
Språkleka ute!
Ibland är det lätt att tänka att man måste sitta vid 
ett bord för att bygga språk, men det går lika bra att 
språkleka utomhus. Ta med rekvisita eller använd  
sådant som redan finns på gården och dra igång språk-
lekar utifrån nästa steg i barnens språkutveckling. 

Det är lätt att ordna följa John-lekar, som samtidigt 
stöttar barn med uttal, eller leka kurragömma med 
Babblarna och låta barnen följa instruktioner. Läs vidare 
på sidan 6 för att få inspiration till språklekar som 
passar på gården eller ute i naturen!

Alla barn behöver 
språkstimulans! I detta 
Hattenblad vill vi bjuda 
på många tips oavsett 
om du vill stötta barnen 
att lära sig nya ord, sätta 
ihop meningar eller få 
till uttalet av krångliga 
språkljud!

För att
varenda

liten prick 
ska ha ett 

språk

Läs intervjun med vår huslogoped 
och författare Elvira Ashby
Sidan 4-5

Nytt och speciellt framtaget för 
förskolan - kika in i tre nya inspire-
rande paket fulla med språklek. 
Sidan 8-9

... hjälper förskolans yngsta att 
kommunicera. Läs mer om att stötta 
små barns språkutveckling!
Sidan 3

Språkutveckling 
under hela dagen!

Tecken & Gester Nyhet! Temalådor 
med Babblarna

Guldhatten!
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En utmärkelse för er som arbetar 
med barns språkutveckling. Läs mer 
och nominera varandra!  
Sidan 7
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Hur stöttar vi de
yngsta barnens 
språkutveckling?

En grundbult när vi stöttar de yngsta 
förskolebarnen är att alla sätt att kom-
municera är bra! Alla människor an-
vänder kroppsspråk och gester för att 
uttrycka sig och för små barn som inte 
har ord för allt blir detta förstås extra 
viktigt. När vi utgår från det finns det 
flera strategier och verktyg att använda. 

Tecken och gester 

Ett sådant verktyg är tecken. När vi 
vuxna tecknar nyckelorden samtidigt 
som vi pratar blir vi tydliga modeller 
för barnen i hur de själva kan använda 
kroppen mer effektivt för att kommu-
nicera. Barnen kan snappa upp tecken, 
men också hitta på egna eller bara inspi-
reras att använda fler gester för att visa 
vad de vill. Det leder till mer dialoger 
vilket i sig är språkutvecklande. 

Ett tips för den som vill läsa mer om 
tecken är ”Lilla boken om tecken” men 
vi har också teckenillustrationer i nästan 
alla våra böcker för små barn, som böck-
erna om Babblarna och Ajja&Bajja. 

Ljudhärmande ord 

På samma sätt kan vi förstås också an-
vända ljud och ljudhärmande ord för att 
kommunicera. Det är ingen slump att 
de flesta barn säger ”mjau” före ”katt” 
till exempel. De här ljudhärmande or-
den är ofta både lättare för barnen att 
få till rent motoriskt, men liknar ock-
så själva saken mer än vad det ”riktiga” 
ordet gör. Och så fort man kan säga 
”mjau” kan man ju prata om katter! Så 
att vi vuxna leker med och lockar de 
små barnen att härma ljud och ljudhär-
mande ord är också en bra strategi. 

Läs och språklek

Den här sortens ljudlek är självklart nå-
got som går att få in under hela dagen! 
Både när vi läser – att vi lockar barnen 
att vara med och fylla i ljud och ord – 
men också i lek. Om barnen vill leka 
med Babblarna kan Bobbo låta ”bob-
boboo” och pausa och se om barnen 
vill svara. Och sedan kanske Bobbo vill 
hämta en ”boll”? Men den här strategin 

passar också i alla vardagssituationer. Vi 
kan stanna upp och titta på bilen som 
kör förbi och sätta ord, tecken och ljud 
på det vi ser. ”Titta bilen, brrrr.” Och se-

dan se om barnen vill härma eller svara 
på något sätt. 

Fånga upp och bygga ut 

Generellt kan man säga att ju mer upp-
märksamma vi är på vad barnen visar 
med sin kropp, gester, mimik och ljud 
desto mer kommer barnen kunna kom-
municera. Sedan kan vi ta till vana att 
fånga upp det barnen säger eller visar 
och bygga ut det lite till. Om barnet 
själv säger ”bil” kan vi svara med en me-
ning. ”Ja, bilen kör där!” 

För barnböcker och material till språklek 
för yngre barn se sidan 12-16.

Den tidiga språkutvecklingen handlar om 
kommunikation, att komma igång med ord och så 
småningom korta meningar, och det finns mycket 
vi vuxna kring barn kan göra för att hjälpa till! 

1.  Sätt ord på allt
Ta för vana att sätta ord på 
allt ni gör i olika situationer 
och prata om det ni ser. Det är 
mysigt och bygger samtidigt 
ordförråd och språk!

