilka produkter som ligger i varukorgen och 
du kan slutföra ditt köp. Om du är privatperson så 
fyller du i dina uppgifter och väljer om du vill be-
tala ditt köp med kort eller med faktura via Klarna. 
Om du beställer för till exempel en förskola eller 
annat företag så väljer du det alternativet i kassan. 
Då kan du ange separata adresser för leverans res-
pektive faktura. Glöm inte att ange e-postadress 
för kontakt och mobilnummer för sms-avisering!

Priser och reservation
Vi reserverar oss för prisändringar beroende på 
yttre omständigheter eller feltryck. Aktuella priser 
finns alltid att läsa på vår hemsida www.hattenfor-
lag.se. Momsen varierar mellan 25% och 6%. Om 
ej annat anges så är momsen 25%. Vi förbehåller 
oss rätten att ändra innehållet i våra olika paket om 
så skulle behövas. Aktuellt innehåll syns alltid i bu-
tiken på www.hattenforlag.se.

Frakt
Minimifrakt är 39 kronor inklusive moms, men 
summan varierar beroende på försändelsens vikt 
och storlek. Maxfrakt är 99 kronor inom Sveri-
ge. För leveranser till utlandet tillkommer avgift 
för frakt enligt postens prislista för brev- och 
paketförsändelser. Vid outlöst försändelse faktu-
reras 150 kronor i extra fraktkostnad.

Leverans
Varor skickas med posten eller dhl beroende på 
storlek och vikt. Leveranstiden varierar mellan 2-5 
arbetsdagar och påverkas bland annat av om öns-
kade varor finns i lager.
Välkommen att kontakt oss:

HATTEN FÖRLAG
Karlsrovägen 2A, 182 53 Danderyd

E-post: info@hattenforlag.se

Hemsida: www.hattenforlag.se

Telefon (begränsad bemanning):

08-767 01 70
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Illustration: Ola Schubert, Karin Holmström, Johan Reich
Ansvarig utgivare: Anneli Tisell

Hatten Förlags
chefsanimatör
och illustratör i
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Den uppmärksamme läsaren 
har säkert märkt att vi på 

Hatten gillar tecken, men varför? 
Jo, för att använda tecken till sitt 
tal är ett jättebra sätt att stimulera 
barns tidiga språkutveckling! 
Barn själva använder ju sina 
kroppar och händer för att visa 
vad de vill långt innan de börjar 
prata, och det är ett naturligt och 
effektivt sätt att komma igång 
med kommunikation och språkut-
veckling. Vi vuxna kan uppmunt-
ra det, och hjälpa barnen att kom-
municera ännu mer, genom att vi 
använder tecken till de viktigaste 
orden i det vi säger. 

Att tecken är bra för barns språkut-
veckling beror på flera saker: 
• Man pratar automatiskt långsam-
mare och tydligare när man tecknar, 
och de viktigaste orden i det man 
säger blir markerade av tecknen. 
Det gör det lättare för barnen att ta 
in och bearbeta det som sägs.
• Tecknen är också lättare för barn 
att lära sig än talade ord, både för 
att de är mer konkreta och ofta lik-
nar det de symboliserar, och för att 
de är lättare att "göra" rent moto-
riskt. Det gör att barnen snabbare 
kommer igång med att uttrycka sig 
och kommunicera mer, vilket i sig 
är språkstimulerande.

Hur gör man då?
Man pratar som vanligt men 
tecknar de viktigaste orden i det 
man säger. Tecknen kommer från 
svenskt teckenspråk, och dem 
kan man till exempel hitta via 
teckenlexikon på internet och 
i appar som teckna.se eller lära 
sig via Hatten Online eller våra 
barnböcker. Det finns också kur-
ser som man kan gå för att kom-
ma igång. Barnen lär sig tecknen 
genom att se oss vuxna använda 
dem, men man kan också hjälpa 
barnen genom att ta deras händer 
och visa hur man gör ett tecken.

Tänk om barnet inte
börjar prata då?
Ett barn som 
är redo att 
tala väljer all-
tid att lämna 
tecknen och 
prata istället, 
att prata är så 
mycket smidigare och 
snabbare än att teckna. Men med 
tecken ger man barnet tillgång till 
ett språk och möjlighet att uttrycka 
sig innan talet kommer!

Läs mer om tecken i vår inspirations-
avdelning på www.hattenforlag.se!

VARFÖR TECKNA?

ANNONS

ROBERT BRONETT PRESENTERAR

BOKA
BILJETTER

I TID PÅ:
WWW.CIRKUSSCOTT.SE

8-25 September
Gärdet (Lindarängsvägen)

Nu blir det språkakrobatik för alla! Cirkus Scott sätter upp Sveriges första och största
musikalcirkus med Babblarna. Tillsammans med spännande artister och akrobater

kommer de framföra sina superhits, få alla att babbla, och hela tältet att dansa!

SPRÅKPILLER OCH BÖCKER PÅ RECEPT!
BYGG SPRÅK MED BÖCKER! 
Språkpiller, böcker på recept och 
språkpuffar – barnböcker är ett
fantastiskt redskap för att stärka 
barns språkutveckling!

Att högläsning är bra för barns 
ordförråd har nog de flesta 

hört vid det här laget. På SVT:s 
Gomorron Sverige staplades klos-
sar för att göra det tydligt hur stor 
skillnad det är mellan ordförrådet 
hos en 17-åring som läst och bli-
vit läst för, och en som aldrig läst. 
Och visst blev det skillnad. Ett 
ordförråd på ca 15 000 ord för 
den som aldrig läst och över 50 
000 ord för den som har läst ger 
definitivt olika höga staplar. Men 
inte nog med det, man kan göra 
så mycket mer med böcker! Häng 
med till biblioteket! 

Böcker, böcker, böcker...
Det är fantastiskt egentligen. Mel-
lan två pärmar, hårda eller mjuka, 
finns en hel värld att upptäcka. 
Man kan lära sig om livet, få nya 
kunskaper, och om vi vuxna tänker 
till kan vi med hjälp av böcker hjäl-

pa barn att utveckla alla möjliga för-
mågor. Och det gäller förstås både 
de riktigt små och större barn.

Men hur? 
Det är ju det som är så fantastiskt. 
Det händer ofta helt automatiskt. 
När vi läser tillsammans koncen-
trerar vi oss på precis samma sak. 
Bilderna ger stöd för att förstå de 
där nya orden, som barnen sedan 
kan göra till sina egna, och om 
man också pratar om, eller kanske 
leker, det man läst kan man både 
befästa nya kunskaper och nya ord. 
Allt detta har man tagit fasta på i 
bibliotek runt om i landet där man 
arbetar med "Språkpiller", "Språk-
puffar" och "Språklyft".

Språkpiller – vad är det? 
På flera håll i landet har bibliote-
karier i samarbete med logopeder 
plockat ut böcker som kan an-

vändas till att hjälpa barn att lära 
sig olika språkliga förmågor – allt 
från att använda beskrivande ord 
(adjektiv) till att få till uttalet av 
krångliga ljud. Logopederna, som 
arbetar med barn som är sena i 
sin språkutveckling, kan tipsa 
familjer om språkpillerböckerna 
och till och med skriva ut "böck-
er på recept". Föräldrarna lånar 
dem sedan på biblioteket och kan 
läsa med sina barn där hemma. 
Sedan har språkpillren spridits 
ännu mer. På Norrköpings bibli-
otek har de till exempel en egen 
hylla så att alla barn och föräld-
rar enkelt kan få tag i en bok med 
språkpillermärke, och de lånas fli-
tigt av förskolor som jobbar med 
alla barns språkutveckling.

Exempel ur hyllan
Vi sätter oss i bibliotekets myshörn 
och konstaterar glatt att Hattens 
böcker förstås är väl representerade.  
Här finns Ajja & Bajja som lockar 
till de första orden med tecken och 
ljudhärmande ord, och Babblarnas 
böcker som kan användas både till 
att locka fram stavelsejoller hos de 
små, och hjälpa större barn lära 
sig krångliga lägesord som i "Var 
är Babbas saker?". Och i listan för 
böcker som kan hjälpa barn utveck-
la uttal finns förstås alla böckerna ur 
serien Snicksnacksnoken. 

Bok på recept
Vi byter några ord med logopeden 
Maria Åkerfeldt på Logopedby-
rån i Upplands Väsby som arbetar 
mycket med böcker på recept. 
Hur fungerar det?

- Vi har ett bokreceptblad som 
vi fyller i tillsammans med nästan 
alla familjer som kommer till lo-
gopedmottagningen, och som fa-
miljerna sedan tar med till närmsta 
bibliotek. Det kan vara väldigt en-
kelt, som "pekböcker med fordon" 
om barnet är intresserat av det, bara 
för att väcka intresset för läsning 
och för att familjen ska hitta till sitt 
bibliotek. Eller mer kopplat till den 
språkträning barnet behöver, som 
"böcker med mycket verb" eller 
"enkla bilderböcker med vardags-
berättelser på arabiska".
Vad händer sedan?
- Familjen tar med sitt bokrecept 
till biblioteket där bibliotekarien 
hjälper till att plocka fram böcker 
som passar. Och det fungerar jät-
tebra. Från bibliotekets håll får vi 
rapporter att många kommer in 
med sina bokrecept, och de kan 
också se vad som fattas och köpa in 
till exempel fler böcker, på ett visst 
språk eller kring ett visst ämne, om 
det är något som saknas.

Finns det mer? 
Att arbeta med barnböcker för att 
locka barn att lära sig både det ena 
och det andra är både roligt och en-
kelt, och känns sällan som "träning" 
för någon av de inblandade. På flera 
håll i landet har bibliotek också tagit 
fram olika språkväskor, så att man 
också kan leka kring det man läst, 
och många har förstås också köpt 
in Hattens språkväskor med böcker, 
spel och lekmaterial. Hör efter hur 
det ser ut på ditt närmsta bibliotek! 

VEM FÅR
GULDHATTEN?
Vi vet ju att ni är många landet 
runt som gör ett fantastiskt arbete för våra barns
språkutveckling – vi skulle därför vilja instifta
priset GULDHATTEN! 

