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Sæt ordet i spil og ord på følelserne
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Temarygsæk

Sprogrygsæk

Rygsækkene er udviklet i et tværfagligt samarbejde mellem: 
Sprogkonsulent, inklusionspædagog og SorgPilot, logopæder, naturvejledere og 
børnebibliotekarer
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Temarygsæk

Rygsæk på rejse – hvorfor?

Rigtig mange børn har allerede haft glæde af 
vores Sprog- og Temarygsække.
Vi har derfor udviklet nye rygsække om 
emner, der kan være med til at sætte ord på 
tanker og følelser.
I alle rygsække finder du udvalgte bøger og 
udvalgt legetøj, som spiller sammen og kan 
udfordre ord, tanker og følelser. 

Kvalitet i udarbejdelsen er vores nøgleord, og 
indholdet kan bidrage til at hjælpe dit barn på 
vej med at sætte ord på livet.            

Sprogrygsække - sæt ordet i spil
Uden sprog ville verden være helt anderledes. 
Heldigvis giver vi barnet et sprog, så det kan 
fortælle, hvem det er og kan skabe relationer 
til andre mennesker.  
Verden er fuld af ord og begreber, som barnet 
skal lære. 
Fortællelyst, fantasi og fortælleglæde skal 
vækkes i de tidlige år. 
I Sprogrygsækkene finder du bøger og legetøj, 
som kan styrke barnets sprog.

Temarygsække - sæt ord på følelserne 
Noget kan være rigtig sørgeligt, og man kan 
være så ked af det, at man får ondt i maven. 
Sådan kan barnet føle, når livet bliver svært. 
Heldigvis er der også meget, der er dejligt, og 
så er det ligesom, man får sommerfugle i 
maven. Det er vigtigt for barnet at sætte ord 
på livet. I Temarygsækkene finder du bøger 
og legetøj, som kan hjælpe på vej til at forstå 
hvorfor.  

Hvem 
Rygsækkene er tænkt til børn i alderen 3-6 år, 
men også større børn kan have glæde af leg 
med ord og den gode samtale på en ny måde. 
I begge typer rygsække finder du en vej-
ledning, som du kan bruge til inspiration.  

Sådan låner du 
Rygsækken låner og afleverer du til  
personalet i bibliotekets betjente åbningstid.
Lånetiden er en måned, og du låner på per-
sonligt lånerkort. 
Daginstitutioner må gerne låne, men også her 
på personligt lånerkort.

Pas godt på den 
Rygsækkens indhold er udvalgt med omhu. 
Vær derfor omhyggelig, når du låner den.  

Snak med os 
Du kan være med til at forbedre vores  
rygsække ved at tage en snak med os. 
I fællesskab skaber vi det bedste for  
vores børn.

God fornøjelse!
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Stjernestunder 
Når du læser og leger med dit barn, 
stimuleres sprogudviklingen. Når I taler om 
det, I læser og om det barnet er interesseret i, 
styrkes barnets evne til at forstå sprog og til 
selv at bruge sproget. 
I kan tale sammen om bogens handling, og du 
kan stille spørgsmål til billeder og tekst. 
Barnets naturlige nysgerrighed udfordres, og 
det lærer at reflektere over handlingen. 
Desuden kan en historie give svar på de små 
og store spørgsmål, der naturligt opstår på  
forskellige alderstrin. 

Barnet elsker gentagelser
Fortæl gerne de samme historier om og om 
igen. Jo mere fortrolige I bliver med 
fortællingen, jo lettere bliver det for barnet 
selv at fortælle, og I vil kunne bygge videre på 
handlingen.

Hvad indeholder rygsækkene?
Rygsækkene lægger op til aktiviteter med 
forslag til sange, rim, remser og lege, der 
omhandler samme emne som bøgerne.  
Bøger og materialer i rygsækkene egner sig 
godt til både forberedelse og efterfølgende 
samtale.  
Nogle af rygsækkene er specielt udarbejdet 
med henblik på at tage ud i naturen.
De indeholder kort over særligt tilgængelige 
naturområder og udstyr til små og store 
aktiviteter på og i jorden, i vandet og i luften.  
Sprog udvikles gennem oplevelser. Derfor er 
disse rygsække særdeles effektive, når barnet 
skal lære nye begreber fra naturens 
forunderlige verden. 

