


ALLT FÖR DIG SOM VILL JOBBA MED BARNS SPRÅK!

ROLIG SPRÅKLEK MED OSS PÅ HATTEN! 

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.   
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VÄLKOMMEN TILL OSS  
PÅ HATTEN FÖRLAG

Nytt skolår och ny uppdaterad läro-
plan i förskolan – dags att fylla på 

med både kunskap och inspiration! 
Minst ett av tio barn har svårigheter i sin 
språkutveckling – det är därför vi på Hat-
ten Förlag finns. Vi vill ge bra möjlighe-
ter för att arbeta förebyggande och skapa 
inkludering i förskolans barngrupper.  
I snart tjugo år har vi gett ut böcker, 
spel, leksaker, film och musik för att 
göra det roligt och lätt att jobba med 
barns språkutveckling. Hos oss hittar 
du som förälder eller pedagog ett stort 
utbud som är både roligt och nyttigt. 
Eftersom de flesta föräldrar och pedago-
ger som letar efter bra material söker på  
nätet är det där du hittar oss. Detta blad 
är bara för att påminna om var vi finns, ge  
en snabböversikt över det vi har och ge 
några konkreta tips att tänka på. 
Det är mycket som händer på Hatten 
just nu och vi är både glada och stolta 
över att kunna erbjuda en sådan bredd 
som vi gör; allt från underhållande 
språklek till djupgående språkträning. 
Underhållning och utbildning i en ener- 
gigivande balans. 
Har du frågor och funderingar är du all-
tid välkommen att kontakta oss för råd 
och tips. Välkommen till ett inspirerande  
läsår fyllt av språkutveckling!

Alla barn behöver språkstimulans! Det finns mycket vi kan göra både hemma och i förskolan för att 
stötta barnens utveckling. Bra fungerande kommunikation ger självkänsla och ett fungerande språk 
leder till självständighet. På Hatten Förlag jobbar vi för att varenda liten prick ska ha ett språk!

Anneli Tisell, formgivare och författare 
startade Hatten 2002 
Elvira Ashby, logoped och författare  
på Hatten sedan 2012
Katarina Lindberger, redaktör  
på Hatten sedan 2006

ATT TÄNKA PÅ I BARNS 
SPRÅKUTVECKLING:

2. Alla ska med 
– iakttagare blir deltagare

4. Anpassa till barnet

6. Använd vardagens  
situationer

7. Skapa samspel och lek

8. Väck lusten att  
berätta (själv)

9. Var nöjd med det du
gör – men fortsätt framåt

1. Alla kan utvecklas

3. Vänta inte och se 
- börja direkt

5. Sätt mål  
– ligg steget före

tips! 

HATTENFORLAG.SE

En mycket efterlängtad nyhet: Babblarnas hus av trä med nya fina figuriner från Micki.  
art.nr MK002, MK003, MK015, MK016 obs! Husen passar också bra till de ”gamla” plastfigurerna.  

Börja med tecken- 
väskan 

Kom igång med tecken! 
Ett praktiskt och roligt 
paket med allt möjligt  
som gör teckenilärningen 
både effektiv och rolig.
www.hattenforlag.se  
usök: 944p

Babblarnas allra första böcker och plastfigu-
rerna har funnits sedan 2007 och är fortfa-
rande några av Hatten Förlags allra mesta 
favoriter!

Du vet väl att det finns många olika språkväskor 
och pedagogiska paket att välja på hos oss på 
Hatten!? Välkommen till www.hattenforlag.se

Favorit: Pärlplattor med Hamas jumbopärlor
art.nr HA747 och HA748

Hatten Online 
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Nyhet! Bjud till kalas med den allra finaste 
lekservisen av porslin och en tårta av trä från 
Micki. art.nr MK010 och MK011

Äntligen! Bakformar  
och Utklädningskläder 
från Micki.