2. …men lyssna 
ännu mer!
Var uppmärksam på allt barnet 
själv uttrycker med exempelvis 

kroppsspråk och ljud. Ju mer 
lyhörda vi vuxna är desto mer 
kan små barn kommunicera med 
oss. Och sedan kan vi fånga upp 
och sätta ord på det!

3.  Använd gester 
och tecken
Om vi vuxna använder mycket 
gester eller tecken när vi pratar 
förstärker vi det vi säger och 
stöttar språkutvecklingen. Vi 

visar också för barnen hur de 
själva kan använda kroppen för 
att göra sig förstådda! 

4.  Lek med ord 
och ljud!
Vi kan också leka med ord och 
ljud och locka barnen att härma i 
alla möjliga sammanhang, både i 
vardagsituationer och lek.

5.  Läs, sjung
och ramsa
Titta i böcker, sjung 
sånger, ramsa och ha roligt 
tillsammans. Språket växer i 
samspel med andra!

Logopeden tipsar!
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InnehållÄnda sedan Hatten Förlag startade 
för snart 20 år sedan har vi med själ 
och hjärta jobbat för att utveckla 

bra och roliga material som utvecklar barns 
språk. 

Det är glädjande att vi nu har ett nära 
samarbete med Lekolar, som är ledande i 
Sverige att erbjuda pedagogiska hjälpmedel 
och lekmaterial till förskolan och skolan. 
Tillsammans hoppas vi kunna förenkla för 
dig som kund att hitta just det material du 
behöver för att jobba med barnens språkut-
veckling.

Året som gått med Corona har påver-
kat alla branscher liksom Hattens och en 
del av allt material vi planerat att ta fram, 
har vi behövt skjuta på framtiden. Men vi 
är oerhört stolta över att kunna presentera 
tre alldeles nya Temalådor med Babblarna 
– helt unika för förskolan! Det är självklart 
en stor glädje för oss att utveckla nya pro-
dukter, men det är också tillfredsställande 
att tydligare kunna sortera materialen och 
erbjuda väl genomarbetade handledning-
ar - som gör det enkelt och inspirerande 
för dig som pedagog att arbeta språkut-
vecklande med Babblarnas olika material i 
barngrupperna.

Har du förslag, idéer eller drömmar om 
språkutvecklande material du önskar dig 
för dina barngrupper? Tveka inte att höra 
av dig till oss! Enklast når du oss via mejl 
till info@hattenforlag.se

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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En bok ur serien Snicksnacksnoken

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

Ajja & Bajja
Elvira Ashby    Karin Holmström
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Eller så ska han begrava benknotor. Från en kanin som han har ätit upp! Foffes knän börjar skaka, och Folke och Frans ser lika rädda ut.   

I_Fallnatradet0429.indd   26

2011-04-29   13.44 I_Fallnatradet0429.indd   27

2011-04-29   13.44

te

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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Språk-
lådor

Klipp ut den fina 
affischen på baksidan 
och sätt upp!

TIPS!
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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

NY WEBBPLATS!

Som vad till exempel? 

- När barn är sena i den tidiga språkut-
vecklingen och inte riktigt kommit 
igång att prata än rekommenderar vi 
logopeder ofta att omgivningen ska 
teckna. Tecken som stöd eller TAKK 
(tecken som alternativ och komplette-
rande kommunikation) innebär att vi 
förstärker vårt tal genom att teckna de 
viktigaste orden samtidigt som vi pra-
tar. Jag har tecknat både med mina barn 
hemma och på jobbet, för det här är nå-
got som är bra för alla små och roligt för 
oss vuxna som får veta lite mer om vad 
barnen tänker.

Hur gör man för att komma 
igång att teckna?
- Det behöver inte vara så svårt. Man kan 
börja med att lära sig tecknen för några 
vanliga ord man ofta använder. De går 
lätt att slå upp i teckenlexikon på nätet el-
ler i appar som SignitForward eller så kan 
man lära sig tillsammans med barnen ge-
nom att läsa barnböcker med tecken i.  
Böckerna om Ajja & Bajja är skrivna så att  
de gemensamt ska ge ett bra grundord- 
förråd med tecken och i serien Olle & 
Mia finns tecken på varje uppslag.

De äldre förskolebarnen då?

- När språkutvecklingen väl är igång 
blir det viktigt att vi fortsätter stötta 
barnen att bygga ordförråd och stimule-
rar förståelsen av mer abstrakta ord och 
komplexa meningar. Att läsa böcker 
är nog mitt allra bästa råd. Studier vi-

sar att barn som blir lästa för har större 
ordförråd än andra och i böcker finns 
det ju också jättemycket spännande att 
sitta och prata om. Är det något speci-
fikt som barnen har svårt med så går det 
nästan alltid att hitta en bok som passar 
för att jobba med just det också. 