Giv barnet en god bagage med i 
rygsækken 
Vi tilegner os viden gennem hele livet.  
I hjemmet, i børnehaven, i skolen.
Børnehave og skole arbejder ud fra lære- 
planstemaer. Bruger du bibliotekets sprog- 
rygsække, vil du være med til at støtte 
børnehavens arbejde med henblik på en god 
skolestart. 
Jo tidligere du begynder at læse med dit barn, 
jo mere motiveret bliver det til selv at begynde 
at læse og dermed tilegne sig viden - både i 
skolen og gennem resten af livet.

Sprogrygsække 
Sæt ordet i spil
Til forældre, bedsteforældre - og alle børn! 

4   SPROGRYGSÆK SPROGRYGSÆKKE
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Må man være glad, når man er ked  
af det?
I ethvert barns naturlige udvikling er der 
oplevelser og hændelser, der giver 
følelsesmæssige tab. Det kan f.eks. være i 
forbindelse med dødsfald, skilsmisse, 
sygdom, mobning eller ved at miste et 
kæledyr.  
Det er et livsvilkår. Det afgørende er, hvordan 
barnet får erfaringer med disse oplevelser, da 
det har betydning for, hvordan det fremover 
skaber relationer i livet.

Barnet har brug for at sætte ord på.  
Med tavshed forhindres det i at få hjælp til at 
mestre den sorg, som det oplever lige så 
stærkt som den voksne. 

Den voksnes ansvar
Temarygsækken er tænkt som en hjælp til 
samtalen om de emner, der kan være svære 
at tale om, men som er vigtige at få sat ord på.   

Når disse situationer opstår, har du som 
voksen et ansvar for at lytte til barnet, besvare 
spørgsmål og i det hele taget imødekomme 
og forstå barnet i det følelsesmæssige virvar, 
det befinder sig i.

Den gode samtale
Temarygsækkene indeholder bøger og 
legetøj, der kan bruges som udgangspunkt 
for den gode samtale. Når I sammen læser 
bøger, der omhandler den aktuelle oplevelse, 
giver det barnet mulighed for at identificere 
sig med personerne i bogen og bearbejde de 
stærke følelser, der knytter sig til oplevelsen. 
I legen kan barnet sammen med dig fortælle 
sin egen historie og lege videre.         

hvorfor?

RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE

Temarygsække
Sæt ord på følelserne 
Til forældre, bedsteforældre - og alle børn!
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Mobning 1
Mobning 2
Skilsmisse 1
Skilsmisse 2
Sorg og glæde
Vi skal flytte

Sprogrygsæk

Seks af Sprogrygsækkene 
har fokus på naturen  

Blomster
Fugle
Krible-krable 
Skovens dyr
Stranden
Sø og vandhul

Læs om Temarygsækkene 
på side 18-22

Læs om Sprogrygsækkene 
på de næste sider
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Biler
Kan du lide at lege med biler? Du vil måske gerne 
køre racerbil eller styre en gravko? Så prøv at 
kigge i rygsækken, hvor du også kan høre historier 
med drøn på.

Bondegården
Ved du, hvor mælken kommer fra? Tag med en tur 
på bondegården. Her møder du koen, grisen og 
hønsene, der lægger æg. Og alle de andre dyr.

Dinosaurer
Fantastiske dinosaurer fra de kæmpestore til de 
bittesmå, fra de blodtørstige til de planteædende.

Læs mere på 
rudersdalbibliotekerne.dk/rygsaekke

SPROGRYGSÆKKE
Sprogrygsæk

Sprogrygsæk

Sprogrygsæk
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Filosofi
Her kan du finde fortællinger om alting og 
ingenting og tanker om livets store og små 
spørgsmål og en masse ind imellem.