En utmärkelse för en person el-
ler grupp som hittat på något 

extra bra med något av våra mate-
rial för att främja barns språkut-
veckling. Passa på att nominera er 
själva eller andra inför nästa Hat-
tenBlad. Det är enkelt gjort!
Skicka bara ett mejl till katarina@
hattenforlag.se, med GULDHAT-
TEN i ämnesraden, och beskriv 
hur ni jobbar med något material 
från oss på Hatten. 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 femtusen 
kronor i prispotten!
Och vi ser såå fram emot att höra 
om allt roligt och spännande ni 
hittat på där ute.
Vi tar gärna emot nomineringar 
löpande, men för att vara med i 
nästa omgång behöver vi era bi-
drag senast den 1 april. Och läg-
ger ni med en bild eller videosnutt 
blir vi extra glada.
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Här visar vi exempel på
några av de mest populära

produkterna hos oss på Hatten.
För att läsa mer om varje produkt

kan du använda "sök" på
WWW.HATTENFORLAG.SE

& sök via artikelnumret eller titel 
AJJA & BAJJA TYGDOCKOR för roliga och språkiga
lekar eller mysigt gos.  Sök art.Nr: sn34 och sn35

BABBLARNA PLASTFIGURER för rollekar,
badlekar och babbellekar.  Sök art.Nr: 154

SNICKSNACKSNOKENS RIM-O-RAMSA PAKET med
de två böckerna "tamtarams" och "tungvrickare"

med två tal- och begreppstränande spel.  Sök: sn29p

AJJA & BAJJA STORA PAKETET allt du behöver för att 
komma igång med ajja & bajja.  Sök art.Nr: sn30p

BABBLARNA FÖRSTA ALBUMET cd med 12 härliga Babblarna låtar. 
Svängigt, glatt och medryckande.  Sök art.Nr: 164

IDAGBOKEN ger barn och ungdomar ett bra verktyg
för att hålla reda på vad som händer idag

och resten av veckan.  Sök art.Nr: 140

FÖRSTA ORDEN VÄSKAN en språkväska fylld
med olika material för att leka med och lära sig

de första orden:  Sök: språkväskor

TECKENKORT ett enkelt sätt att lära sig
ord och tecken. Framsida med foto och text,

baksidan med tecknet.   Sök: teckenkort

OLLE & MIA LÅTAR medryckande, enkelt, roligt och lärorikt.
Sångerna lär barnen veckodagarna, månaderna, kroppsdelar,

att rimma, att ljuda ord och mycket mer.  Sök art.Nr: 129
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Tisell/Johansson/Schubert/Hagstrand
Hatten Förlag

isbn 978-91-979074-8-4

Kom! Vi tittar i Bobbos väska. Ett fint halsband, en snabb bil, 
ett grönt äpple… Vems är alla saker? Hjälp Bobbo att lämna 
tillbaka sakerna till sina vänner.

Välkommen till Babblarnas värld. Här träffar du Babba, Bibbi,  
Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Böckerna om Babblarna  
aktiverar barnet och lockar till att svara, gissa och fylla i.  
Barnet tränas strukturerat i hur det svenska språket är uppbyggt  
och på att använda språkets melodi. Varje gång ni läser boken  
jobbar ditt barn omedvetet med sin språkutveckling. 

Bokserien om Babblarna har kommit till för att ge barn  
                     en extra skjuts i sin tidiga språkutveckling. 

www.babblarna.se
Hatten Förlag
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Tisell/Johansson/Schubert/Hagstrand
Hatten Förlag

Kom, vi hälsar på hos Babblarna! Knacka, ring på klockan, 
ropa i brevlådan och dra i snöret… Vem bor här?

Välkommen till Babblarnas värld. Här träffar du Babba, Bibbi,  
Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Böckerna om Babblarna  
aktiverar barnet och lockar till att svara, gissa och fylla i.  
Barnet tränas strukturerat i hur det svenska språket är uppbyggt  
och på att använda språkets melodi. Varje gång ni läser boken  
jobbar ditt barn omedvetet med sin språkutveckling. 

Bokserien om Babblarna har kommit till för att ge barn  
en extra skjuts i sin tidiga språkutveckling. 

www.babblarna.se
Hatten Förlag

isbn 978-91-979074-6-0
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isbn 978-91-979074-9-1

Babbas saker är borta. Bananen, ballongen, bilen, boken 
och bussen… Var är de? Kom så hjälper vi till att leta! 

Välkommen till Babblarnas värld. Här träffar du Babba, Bibbi,  
Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Böckerna om Babblarna  
aktiverar barnet och lockar till att svara, gissa och fylla i.  
Barnet tränas strukturerat i hur det svenska språket är uppbyggt  
och på att använda språkets melodi. Varje gång ni läser boken  
jobbar ditt barn omedvetet med sin språkutveckling. 

Bokserien om Babblarna har kommit till för att ge barn  
en extra skjuts i sin tidiga språkutveckling. 

www.babblarna.se
Hatten Förlag

art.nr B52S
S V E N S K A
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Tisell/Johansson/Schubert/Hagstrand
Hatten Förlag

isbn 978-91-979074-7-7

Kom! Vi tittar in i Babblarnas hus. Kika i hålet, titta i skåpet 
och glutta bakom gardinen… Vad händer där inne?

Välkommen till Babblarnas värld. Här träffar du Babba, Bibbi,  
Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Böckerna om Babblarna  
aktiverar barnet och lockar till att svara, gissa och fylla i.  
Barnet tränas strukturerat i hur det svenska språket är uppbyggt  
och på att använda språkets melodi. Varje gång ni läser boken  
jobbar ditt barn omedvetet med sin språkutveckling. 

Bokserien om Babblarna har kommit till för att ge barn  
en extra skjuts i sin tidiga språkutveckling. 

www.babblarna.se
Hatten Förlag
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art.nr B54S
S V E N S K A

RULLE-FOFFE-SICKAN BOKPAKET tre ljud- och taltränande
böcker med tillhörande kortspel. Tränar r, f och s.

Sök art.Nr: sn29p

LILLA BOKEN OM TECKEN inspiration och fakta om att använda 
tecken som ett verktyg i språkutvecklingen.  Sök art.Nr: 11

FICKHATTEN över tusen ord och tecken tillgängliga
i praktiskt ficklexikon.  Sök art.Nr: 86

Babblarna minimjukisar för lek, gos och babbel.
Samla alla sju.  Sök art.Nr: 169

BABBLARNA NYA PRATBÖCKER ger dig och barnet många
möjligheter att peka, gissa, lära ord, fråga och svara.

Sök: pratbok

STORA PAKETET BABBLARNA allt du behöver för att
komma igång med Babblarna.  Sök art.Nr: 156

SPRÅKGYMPA LEDARVÄSKA innehåller allt du behöver för
att genomföra tio inspirerande, roliga, motoriska och

språkutvecklande pass med barn i grupp.  Sök: språkgympa
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Ordlotto är ett roligt och bra sätt att börja leka
med konsonantljuden. Vad börjar mjölk med?

Morot? Mun?   Sök: ordlotto i låda

Hatten Online ger dig teckenhatten på webben.
Alltid tillgänglig – på datorn, plattan eller i mobilen.

Sök art.Nr: hop365

OLLE & MIA BOKPAKET med sju enkla vardagsberättelser
och kulissboken som extra bonus.

Böcker med tecken.  Sök art.Nr: 120

populära

VEM VILL
TUT TUT!

ÅKA MED?
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Gå på kurs i höst!
IAKM Sverige bjuder in till sex kurser

om barns språkutveckling!

Information om varje delkurs innehåll hittar du på:
www.karlstadmodellen.se där du också fyller i anmälningsblankett.

Pris: Varje kurs (2 dagar) kostar 1200 kronor exkl. moms
1000 kronor exkl. moms för medlem i IAKM Sverige

Kursanmälan:
Vänligen kryssa för lämpligt/lämpliga alternativ på separat blankett

som du hittar på www.karlstadmodellen.se

Frågor om kurserna? Mejla iakmse@gmail.com

Kurs 1 – På väg mot performativ kommunikation
Borgåsund 29-30 september / Forshaga 18-19 oktober

Kurs 2 – På väg till primitiv grammatik
Borgåsund 7-8 oktober / Forshaga 20-21 oktober

Kurs 3 – På väg mot enkel grammatik
Borgåsund 14-15 oktober / Forshaga 24-25 oktober

Kurs 4 – På väg mot utbyggd grammatik
Borgåsund 21-22 oktober / Forshaga 26-27 oktober

Kurs 5 – På väg mot ett förståeligt tal
Borgåsund 4-5 november / Forshaga 14-15 november

Kurs 6 – På väg mot läs- och skrivfärdighet
Borgåsund 11-12 november / Forshaga 16-17 november

FÖR VEM?

VAR?

NÄR?

Kurserna vänder sig till dig som är förälder, anhörig,
resursperson, förskollärare, lärare, specialpedagog,
logoped eller allmänt intresserad av barns språkutveckling 
och språkträning.

Forshaga, utanför Karlstad. Kurshållare Iréne Johansson
Borgåsund, utanför Västerås. Kurshållare Pernilla Hanssen

Observera att kurserna hålls på olika datum på respektive ort.

Teddykompaniet och Kids Concept ställer ut på
FORMEX I STOCKHOLM 24-27 augusti 2016.

Välkommen att se och köpa in alla fina Babblarnaprodukter där! 

Teddykompaniet monter C22:21, Kids Concept monter C20:31 

Det finns många fina Babblarnaprodukter
som ni kan sälja hos er!

Hos Teddykompaniet i Båstad AB hittar ni
allt möjligt mjukt, gosigt och roligt. 

Hos Kid’s Koncept kommer det leksaker
av trä och fina inredningsdetaljer.
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BABBLARNA updated 150515
 pull along car  175x100x54 (car alone)
painted wood . The �gures needs to be safe . Please advice safe measurment for the small parts 
the eyes on the car are rounded 
Scale 1:1 (mm) 
4 loose �gures 
Water based paint 

original car from the book

  Pantone 7750 C 

Pantone 5747 C
 Pantone 187 C 

 Pantone 130 C 
Pantone 2001 C - 30 % do very light - our use  11-0510 TPX 

Pantone 185 C

29

7

LOTTA HALLENIUS 160515

string (max 22 cm in a whole 
piece length)  put in front of 
the car. Add a small piece of 
Velcro at 22 cm - Pls advice 
proper length. -Strangle risk 
must be avoided

100

175

54

painted 
line 29

BABBLARE BABY walker 160610
only the side and front  plates is 1:1 scale
side plate height 136 mm  

can the front plate be placed 
directly in front since the eyes 
needs to be “visible ” 

 

  Pantone 7750 C 

Pantone 5747 C

Pantone 185 C

Pantone 2001 C - 30 % do very light - or use  11-0510 TPX 

front plate

original baby walker 

please come back what you can 
do with the wheels 
Can these be painted as the 
sketch?

raised curve

136 mm

160610

-,- (-,-) Fp 4

I000028 Boklist
Bredd 68cm. Höjd 12 cm. Djup 8 cm.
-,- (-,-) Fp 4

Krokbräda. Bredd 32 cm. Höjd 14 cm.
I000033 B familjen
I000032 D familjen
-,- (-,-) Fp 6

Bokstöd
I000029 Bobbo (röd)
I000030 Doddo (blå)
-,- (-,-) Fp 6

I000026 Bordlampa.
Ø 15 cm. Höjd 15 cm
-,- (-,-) Fp 4

BABBLARNA ceiling lamp 160607
diameter 30 cm
height 20 cm
Note do not use this as original
original is attached as vector ai/pdf
white ground

Pantone 368 C

Pantone 7601 C

Pantone 576 C

Pantone Cool Gray 1 C

Pantone Black C

Pantone Black C

Pantone 483 C

Pantone 109 C

Pantone Black C - pupils

Pantone 382 C

Pantone 1605 C

Pantone 2728 C

Pantone 368 C

Pantone Black C

Pantone 224 C

Pantone 116 C

LOTTA HALLENIUS 160607

  Pantone 7750 C 

Pantone 5747 C

Shadow - Pantone 187 C 

Pantone 185 C

Pantone 185 C

Pantone11-0510  TPX 

Pantone11-0510  TPX 

road

I000034 Matta. Bomull.
Bredd 70 cm. Längd 140 cm.  

I000039 Träfigurer pussel.
Bredd 43 cm. Höjd 11 cm.  

I000037 Förvaringsboxar i papp. 
3-pack.

I000038 Resväska.
Bredd 25 cm. Höjd 20 cm.

I000031 Pall
Ø 23 cm. Höjd 19cm.