”Var är Babbas saker?” passar till exem-
pel utmärkt om man vill hjälpa barn lära 
sig lägesord som på och under. På många 
bibliotek finns det boklistor med tips på 
böcker som är extra språkstimulerande. 
Det heter lite olika i olika delar av landet, 
men fråga efter språkpiller, språkpuffar 
eller språktåget. 

Vad brukar vara svårt?

- Det vanligaste är nog att barn har svårt 
med uttalet av något extra krångligt 
språkljud. Vissa ljud, som till exempel s- 
och r-ljuden, kommer normalt senare än 
andra och det är ofta de här ljuden som 
barn kan fastna på. Ett generellt tips då 
är att vi kan leka lite med ljudet. Kan 
barnet få till ett s-ljud när vi leker ormar 
till exempel? Om det går så kan vi se om 
barnet kan få in ljudet i olika ord som 
börjar på s också. När man tränar uttal 
på detta sätt är det ofta fiffigt att smyga 
in det medan man gör något annat ro-
ligt som att spela spel eller läsa böcker. 

Mina barnböcker i serien Snicksnack-
snoken är skrivna just för att man lätt 
ska kunna träna uttal samtidigt som 
man läser. För s-ljudet till exempel 
finns ”Sickan och skattkartan” där vi 
får följa med snoken Sickan på skatt-

jakt och genom att jag lockar barnen 
att härma och fylla i ord kan det bli 
hur mycket träning som helst fast det 
för barnen bara känns som vanlig my-
sig bokläsning. 

Om barnen inte vill läsa då? 

- Det går förstås att stimulera barns 
språkutveckling i andra aktiviteter 
också, som medan man leker, spelar 
spel och samtalar. Vi kan tänka att vi 
ska mata barnen med nya ord och näs-
tan vad barnen än har svårt med går 
det ofta att hitta på en lek kring det. 

Den som vill kan prova ett Babblarna 
Språkgympa-pass till exempel och in-
spireras av det. 

En sista fråga: ska man rätta 
barn när de säger ”fel”?
- Nej, man behöver inte rätta dem. Men 
det man alltid kan göra är att upprepa 
det barnen sagt fast korrekt och lite ut-
byggt. Så om mitt barn säger ”jaketen 
fjyger” så kan jag svara ”Ja, raketen fly-
ger ut i rymden”. På så vis är jag ju mo-
dell för hur barnet kan säga nästa gång, 
eller nästa. Och samtidigt får barnet ett 
kvitto på att jag förstått.

Språkutveckling  
under hela dagen! 

En del barn är tidiga i sin språkutveck-
ling och en del sena, men det handlar inte 
bara om medfödda förutsättningar. Det 
som görs i förskolan har verkligen effekt. 

Forskaren Ann-Christina Kjeldsen från 
Åbo Akademi visade nyligen att struk-
turerat arbete med de äldre förskole-
barnens språkliga medvetenhet enligt 
Bornholmsmodellen hade effekt på bar-
nens läsförmåga ända upp i nian. Vår 
huslogoped och författaren Elvira Ash-
by har fler liknande exempel.

- I förskolan lägger vi grunden helt en-
kelt och med en stadig grund blir det 

lättare för barnen att bygga vidare, säger 
hon när vi sätter och oss ner för att sam-
la hennes bästa råd och tips för att stötta 
barns språkutveckling.

Elvira är logoped sedan tjugo år tillbaka 
och författare till de lite extra språksti-
mulerande barnböckerna i serierna Ajja 
& Bajja och Snicksnacksnoken samt 
fackboken Språkstimulera mera.

- Men det är förstås inte bara språklig 
medvetenhet som är viktigt, fortsätter 
hon. Det är alla delar av barnens språk, 
från språkförståelse och ordförråd till 
meningsbyggnad och uttal. Och även 

där kan pedagoger och alla vi vuxna 
runt barnen göra stor skillnad. Jag läste 
precis en vetenskaplig rapport från en 
kommun som visade att de förskolor 
där pedagogerna använde mer språk-
stimulerande förhållningssätt hade 
barn som presterade mycket bättre i en 
språklig screening vid skolstart.

Vad är det för förhållningssätt?

- De flesta känns helt naturliga att följa 
för oss som arbetar med barn, men vi 
kan ändå behöva göra det mer medve-
tet och i alla situationer, speciellt med 
barn som är sena i språkutvecklingen. 
Ett sätt är att lyssna uppmärksamt på 
barnen, inte bara till det de säger utan 
också till det de uttrycker med krop-
pen och visar på andra sätt. Och att vi 
sedan svarar på det genom att bekräfta 
och bygga ut det barnen uttrycker och 
sätter ord på det.

Varför är det så viktigt?

- Jo, vi kan tänka att vi är modeller för 
barnen i hur de ska utveckla sitt språk 
och på det här viset blir vi verkligen mo-

deller för just det barnen vill säga. Det 
leder också automatiskt till mer samtal 
genom att vi hakar på det som barnen 
är intresserade av, och precis det är en 
annan sådan här bra språkstimulerande 
strategi: Att försöka stimulera till dia-
loger där vi pratar om något barnen är 
intresserade av. Vi kan locka barnen att 
fortsätta prata genom frågor och följd-
frågor, men också genom att bara ge 
dem tid och plats. Sedan finns det fler 
specifika strategier beroende på var i sin 
språkutveckling barnen befinner sig.