Familien
Leger du af og til far, mor og børn? Lær familien i 
rygsækken at kende. 
De hygger sig og laver mad, og måske er der en 
baby. Du kan prøve at være mor eller far?

Rygsækken låner og afleverer du til  
personalet i bibliotekets betjente 
åbningstid.

Læs mere på 
rudersdalbibliotekerne.dk/rygsaekke

SPROGRYGSÆKKESPROGRYGSÆKKE  SPROGRYGSÆKKE   9

RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE

Sprogrygsæk

Følelser 1
Hvordan er det at være glad, at være ked af det,  
at være forelsket, at være sur? 
Prøv om du kan finde ud af det sammen med 
grisen Leopold, der prøver det hele.

Sprogrygsæk

Rygsækken låner og afleverer du til  
personalet i bibliotekets betjente 
åbningstid.
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Følelser 2
Somme tider kan man blive både sur og vred og 
ked af det og bange og træt af det hele. Men hvad 
kan man gøre ved det? Se hvad der sker for 
Monster og alle de andre.

Gys
Kan du lide at lege med edderkopper, slanger og 
kranier? Er du til hyggelig uhygge? Så skal du 
låne denne rygsæk. Hvis du tør!

Hvad vil du være? 
Kan du lide at lege, at du er gartner eller dyrlæge 
eller noget helt andet? Her i rygsækken kan du 
finde bøger med mange job, og du kan se, hvad de 
voksne laver, når de er på arbejde. 

10   FIND EN SPROGRYGSÆK

Læs mere på 
rudersdalbibliotekerne.dk/rygsaekke

SPROGRYGSÆKKE
Sprogrygsæk

Sprogrygsæk
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Musik
Noget musik gør dig trist. Andet musik gør dig i 
godt humør og giver dig lyst til at danse. Og noget 
musik larmer bare. Hvad er din yndlingsmusik? 
Og hvordan laver vi musik? Vi hører om lyde, 
rytmer, jazz og opera. 

Kæledyr
Vil du gerne have et kæledyr? Og hvad skulle det 
være for et? I rygsækken er der bøger om mange 
forskellige dyr og lidt om, hvad man skal tænke 
på, før man køber dem.

Læs mere på 
rudersdalbibliotekerne.dk/rygsaekke
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RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE

Sprogrygsæk

Kender du?
Kender du Pippi, Vitello og alle de andre? Man kan 
aldrig vide, hvad de finder på.  
Måske er du også en spilopmager?

Rygsækken låner og afleverer du til  
personalet i bibliotekets betjente 
åbningstid.
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Sundhed
Sund mad og at komme ud og røre sig og lege er 
vigtigt, når du vil være sund. Hvad skal du spise? 
Hvordan ser der ud inde i kroppen?  
Hvad gør man, hvis man bliver syg?

Transport 
Synes du, at transport er spændende - både til 
lands, til vands og i luften?  
Så er dette rygsækken for dig.

12   FIND EN SPROGRYGSÆK

Læs mere på 
rudersdalbibliotekerne.dk/rygsaekke

SPROGRYGSÆKKE

Prinsesser
Hvem vil ikke gerne være prinsesse for en dag? 
Med diadem, fjerboa og prinsessekjole! Her er 
inspiration til lyserøde drømmelege og en god 
snak.

Sprogrygsæk

Sprogrygsæk
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Læs mere på 
rudersdalbibliotekerne.dk/rygsaekke
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RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE

Vi er forskellige
Vi er mange mennesker på jorden, men vi er ikke 
ens. Hver af os er helt speciel. Derfor er det så 
spændende at lære hinanden at kende. 

Sprogrygsæk

Universet
Hvor langt er der op til en stjerne? Kan du nå den? 
Husker du at ønske, hvis du ser et stjerneskud? 
Måske kan du bage en stjernekage.

