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Guldhatten delas ut för språkutvecklande arbete  
Guldhatten är Hatten Förlags årliga utmärkelse för en person eller grupp som 
gjort något extra bra för att främja barns språkutveckling. I år går utmärkelsen 
till tre bibliotekarier.  
 

Varje år vill Hatten Förlag uppmärksamma en eller flera personer som gjort något 
extra bra för att främja och utveckla barns språkutveckling. I år går priset till Erika 
Lundvall, Elina Garp och Anna Fahlbeck, tre bibliotekarier som på varsitt sätt 
bidragit till barns språkutveckling.  
 



–Juryns arbete är alltid svårt då det finns så många som gör ett fantastiskt arbete för 
att främja barns språkutveckling på olika sätt. Men i år föll valet på tre bibliotekarier. 
Anna, bibliotekarie vid Linköpings stadsbibliotek, samt Erika och Elina vid Västerås 
stadsbibliotek, säger Anneli Tisell, vd för Hatten Förlag.  
 

Erika och Elina har startat projektet Babybabbel för att nå ut till småbarnsföräldrar 
med information om språkutveckling och hur man kan läsa på olika sätt för de allra 
minsta barnen. 
 

–Det känns spännande och roligt! Barns språkutveckling är en angelägen och viktig 
fråga för oss alla, och den här utmärkelsen ger oss pepp att fortsätta utveckla vårt 
arbete med språkutvecklande aktiviteter, säger Erika Lundvall från Västerås 
stadsbibliotek.  
 

Anna, som har ansvar för tillgänglighet, har skapat Sveriges finaste Äppelhylla – en 
hylla som står för inkludering och där alla ska kunna hitta något för dem oavsett 
om de läser med ögon, öron eller fingertopparna. Hon har också sett till att extra 
språkutvecklande barnböcker och material lyfts fram som Språkpiller och 
organiserat inspirationsdagar för både pedagoger och familjer.  
 

Utmärkelsen kommer delas ut under fredagen på Bokmässan i Göteborg i Hatten 
Förlags monter, A02:26 kl.12.00-13.00.   
 

Presskontakt: Anneli Tisell, anneli@hattenforlag.se 
För mer information om Guldhatten och längre intervjuer, gå in på 
www.hattenforlag.se 
 

Hatten Förlag arbetar för att göra språkutvecklingen för små barn rolig och inkluderande. 
Förlaget ger främst ut språkutvecklande barnböcker, spel, leksaker och material med 
tecken, men även facklitteratur på temat tecken- och språkträning. Hatten Förlag står 
bakom konceptet Babblarna, Sveriges mest populära figurer för små barn 1–5 år. 
Babblarna används i den pedagogiska verksamheten i flera förskolor. Bland övriga titlar 
hos Hatten Förlag finns bland andra Ajja & Bajja och Snicksnacksnoken. Förlaget 
grundades 2002 av grafiska formgivaren Anneli Tisell och har idag tio anställda med säte i 
Danderyd, Stockholm. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 