-,- (-,-) Fp 4

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 5

-,- (-,-) Fp 2

I000035 Matta
60x 80 cm
-,- (-,-) Fp 4

I000040 Hammarbänk.
Längd 20 cm. Höjd 12 cm. Djup 10 cm.
-,- (-,-) Fp 6

I000036 Lektält.
Ø cm

I000041 Klosståg.
Längd 37 cm.

I000042 Plocklåda.
Bredd 16 cm. Längd 16 cm. Höjd 16 cm.

I000045 Lära-gå-vagn.

I000044 Dragleksak bil.
Bredd 17 cm. Höjd 10 cm.

-,- (-,-) Fp 5

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 2

-,- (-,-) Fp 4

I000043 Plocktorn
Ø 10 cm. Höjd 16 cm. 16 cm.
-,- (-,-) Fp 6

-

BABBLARNA table lamp pattern updated 160515
White lamp foot 

diameter 30 cm
height 20 cm
Note do not use this as original
original is attached as pdf format separately
white ground

Pantone 368 C
Pantone 368 C

Pantone 7601 C

Pantone 576 C

Pantone Cool Gray 1 C

Pantone Black C

Pantone Black C

Pantone 483 C

Pantone 109 C

Pantone Black C - pupils

Pantone 382 C

LOTTA HALLENIUS 160515

STRIPES

Pantone 321 C

Pantone 7466 C

Pantone 1585 C

Pantone 130 C

wagon/car

 Pantone 187 C 

Pantone 660 C

Pantone Re�ex Blue C

Pantone 483 C

Pantone 185 C

Shadow - Pantone 187 C 
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BABBLARNA updated 150515
 pull along car  175x100x54 (car alone)
painted wood . The �gures needs to be safe . Please advice safe measurment for the small parts 
the eyes on the car are rounded 
Scale 1:1 (mm) 
4 loose �gures 
Water based paint 

original car from the book

  Pantone 7750 C 

Pantone 5747 C
 Pantone 187 C 

 Pantone 130 C 
Pantone 2001 C - 30 % do very light - our use  11-0510 TPX 

Pantone 185 C
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LOTTA HALLENIUS 160515

string (max 22 cm in a whole 
piece length)  put in front of 
the car. Add a small piece of 
Velcro at 22 cm - Pls advice 
proper length. -Strangle risk 
must be avoided
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BABBLARE BABY walker 160610
only the side and front  plates is 1:1 scale
side plate height 136 mm  

can the front plate be placed 
directly in front since the eyes 
needs to be “visible ” 

 

  Pantone 7750 C 

Pantone 5747 C

Pantone 185 C

Pantone 2001 C - 30 % do very light - or use  11-0510 TPX 

front plate

original baby walker 

please come back what you can 
do with the wheels 
Can these be painted as the 
sketch?

raised curve

136 mm

160610

-,- (-,-) Fp 4

I000028 Boklist
Bredd 68cm. Höjd 12 cm. Djup 8 cm.
-,- (-,-) Fp 4

Krokbräda. Bredd 32 cm. Höjd 14 cm.
I000033 B familjen
I000032 D familjen
-,- (-,-) Fp 6

Bokstöd
I000029 Bobbo (röd)
I000030 Doddo (blå)
-,- (-,-) Fp 6

I000026 Bordlampa.
Ø 15 cm. Höjd 15 cm
-,- (-,-) Fp 4

BABBLARNA ceiling lamp 160607
diameter 30 cm
height 20 cm
Note do not use this as original
original is attached as vector ai/pdf
white ground

Pantone 368 C

Pantone 7601 C

Pantone 576 C

Pantone Cool Gray 1 C

Pantone Black C
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I000034 Matta. Bomull.
Bredd 70 cm. Längd 140 cm.  

I000039 Träfigurer pussel.
Bredd 43 cm. Höjd 11 cm.  

I000037 Förvaringsboxar i papp. 
3-pack.

I000038 Resväska.
Bredd 25 cm. Höjd 20 cm.

I000031 Pall
Ø 23 cm. Höjd 19cm.

-,- (-,-) Fp 4

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 5

-,- (-,-) Fp 2

I000035 Matta
60x 80 cm
-,- (-,-) Fp 4

I000040 Hammarbänk.
Längd 20 cm. Höjd 12 cm. Djup 10 cm.
-,- (-,-) Fp 6

I000036 Lektält.
Ø cm

I000041 Klosståg.
Längd 37 cm.

I000042 Plocklåda.
Bredd 16 cm. Längd 16 cm. Höjd 16 cm.

I000045 Lära-gå-vagn.

I000044 Dragleksak bil.
Bredd 17 cm. Höjd 10 cm.
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-,- (-,-) Fp 4

I000043 Plocktorn
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BABBLARNA table lamp pattern updated 160515
White lamp foot 
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height 20 cm
Note do not use this as original
original is attached as pdf format separately
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22

BABBLARNA updated 150515
 pull along car  175x100x54 (car alone)
painted wood . The �gures needs to be safe . Please advice safe measurment for the small parts 
the eyes on the car are rounded 
Scale 1:1 (mm) 
4 loose �gures 
Water based paint 

original car from the book

  Pantone 7750 C 

Pantone 5747 C
 Pantone 187 C 

 Pantone 130 C 
Pantone 2001 C - 30 % do very light - our use  11-0510 TPX 

Pantone 185 C

29

7

LOTTA HALLENIUS 160515

string (max 22 cm in a whole 
piece length)  put in front of 
the car. Add a small piece of 
Velcro at 22 cm - Pls advice 
proper length. -Strangle risk 
must be avoided

100

175

54

painted 
line 29

BABBLARE BABY walker 160610
only the side and front  plates is 1:1 scale
side plate height 136 mm  

can the front plate be placed 
directly in front since the eyes 
needs to be “visible ” 

 

  Pantone 7750 C 

Pantone 5747 C

Pantone 185 C

Pantone 2001 C - 30 % do very light - or use  11-0510 TPX 

front plate

original baby walker 

please come back what you can 
do with the wheels 
Can these be painted as the 
sketch?

raised curve

136 mm

160610

-,- (-,-) Fp 4

I000028 Boklist
Bredd 68cm. Höjd 12 cm. Djup 8 cm.
-,- (-,-) Fp 4

Krokbräda. Bredd 32 cm. Höjd 14 cm.
I000033 B familjen
I000032 D familjen
-,- (-,-) Fp 6

Bokstöd
I000029 Bobbo (röd)
I000030 Doddo (blå)
-,- (-,-) Fp 6

I000026 Bordlampa.
Ø 15 cm. Höjd 15 cm
-,- (-,-) Fp 4

BABBLARNA ceiling lamp 160607
diameter 30 cm
height 20 cm
Note do not use this as original
original is attached as vector ai/pdf
white ground

Pantone 368 C

Pantone 7601 C

Pantone 576 C

Pantone Cool Gray 1 C

Pantone Black C

Pantone Black C

Pantone 483 C

Pantone 109 C

Pantone Black C - pupils

Pantone 382 C

Pantone 1605 C

Pantone 2728 C

Pantone 368 C

Pantone Black C

Pantone 224 C

Pantone 116 C

LOTTA HALLENIUS 160607

  Pantone 7750 C 

Pantone 5747 C

Shadow - Pantone 187 C 

Pantone 185 C

Pantone 185 C

Pantone11-0510  TPX 

Pantone11-0510  TPX 

road

I000034 Matta. Bomull.
Bredd 70 cm. Längd 140 cm.  

I000039 Träfigurer pussel.
Bredd 43 cm. Höjd 11 cm.  

I000037 Förvaringsboxar i papp. 
3-pack.

I000038 Resväska.
Bredd 25 cm. Höjd 20 cm.

I000031 Pall
Ø 23 cm. Höjd 19cm.

-,- (-,-) Fp 4

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 5

-,- (-,-) Fp 2

I000035 Matta
60x 80 cm
-,- (-,-) Fp 4

I000040 Hammarbänk.
Längd 20 cm. Höjd 12 cm. Djup 10 cm.
-,- (-,-) Fp 6

I000036 Lektält.
Ø cm

I000041 Klosståg.
Längd 37 cm.

I000042 Plocklåda.
Bredd 16 cm. Längd 16 cm. Höjd 16 cm.

I000045 Lära-gå-vagn.

I000044 Dragleksak bil.
Bredd 17 cm. Höjd 10 cm.

-,- (-,-) Fp 5

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 2

-,- (-,-) Fp 4

I000043 Plocktorn
Ø 10 cm. Höjd 16 cm. 16 cm.
-,- (-,-) Fp 6

-

BABBLARNA table lamp pattern updated 160515
White lamp foot 

diameter 30 cm
height 20 cm
Note do not use this as original
original is attached as pdf format separately
white ground

Pantone 368 C
Pantone 368 C

Pantone 7601 C

Pantone 576 C

Pantone Cool Gray 1 C

Pantone Black C

Pantone Black C

Pantone 483 C

Pantone 109 C

Pantone Black C - pupils

Pantone 382 C

LOTTA HALLENIUS 160515

STRIPES

Pantone 321 C

Pantone 7466 C

Pantone 1585 C

Pantone 130 C

wagon/car

 Pantone 187 C 

Pantone 660 C

Pantone Re�ex Blue C

Pantone 483 C

Pantone 185 C

Shadow - Pantone 187 C 

I000027 Taklampa
Ø 30 cm. Höjd 20 cm

120 mm

20

note - not centrally placed like existingmodel

40

Pantone 368 C

Pantone 7601C

Pantone 116C

Pantone Black C

Pantone 382 C

Pantone 224 C

BLACK

57

20

2020

20

20

30

36
30

24

20

20

diameter 40 

diameter 24

40

40

40 40

48x48

back

Pantone 660 C

Pantone Re�ex Blue C

Pantone 185 C

Pantone 1605 C
Pantone 321 C

Pantone 290 C

Pantone 7466 C

the figure in the front is painted on both sides  

BABBLARNA block train 160622 

back

+ white 

sphere

BACK

34

D 34
22

BABBLARNA updated 150515
 pull along car  175x100x54 (car alone)
painted wood . The �gures needs to be safe . Please advice safe measurment for the small parts 
the eyes on the car are rounded 
Scale 1:1 (mm) 
4 loose �gures 
Water based paint 

original car from the book

  Pantone 7750 C 

Pantone 5747 C
 Pantone 187 C 

 Pantone 130 C 
Pantone 2001 C - 30 % do very light - our use  11-0510 TPX 

Pantone 185 C

29

7

LOTTA HALLENIUS 160515

string (max 22 cm in a whole 
piece length)  put in front of 
the car. Add a small piece of 
Velcro at 22 cm - Pls advice 
proper length. -Strangle risk 
must be avoided

100

175

54

painted 
line 29

BABBLARE BABY walker 160610
only the side and front  plates is 1:1 scale
side plate height 136 mm  

can the front plate be placed 
directly in front since the eyes 
needs to be “visible ” 

 

  Pantone 7750 C 

Pantone 5747 C

Pantone 185 C

Pantone 2001 C - 30 % do very light - or use  11-0510 TPX 

front plate

original baby walker 

please come back what you can 
do with the wheels 
Can these be painted as the 
sketch?

raised curve

136 mm

160610

-,- (-,-) Fp 4

I000028 Boklist
Bredd 68cm. Höjd 12 cm. Djup 8 cm.
-,- (-,-) Fp 4

Krokbräda. Bredd 32 cm. Höjd 14 cm.
I000033 B familjen
I000032 D familjen
-,- (-,-) Fp 6

Bokstöd
I000029 Bobbo (röd)
I000030 Doddo (blå)
-,- (-,-) Fp 6

I000026 Bordlampa.
Ø 15 cm. Höjd 15 cm
-,- (-,-) Fp 4

BABBLARNA ceiling lamp 160607
diameter 30 cm
height 20 cm
Note do not use this as original
original is attached as vector ai/pdf
white ground

Pantone 368 C

Pantone 7601 C

Pantone 576 C

Pantone Cool Gray 1 C

Pantone Black C

Pantone Black C

Pantone 483 C

Pantone 109 C

Pantone Black C - pupils

Pantone 382 C

Pantone 1605 C

Pantone 2728 C

Pantone 368 C

Pantone Black C

Pantone 224 C

Pantone 116 C

LOTTA HALLENIUS 160607

  Pantone 7750 C 

Pantone 5747 C

Shadow - Pantone 187 C 

Pantone 185 C

Pantone 185 C

Pantone11-0510  TPX 

Pantone11-0510  TPX 

road

I000034 Matta. Bomull.
Bredd 70 cm. Längd 140 cm.  