Sprogrygsæk

Ud i det blå
Tag rygsækken på ud i det blå. Gå ad kendte og 
ukendte stier med kikkert og lup. 
Find et sted, der er rart at være og se,  
hvad der sker.

Sprogrygsæk

Rygsækken låner og afleverer du til  
personalet i bibliotekets betjente 
åbningstid.
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Årstiderne
Kan du lide at gå på opdagelse i naturen, og 
synes du, det er spændende med alle de for-
skellige ting, man kan se og gøre om foråret, 
sommeren, efteråret og vinteren? Her kan du se 
og læse om, hvad Bruno oplever og få ideer til, 
hvad du selv kan lave.

14   FIND EN SPROGRYGSÆK

Læs mere på 
rudersdalbibliotekerne.dk/rygsaekke

SPROGRYGSÆKKE

Værktøj
Er du mere til det praktiske, kan du lege og bygge 
og få en snak om værktøjet, og hvordan det  
kan bruges. 

Sprogrygsæk

Sprogrygsæk

Rygsækken låner og afleverer du til  
personalet i bibliotekets betjente 
åbningstid.
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RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE

DER ER NYE 
RYGSÆKKE PÅ VEJ ...

English for fun  
Play and learn  

Sing and learn?
Sprogrygsække med lette bøger på 

engelsk, rim og remser, sange,  
spil og legetøj. 

Gode at have med på den første  
vandring i et nyt sprogs verden.  

Spørg bibliotekaren.

Kender du Cykelmyggens 
cykellegeplads?

Her kan du lege dig gennem  
Cykelmyggen Egons oplevelser.

Cykelmyggens rygsæk er med til at gøre det  
endnu mere skægt at køre på cykel. 

I den finder du bøgerne om Egon, inspiration til 
aktiviteter og sjovt udstyr, der gør cykling til 

en leg – også hjemme hos dig selv. 
Spørg bibliotekaren.
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NATUR
Blomster   
Har du nogen gange fået øje på en smuk blomst 
og tænkt over, hvad den hedder? Somme tider 
sidder der en sommerfugl på blomsten.  
Hvad mon den laver der?

Fugle
Kan du få øje på fuglene i toppen af træet? Prøv at 
se i kikkerten og find ud af, hvilke farver fuglene 
har. Du kan også prøve at fløjte som en fugl. 

Krible-krable 
Er du nysgerrig efter at vide noget om de små dyr 
i skoven, så tag rygsækken med på tur og gå på 
jagt efter larver og edderkopper.

16   FIND EN SPROGRYGSÆK SPROGRYGSÆKKE
Sprogrygsæk

Læs mere på 
rudersdalbibliotekerne.dk/rygsaekke
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NATUR
Skovens dyr
Har du prøvet at følge dyrenes spor i skoven?  
Tag luppen med og se, om du kan finde spor i 
skovbunden efter ræv, pindsvin eller andre dyr.

Stranden
Se ud over havet, lyt til bølgerne. Hvad mon der 
skyller op på stranden? Måske finder du spæn-
dende sten og muslingeskaller.

Sø og vandhul
Ved du, hvordan frøen så ud, da den var lille?  
Den begyndte som et æg og blev til en haletudse. 
Du kan finde den og andre dyr i vandhullet og 
kigge på dem i vandluppen.

SPROGRYGSÆKKESPROGRYGSÆKKE SPROGRYGSÆKKE   17

RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE

Rygsækken låner og afleverer du til  
personalet i bibliotekets betjente 
åbningstid.
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Bedste kan ikke huske
Når man bliver gammel, kan det blive svært at 
huske. Måske har du allerede en bedstemor eller 
bedstefar, som glemmer meget? Men derfor 
holder du jo alligevel af din bedstemor og 
bedstefar og er måske god til at hjælpe.

Autisme
Bruger du meget tid på at tænke over, hvorfor 
andre gør, som de gør? Og siger noget, du ikke 
helt forstår? Nogle børn er autister. De er dygtige 
til mange ting, men har tit svært ved at lege med 
og forstå andre børn. Kender du én, der har det 
sådan?

