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VEJLE BIBLIOTEKERNES SPROGKUFFERTER 

I det følgende præsenteres Vejle Bibliotekernes sprogkufferter. Kufferterne er fordelt på aldersgrupperne 0-3 år og 
3-6 år.  Sprogkufferter målrettet 0-3 år kan dog også være brugbare for større børn med sproglige vanskeligheder. 
Sprogkufferterne kan lånes af både borgere og institutioner, der ønsker at arbejde med dialogisk læsning eller 
tematisk med forskellige emner.
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BABYS FØRSTE SPROGKUFFERT
Sprogkuffert til sprogstimulering og dialogisk læsning af ”Kaj læser bog” og ”Kajs 
bog om vand” af Mats Letén. Begge bøger er hyggelige, genkendelige historier for 
det lille barn.

Indhold i kufferten:
Bøgerne ”Kaj læser bog” og ”Kajs bog om vand”, 2 bamser (Kaj og dukke Lise), 
1 edderkop (hånddukke), 1 badeand, 1 badebog og 1 folder med introduktion 
til dialogisk læsning samt ideer til aktiviteter (fx bevægelseslege, sange og 
fokusord).

Alder: 0-2 år og større børn med sproglige vanskeligheder.
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DE TRE SMÅ GRISE OG ULVEN
Sprogkuffert til dialogisk læsning af eventyret om de tre små grise og ulven.

Indhold i kufferten:
Bog med eventyret om de tre små grise og ulven, grisene og ulven som plastikfigurer, fingerdukker, spillet 
”Woolfy” (kan spilles fra ca. 5 år) samt 1 vejledning med introduktion til dialogisk læsning og aktivitetsforslag.

Alder: Ca. 2-5 år.

HONNINGKAGEMANDEN
Sprogkuffert til dialogisk læsning af eventyret om Honningkagemanden.

Indhold i kufferten:
Folder med historien i 2 versioner (1-3 år og 3-6 år), fingerdukker, spil, 1 honningkagemand, 1 kageform, 1 
opskrift, 1 sang, maleark, ordkort og 1 vejledning.

Alder: 1-6 år.

JEPPES BALJE
Sprogkuffert til dialogisk læsning af ”Jeppes balje” af Barbro Lindgren og Eva Eriksson. En hyggelig historie om 
Jeppe, der bader og vil have bl.a. legetøj og sin modvillige hund med op i baljen.

Indhold i kufferten:
Bogen ”Jeppes balje”, 1 balje, 1 bold, 1 bamse, 1 sut, 1 småkage, 1 bil, 1 sang, 20 ordkort, 1 folder med 
introduktion til dialogisk læsning og ideer til aktiviteter (fx bevægelseslege, sange og fokusord) relateret til 
bogen om Jeppe.

Alder: Ca. 2-3½ år og større børn med sproglige vanskeligheder. 



  0
-3

 Å
R

med
”Leg

historier”

7

KAJ ER VÆK
Sprogkuffert til dialogisk læsning af ”Kaj er væk” af Mats Letén. En hyggelig og genkendelig historie for de yngste 
om at gemme sig og blive fundet igen.

Indhold i kufferten:
Bøgerne ”Kaj er væk” og ”Kajs bog om vand”, 2 bamser (Kaj og dukke Lise), 1 badeand, 1 seng i træ med madras, 
1 tæppe med prikker, 4 rasleæg, 3 sange/remser, 20 ordkort, 1 folder med introduktion til dialogisk læsning og 
konkrete ideer til aktiviteter (fx bevægelseslege, sange og fokusord).

Alder: Fra ca. 2-3½ år og større børn med sproglige vanskeligheder. 

LILLE KROKODILLE
Sprogkuffert til dialogisk læsning af bøgerne om Lille krokodille af Birde Poulsen samt arbejde med forskellige 
temaer, herunder venskab, følelser og årstider.

Indhold i kufferten:
8 bøger om Lille krokodille, forskellige plastikdyr (bl.a. 1 stor og 1 lille krokodille), 2 kager, 1 kælk, 1 flaske, 
1 isvaffel, 1 burger i stof, 1 vendespil og brikker med figurerne fra bøgerne, 8 sange, 1 vejledning til dialogisk 
læsning og forslag til aktiviteter og fokusord.

Alder: 2-5 år.
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JULESPROGKUFFERT
Sprogkuffert med juletema, der byder på julebøger, ideer til dialogisk læsning, sange og forskellige julesproglege.

Indhold i kufferten: 4 billedbøger: ”Trunte Lunte holder jul”, ”Julemanden”, ”Julevrimmel”, 1 papbog: ”Min rør og føl bog 
om Glædelig Jul”, 1 sangbog: På loftet sidder nissen, 10 udstiksformer til julekager eller modellervoks, 1 nissehue, 
1 julesæk, Vendespil: ”Trunte Luntes jul”, ”Trunte Luntes julesang”, 20 ordkort og Mini-plakater, ordkort og tips til 
fokusord.