I000039 Träfigurer pussel.
Bredd 43 cm. Höjd 11 cm.  

I000037 Förvaringsboxar i papp. 
3-pack.

I000038 Resväska.
Bredd 25 cm. Höjd 20 cm.

I000031 Pall
Ø 23 cm. Höjd 19cm.

-,- (-,-) Fp 4

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 5

-,- (-,-) Fp 2

I000035 Matta
60x 80 cm
-,- (-,-) Fp 4

I000040 Hammarbänk.
Längd 20 cm. Höjd 12 cm. Djup 10 cm.
-,- (-,-) Fp 6

I000036 Lektält.
Ø cm

I000041 Klosståg.
Längd 37 cm.

I000042 Plocklåda.
Bredd 16 cm. Längd 16 cm. Höjd 16 cm.

I000045 Lära-gå-vagn.

I000044 Dragleksak bil.
Bredd 17 cm. Höjd 10 cm.

-,- (-,-) Fp 5

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 2

-,- (-,-) Fp 4

I000043 Plocktorn
Ø 10 cm. Höjd 16 cm. 16 cm.
-,- (-,-) Fp 6

-

BABBLARNA table lamp pattern updated 160515
White lamp foot 

diameter 30 cm
height 20 cm
Note do not use this as original
original is attached as pdf format separately
white ground

Pantone 368 C
Pantone 368 C

Pantone 7601 C

Pantone 576 C

Pantone Cool Gray 1 C

Pantone Black C

Pantone Black C

Pantone 483 C

Pantone 109 C

Pantone Black C - pupils

Pantone 382 C

LOTTA HALLENIUS 160515

STRIPES

Pantone 321 C

Pantone 7466 C

Pantone 1585 C

Pantone 130 C

wagon/car

 Pantone 187 C 

Pantone 660 C

Pantone Re�ex Blue C

Pantone 483 C

Pantone 185 C

Shadow - Pantone 187 C 

I000027 Taklampa
Ø 30 cm. Höjd 20 cm

120 mm

20

note - not centrally placed like existingmodel

40

Pantone 368 C

Pantone 7601C

Pantone 116C

Pantone Black C

Pantone 382 C

Pantone 224 C

BLACK

57

20

2020

20

20

30

36
30

24

20

20

diameter 40 

diameter 24

40

40

40 40

48x48

back

Pantone 660 C

Pantone Re�ex Blue C

Pantone 185 C

Pantone 1605 C
Pantone 321 C

Pantone 290 C

Pantone 7466 C

the figure in the front is painted on both sides  

BABBLARNA block train 160622 

back

+ white 

sphere

BACK

34

D 34
22

BABBLARNA updated 150515
 pull along car  175x100x54 (car alone)
painted wood . The �gures needs to be safe . Please advice safe measurment for the small parts 
the eyes on the car are rounded 
Scale 1:1 (mm) 
4 loose �gures 
Water based paint 

original car from the book

  Pantone 7750 C 

Pantone 5747 C
 Pantone 187 C 

 Pantone 130 C 
Pantone 2001 C - 30 % do very light - our use  11-0510 TPX 

Pantone 185 C

29

7

LOTTA HALLENIUS 160515

string (max 22 cm in a whole 
piece length)  put in front of 
the car. Add a small piece of 
Velcro at 22 cm - Pls advice 
proper length. -Strangle risk 
must be avoided

100

175

54

painted 
line 29

BABBLARE BABY walker 160610
only the side and front  plates is 1:1 scale
side plate height 136 mm  

can the front plate be placed 
directly in front since the eyes 
needs to be “visible ” 

 

  Pantone 7750 C 

Pantone 5747 C

Pantone 185 C

Pantone 2001 C - 30 % do very light - or use  11-0510 TPX 

front plate

original baby walker 

please come back what you can 
do with the wheels 
Can these be painted as the 
sketch?

raised curve

136 mm

160610

-,- (-,-) Fp 4

I000028 Boklist
Bredd 68cm. Höjd 12 cm. Djup 8 cm.
-,- (-,-) Fp 4

Krokbräda. Bredd 32 cm. Höjd 14 cm.
I000033 B familjen
I000032 D familjen
-,- (-,-) Fp 6

Bokstöd
I000029 Bobbo (röd)
I000030 Doddo (blå)
-,- (-,-) Fp 6

I000026 Bordlampa.
Ø 15 cm. Höjd 15 cm
-,- (-,-) Fp 4

BABBLARNA ceiling lamp 160607
diameter 30 cm
height 20 cm
Note do not use this as original
original is attached as vector ai/pdf
white ground

Pantone 368 C

Pantone 7601 C

Pantone 576 C

Pantone Cool Gray 1 C

Pantone Black C

Pantone Black C

Pantone 483 C

Pantone 109 C

Pantone Black C - pupils

Pantone 382 C

Pantone 1605 C

Pantone 2728 C

Pantone 368 C

Pantone Black C

Pantone 224 C

Pantone 116 C

LOTTA HALLENIUS 160607

  Pantone 7750 C 

Pantone 5747 C

Shadow - Pantone 187 C 

Pantone 185 C

Pantone 185 C

Pantone11-0510  TPX 

Pantone11-0510  TPX 

road

I000034 Matta. Bomull.
Bredd 70 cm. Längd 140 cm.  

I000039 Träfigurer pussel.
Bredd 43 cm. Höjd 11 cm.  

I000037 Förvaringsboxar i papp. 
3-pack.

I000038 Resväska.
Bredd 25 cm. Höjd 20 cm.

I000031 Pall
Ø 23 cm. Höjd 19cm.

-,- (-,-) Fp 4

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 5

-,- (-,-) Fp 2

I000035 Matta
60x 80 cm
-,- (-,-) Fp 4

I000040 Hammarbänk.
Längd 20 cm. Höjd 12 cm. Djup 10 cm.
-,- (-,-) Fp 6

I000036 Lektält.
Ø cm

I000041 Klosståg.
Längd 37 cm.

I000042 Plocklåda.
Bredd 16 cm. Längd 16 cm. Höjd 16 cm.

I000045 Lära-gå-vagn.

I000044 Dragleksak bil.
Bredd 17 cm. Höjd 10 cm.

-,- (-,-) Fp 5

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 2

-,- (-,-) Fp 4

I000043 Plocktorn
Ø 10 cm. Höjd 16 cm. 16 cm.
-,- (-,-) Fp 6

-

BABBLARNA table lamp pattern updated 160515
White lamp foot 

diameter 30 cm
height 20 cm
Note do not use this as original
original is attached as pdf format separately
white ground

Pantone 368 C
Pantone 368 C

Pantone 7601 C

Pantone 576 C

Pantone Cool Gray 1 C

Pantone Black C

Pantone Black C

Pantone 483 C

Pantone 109 C

Pantone Black C - pupils

Pantone 382 C

LOTTA HALLENIUS 160515

STRIPES

Pantone 321 C

Pantone 7466 C

Pantone 1585 C

Pantone 130 C

wagon/car

 Pantone 187 C 

Pantone 660 C

Pantone Re�ex Blue C

Pantone 483 C

Pantone 185 C

Shadow - Pantone 187 C 

Hej alla butiker!

I000027 Taklampa
Ø 30 cm. Höjd 20 cm

120 mm

20

note - not centrally placed like existingmodel

40

Pantone 368 C

Pantone 7601C

Pantone 116C

Pantone Black C

Pantone 382 C

Pantone 224 C

BLACK

57

20

2020

20

20

30

36
30

24

20

20

diameter 40 

diameter 24

40

40

40 40

48x48

back

Pantone 660 C

Pantone Re�ex Blue C

Pantone 185 C

Pantone 1605 C
Pantone 321 C

Pantone 290 C

Pantone 7466 C

the figure in the front is painted on both sides  

BABBLARNA block train 160622 

back

+ white 

sphere

BACK

34

D 34
22

BABBLARNA updated 150515
 pull along car  175x100x54 (car alone)
painted wood . The �gures needs to be safe . Please advice safe measurment for the small parts 
the eyes on the car are rounded 
Scale 1:1 (mm) 
4 loose �gures 
Water based paint 

original car from the book

  Pantone 7750 C 

Pantone 5747 C
 Pantone 187 C 

 Pantone 130 C 
Pantone 2001 C - 30 % do very light - our use  11-0510 TPX 

Pantone 185 C

29

7

LOTTA HALLENIUS 160515

string (max 22 cm in a whole 
piece length)  put in front of 
the car. Add a small piece of 
Velcro at 22 cm - Pls advice 
proper length. -Strangle risk 
must be avoided

100

175

54

painted 
line 29

BABBLARE BABY walker 160610
only the side and front  plates is 1:1 scale
side plate height 136 mm  

can the front plate be placed 
directly in front since the eyes 
needs to be “visible ” 

 

  Pantone 7750 C 

Pantone 5747 C

Pantone 185 C

Pantone 2001 C - 30 % do very light - or use  11-0510 TPX 

front plate

original baby walker 

please come back what you can 
do with the wheels 
Can these be painted as the 
sketch?

raised curve

136 mm

160610

-,- (-,-) Fp 4

I000028 Boklist
Bredd 68cm. Höjd 12 cm. Djup 8 cm.
-,- (-,-) Fp 4

Krokbräda. Bredd 32 cm. Höjd 14 cm.
I000033 B familjen
I000032 D familjen
-,- (-,-) Fp 6

Bokstöd
I000029 Bobbo (röd)
I000030 Doddo (blå)
-,- (-,-) Fp 6

I000026 Bordlampa.
Ø 15 cm. Höjd 15 cm
-,- (-,-) Fp 4

BABBLARNA ceiling lamp 160607
diameter 30 cm
height 20 cm
Note do not use this as original
original is attached as vector ai/pdf
white ground

Pantone 368 C

Pantone 7601 C

Pantone 576 C

Pantone Cool Gray 1 C

Pantone Black C

Pantone Black C

Pantone 483 C

Pantone 109 C

Pantone Black C - pupils

Pantone 382 C

Pantone 1605 C

Pantone 2728 C

Pantone 368 C

Pantone Black C

Pantone 224 C

Pantone 116 C

LOTTA HALLENIUS 160607

  Pantone 7750 C 

Pantone 5747 C

Shadow - Pantone 187 C 

Pantone 185 C

Pantone 185 C

Pantone11-0510  TPX 

Pantone11-0510  TPX 

road

I000034 Matta. Bomull.
Bredd 70 cm. Längd 140 cm.  

