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Dette er en børnefaglig bog, der fremstår som en
dobbeltbog. Bogen består af et eventyr. Når man vender
bogen på hovedet, er der facts omkring snegle.
Bogen bygger på viden om læseteorier med særlig vægt på The Hanen Centres ABC. Den har flere
formål. Dels skal børn lære noget om snegle og især noget om vinbjergsnegle. Og dels får de
eventyret om sneglen Herman fru Ditte, der bliver fanget og forsvinder fra sin dejlige vold og ender i
en sneglefarm, men til sidst kommer tilbage til sit udgangspunkt.
Når vi taler om sprog og sprogforståelse, taler nogle af os også om pragmatisk tilgang til sprog.
Bogen lægger op til, at man snakker om og forklarer nogle af de ord, der forekommer i teksten:
f.eks:
Forhindring
Vold
Krat
Tænke højt
Fuld fart
Forfærdet
Kølig
Stejl
Synke en klump o.s.v.
Det er så vigtigt, at vi bruger de tekster, vi læser op for børn til også at grave ned i sprogets mange
betydninger og give børn viden om, at ting kan siges på mange forskellige måder.
Jeg har læst bogen for en 3,6 årig, der syntes det var vildt fedt, at få viden om, hvor lange snegle kan
være og elskede snegleeventyret og de ord, hvor vokalerne blev trukket ud, for at illustrere, hvor
langsom sneglen er…
”ssssneglefarmen”. Der er et målebånd, så man kan snakke om de forskellige snegles længde. Det
morsomste var sumpvindsneglen, der kun var 2 mm.
Mange små børn kender måske skovsnegle og havesnegle. Det er også fint at lære om
vinbjergsneglenes føde og dens fjender. Og så er der aktiviteter med fokus på snegle, som børne

kan lege ude og inde. Jeg sætter pris på, at der ikke henvises til digitale medier. Dog kunne jeg
mangle, at man også foreslår leg med forstørrelsesglas. Det vil give stof til yderligere samtale.
Tegningerne i bogen illustrerer fint, hvad teksten handler om, så der er masser af samtalestof bare
ud fra billederne. Så er der også et par sneglesange. Nogle af tegningerne har ord ved siden af. Så
man kan lade børnene gættelæse: Hindbær, gulerod, salat, jordbær m.v.
Som audiologopæder er det vigtigt, at vi kan støtte forældre i deres valg af bøger og pege på, hvilke
kvaliteter en bog har og hvad der er fokus på.
Jeg synes, at ”Sneglebogen” har mange forskellige lag og indfaldsvinkler. Anbefal den til forældre,
børnehaver og brug den som logopæd.
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