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Hatten Förlag lanserar säker app  
för små barn  

Den vanligaste aktiviteten på nätet bland barn i Sverige är att titta på filmer, och som 
förälder kan det vara en utmaning att se till att barnen endast tar del av bra och 
säkert innehåll. Nu lanserar Hatten Förlag appen Babblarna&Vänner med ett innehåll 
helt anpassat för små barn.  
 
Babblarna&Vänner innehåller böcker, filmer, spel och musik med bland annat Babblarna, 
Ajja&Bajja och Pino med flera. Appen innehåller många funktioner som till exempel 
möjligheten att ladda ner barnens favoritinnehåll för att kunna titta på det även utan 
internetuppkoppling. Det finns möjlighet för föräldrar att själva läsa in böckerna med hjälp 
av en enkel inspelningsfunktion. I appen finns också många böcker inlästa med TAKK 
(tecken som stöd till tal). Babblarna&Vänner är utrustad med en inställning som kan 



begränsa skärmtiden och varje månad fylls appen på med nytt material som är speciellt 
anpassat för barn i förskoleålder.  
 
– I Babblarna och vänner har vi samlat ett roligt och riktigt bra innehåll med hög kvalitet. Vi 
vet ju att Babblarnas musikvideor är mycket populära på YouTube men där kan barn också 
råka klicka sig in på andra klipp som inte är så lämpliga. I Babblarna&Vänner har vi samlat 
vårt fina innehåll på en plats som är helt säker, säger Katarina Lindberger, redaktör på 
Hatten Förlag.  
 
Babblarna&Vänner är en app där föräldrar och barn kan titta, leka och läsa tillsammans, 
men den fungerar självklart också bra för barnen att använda själva. Att testa appen är 
kostnadsfritt den första månaden. Därefter kostar det 19 kronor per månad att ta del av allt 
det roliga och språklekande innehållet i appen. 
 
Babblarna&Vänner i korthet 

• Inga annonser 
• Innehållet fylls på med nytt material varje månad 
• Innehåll anpassat för små barn 
• Prova gratis en månad - därefter 19 kr/månad 
• Ingen bindningstid 
• Enkel inställning för begränsning av skärmtid 
• Ladda ner favoriterna och titta även utan internetuppkoppling 
• Spela in och spara din egen bokläsning 
• Filmade tecken till texterna i många av böckerna 
• Laddas ner i Appstore eller där appar finns. 

 
Läs mer om Babblarna&Vänner: https://babblarnaochvanner.se  
 
För mer information kontakta: 
Katarina Lindberger, presskontakt på Hatten Förlag, katarina@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.  

 
  
 
 