I000039 Träfigurer pussel.
Bredd 43 cm. Höjd 11 cm.  

I000037 Förvaringsboxar i papp. 
3-pack.

I000038 Resväska.
Bredd 25 cm. Höjd 20 cm.

I000031 Pall
Ø 23 cm. Höjd 19cm.

-,- (-,-) Fp 4

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 5

-,- (-,-) Fp 2

I000035 Matta
60x 80 cm
-,- (-,-) Fp 4

I000040 Hammarbänk.
Längd 20 cm. Höjd 12 cm. Djup 10 cm.
-,- (-,-) Fp 6

I000036 Lektält.
Ø cm

I000041 Klosståg.
Längd 37 cm.

I000042 Plocklåda.
Bredd 16 cm. Längd 16 cm. Höjd 16 cm.

I000045 Lära-gå-vagn.

I000044 Dragleksak bil.
Bredd 17 cm. Höjd 10 cm.

-,- (-,-) Fp 5

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 6

-,- (-,-) Fp 2

-,- (-,-) Fp 4

I000043 Plocktorn
Ø 10 cm. Höjd 16 cm. 16 cm.
-,- (-,-) Fp 6

-

BABBLARNA table lamp pattern updated 160515
White lamp foot 

diameter 30 cm
height 20 cm
Note do not use this as original
original is attached as pdf format separately
white ground

Pantone 368 C
Pantone 368 C

Pantone 7601 C

Pantone 576 C

Pantone Cool Gray 1 C

Pantone Black C

Pantone Black C

Pantone 483 C

Pantone 109 C

Pantone Black C - pupils

Pantone 382 C

LOTTA HALLENIUS 160515

STRIPES

Pantone 321 C

Pantone 7466 C

Pantone 1585 C

Pantone 130 C

wagon/car

 Pantone 187 C 

Pantone 660 C

Pantone Re�ex Blue C

Pantone 483 C

Pantone 185 C

Shadow - Pantone 187 C 

Virka en Babblare!
I samarbete med REBECCA GRIMMING PÅ BLOGGEN MITT KAKFAT  

erbjuder vi gratis virkmönster så att du kan virka din egen favoritbabblare. 

Rebecca har konstruerat mönstren och vi har lagt ut dem
på Babblarnas egen hemsida www.babblarna.se 

Mönstren finns också på Rebeccas  
blogg www.mittkakfat.blogg.se
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"Vill du ha pilen? - Nej, jag vill ha 
pilen. - Du får peka, pilen eller bi-
len!" Så kan ett samtal arta sig om 
den ene har svårt att uppfatta eller 
uttala skillnaden mellan p och b. 
Frustration kan också uppstå om 
man inte uppfattar ordaccenterna i 
frågan "Ska vi läsa sagan om anden 
eller om anden?" 

Det finns så många små nyanser i 
vårt tal som skapar skillnader i ords 
betydelser. Det är det och mycket 
annat som vi lär oss då vi utvecklar 
vårt talande. Men det krävs ett idogt 
övande under många års tid. 

I boken Tal & språkträning i Babb-
larnas värld ges förslag på material 
och metodik till talutveckling på 
olika nivåer. Det finns lekmaterial, 
böcker, spel och mycket annat att 
välja mellan. Det finns förslag till 
övningar för att inspirera och ge 
lust att leka, fantisera och ha kul 
samtidigt som man övar sitt tal. 
Boken kan användas på olika sätt. 
Man kan välja att använda enstaka 
övningar och material eller man 
kan arbeta systematiskt i små steg 
enligt en strukturerad plan. 

Boken är speciellt tillägnad 
alla barn som av en eller an-
nan anledning inte utvecklar 
sitt talade språk lika enkelt 
som de flesta andra. 

Tal & språkträning i Babblarnas 
värld är den femte boken i
Iréne Johanssons serie om
språkträning enligt Karl-
stadmodellen. Tidigare finns 
Performativ kommunikation, 
Ordstadium, Enkel gramma-
tik och Utbyggd grammatik. 
Mer om Karlstadmodellen 
finns att läsa på:
www.karlstadmodellen.se

Fakta och inspirationsbok, 
84 sidor, isbn.
978-91-87465-48-2
www.hattenforlag.se, 
sök art.nr: 113

BIBBI ÄR BÄST!
Häng med till två-årige Francis, och hans snygga säng!

Mamma Lu öppnar för oss, 
men sedan är Francis fram-

me och visar in oss i sitt rum, och 
sin fina fina säng. Där har mamma 
och han nämligen hängt upp Babb-
larnas pappfigurer som Francis nu 
älskar att ligga och titta på.

Hur kom ni i kontakt med Babblarna? 
- Det var faktiskt storasyster Amandas 
förskola som började arbeta med dem. 

Amanda fick till och med låna hem 
Dadda och vi tog foton på vad vi gjor-
de här hemma, som Amanda sedan 
visade i förskolan. Sedan började vi 
läsa böckerna, och leka med figurerna, 
och Francis blev snabbt ett stort fan!

Vad har varit roligast? 
- För oss vuxna har det varit att 
Francis pratat så mycket om Babb-
larna. Han är tvåspråkig eftersom 
vi både pratar svenska och spanska 
här hemma, men kan berätta för 
precis alla vad Babblarna heter. Ja, 
det är ju faktiskt han som lärt oss 
vem som är vem. Francis själv har 
gillat att dansa till videorna, och 
läsa böckerna förstås. Han har till 
och med velat sova med böckerna! 
Francis klättrar upp i sängen och vi-

sar hur han ligger med armarna runt 
en bok och sover, och vi passar på att 
fråga honom: 

Vilken är din bästa bok? 
- I Bobbos väska!!

Och vilken är din bästa Babblare?
- Bibbi!

BABBLARNA
PÅ FLERA 
SPRÅK!
Visste ni att både Babblarna och Ajja 
& Bajjas böcker nu finns på engel-
ska! Och att Babblarna översatts till 
tyska, danska och norska också!
Det har varit en lång process och 
mycket teckenritande, eftersom 
alla språk har sitt eget tecken-
språk, och det varit viktigt för oss 
att behålla tecknen i böckerna. Men 
nu är allt tryckt och klart, och bok-
högarna ligger och väntar både på 
alla flerspråkiga barn här i Sverige 
och barn ute i världen.

SPELREGLER!
Det enklaste sättet att spela 
Snicksnacksnokens snicksnack-
spel är att bestämma vilket ljud 
eller ord ni vill träna på, och 
sedan turas om att slå med tär-
ning, och säga ljudet eller ordet 
för varje steg ni tar. Hamnar ni 
på en rutschkana åker ni ner, 
och vid en stege klättrar ni upp.

 

Lite lurigare blir det om ni ock-
så lägger till egna kort med ord 
eller meningar som ska sägas. 
Till exempel passar då Snick-
snacksnokens kortlekar alldeles 
perfekt. I så fall placerar man 
alla kort på rektangeln bredvid 
banan, och sedan får deltagarna 
dra ett kort innan de slår för att 
se vad de ska säga för varje steg. 

Hittar ni inte nå-
gon tärning? Rita 
prickar på en kloss, 
eller på små lappar 
som ni sedan dra ur en burk, eller 
varför inte en hatt? Till spelpjäser 
kan ni förstås använda Babblarna 
plastfigurer eller andra smågub-
bar ni har hemma, eller så kan 
ni klippa ut var sin prick här ur 
HattenBladet att gå med.

Må bästa snicksnackare vinna!

Spelplanen 
hittar du i
nästa uppslag!

Hej Irene! Du kommer ut med en 
ny bok, hur känns det?

- Det känns fantastiskt att någon 
vill satsa på att ge ut en bok i ett så 
smalt område som talträning. Det-
ta är jag förstås väldigt glad åt. Den 
överväldigande känslan är dock en 
förhoppning att boken och dess 
innehåll ska komma till nytta för 
dem som inte utvecklar sitt talande 
på det svenska språket lika enkelt 
och spontant som de flesta andra.

Bokens fokus är talträning med 
Babblarna, hur kommer det sig?

- Detta är en lång historia. Det bör-
jade faktiskt redan på 1980 talet då 

jag mötte barn som hade uppenba-
ra svårigheter att rikta sitt lyssnan-
de till talets olika ljud. Det var en 
tid då begreppet early intervention 
vann mark med stora steg i olika 
länder. Med detta följde en positiv 
anda som fostrade ett annat tänk-
ande kring svårigheter av olika slag. 
Ett tänkande var konkretisering av 
det som är abstrakt t ex talets ljud. 
Så började experimenterandet med 
vokaler och konsonanter. Babba, 
Bibbi och Bobbo blev namnet på 
tre dockor för att konkretisera skill-
naden mellan vokalerna a-i-o. Sen 
följde andra figurer i rask takt och 
efter många års försök och utvärde-
ringar har de samlats i nya former 
som Babblarna.

Som grundare av Karlstadmodellen 
har du inspirerat många att arbeta 
med barns språkutveckling, finns 
det något du är extra stolt över?

- Stolthet är kanske inte det kor-
rekta begreppet. Snarare glädje att 
få ha deltagit på mitt sätt i den ut-
veckling som skett. Och jag tror att 
det allra viktigaste är att många av 
dem som tidigare saknade en röst 
i betydelsen att ingen lyssnade till 
dem eller tog deras erfarenheter 
och perspektiv i anspråk, nu börjar 
få en röst. Sakta men säkert börjar 
barn som tidigare var utanför bere-
das möjlighet att nyttja sin rätt till 
delaktighet. Kanske är jag allra mest 
glad åt att mitt mantra genom åren 

inte längre är 
mitt, nämli-
gen att delak-
tighet kräver 
språk och att 
språkutveck-
ling kräver delaktighet.

Och vad har du nu för planer för 
framtiden?

- Jag fortsätter nästan som van-
ligt. Det ovanliga är att jag kan 
verka inom ramen för en förening 
- IAKM - där mottot är att arbe-
ta för lika-värdesprincipen och 
språkutveckling och för att makt-
göra personer med språk-, tal- och 
kommunikationsstörningar.

VI BYTER NÅGRA ORD MED FÖRFATTAREN

AV IRÉNE JOHANSSON 
Nu kommer Iréne Johanssons nya bok Tal & språkträning i 
Babblarnas värld. Boken innehåller både teori och praktiska 
tips för rolig, utmanande och inspirerande språklek. Boken 
bjuder på fina fotografier, överskådliga tabeller och en mängd 
förslag till olika lekar. Det är bara att sätta igång och jobba!

Metodik

Kapitel
Metodik

Avsnitt 2 

•
•

•
•
•

Ljudfokus [ p ]

Förslag på lek att variera grundövningarna med

Ännu fler lekar och övningar att variera med finns i slutet av boken på s. 76-83

Ljudfokus [ p ]

Ljudfokus [ r ]
Ljudfokus [ p ]

Lathund för p-ljudet finns på www.hattenforlag.se/lathund

Ljudfokus [ d ]

Förslag på lek att variera grundövningarna med

Ännu fler lekar och övningar att variera med finns i slutet av boken på s. 76-83

Ljudfokus [ d ]

Ljudfokus [ r ]Ljudfokus [ d ]

Lathund för 

d-ljudet finns på 

www.hattenforlag.se/

lathund

CHECKLISTA:

TAL & SPRÅKTRÄNING
I BABBLARNAS VÄRLD
&



snicksnacksnokens snicksnackspel
Spelregler: se förra sidan
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ETT HELT PRATPAKET MED BABBLARNA!
Babblarnas värld växer! Det har kommit många roliga nyheter, och av dem 

har vi plockat ut några favoriter och satt ihop Babblarnas Pratpaket.

