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Småprat och bebisbabbel med Babblarna 
– premiär för ny webbplattform 

 
Nu lanserar Hatten Förlag småprat och bebisbabbel med Babblarna på 
webbplattformen Språkbyggarna. Här finns inspiration och tips om språkutveckling 
för de minsta barnen och deras föräldrar. Premiären sker i samband med att Coop 
lanserar en helt ny serie produkter med Babblarna.  
 
Hatten Förlag har sedan starten jobbat för barns språkutveckling. Via böcker, spel, film 
och musik har Hatten Förlag i snart 20 år bidragit och inspirerat till rolig språklek, inte 
minst genom Babblarna som gjort succé de senaste åren. Nu öppnar vi den första delen 
av Språkbyggarna, en webbplattform där vi samlar kunskap, inspiration och tips om 
språkutveckling.  
 
– I vardagens alla små stunder finns gott om tillfällen till utvecklande språklek! Kontakten 
och närheten som finns mellan barn och förälder på skötbordet, vid matning, vid nattning 
och vid lek är helt perfekt för språkutveckling. Vi vet att språk utvecklas bäst i samspel med 



andra och i vardagens stunder finns tillfället för det samspelet, säger Anneli Tisell, VD på 
Hatten Förlag och Babblarnas grundare.  
 
I samarbetet med Coop ser Hatten Förlag möjligheten att nå ut brett med budskapet  
om rolig och bra språkutveckling för både små och stora barn. På förpackningar  
och i skyltmaterial i Coops butiker finns en QR-kod som länkar till Språkbyggarna med 
inspirerande tips och idéer om hur kommunikation, samspel och språklek kan flytta in hos 
föräldrar och barn i alla små vardagsstunder.   
 
Läs mer på www.språkbyggarna.se/babbel 
Läs om Hatten Förlag på www.hattenforlag.se   
Träffa Babblarna på www.babblarna.se 
Läs mer om Babblarna&Vänner: www.babblarnaochvanner.se  
 
Siffror om Babblarna 
Det har hittills sålts fler än en halv miljon böcker med Babblarna på svenska 
Babblarnas Youtube-kanal har över 700 miljoner visningar  
Babblarnas låtar på Spotify har fler än 100 miljoner spelningar  
2018 fick Babblarna TV-priset Kristallen 
 
För mer information kontakta gärna: 
Lennart Blixt, Hatten Förlag, 070-639 27 35, lennart@hattened.com 
Katarina Lindberger, Hatten Förlag, 070-426 91 43, 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.  

 
  
 
 