Språket är viktigt för allt lärande och det finns mycket roligt vi kan göra för 
att stötta förskolebarns språkutveckling. Ni har säkert sett ”Logopedens 
tips” här i tidningen eller på vår hemsida. Vi har passat på att fånga vår 
huslogoped och författare Elvira Ashby för en intervju. 

”Men det är förstås 
inte bara språklig 
medvetenhet som är 
viktigt. Det är alla 
delar av barnens språk, 
från språkförståelse 
och ordförråd till 
meningsbyggnad 
och uttal.” 

Som både logoped och författare 
får Elvira många tillfällen att 
prova ut innehållet i sina böcker. 
Det är viktigt att läsningen är 
både lustfylld och inspirerande 
för barnen.

BOKTIPS! 
Språkstimulera mera! 
Artikelnummer 124987

Elvira Ashby har jobbat på 
Hatten Förlag som huslogoped 
och författare sedan 2012.
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Uttalsutvecklingen tar tid för alla 
barn och när barnen är små får orden 
förstås låta lite hur som helst. Men i 
fyraårsåldern brukar de flesta ljud fal-
la på plats och då kan det vara jobbigt 
för en del barn att ha svårt med ljud 
som kompisarna kan. 

Läsa och leka
Ett enkelt och roligt sätt att hjälpa till är då att 
vi smyger in lite uttalsträning medan vi läser 
barnböcker. Det har vi tagit fasta på i flera av 
våra bokserier. Babblarnas namn är som ni säkert 
vet inte valda på måfå - de innehåller språkljud 
som barn brukar lära sig tidigt och när man läser 
och leker med Babblarna tränar barnen automa-
tiskt på att höra och göra skillnad på till exempel 
b-ljudet och d-ljudet.

Serien Snicksnacksnoken
När barnen blir äldre är det ofta språkljud som /s/, 
/f/ och /k/ som kan vara svåra, för att inte tala om /r/ 
som hela 20 procent av 5-åringarna har svårt med. 

För att träna på de ljuden finns roliga böcker i 
serien Snicksnacksnoken. I varje bok får barnen 
följa med på ett spännande äventyr, samtidigt som 
boken är skriven så att det lätt ska gå att få med 
barnen att härma ljud och fylla i ord. Längst bak 
finns också en kort handledning till oss vuxna i 
hur vi kan hjälpa barnen hitta språkljudet. 

Spela spel
När barnen väl hittat ett nytt språkljud, krävs det 
ofta lite repetitioner innan det kommer automa-
tiskt när barnet pratar och det kan man ofta få 
in när man spelar spel. Därför finns det kortspel 
till Snicksnacksnokens böcker, men det går förstås 
också att använda andra spel som barnen tycker 
är roliga. Lägg bara till regeln att alla ska säga ett 
lagom svårt ljud eller ord medan man går sina steg 
eller gör det man ska i spelet. Och ha kul ihop!

GULDHATTEN är en utmärkelse för en person el-
ler grupp som hittat på något extra bra för att främja 
barns språkutveckling. Passa på att nominera er själva 
eller andra inför nästa Hattenblad. Det är enkelt gjort!
Skicka bara ett mejl till info@hattenforlag.se, med 
GULDHATTEN i ämnesraden och beskriv hur ni 
arbetar. Det kan vara om ni har gjort något speci-
ellt i ett projekt, kommit på något roligt i vardagen, 
eller vad som helst som har med barns språkutveck-
ling att göra! Lägger ni också med en bild eller vi-
deosnutt blir vi extra glada.
Förutom ära, berömmelse och en guldhatt, ligger 
10.000 kronor i prispotten!
Vi tar gärna emot nomineringar löpande, men för 
att vara med i nästa omgång behöver vi era bidrag 
senast 30 april 2021. 

Ta med
språkleken 
ut!
Ute finns det mycket att titta på för 
både stora och små. Passa på att prata 
om allt ni ser så ger det massor av tillfäl-
len till språkutveckling. Men vill man 
hjälpa barnen att lära sig något speciellt 
så går det förstås att hitta på språklekar 
utomhus också! 

Ljudlekar och följa John
Att leka följa John och samtidigt låta 

på olika sätt är ett enkelt sätt att jobba 
med olika språkljud. De äldre barnen 
kan turas om och dra en bokstav, och 
så låter ni som bokstavsljuden medan 
följa John-tåget slingrar sig över går-
den. Med yngre barn går det att dra en 
av Babblarna ur en påse istället, så att 
alla exempelvis får låta ”dididi” med-
an ni skuttar som Diddi eller ”dadada” 
medan ni vaggar som Dadda. Och om 
barnen behöver extra stöttning med lä-

gesord kan man upprepa sådana med-
an tåget går upp, upp, upp, på kullen 
och bakom, bakom, bakom huset. 