Paketet innehåller två "prat-
böcker" i kraftig kartong: 

Babbibboo Babblarna! och 
Daddiddoo Babblarna! Babblar-
nas nya Tittutpussel, och Babb-
larna fingerdockor, och här vill 
vi bjuda på lite tips för språksti-
mulerande lek och läsning.

Babblarna är alltid 
redo för skoj
Hos Babblarna kan allting 
hända! De lever i en värld full 
av bus och skoj, och gillar att 
sjunga, leka och babbla förstås! 
Alla Babblare pratar på sitt eget 
sätt, utifrån ljuden i deras namn. 
Babba pratar "babbabba" och 
Gagga "gaggagga", och på det viset kan de 
locka barn till att vara med och låta och pra-
ta innan de kommit igång med riktiga ord. 
Den pedagogiska plattformen är Karlstad-
modellen, en modell till 
språkträning grundad av 
professor Iréne Johansson, 
men det fantastiska med 
Babblarna är inte bara 
att de faktiskt kan stötta 
språkutvecklingen - utan 
att de gör det utan att man 
tänker på det. 

Böckerna i pratpaketet!
De nya böckerna i Babb-
larnas Pratpaket är i det 
närmaste textlösa och det 
är ett medvetet val. Det 
händer nämligen massor 
av spännande saker i bil-
derna att prata om! 

I Babbibboo Babb-
larna! får vi hänga 
med Babblarna både 
ute och inne, och 
den ständiga frågan är "Vad 
gör Diddi?" och "Vad gör Giggi?" Och de 
gör förstås en hel mängd roliga saker, allt 
från att kasta boll på stranden till att åka 
berg-och-dalbana.

I Daddiddoo Babbalarna! är konstant en 
Babblare borta - och man får gärna gissa 
vem? Och vart de tagit vägen? Och när man 
vänt blad kan man kolla om man hade rätt!

När man "läser" bilderböcker som dessa med 
sina barn har det visat sig att man pratar 

mycket mer än när man läser böcker 
med text, och barnen får fler tillfällen 
att vara med och svara och lägga till 
egna tankar. Det blir också naturligt 
att koppla det man ser i bilderna till barnens 

egen vardag och till sådant 
barnen har gjort eller lekt, 
och alldeles automatiskt 
bygger man då språk.

Tittut-pussel 
och fingerdockor
Både tittut-lekar och pussel är 
toppen för språkutvecklingen, 
och med Babblarnas Titt-
ut-pussel kan man leka allt 
i ett. På ena sidan av de sex 
stora pusselbi-

tarna i träpusslet 
är Babblarna till 
stor del gömda 
bakom buskar 
och när man vän-
der på dem hoppar 
de fram: "Tittut!". 

Medan man puss-
lar tillsammans kan 
man prata om och 

som Babblarna, och träna på att 
höra skillnad på ljuden i nam-
nen. När man verkligen lyssnar 
och tänker efter är det ju faktiskt 
bara en liten liten skillnad mellan b-ljudet i 
Babba och d-ljudet i Dadda, och att ta till sig 
och inse vilka ljudskillnader som är viktiga är 
en stor del i barnens tidiga talutveckling. Med 
pusslet kan man lätt leka med ljuden och bar-
nen kan få leta efter de olika Babblarna - var 
är Dadda? - och själv träna på att säga deras 
namn förstås - vem gömmer sig där bakom? 

Tittut kan man förstås 
också leka med fingerdock-
orna, som lätt kan gömma 
sig bakom ryggen. Barnen 
kan förstås få önska vem 
som ska hoppa fram, Dad-
da eller Babba? Eller varför 
inte sätta upp en hel liten 
Babbalarnateater tillsam-
mans, inspirerade av allt 
som händer i Daddiddoo 
eller Babbibboo, eller bara 
utifrån något barnet själv 
tycker om att göra!

För den som vill läsa 
mer om hur man kan arbeta med tal 

och språk med Babblarna rekommenderar vi 
den alldeles nya boken Tal & språkträning i 
Babblarnas värld. Mer tips och råd finns också 
under inspiration på www.hattenforlag.se.

På ena sidan av de sex 
stora pusselbitarna i 

träpusslet är Babblar-
na till stor del gömda 
bakom en buskar och 

när man vänder på dem 
hoppar de fram: "Tittut!"

PÅ FILMINSPELNING
MED SNÅRPAN SANNA!
Köttbullar, köttbullar, köttbullar… musiken ekar mellan husen på Sandhamn som är 
platsen för en inspelningsdag i Hattens regi. Här filmar vi ett par av låtarna till nya 
dvd:n Allsång med Snårpan & Sanna.

Skärgården som möter oss när 
vi kommer med båten är stilla 

och vacker, men någon värme är 
det inte. Mellan tagningarna behö-
ver både Snårpan och Sanna svepas 
in i jackor och filtar. Men humöret 
och sångglädjen är på topp och när 
solen arbetar sig fram mellan mol-
nen kan vi ana att våren är här.

Bakom oss ligger timmar och 
åter timmar av arbete för att 
färdigställa allt som behöver 
göras inför denna inspelnings-
dag. Vi har valt låtar, arrat och 
spelat in låtarna till den kom-
mande musik-cd:n, skrivit in-

spelningsmanus, valt inspelnings-
platser, köpt rekvisita, stött och 
blött idéer, förkastat idéer, fastnat 
för andra idéer. Det har varit ett 
hektiskt men otroligt roligt arbete.

- Det har varit en dröm för mig att 
få göra något ihop med Snårpan, 
säger Sanna entusiastiskt. Efter ett 

liveuppträdande på Hatten För-
lags 10-årsjubileum härom året 
föddes tanken att göra något mer. 
Och nu är vi här.

- Ja, nu är vi här Sanna, säger 
Snårpan med sin karaktäristiska 
röst, och ger Sanna en värmande 
människomuskram.

My Blomqvist Olsberg, som gör 
karaktären Snårpan, instämmer 
i det Sanna säger och berättar att 
hon tycker det varit en förmån att 
vid sidan av sång, dans och skåde-
spelande också få lära sig tecken. 
För tecknar, det gör både Snårpan 
och Sanna i denna film. De sjung-
er och tecknar en rad härliga låtar 
som blir ännu bättre med hjälp av 
alla uttrycksfulla tecken. 

- Att sjunga och teckna är nyttigt när 
det kommer till språkträning och 
teckeninlärning, men framförallt är 
det väldigt roligt, säger Anneli Ti-
sell, för dagen regissör och i övrigt 
grundare av Hatten Förlag och en av 
initiativtagarna och hjärnorna bak-
om den pågående produktionen.

En klipphäll väcker fotograf Magnus 
Boréns intresse. Skulle inte den plat-

sen kunna vara något för Sanna och 
Snårpan? Magnus letar bildvinklar 
medan Snårpan och Sanna förbe-
reder sin nästa sång. Tecken tränas, 
händer och röster värms upp och till 
slut faller de olika delarna på plats. 
Kameran rullar och både Sanna och 
Snårpan levererar en fantastisk ver-
sion av en känd barnvisa. Tillsam-
mans med tecknen blir den magisk!

Efter ett hektiskt dygn på Sandhamn 
lämnar Hattens lilla filmteam ön, 
nöjda och belåtna med utfört arbete. 
Och nu är allt färdigt! Nu finns All-
sång med Snårpan&Sanna både på 
dubbel musik-cd och dvd-film. 

Välkommen att beställa i butiken på 
www.hattenforlag.se! Sök art.nr: 803
Innehåll på dvd, musik-cd och sjung 
med-cd: 1. Den olydiga ballong-
ens egen visa 2. Trafikmedley à la 
Snårpan 3. Var nöjd med allt som 
livet ger 4. Gå i solen 5. Min hatt 6. 
I natt jag drömde 7. Vad det är bra 
8. Tänk om jag hade en liten apa 
9. Hallå hallå 10. Vattenvisan 11. 
Här dansar herr Gurka 12. Ge mig 
mera köttbullar 13. Jag är en liten 
mört 14. Törnrosa Bonuslåtar (på 
musik-cd:arna): 15. Vem kan segla 
förutan vind 16. Blommig falukorv 
17. Myggan Hubert på dvd-filmen 
får vi också följa med Snårpan när 
hon går och handlar.

ANNONS

Sök på ”Babblarna” i AppStore och Google Play
så dyker de upp: Babbapp, Bobbopp, Diddis Day, Babblarna & me och 

Babblarna Play - enkla och roliga appar som passar även de minsta!

Prata med Babblarna i Babbapp, och se vad som händer när man kittlar dem!
Bli en Babblare du också i Babblarna & me, se favoritvideorna i Babblarna Play, 

eller hjälp Diddi i alla aktiviteter under en dag!

"Allt med Babblarna
är bäst!" Tilda, 5 år

&
HANDLEDNING
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Sätt på Babblarnas första album 
och starta ett SpråkGympa-pass! 

Med tydlig struktur och ett upplägg 
som bjuder in ALLA barn till att 
delta är SpråkGympa en unik akti-
vitet för att gynna tal- och språkut-
vecklingen hos barn. SpråkGympa 
är utvecklat särskilt för barngrupper 
i förskolan, men passar också bra 
hemma om man vill.

Pedagogiken i SpråkGympa base-
ras på Karlstadmodellens idéer om 
strukturerad språkträning. Lekar-
na är enkla att göra och det är lätt 
att själv anpassa innehållet för att 
fungera i just din barngrupp. In-
struktionerna ger också hänvisning 
till fördjupad kunskap och verktyg 
för att kunna arbeta vidare enligt 
Karlstadmodellen med boken "Tal 
& språkträning i Babblarnas värld".

Hur fungerar SpråkGympa?

I SpråkGympa leker vi med TAL och 
SPRÅK samtidigt som vi utvecklar 
MOTORIKEN. Om man använder 
kroppen samtidigt som man utveck-
lar tal och språk blir det både roliga-
re och enklare för många barn. Den 

motoriska leken gör att barnet inte 
fokuserar så mycket på de språkliga 
förväntningarna. I den roliga leken 
blir tal- och språkutvecklingen av-
slappnad och medryckande.

Det finns tio pass med SpråkGym-
pa, alla samlade på www.sprakgym-
pa.se Det första passet är öppet för 
alla, resten öppnar sig när du be-
ställer programmet. För att läsa mer 
om tanken med varje tema i passen 
– klicka på "Läs mer"-knappen un-
der "Program & Pass".

Vad tränar man?

I ett språkgympa-pass ingår olika 
moment som utvecklar tal, ordförråd 
samt hör- och språkförståelse. Dess-
utom tränas kommunikation och 
turtagning eftersom det är en natur-
lig del av lekarna att vänta på sin tur 
samt att fråga och svara. Till dig som 
inte redan använder tecken med ditt/
dina barn vill vi uppmuntra till att 
prova. Du, precis som många andra, 
kommer att blir positivt överraskad 
över skillnaden det gör för barnens 
koncentration och deltagande. 

Kroppsleken i Språk-
Gympa utgår från de 
motoriska grundfor-
merna. Det betyder att 
vi jobbar med grund-
läggande motoriska 
övningar och ökar 
kroppskontrollen ge-
nom att återkomman-
de hoppa, gå, springa, 
krypa, åla, klättra och 
så vidare.