NYA BÖCKER OCH LEKSAKER! 
hittar du på www.hattenforlag.se i butiken under NYHETER

Höstens nyheter i serien Snicksnack-
snoken är två underbara ABC- 
böcker! 
Följ med in i SpökABC där andar 
andas ”Aaaaa” och benrangel skräms 
”B-b-b”. Ett fiffigt sätt att hjälpa barn 
koppla bokstäver till bokstavsljuden, 
med ruskigt roliga illustrationer i ett 
rysligt spökslott. (art.nr sn44) 
Låter det för läskigt? 
Då passar ApABC bättre – där får 
vi hjälpa Ada att leta efter sin apa 
bland allt som låter i hennes hus. 
Varje uppslag är fullt av saker som 
börjar på bokstaven, och boken pas-
sar utmärkt både för att förbereda 
för läs- och skrivutvecklingen och för 
att träna uttal av kluriga språkljud. 
(art.nr sn43) 

Ajja&Bajja hos doktorn ”Aj aaj!” 
Ajja har ont i magen, och vi får följa 
med till doktorn. Där blir det spän-
nande och till slut lika busigt som 
vanligt. Höstens nya bok med Ajja 
& Bajja bjuder på ett vardagsäven-
tyr med mycket ljudhärmande ord, 
och som i alla Ajja&Bajja-böcker 
finns teckenillustrationer längst bak 
för den som vill teckna. Språkstimu-
lerande och roligt! (art.nr sn46) 

Hattens egen huslogoped har skri-
vit en inspirerande bok om barns 
språkutveckling Språkstimulera 
mera! (Studentlitteratur) Perfekt för 
dig som är förälder eller pedagog och 
som vi få inspiration och fakta för att 
komma igång med språkutvecklande 
lek och övningar. art.nr SL188

BabblarnaTittuuut

Anneli Tisell / Jennie Wiik Edman
Print: Cartotecnica Montebello, Sarego, Italy
©Hatten Education AB 2019,  Sweden  art.46        
isbn. 978-91-87465-76-5  www.babblarna.se
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Titta! Vem gömmer sig där? Tittuuuut!
Vem tror du kommer nu? Och hur låter alla saker?

I denna roliga och enkla bilderbok träffar du 
alla Babblarna. Kom och lek med oss!
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Tittuuut Babblarna! 
En underbar färgglad kartongbok för de 
allra minsta med bästa Babblarna. Lek 
tittut med era favoritfigurer och visa ti-
digt hur underbart roligt det kan vara 
med böcker. Var gömmer sig Diddi? 
Och Bobbo? När de kommer fram lå-
ter de förstås, och lockar till ljudlek och 
språkutveckling. (art.nr 46)

Har du hört det tråkiga? 
Hösten 2017 inleddes en tvist mellan oss 
på Hatten och en tidigare medarbetare 
i Babblarnas arbetslag. Tyvärr har det 
under året som gått spridits missvisande 
information i olika medier om detta. Vi 
vill gärna berätta om vår syn på saken. 
Välkommen till www.hattenforlag.se/
om-babblarnatvisten för att läsa mer.

© Hatten Förlag AB
info@hattenforlag.se
www.hattenforlag.se
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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



STÖTTA BARNS 
SPRÅKUTVECKLING!

  Innan orden kommer kan vi kommunicera hur mycket som helst! 
Var bara uppmärksam på barnets gester, blickar och ljud och svara på dem. Om 
vi vuxna använder tecken och gester när vi pratar är vi bra modeller för hur bar-
nen kan göra sig förstådda innan de har ord för allt.  
Alla sätt att kommunicera är bra!  

  Ordförrådet växer och barnen börjar sätta ihop ord till meningar. 
Om vi medvetet pratar om allt intressant i livet, och för in nya ord och begrepp, 
hjälper vi barnen att bygga sitt språk. Läs mycket böcker och locka barnen att 
berätta och sätta ord på sina tankar och känslor! 

  Att få till uttalet av alla språkljud kan ta lång tid.  
Locka barnen att härma och fylla i när ni spelar spel, leker och läser böcker.  
I vardagen kan man alltid upprepa det barnen sagt fast korrekt och lite utbyggt. 
Om barnet säger ”jaketen flygej” kan vi svara ”ja, rraketen flyger ut i rymden.”   
Passa på att rimma, ramsa och lyssna efter språkljud också, det bygger på den 
språkliga medvetenheten och lägger grunden för läs- och skrivutvecklingen. 

För mer tips och inspiration: 
www.hattenforlag.se 

Kroppsspråk, tecken och ljud

Ordförråd och meningar

Uttal och språklig medvetenhet


