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De oprindelige Lotte bøger er udgivet i 1960/ 70`erne. Hvem har ikke læst dem højt for deres børn
eller selv fået dem læst op. For mig er det en klassiker, der er udkommet i kæmpeoplag på i alt 14
forskellige sprog.
Det er ikke underligt, fordi hver bog tager et emne op, som små børn kender til fra deres nære
hverdag. Det er ikke alle bøger, der kan stå distancen med 50 år på bagen. Men det kan Lottebøgerne.
Denne særlige udgave af Lottebøgerne har en aflang form, fordi der på hver side er tegn, idet det
nuværende oplag er målrettet børn med særlige vanskeligheder, der har brug for tegn til tale / og
døve børn, der bruger tegnsprog.
Bøgerne er nøjagtig magen til de originale Lottebøger, men her trygt med tegn fra Tegn Clip Art.
Tegnene er hentet fra dansk tegnsprog. Der er op til 8 tegn på hver side. Der er udgivet 10 Lottebøger
med tegn.
Sproget er ligetil, men alligevel rent sætningsmæssigt bygget op, så der ikke kun er hovedsætninger.
Så selv om man læser bøgerne for små børn, så er der virkelig en sproglig indlæring, når man er en
lille lytter. Målgruppen nok er 2-4 år, men jeg mener sagtens, at man kan læse Lottebøgerne for yngre
børn og når vi taler om børn, der har brug for tegn til tale, så vil de også kunne bruges til ældre børn
med særlige vanskeligheder.
Tegningerne er et kapitel for sig selv. De er enkle, lidt naive, men på forunderlig vis understreger de
teksten forbilledligt. Det betyder, at når man læser bøgerne for børn på en vis alder, så lægger
tegningerne op til dialog, ja faktisk vil man kunne snakke ud fra tegningerne, når man når en vis alder,
selv hvis man ikke har fået teksten læst højt.
”Lotte hos tandlægen” er en informativ bog, som kan bruges før et tandlæge besøg, dog er det jo ikke
sikkert, at barnet skal have boret i tænderne, så her må man lige tænke sig om.
”Lottes værksted ”er jo igen en hverdagshistorie, hvor der bruges en masse relevante begreber: lim,
nål, tråd, hammer, søm, dukkevogn, hæfteplaster, salve, og så ender historien lykkeligt.
Jeg har svært ved at få hænderne ned over de 10 Lottebøger med tegn. Kunne man forestille sig
videoklip med tegnene? Nogle forældre får kun få tegn til talekurser og kan have brug for gentagelser
og støtte for at huske tegnene. Det må være enkelt at lave sådanne video klip.
En stor tak til Bokförlaget Natur og Kultur og Forlaget Carlsen og Materialecentret for at gøre det
muligt for forældre til børn med særlige vanskeligheder / døvhed, at kunne læse børneklassikere op
for deres børn. Det handler bare om at komme igen.
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