För barn som har små eller stora 
svårigheter i sin språkutveckling är 
det en god idé att förbereda sig för 
att vara med i lekarna genom att 
träna på dem i förväg. I boken "Tal 
& språkträning i Babblarnas värld" 
finns övningar att göra enskilt eller i 
mindre grupp sittande vid bord för 
att förbereda och vidareutveckla.

SpråkGympa och träningen en-
ligt boken "Tal & språkträning i 
Babblarnas värld" ger också barn 

med annat modersmål än svenska 
en bra väg in i det svenska språket.

Musiken

Alla låtar som finns med på Babb-
larnas första album har en peda-
gogisk tanke och skapar en bra 
plattform för språklek i grupp. Det 
handlar om att röra sig och att låta! 
Varje låt är skapad för att ge ett eget 
tema till ett SpråkGympapass.

NUUUUUU
BÖRJAR DET!!!!!

Varje pass följer en ordning som är likadan 
varje gång. Den tydliga strukturen gör det 

lätt för barnen att känna igen sig och att 
vara beredd på vad som kommer härnäst.

ANNONS
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Om Hatten Butik Kontakt Hatten Bladet Inspiration Aktiviteter&Nytt Kundvagn  (0) Till Kassan

WEBBUTIKEN
Här hittar du alla produkter som vi har. Babblarna, Ajja & Bajja, Olle & 
Mia, teckenmaterial, faktaböcker och så vidare. Använd översikten här i 
HattenBladet (sidan 19-23) för att hitta de varugrupper som du tycker ver-
kar mest intressant. Leta sedan vidare på www.hattenforlag.se

www.hattenforlag.se >butiken

INSPIRATION! 
Ni har väl inte missat vår inspirationsavdelning på hemsidan? Där finns 
information och inspiration kring våra produkter, tips om hur man kan 
göra egna material, och möjlighet att mejla frågor till och läsa svar från vår 
huslogoped Elvira. Och mycket, mycket mer! 

www.hattenforlag.se >inspiration

TECKEN
Hatten hjärtar tecken! Och tecken finns i en eller an-
nan form till nästan alla våra material eftersom det är 
ett så bra sätt att stimulera barns språkutveckling. Men 
för alla er som verkligen vill utveckla ert tecknande har vi samlat en mängd 
guldkorn under rubriken "Tecken" på vår hemsida. 
Här finns till exempel våra populära TeckenHattar, både dataprogram 
och ficklexikon, teckenkort och lottospel med tecken, och faktaböcker 
om tecken för både barn, ungdomar och vuxna. För att inte tala om de 
roliga teckendockorna!

www.hattenforlag.se > butiken > tecken

ONLINE & APPAR 
Vi har en stor produktion av appar 
och Onlinetjänster. Du kan nu till 
exempel nå ditt teckenlexikon "Hat-
ten Online" från mobilen, surfplat-
tan och datorn! Logga in och lär dig 
tecken i TeckenHattens lektioner, bläddra i Bilderboken tillsammans med 
ditt barn eller spana in allt spännande innehåll som kontinuerligt fylls på. 
Vårt mål är en webbtjänst fullproppad med material för att arbeta med 
tecken, tal och språk, både att använda online och skriva ut!

www.hattenforlag.se > online & appar

VERKSTAD 
Att köpa färdiga barnböcker är en självklarhet, men 

egna album med bilder från barnets egen värld är 
garanterat också roligt att läsa! Haka på det barnet 

är intresserat av och skapa eget material kring det för 
språkträning och annat kul! För att underlätta har vi en hel 

verkstadsavdelning på hemsidan.

www.hattenforlag.se > butiken > verkstad

Här på Hatten jobbar vi för att varenda liten prick ska ha ett språk.
VÄLKOMMEN TILL HATTENFORLAG.SE

I sidorna som följer nu vill vi presentera allt vi jobbar med lite översiktligt - se det som en guide till allt som du sen kan 
hitta på vår webbplats: www.hattenforlag.se 
Vi på Hatten Förlag brinner för barns språkutveckling, och vill också att det ska vara riktigt roligt att utveckla det där språket! Både 
för alla små och stora. Därför är vår utgivning full av språkstimulerande barnböcker, spel och material, som kompletterar varandra 
på olika sätt. Vi har MASSOR av olika språklekande och språktränande produkter. Välj det som passar just dig bäst!

AKTIVITETER & NYTT
För att hålla koll på nästa mässa, vår senaste nyhet 
och information om våra populära hattdagar! 

www.hattenforlag.se > aktiviteteter & nytt

TIPS! FÖR ATT
KOMMA IGÅNG 
MED TAL- OCH SPRÅK 
Ibland får vi höra att vi har så mycket spännan-
de material att det blir svårt att välja, och det har 
vi full förståelse för! Men för att underlätta har 
vi nu skapat fliken "Tips! Kom igång med tal 
och språk" i butiken på vår hemsida. 
Här hittar ni utvalda material uppdelade i ka-
tegorier som "Tidig språkutveckling", "Uttal 
& Språkljud", "Rim & ramsor", "Språkväs-
kor", och så vidare. Allt för att det ska bli lätt-
are för er att hitta just det ni vill jobba med!

www.hattenforlag.se > butiken > Tips! Kom igång 
med tal och språk
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En bok ur serien Snicksnacksnoken

Hatten Förlag Psst! Handledningen hittar du längst bak i boken.

Ajja & Bajja
Elvira Ashby    Karin Holmström

Ajja&Bajja leker med barns tidiga
språkutveckling. Med fokus på att låta själv, 

härma och att lära sig begrepp.

Med Babblarna får barn hjälp 
att komma igång med talet och

lär sig sina första ord.

Busfröna Ajja & Bajja finns till för att vi på 
ett lätt och roligt sätt ska kunna stimulera den 
tidiga språkutvecklingen hos alla våra barn.

De finns i tre roliga småbarnsböcker där vi får 
följa med dem på vardagsäventyr och vara med 
i aktiviteter som små barn gillar, som att gå 
till parken och hoppa i soffan. Och så har de 
en egen ramsbok med ramsor som passar in i 
vardagens alla rutiner. Böckerna är fullproppa-
de med ljudhärmande ord och passar speciellt 
bra för att hjälpa små barn komma igång med 
de första orden, ljuden och meningarna. Längst 
bak i varje bok hittar den som vill teckna tecke-
nillustrationer, och tillsammans ger de fyra 
böckerna ett gott grundordförråd med ord och 
tecken för sådant som intresserar små barn.

Ajja & Bajja finns också som dockor med en 
egen teaterkuliss, och i ett enkelt lottospel, så 
barnen kan få många tillfällen att lära nya ord 
och bygga meningar!

Till Ajja & Bajjas Stora Paket hör en handled-
ning full med språkutvecklande tips, som också 
kan hittas under Inspiration på hemsidan.

www.hattenforlag.se > butiken > Ajja & Bajja

Babblarna är ett gäng färgglada figurer som 
gör språkträning till ett spännande och lekfullt 
äventyr. Den pedagogiska plattformen är Karl-
stadmodellen och språkträningen riktar sig till 
barn i tidig språkutveckling. Babblarna älskas 
av alla, stora som små och ingen tänker på att 
det är just språkträning det handlar om i leken 
och äventyren i Babblarnas värld. Babba, Bibbi, 
Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo har redan 
flyttat in i många, många små barns hjärtan, 
och nu får de sällskap av Gagga, Giggi, Goggo, 
Sassa, Sissi och Sosso förstås. 

Välkommen både till Babblarnas egen webbu-
tik på www.babblarna.se och till Babblarnas 
avdelning hos oss på www.hattenforlag.se för 
att kolla in både gamla godingar och sprillans 
nya nyheter med Babblarna.

Babba ba ba babbaaaa!

www.hattenforlag.se > butiken > Babblarna
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TIPS! 
Längst ner i varje text 

ser du VAR på webbplatsen 
du hittar produkterna och 

mer information.

Här på sidan 19-23 
hittar du korta presentationer 

av alla våra varugrupper. 
För att se alla produkter
tittar du sedan vidare på 
www.hattenforlag.se
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Med serien Snicksnacksnoken får små och stora 
barn gott om lek med rim och ramsor, särskilt bra 

för barn som behöver öva på olika språkljud.

Snicksnacksnokens böcker 
och spel gör det riktigt roligt 
att träna uttal och språklig 

medvetenhet! Böckerna är 
skrivna av Hattens egen huslo-

goped Elvira Ashby som tillsammans med 
illustratören Karin Holmström skapat roliga 
spännande barnböcker som samtidigt kan 
användas för att träna olika språkljud. 

I Sickan och skattkartan får vi följa med snoken 
Sickan på ssskattjakt, i Faran vid fallna trädet 
möter vi en farlig Fuffelknok och i Rulle och 
raketen blir det äventyr i rrrymden. Och sam-
tidigt lockas barnen att härma det där luriga 
språkljudet både enskilt och i stavelser, ord och 
meningar. För den som vill jobba lite mer med 
ljuden följer ett kortspel med varje bok, som 
gjort för både "Memory" och "Finns i sjön" 
och andra roliga kortspel. 

I Snicksnacksnokens rim & rams-böcker Tam-
tarams och Tungvrickare blir det sedan ännu 
mer ljudlek! Att rimma och ramsa med barn 
är nämligen alltid bra. Det bygger upp den 
språkliga medvetenheten och lägger grunden 
för läs- och skrivinlärningen. Och missa inte 
det roliga tärningsspelet Tamtaratzy! 

www.hattenforlag.se > butiken > Snicksnacksnoken

Sickan viker upp kartan igen.

– En skattkarta! Så spännande. Ska vi gå på skattjakt? 
säger Hickan och Tickan i mun på varandra. 

Sickan_inlaga0502.indd   12 2011-05-09   23.08
Sickan_inlaga0502.indd   13 2011-05-09   23.08Sickan gömmer skattkartan.

Sickan solar sig.

Vid krysset finns en skatt.

sork
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tork
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Pino är en stor favorit för många små barn. 
Enkla tydliga berättelser som framförallt

ger det lilla barnet ett ökat ordförråd.

Pino är både en rolig och pedagogisk bekant-
skap. Böckerna om Pino är tydliga i form och 
färg och berättar enkelt om händelser som 
små barn kan känna igen sig i. Som vuxen kan 
man prata med barnet om vad som händer 
på bilderna och koppla det till den egna var-
dagen, och på så vis bygga på både ordförråd 
och språkförståelse! 

Till några av Pinos böcker finns det också 
teckenremsor att klistra på uppslagen, för den 
som vill passa på att utveckla sitt tecknande.

www.hattenforlag.se > butiken > Pino

Olle&Mia är med i en serie enkla vardagsberättelser med 
teckenillustrationer som stöd för begreppsinlärning och 

läsning. Bra högläsning för små barn och bra 
lästräning för mellanstora barn.

Olle
&Mia

Olle och Mias böcker, klippdockor, spel och 
ordkort är en riktig språkraket! Med materialet 
är det enkelt att göra språkträningen till något 
roligt för både äldre och yngre barn!