18   FIND EN TEMARYGSÆK

Læs mere på 
rudersdalbibliotekerne.dk/rygsaekke

TEMARYGSÆKKE

ADHD
Nogle børn kan være voldsomme og meget aktive, 
og de har svært ved at styre deres handlinger. 
Kender du det selv, eller kender du én, der har 
det sådan? Det kan være godt at læse om andre, 
der har det lige som en selv.

Temarygsæk
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RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE

Døden og bedsteforældre
Når man bliver gammel, dør man. Måske er din 
bedstemor eller bedstefar død. 
Og I er kede af det. Hvad sker der efter døden? 
Kan du huske alle de rare ting, I lavede sammen?

Døden og dyr
Har du prøvet at miste et dyr? Så ved du, hvor ked 
af det, man bliver. Men det hjælper, når man 
sørger sammen og snakker om det.

Døden og forældre
Det er svært at miste sin mor eller far.  
Man savner og er ked af det. Måske føler du dig 
alene?  
Så er det godt at snakke med nogen om det.

Temarygsæk

Temarygsæk

Temarygsæk

Rygsækken låner og afleverer du til  
personalet i bibliotekets betjente 
åbningstid.



20

Mobning 2
Det er ikke rart at blive holdt udenfor og blive 
mobbet, og her kan du læse om børn, som prøver 
lige netop det – og om hvordan de tackler det.

Mobning 1
Har du prøvet at blive drillet? Eller måtte du ikke 
være med, når de andre legede? 
Så bliver du ked af det. Nogen gange bliver man 
alligevel gode venner. 

20   FIND EN TEMARYGSÆK

Læs mere på 
rudersdalbibliotekerne.dk/rygsaekke

TEMARYGSÆKKE

Temarygsæk

Hospital
Har du prøvet at være på hospitalet?  
Nogen gange skal du bare undersøges, og andre 
gange skal du måske indlægges. Så er det godt 
at vide noget om, hvad der skal ske.

Temarygsæk

Temarygsæk
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Skilsmisse 1
Hvordan er det, når far og mor ikke længere bor 
sammen, og du pludselig får to hjem? Måske får 
du nye søskende og skal lære dem at kende. 
Det er vigtigt at tale med hinanden om det. 

Skilsmisse 2 
Om at have en mor og en far, som ikke orker at 
være sammen, og om at finde ud af det alligevel. 
Kan man dele alt i to? Eller tale med en bille? 
Eller plante en hest? Eller skal der noget helt 
andet til?

Sorg og glæde
Noget kan være rigtig sørgeligt, og man kan være 
så ked af det, at man får ondt i maven. Heldigvis 
er der også meget, der er dejligt, og så er det 
ligesom, man får sommerfugle i maven.

Temarygsæk

Temarygsæk

Temarygsæk

Rygsækken låner og afleverer du til  
personalet i bibliotekets betjente 
åbningstid.
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Vi skal flytte
Har du prøvet at flytte? Det kan godt være lidt 
skræmmende med et nyt og fremmed sted, men 
det ender oftest med, at du igen bor godt og trygt 
og finder nye venner.

Temarygsæk

Vi er hele tiden opdaterede 
med forslag til læsning
... Spørg bibliotekaren
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TEMARYGSÆKKE
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24   SPROGRYGSÆK SPROGRYGSÆKKE

Sæt ordet  
i spil Temarygsæk

Sprogrygsæk

•  Læs bogen før dit barn
• Sluk mobil, iPad, tv og computer 
•  Find en hyggelig læsekrog
•  Tænk på lyset
•  Prøv at variere din stemme
•  Brug gerne kroppen
•  Hold pauser 
•  Lad barnet sætte ord på billederne
•  Snak om hvad der sker
•  Snak om det som barnet er interesseret i
•  Læs gerne bogen flere gange

Skab jeres helt egen unikke læsestund. 