Alder: 2-7 år. 

KAJ LÆSER BOG
Sprogkuffert til dialogisk læsning af ”Kaj læser bog” af Mats Letén. En hyggelig historie for de yngste om at kigge i 
bøger om dyr, også de farlige.

Indhold i kufferten:
Bøgerne ”Kaj læser bog” og ”Kajs bog om dyr”, 2 bamser (Kaj og dukke Lise), 1 hånddukke-kat, forskellige dyr 
fra historien, 1 spejl, 2 sange, 20 ordkort, 1 folder med introduktion til dialogisk læsning og ideer til aktiviteter (fx 
bevægelseslege, sange og fokusord) relateret til bogen om Kaj.

Alder: Fra ca. 1½-3½ år og større børn med sproglige vanskeligheder. 

KAJ HAR FINE STØVLER

Sprogkuffert til dialogisk læsning af ”Kaj har fine støvler” af Mats Letén. En hyggelig og genkendelig historie for de 
yngste om Kaj, hans fine gummistøvler og en sjov vandpyt.

Indhold i kufferten:
Bogen ”Kaj har fine støvler”, 2 bamser (Kaj og dukke Lise), 1 par gule gummistøvler, 1 plastikhund, 1 vandforstøver, 
1 sang, 20 ordkort, 1 folder med introduktion til dialogisk læsning og ideer til aktiviteter (fx bevægelseslege, sange 
og fokusord) relateret til bogen om Kaj.

Alder: Fra ca. 1½-3½ år og større børn med sproglige vanskeligheder. 
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LILLE MUS PÅ FISKETUR
Sprogkuffert til dialogisk læsning af ”Lille Mus på fisketur” af Rina Dahlerup, der tager på fisketur 
og fanger alt muligt andet end fisk.

Indhold i kufferten:
Bogen ”Lille Mus på fisketur”, 1 mus i stof, mus i plastik, 1 fisk (fingerdukke), 1 bil og 
campingvogn, 1 fiskestang, 1 sko, 1 gryde, 1 pølse, 20 ordkort, fiskespil, sange og remser, 1 
folder med introduktion til dialogisk læsning og konkrete aktivitetsforslag.

Alder: Ca. 1½-3 år og større børn med sproglige vanskeligheder.

MARIEHØNEN EVIGGLAD

Sprogkuffert til dialogisk læsning og leg med sangen og bogen ”Mariehønen Evigglad” af Halfdan Rasmussen.

Indhold i kufferten:
Bogen ”Mariehønen Evigglad”, 1 vejledning med introduktion til dialogisk læsning og aktivitetsforslag, 5 
små Mariehøns, 1 mariehøne som hånddukke og fingerdukke, snegl som hånddukke, 1 rabarberblad , 1 
bladpresser, 1 forstørrelsesglas, 20 ordkort og 2 sange.

Alder: 3-6 år.

EN KUFFERT FULD AF RIM OG REMSER

Sprogkuffert til dialogisk læsning og sprogleg med rimebøgerne ”Hvem er jeg?” og ”Peter Puslespil” af Lotte 
Salling.

Indhold i kufferten:
4 rimebøger, 1 vejledning med introduktion til dialogisk læsning samt konkrete aktiviteter, 10 genstande, der 
rimer, ordkort, miniplakater og forældreark med fokusord.

Alder: Fra 2 år og op. Kan med fordel bruges til større børn med sproglige vanskeligheder.

PUSLESPIL AF LOTTE SALLING

Indhold i kufferten:
4 rimebøger, 1 vejledning med introduktion til dialogisk læsning samt konkrete aktiviteter, 10 genstande, der 
rimer, ordkort, miniplakater og forældreark med fokusord.

Alder: Fra 2 år og op. Kan med fordel bruges til større børn med sproglige vanskeligheder.

98



113-
6 

ÅR

DE TRE BUKKE BRUSE – TEMATISK SPROGARBEJDE
Sprogkuffert, der tager udgangspunkt i eventyret om de tre bukke bruse og bogen ”De tre Bukkebruse i 
Badeland” af Bjørn F. Rørvik.

Indhold i kufferten:
Foldebog med eventyret, bogen ”De tre Bukkebruse i Badeland”, 1 trædukketeater, 3 bukkebruse som 
plastikdyr, 6 fortællekort med eventyret, fingerdukker, vejledning med ideer og aktiviteter og fokusord, 20 
ordkort.

Alder: 3-6 år.