Kurragömma med Babblarna 
I andra roliga lekar kan vi baka in att bar-
nen får följa instruktioner och utveckla  
sin språkförståelse. Det kan vara att 
Babblarnas plastfigurer, eller andra tå-
liga leksaker, vill leka kurragömma. 
Barnen får blunda medan vi gömmer 
leksaken på ett lagom svårt ställe och  
sedan talar vi om var barnen ska leta. 

Det är lätt att variera svårighetsgraden 
utifrån barnen. För vissa kan det räcka 
att ”Dadda har gömt sig högt upp i trä-
det”, medan andra barn kan få långa 
komplicerade instruktioner. 

Om barnen letar på fel ställe kan vi 
upprepa orden och stötta med gester el-
ler tecken för att visa exempelvis vad det 
där ”högt uppe” faktiskt betyder.

Ordjakt! 

Ett roligt sätt att bygga ordförråd är an-
nars att konkret gå runt och samla på 
nya saker och ord. Med små barn kan vi 
ta med en påse och leta efter nya intres-
santa saker att sätta ord på och stoppa 
ner i påsen. Vi kan göra det nära försko-
lan och kanske utgå från ett visst tema, 
bruna saker till exempel, eller ute i natu-
ren där vi kan leta kottar, pinnar, blad, 
och så vidare.

Passa sedan på att undersöka och prata 
mer om alla saker. Vi kan jämföra stenar 
och se om stora stenar är tyngre än små. 
Och med de äldre barnen kan vi göra 
experiment. Vad händer om vi släpper 
två olika stora stenar samtidigt, faller de 
lika fort? På det här sättet får vi med en 
mängd beskrivande ord, 
och begrepp som är bra 
att ha med sig in i sko-
lans värld! 

Ibland är det lätt att tänka att man 
måste sitta vid ett bord för att 
bygga språk. Så är det förstås inte! 
Här kommer några tips för roliga 
språklekar på gården.

1.  Upprepa barnens ord 
som det ska låta
Vi behöver inte rätta barn i vardagen, men vi 
kan alltid fånga upp deras ord och säga dem som 
de ska låta. Då är vi modeller för hur barnet kan 
säga nästa gång, eller nästa. ”Ja, hon sssover.”

2.  Lek med ljud! 
Hitta på att saker låter på de ljud som är svåra 
– till exempel kan man leka snokar och låta 
”sss” om just s-ljudet är svårt. Ha roligt ihop 
och testa olika sätt att låta! 

3.  Låt barnen härma och 
fylla i när ni läser
Välj en bok där det dyker upp många ord med 
det ljud som är svårt och låt barnen fylla i. ”En 
skattkarta! Så spännande. Ska vi gå på s…”

4.  Använd spel för att 
göra det roligt
Det går att använda nästan vilket spel som helst 
för att göra uttalsträningen rolig. Lägg bara till 
regeln att alla får säga något lagom svårt när 
det blir deras tur.

5.  Sök hjälp hos logoped 
om det behövs
Om ett barn har svårig-
heter är det alltid bra 
att be BVC om 
remiss till en 
logoped, som 
kan ge mer 
specifika råd. 

Hjälpa barn 
med uttal!
Att barn har svårt med 
uttalet på ett eller 
annat sätt är mer regel 
än undantag, men som 
tur är finns det mycket 
roligt vi kan hitta på för 
att hjälpa till! 

Logopeden tipsar!

Vi vet att ni är många landet runt 
som gör ett fantastiskt arbete för 
våra barns språkutveckling  
– därför delar vi ut GULDHATTEN!

Vem får 
GULDHATTEN?

De tidigare 
mottagarna av 
GuldHatten
Helga och 
Therese på 
Ängbybarnens 
förskolor.

I Babblarna och vänner
finns det böcker med tecken, 

många härliga barnsånger 
och enkla spel som passar

för barn att spela tillsammans!
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Babblarnas Temalådor
Babblarna får egna temalådor speciellt framtagna för förskolan! Temat baseras på 
figurernas personliga egenskaper och kopplas lätt till läroplanens utvecklingsområden 
med fokus på språkutveckling. Först ut att få egna lådor är Dadda, Babba och Bobbo.

I varje temalåda finns en sång som passar att sjunga tillsammans med barnen 
i gruppen under samlingen eller som en gruppaktivitet. 

Lottospelet som ingår knyter an till 
lådans tema. I Bobbos lotto leker vi 
med kroppsdelar och i Daddas lotto 
sorteras ord i olika kategorier.

Varför är Babblarna 
så populära?
Babblarna är skapade för att ge 
barn stöd i sin språkutveckling 
och det mesta i Babblarnas värld 
handlar om lustfylld SPRÅKLEK. 
Formgivningen är gjord med om-
sorg för de små barnens sätt att se 
och uppfatta sin omgivning. 

Hur då? 