Tips til den daglige hyggestund med barnet

hvorfor dit?  
og hvorfor dat?
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•  Børn har brug for nærværende og 
ansvarsfulde voksne, der tør tale om og 
kan rumme barnets følelser som vrede, 
sorg og savn. 

•  Det er vigtigt at kende til børns mest 
almindelige reaktioner.

•  De fysiske symptomer kan være: søvn-
problemer, ondt i maven og hovedpine.

•  De psykiske symptomer kan være: 
tristhed, savn, skyldfølelse, vrede, 
angst, indesluttethed eller opmærk-
somhedskrævende adfærd.

•  Det er vigtigt at være bevidst om, at der 
ikke er nogen reaktioner, der er mere 
rigtige end andre. Og at ikke alle rea-
gerer ens.

•  Lad barnet græde, når det græder, 
være glad når det er glad. Synge og 
danse når det har lyst til det. Børn går 
ind og ud af sorgen. Det er deres måde 
at beskytte sig på. 

•  Læs relevante børnebøger.  
Højtlæsning og samtale om handlingen 
giver barnet nogle redskaber til at 
sætte ord på følelserne.

•  Lyt til barnets leg, og vær opmærksom 
på, hvad barnet er optaget af.

•  Lad barnet tegne og fortælle om, hvad 
det tegner. Tal med barnet om teg-
ningen. Barnet kan også  ”skrive 
breve”.

•  Svar så ærligt som muligt på barnets 
spørgsmål. Vær ikke bange for selv at 
vise følelser. Dermed viser du barnet, at 
det er ok. Fortæl, hvem eller hvad der 
trøster dig.

•  Ved at sætte ord på følelserne giver vi 
børnene redskaber til at håndtere livet. 

Hvordan kan du hjælpe?
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Vil du vide mere:
Sprog 
Sprogkonsulent Benedikte Lylloff 
bll@rudersdal.dk

Tale- og sprogvanskeligheder
Leder for logopæderne Kikki Førsteliin Andersen
kika@rudersdal.dk

Sorgarbejde 
Inklusionspædagog og SorgPilot Birthe Leth Nielsen
blni@rudersdal.dk

Natur 
Naturvejleder Helle Lindahl Harthimmer
hhar@rudersdal.dk

Børnelitteratur
Børnebibliotekarerne ved Rudersdal Bibliotekerne
bibliotek@rudersdal.dk

Faglig koordinator og projektansvarlig 
Børnebibliotekskonsulent Kirsten Havelund
khav@rudersdal.dk
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Stationsvej 38
3460 Birkerød
Tlf.: 4611 5700
bibliotek@rudersdal.dk
www.rudbib.dk

Hovedbiblioteket i Birkerød
Stationsvej 38, 3460 Birkerød
Tlf.: 4611 5700
Mandag - torsdag: 10.00 - 19.00
Fredag: 10.00 - 18.00
Lørdag: 10.00 - 14.00
Søndag (1. oktober - 31. marts): 13.00 - 17.00

Holte Bibliotek 
Holte Midtpunkt 23, 2840 Holte
Tlf.: 4611 5800
Åbent alle ugens dage: 7.00 - 21.00
Betjening:
Mandag - fredag: 10.00-18.00
Lørdag: 10.00 - 14.00

Nærum Bibliotek
Biblioteksalléen 3, 2850 Nærum
Tlf.: 4611 5790
Åbent alle ugens dage: 7.00 - 21.00
Betjening:
Mandag: 10.00 - 12.00
Tirsdag - Onsdag: 12.00 - 16.00
Torsdag: 14.00 - 18.00
Fredag: 12.00 - 16.00
Lørdag: 10.00 - 13.00

Vedbæk Bibliotekscenter
Henriksholms Allé 2, 2950 Vedbæk
Tlf.: 4517 4040
Åbent alle ugens dage: 7.00 - 21.00
Betjening: 
Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 13.00 - 17.00
Onsdag - fredag: 13.00 - 16.00

Rudersdal
Bibliotekerne

Rudersdal
Bibliotekerne

Rudersdal
Bibliotekerne
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