Böckerna har teckenillustrationer tryckta vid 
texten på varje uppslag, vilket gör att böckerna 
passar extra bra för alla som vill utveckla sitt 
tecknande. Berättelserna är vardagsnära och 
medryckande, och eftersom språket är enkelt 
medan illustrationerna är roliga och lite tuffa till 
uttrycket, passar de också utmärkt för äldre barn 
som vill träna på att läsa själva!

www.hattenforlag.se > butiken > Olle & Mia

Sssss

Inte vara rädd,

inte vara rädd

Snart är

det min tur

Underbara enkla fotoberättelser skrivna om och 
för ungdomar. Med fokus på fritidsaktiviteter. 

Vilka skills har du? Med teckenillustrationer som 
stöd för begreppsinlärning och egen läsning.

Skills – vår serie för ungdomar! 

I fyra lättlästa böcker och korta filmer träffar 
vi åtta ungdomar som roar sig med olika 
fritidsaktiviteter.

Böckerna är skrivna av Annika Rehn med 
fotografier av Göran Billeson, och texten är 
kompletterad med teckenillustrationer på 
varje uppslag.

Ett kortspel med berättarkort och samtalskort 
hör till, och Skills är verkligen ett fantastiskt 
material för att locka till egen läsning, samtal 
och berättande.

www.hattenforlag.se > butiken > Skills!

Böcker som passar för högläsning och härlig medryckande 
musik. Snårpan är den tokiga, men också kloka och snälla 

människomusen - älskad av många mellanstora barn. 

Vår favorit-människomus är tillbaka!

Snårpan är en speciell liten figur. Hon är 
hälften människa och hälften mus, och hittar 
ofta på bus tillsammans med sin bäste vän Lille 
B. Men Snårpan har också ett mycket viktigt 
budskap: Man är som man är, och sen är det 
inte mer med det.

Hon dyker upp i tre fartfyllda bilderböcker och 
två musiksagor med både spännande berättelser 
och svängig barnmusik, för att inte tala om den 
sprillans nya dvd-filmen Allsång med Snårpan 
och Sanna.

Snårpan ger barn självkänsla och tillit till sin 
egen fantasi. Och en förståelse för att allt är 
möjligt, bara man tror på det.

www.hattenforlag.se > butiken > Snårpan

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 större barn. Böckerna är skrivna av 
Annika Rehn och texten är kompletterad med 
teckenillustrationer på varje uppslag.

Böckerna har laminerade blad med flikar som 
gör dem både hållbara och lättare att bläddra 
i själv, och Göran Billesons vackra fotografier 
kompletterar de enkla, konkreta och fina var-
dagshistorierna om Ebba perfekt!

Missa inte heller Ebbas fina Memospel, fullprop-
pat med ord att lära in!

www.hattenforlag.se > butiken > Ebba

Jag vill inte… 

Jag vågar… 

Jag 
är 

modig 
när 

jag... 

Jag 
vill 

bli... 
 

Jag tycker om...  

Jag 
vill... 

Jag 
kan... 

Jag 
vill   köpa... 

Jag vill inte… 

Jag vågar… 

Jag 
är 

modig 
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jag... 

Jag 
vill 

bli... 
 

Jag tycker om...  

Jag 
vill... 

Jag 
kan... 

Jag 
vill   köpa... 

Jag är modig när jag...
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Ebba är tjejen som finns i fyra extra tydliga foto-
berättelser. Tjocka blad, enkla att bläddra i och 
med teckenillustrationer som stöd för begreppsin-

lärning och läsning om man vill.

tårta

Ebba dansarAnnika Rehn och Göran Billeson

Ebbas kläderAnnika Rehn och Göran Billeson

Ebbas hundAnnika Rehn och Göran Billeson

Annika Rehn och Göran Billeson

Ebba fyller år
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idagboken är en tydlig kalender/dagbok som ger barn och 
ungdomar stöd att själv ha koll på sin dag och vecka. Lilla 
idagboken har en dag per uppslag och Stora idagboken är 

även kompletterad med en smidig veckoöversikt.

idagboken är en kalender och kontaktbok i 
ett med främsta syfte att skapa tydlig struktur 
över dagen och vara ett verktyg för det egna 
berättandet. Den finns i olika utföranden och 
format, men gemensamt för dem alla är att den 
enkla formgivningen och tydliga layouten ger 
värdefullt stöd för att hålla ordning på dagen 
och veckan, och lockar till egna initiativ: "Titta 
vad jag har gjort idag!" 

På vår hemsida har vi samlat många tips för 
hur idagboken kan användas! 

www.hattenforlag.se > butiken >idagboken

måndag
10 oktober

tisdag
11 oktober

onsdag
12 oktober

torsdag
13 oktober

fredag
14 oktober

lördag
15 oktober

söndag
16 oktober

Språkträning enligt Karlstadmodellen ger möjlighet till en 
förbättrad språkutveckling. Strukturerade övningar och 
lustfylld träning leder till ökat ordförråd, bättre språk-

bruk och ökad självständighet. 

Karlstadmodellen är en modell för strukturerad 
språkträning grundad av professor Iréne Johans-
son, och pedagogisk plattform för många av våra 
material, exempelvis Babblarna och Olle & Mia. 
Men det finns mer, så mycket mer! 

Karlstadmodellen följer nämligen barnet med 
svårigheter i sin språkutveckling från små-
barnsåren ända upp till vuxen ålder. Det finns 
alltid möjlighet till utveckling av språk och kom-
munikation och det är aldrig för sent att börja. 

Under "Karlstadmodellen" på vår hemsida 
kommer ni hitta både faktaböcker, taltränings-
material med till exempel Babblarna i Konso-
nantdalen, och Temaböcker och SpråkPussel 
för att jobba med ordförråd och meningsbygg-
nad. För språkutveckling är viktigt! 

www.hattenforlag.se > butiken > Karlstadmodellen

Iréne Johansson, 
grundare av

Karlstadmodellen

 Iréne Johansson

Åka-

boken

Sätt ordkort i pusselramar och se hur språket byggs ihop 
av olika ord. Nio färger visar ordklasserna och lärs in 

omedvetet. Språkbyggande baserat på Karlstadmodellen. 
Konkret och lustfyllt.

SpråkPussel är ett härligt material när man vill 
bygga språk och leka med ordbilder. Det passar 
både för det lilla barnet som ska komma igång 
med att sätta ihop ord i korta satser, och det 
äldre barnet som med pusselbitarna kan kom-
ma igång att läsa ordbilder och skriva själv. 

Materialet består av stora härliga pusselbitar i 
plast som fungerar som ramar för ord eller bil-
der, och det finns färdiga paket med SpråkPus-
sel för Babblarna och Olle & Mia, men man 
kan också göra egna ord- och bildkort.

Pusslandet gör språkträningen rolig, lockande 
och mycket konkret!

På vår hemsida finns både mer information och 
inspiration kring SpråkPussel, och mallar så att 
man kan skriva ut egna ordkort och satsplattor!

www.hattenforlag.se > butiken > Språkpussel

SSprakprak
pussepusse

Sjung med, härma ljud och rörelser, teckna och njut av 
medryckande musik. SångHatten, HoppHatten och nu 

Allsång med Snårpan & Sanna som ny favorit. 

Upptäck våra filmer, dansa och sjung med! 

I filmerna SångHatten och HoppHatten lockas 
barnet till att aktivt delta i det som händer, 
härma barnen i rutan och träna tecken, ljud, 
kommunikation och motorik. I SångHatten 
varvas sånger med ljud- och gissningslekar, 
teckendockan clownen är programledare och har 
en egen teckenskola och sjungande Sanna lär ut 
klassiska och nyskrivna barnvisor med tecken. 
I HoppHatten är rörelseglädje i fokus. Barnen 
i filmen dansar, hoppar, rullar, snurrar, springer 
och gör olika miner, och i filmen medverkar 
också Härmaporna som sjunger olika sånger 
där det gäller för barnet att titta och apa efter. 
Musiken från SångHatten och HoppHatten är 
samlad på Sång&HoppHatten musik-cd, med 
både klassiska barnvisor och nyskrivna låtar!

www.hattenforlag.se > butiken > Sång & Hopp

Sang
&Hopp

0

Sätt på musiken och starta ett SpråkGym-
pa-pass! Med tydlig struktur och ett upp-
lägg som bjuder in alla barn till att delta är 
SpråkGympa ett unikt koncept för tal- och 
språkutveckling för barn i grupp. SpråkGympa 
är utvecklat särskilt för barngrupper i försko-
lan, men passar också bra för små och stora 
grupper i särskolan, och i alla språkgympa-pass 
ingår moment som tränar tal, begreppsinlär-
ning och hörförståelse. Tio roliga pass utgår 
från de svängiga låtarna på Babblarnas Första 
Album, och det första passet kan man pröva 
alldeles gratis! 

Läs mer om SpråkGympa på vår hemsida samt 
på www.sprakgympa.se!

www.hattenforlag.se > butiken > sök art.nr: 930

Med en språkväska ges möjlighet att använda många olika 
material för att språkleka på rätt nivå. Första orden-väs-
kan, Första meningarna-väskan och Stora ljudväskan. 

Handledning medföljer förstås.

Dags för språkbygge! Med våra Språkväskor har 
vi satt ihop olika språk- och talträningspaket 
i rolig och lättillgänglig form. Vad sägs om: 
Första orden-väskan, Första meningarna-väs-
kan, Stora ljudväskan... Väskorna passar bra att 
använda hemma, i förskolan eller skolan, låna 
på biblioteket eller på språkoteket. Väskorna, 
som är lagom stora att rycka med sig när man 
vill jobba med språket var man än är, kommer 
med en lättläst handledning full med lekförslag 
och språkutvecklande tips!

Vår huslogoped Elvira har valt ut enskilda delar 
av våra olika läromedel, vi köper in kom-
pletterande material och sätter ihop dem till 
Språkväskor tänkta för målinriktad, lekfull och 
lustfylld språk- och talträning. 

www.hattenforlag.se > sök: Språkväskor

Använd kroppen för att öva på tal och språk. Musikalisk 
lek i kombination med Babblarnas material. Med en 

SpråkGympa Ledarväska har du ett handgripligt verktyg 
för att jobba med språkutveckling i hela barngruppen.

Innehåller 3 skivor!  • Dvd-film  • Musik-cd  • Sjung med-cd

med

Snårpan & SannaAllsång

framsida och baksida.indd   1
2015-11-17   13:23



I höst kommer det fyra olika pussel med Babblarna
 www.hattenforlag.se - butik - babblarna - spel

Äntligen! Film med Babblarna
Dvd:n kommer i oktober

www.hattenforlag.se - butik - sök art.nr 170

Innehåller 3 skivor!  • Dvd-film  • Musik-cd  • Sjung med-cd

med
Snårpan & SannaAllsång

framsida och baksida.indd   1 2015-11-17   13:23

Fakta och inspiration för att jobba med tal- och
språkutveckling. Ny bok av Iréne Johansson!
www.hattenforlag.se - butik - sök art.nr 113

Babblarna handdockor
underbara för teater och rollekar.

www.hattenforlag.se - butik - sök art.nr 167

Allsång med Snårpan & Sanna, dvd-film
och musik-cd. Svängigt och roligt med tecken
www.hattenforlag.se - butik - sök art.nr 803

Nya Babblarna-appar i AppStore
Sök: Babblarna

Äntligen! Babblarna bilder böcker i tjock kartong! 
www.hattenforlag.se - butik - sök: pratbok

En hel serie Babblarnaprodukter bara för bebisar
Ta en titt i butiken på www.babblarna.se

Använd kroppen för att öva på tal och språk.
Musikalisk lek i kombination

med Babblarnas material.
www.sprakgympa.se