• Babblarna är tydliga karaktä-
rer med stora ögon och som 
rör sig som barn gör. 

• Formspråket är enkelt med 
färger som fungerar även för 
barn som har färgblindhet. 

• Berättartempot är lugnt och 
visar bara EN sak i taget. 

• Det finns tecken för dem som 
önskar.

• Berättelserna och lekarna är 
strukturerade och erbjuder 
många möjligheter till repeti-
tioner. 

• Engagerande och roligt – det 
finns alltid gott om plats för 
barnen att svara, gissa och 
fylla i!

Nyhet! 
Exklusivt för 

förskolan

Fokuserar på språkutveckling  
utifrån temat ”Prata & Berätta”. 

Det stöttar språkutvecklingen att 
vi tidigt leker med hur ord låter, att 
vi rimmar och lyssnar tillsammans. 

Babba är en pratsam figur som 
gillar att hitta på, berätta och 
diskutera.

Materialen fokuserar på ord, ordle-
kar, ramsor, berättelser och sagor. 

Babbas sång är ”I Babbas väska”.

Fokuserar på språkutveckling  
utifrån temat ”Motorik & Kroppen”.

För många barn blir det lättare och 
roligare att prata och låta om de 
samtidigt använder kroppen. 

Bobbo gillar att röra sig, dansa och 
ge sig ut på äventyr.

Materialen ger begrepp för kropps-
delar och exempel på rörelser samt 
hur man leker med rösten. 

Bobbos sång är ”Först och 
sen-sången”.

Fokuserar på språkutveckling  
utifrån temat ”Närmiljö & Natur”.

För barnet växer världen från den 
nära kontakten med föräldrarna, 
till rummen hemma, till förskolan, 
ut på gården och världen utanför. 

Dadda tycker om att vara i naturen 
och vill titta och känna på allt. 

Materialen fokuserar på att lära 
sig ord, leka med ljud och sortera i 
kategorier.

Daddas sång är ”Tut hälsar på”.

Bobbos +1 +1

+1

Med temalådorna blir det enkelt att arbeta språkutvecklande med hela barngruppen. 
Kika in i de olika temalådorna nedan. Mer information hittar ni på www.lekolar.se/hatten

Babbas +1 +1

+1

Kreativt
skapande

Social
kompetens
& Känslor

Logik &
Problem-

lösning

Prata &
Berätta

Motorik &
Kroppen

Närmiljö
& Natur

Daddas +1 +1

+1

Se beställningsinformation på sidan 11.

Nästa år kommer också Diddis, Bibbis och Doddos Temalådor!

Boken som ingår är av kartong och 
i stort format – hållbar och bra att 
läsa i grupp.  

Med Babblarnas Temalådor vill vi göra 
arbetet med Babblarna på förskolan 
ännu enklare och roligare för både pe-
dagoger och barn. Temat i varje låda 
går att knyta an till förskolans läroplan, 
men som alltid i Babblarnas värld är det 
språkutvecklingen som står i fokus. 

Daddas temalåda har exempelvis te-
mat ”Närmiljö & Natur” och tillsam-
mans med Dadda kan barnen utforska 
miljön runt sig, från den egna förskolan 
och ut i naturen. Bobbo som gillar att 
dansa och röra sig har istället fått en te-
malåda med material som rör motorik 
och kroppen och Babbas låda har temat 
”Prata & Berätta”. 

Alla temalådor innehåller:  
• En stor kartongbok 
• En splitterny Språkleksbok 
• En sång med tillhörande sånglek
• Ett lottospel med anknytning till 

temat 
• En handdocka 
• Babblarna som figurer, leksaker el-

ler ett pussel
• Handledning

En del av materialet kommer den som 
har arbetat med Babblarna tidigare att 
känna igen, men varje låda innehåller 
också flera nyheter. 

I Daddas låda hittas till exempel 
boken ”Dadda hälsar på” som stor kar-
tongbok – perfekt att läsa tillsammans i 
grupp. Sången ”Tut hälsar på” är inspi-
rerad av boken och kan användas som 
en naturlig fortsättning på lässtunden. 
Under en ringlek till sången kan bilen  
Tut konkret åka runt och hälsa på 

Babblarnas fingerdockor, som också in-
går i lådan. 

Dadda som handdocka kan också 
vara med under bokläsningen eller föl-
ja med barnen på upptäcktsfärd både 
inom- och utomhus. 

Ett par andra nyheter i varje låda är: 
Lottospelet som kan användas för att 
fortsätta arbetet med temat och den 
stora Språkleksboken med inspirerande 
uppslag att prata om och språkleka med. 
Språkleksböckerna innehåller exempel-
vis pratscener där Babblarna gör olika 
saker kopplade till temat, ordförråds-
uppslag, bildberättelser, spelplaner samt 
text och noter till sången.

Handledningen som följer med är 
lättläst och tydlig samt ger tips på hur 
materialen kan användas var och ett 
för sig, men också kombineras på olika 
sätt. Allt för att det ska bli så enkelt och 
roligt som möjligt att stötta barnen att 
utveckla sitt språk.

Utöver att utveckla ordförråd och för-
ståelse kring temat i varje låda kan 
språkleken och strukturerade övningar 
med Babblarna också stimulera barnen 
att: 
• Lära sig urskilja och imitera olika 

språkljud
• Utveckla språkmelodin (Prosodi) 
• Utveckla förmågan att använda 

språket (Pragmatik) 
Språkleksböckerna innehåller många  
roliga uppslag med pratscener, bild-
berättelser, ordlekar, spelplaner och 
noter till lådans sång.
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MeraLådan, fortsätt med Babblarna |  
1 415:-/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 | 2 477:-/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 | 1 580:-/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 |  
1 006:-/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 

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 

Första orden-lådan | 2 623:-/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 | 2 029:-/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 | 2 664:-/set
Lek och spela samtidigt som du tränar uttal! Stora ljud-lådan innehåller material för att arbeta med alla svenskans 
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 | 2 158:-/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 

Daddas Temalåda - Närmiljö och natur | 1 595:-/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 | 1 595:-/set
En 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 | 1 595:-/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 

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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Babblarna mjukis Klonk |  
303:-/st
Babblarnas bästa vän roboten Klonk som mjukis.  
25 cm hög, kan sitta. Maskintvätt 40°. Från 0 år. 
Artikelnummer 12371 

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

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

Babblarna Faffa mjukis |  
184:-/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 |  
1 129:-/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 |  
918:-/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 | 
697:-/set
7 st Babblarna minimjukisar, redo för språklek! 10–15 
cm. Maskintvätt 40°. Från 0 år.
Artikelnummer 12370 

Babblarna paket med minimjukisar GS | 
815:-/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 | 345:-/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 | 345:-/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 | 362:-/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 | 362:-/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 Flanosaga | 255:-/st
Följ med på överraskningsfest hos Babblarna! Flanosaga med stora och tydliga bilder på tålig flanellografkartong, 
2 st A3-ark. Sagotext med teckenstöd/TAKK medföljer.   
Artikelnummer 55176 

Babblarna hus och figurer | 1 980:-/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 bok Natti 
Natti Babblarna |  
174:-/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 godnattleksak | 297:-/st
En godnattleksak som också fungerar som fodral till 
boken ”Natti natti Babblarna” eller Babblarnas andra 
böcker. När figurerna är uppvikta är de vakna, vik ner 
dem under täcket så sover de. Godnatt allihop! 
Artikelnummer 116629 

Babblarna magnettavla | 295:-/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 plocklåda av trä | 465:-/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 | 395:-/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 |  
190:-/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 | 
279:-/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 |  
339:-/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 |  
329:-/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 

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 XL-bok I Babbas byrå | 227:-/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 | 
147:-/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! | 188:-/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? | 188:-/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 | 162:-/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 | 
174:-/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 | 
174:-/st
34 sidor. Mått: 20x20 cm.
Artikelnummer 50061-215 

Babblarna XL-bok 
Dadda hälsar på | 
227:-/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 | 
174:-/st
34 sidor. Mått: 20x20 cm.
Artikelnummer 50049-215 

Babblarna XL-bok  
Bobbos väska | 
227:-/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 | 
174:-/st
34 sidor. Mått: 20x20 cm.
Artikelnummer 50052-215 

Babblarna XL-bok 
Babblarnas hus | 
227:-/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? |  
174-/st
34 sidor. Mått: 20x20 cm.
Artikelnummer 50050-215

Babblarna XL-bok  
Var är Babbas saker? | 
227:-/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 |  
174:-/st
34 sidor. Mått: 20x20 cm.
Artikelnummer 50058 

Babblarna XL-bok  
Fingerresan |  
227:-/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 formpussel, 6 figurer |  
211:-/st
Formpussel med Babblarna som tjocka härliga 
pusselbitar. 6 bitar, 1–3 år, 30x21 cm. 
Artikelnummer 16767 

Babblarna tittutpussel |  
211:-/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 |  
211:-/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 |  
211:-/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 |  
211:-/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 |  
107:-/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 |  
205:-/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 | 
205:-/st
Bygg upp ordförrådet, sortera och kategorisera 
med Dadda. Innehåller 6 dubbelsidiga lottoplattor  
med 24 kort. 
Artikelnummer 122829 

Babblarna Kan-du-göra-spelet | 251:-/st
Ett spel för de allra minsta spelarna som går att spela  
på olika nivåer. Härma djur, spela instrument, gör 
tecken, peka på färger och sjung sånger. 39 delar.  
För 2-4 spelare från 2 år. 
Artikelnummer 16779 

Babblarna memo | 211:-/st
Memo med fina bilder ur Babblarnas värld, 72 kort som 
bildar 36 par. Från 2 år. 
Artikelnummer 16766 

Babblarna domino | 211:-/st
Ett roligt och lärorikt igenkänningsspel med Babblarna. 
28 delar. För 2-4 spelare. Från 3 år. 
Artikelnummer 16769 

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

Babblarna träpussel ord | 251:-/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 | 191:-/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 Stompalång,  
bok & pappfigurer | 182:-/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. 48 sidor. Mått: 
20x20 cm.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 inför för att 
göra en egen Stompalång. 48 sidor. Mått: 20x20 cm. 
Artikelnummer 114448 

Babblarnas Temalådor
Fulla med språklek kopplad till läroplanens 
olika ämnesområden. Först ut att få egna 
lådor är Dadda, Babba och Bobbo.
Läs mer på sidan 8-9 och 11.

Prata &
Berätta

Motorik &
Kroppen

Närmiljö
& Natur

NYHET! 
Speciellt 

framtagna för
förskolan!

Några av Babblarnas böcker finns tryckta i två olika versioner.
Standardversionen som har funnits i sedan länge och en ny mer hållbar 
version av kartong och i större format – perfekta att läsa i grupp.



16  Logga in för att se avtalsrabatterade priser - www.lekolar.se/hatten   Logga in för att se avtalsrabatterade priser - www.lekolar.se/hatten  17   

Lotto Ajja & Bajja | 135:-/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 | 142:-/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 | 142:-/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 | 148:-/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 | 142:-/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 | 142:-/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 | 142:-/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 | 142:-/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 | 195:-/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 | 195:-/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 | 
53:-/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 | 53:-/fp
Etiketter med tecken att klistra in i boken ”Ajja & Bajja 
ska sova” (artikelnummer 113669). 
Artikelnummer 113670 

Teckenremsor till boken Ajja & Bajja  
i parken | 53:-/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 

Sickan och skattkartan, paket med bok 
och kortspel | 211:-/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 | 211:-/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 | 220:-/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 | 211:-/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 | 175:-/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 | 175:-/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 | 220:-/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 

Snicksnacksnokens rim & ramsor, paket | 697:-/set
Ett prisvärt paket med ramsböckerna ”Tamtarams” och ”Tungvrickare” och två tillhörande rim-spel.
Artikelnummer 114438 

Bok - Tamtarams | 175:-/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 | 175:-/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 | 247:-/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 | 103:-/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 

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.

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
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Olle & Mia, Små Rim & Ramsor |  
234:-/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! | 142:-/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 |  
306:-/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 | 142:-/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 | 142:-/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 | 142:-/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 | 1 058:-/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 

KänsloMemo, Olle & Mia | 103:-/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 | 170:-/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 | 170:-/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 | 1 106:-/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 

Sång & Hopp, CD | 129:-/st
Klassiska barnvisor blandat med nyskrivna låtar. Härligt 
och medryckande! 
Artikelnummer 113387 

Ajja & Bajja, sångbok med noter |  
269:-/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 | 129:-/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 |  
269:-/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 | 
 139:-/st
Ett album med Ajja&Bajjas härliga låtar - som passar 
under hela dagen! 
Artikelnummer 113652 

EbbaMemo | 167:-/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 | 142:-/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 | 142:-/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 | 142:-/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 | 142:-/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 

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!

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...

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

Ebba dansar.indd 15
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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
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Hittad. Det är Olle.
Bok 3 - Kurragömma.indd   17

2013-05-28   09:04:34
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Teckenkort, 400 st | 470:-/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 | 199:-/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 | 727:-/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 | 
494:-/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 | 82:-/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 |  
282:-/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 

Stora idagboken, helår | 1 295:-/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 |  
324:-/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 |  
647:-/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 2021 | 150:-/st
Artikelnummer 116347 

Höstterminen 2021 | 150:-/fp
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. 

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! 

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

som stöd för det egna berättandet. 

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

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

TECKEN!

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 | 3 080:-/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 

Ordfigurer, Babblarna i 
konsonantdalen | 298:-/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 | 76:-/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 | 397:-/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 |  
319:-/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 | 298:-/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 | 180:-/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 | 180:-/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 

Ordlotto i låda | 344:-/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 

Babblarnas SpråkPussel, paket |  
312:-/set
Utveckla språket genom att språkpussla med 
Babblarna! Påsen 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 |  
2 298:-/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 

Utbyggd grammatik, två böcker |  
458:-/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 

Kulisser och pappersdockor | 247:-/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 | 934:-/set
Ett fullmatat paket för ljudträning - såväl enkel som 
svårare. Innehåller fonemkorten, stavelsekorten och 
ordlottot samt handledning. 
Artikelnummer 114433 

Stavelsekort med handledning |  
269:-/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 

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 50059 

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 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!

SSprakprak
pussepusse

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



    
Läsa och läsa

 Ig
en och igen

och ibland en gång till...
    

      
  så mycket jag vill!

När vi läser bygger vi ordförråd och språk.
När vi läser har vi mysigt och roligt - tillsammans. 

När vi läser lär vi oss om livet och oss själva.
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