DEN SULTNE LARVE ALDRIGMÆT

Sprogkuffert til dialogisk læsning af bogen ”Den sultne larve Aldrigmæt” af Eric Carle samt lege og spil i 
relation til historien.

Indhold i kufferten:
Bog med historien ”Den sultne larve Aldrigmæt”, 1 plyslarve, 1 stofblad og -kokon, æg, 1 sommerfugl-
fingerdukke, madvarer i stof og træ, vendespil og spillet Tallarven, 4 sange/remser, 1 skabelon, ordkort og 1 
vejledning.

Alder: 3-6 år.
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DE TRE SMÅ GRISE OG ULVEN
Sprogkuffert til dialogisk læsning af eventyret om de tre små grise og ulven.

Indhold i kufferten:
Bog med eventyret om de tre små grise og ulven, grisene og ulven som plastikfigurer, 
fingerdukker, spillet ”Woolfy” (kan spilles fra ca. 5 år) samt 1 vejledning med introduktion til 
dialogisk læsning og aktivitetsforslag.

Alder:3-6 år.

Lad barnet møde bøger og få nærvær og gode 
oplevelser omkring læsning så tidligt som muligt. 
Læsning kickstarter både børns sproglig udvikling 
og danner grundlaget for senere læse- og 
skrivefærdigheder.

Gode læsevaner starter i familien og kan vare hele 
livet.

START TIDLIGT MED LÆSNINGEN
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CIRKELINE – TEMATISK SPROGARBEJDE
Sprogkuffert til tematisk sprogarbejde og dialogisk læsning af Cirkeline-bøgerne af Hanne Hastrup.

Indhold i kufferten:
1 vejledning med ideer og aktiviteter, bøgerne ”Tæl til ti”, ”Cirkeline bliver til”, ”Museskole” og ”Godmorgen Cirkeline”, 1 
Cirkeline vendespil, Cirkeline i sin tændstiksæske, 1 bi, 1 mariehøne, Frederik og Ingolf (bamser), 1 klokke, 1 kop og 
underkop i porcelæn og ordkort.

Alder: 3-6 år.

HONNINGKAGEMANDEN
Sprogkuffert til dialogisk læsning af eventyret om Honningkagemanden.

Indhold i kufferten:
Folder med historien i 2 versioner (1-3 år og 3-6 år), fingerdukker, spil, 1 honningkagemand, 1 kageform, 1 opskrift, 1 
sang, maleark, ordkort og 1 vejledning.

Alder: 1-6 år.

13

JULESPROGKUFFERT
Sprogkuffert med juletema, der byder på julebøger, ideer til dialogisk læsning, sange og forskellige 
julesproglege.

Indhold i kufferten: 4 billedbøger: ”Trunte Lunte holder jul”, ”Julemanden”, ”Julevrimmel”, 1 papbog: ”Min 
rør og føl bog om Glædelig Jul”, 1 sangbog: På loftet sidder nissen, 10 udstiksformer til julekager eller 
modellervoks, 1 nissehue, 1 julesæk, Vendespil: ”Trunte Luntes jul”, ”Trunte Luntes julesang”, 20 ordkort og 
Mini-plakater, ordkort og tips til fokusord.

Alder: 2-7 år. 

LILLE KROKODILLE
Sprogkuffert til dialogisk læsning af bøgerne om Lille krokodille af Birde Poulsen samt arbejde med 
forskellige temaer, herunder venskab, følelser og årstider.

Indhold i kufferten:
8 bøger om Lille krokodille, forskellige plastikdyr (bl.a. 1 stor og 1 lille krokodille), 2 kager, 1 kælk, 1 flaske, 
1 isvaffel, 1 burger i stof, 1 vendespil og brikker med figurerne fra bøgerne, 8 sange, 1 vejledning til dialogisk 
læsning og forslag til aktiviteter og fokusord.

Alder: 2-5 år.

MARIEHØNEN EVIGGLAD
Sprogkuffert til dialogisk læsning og leg med børnesangen og bogen ”Mariehønen Evigglad” af Halfdan 
Rasmussen.

Indhold i kufferten:
Bogen ”Mariehønen Evigglad”, 1 vejledning med introduktion til dialogisk læsning og aktivitetsforslag, 5 
små Mariehøns, 1 mariehøne som hånddukke og fingerdukke, snegl som hånddukke, 1 rabarberblad, 1 
bladpresser, 1 forstørrelsesglas, ordkort og 2 sange.
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MIS MED DE BLÅ ØJNE
Sprogkuffert til dialogisk læsning af ”Mis med de blå øjne” af Egon Matthiesen.
Indhold i kufferten:
Bogen ”Mis med de blå øjne”, 5 katte med gule øjne, 1 kat med blå øjne, 2 mus. En lille hård mus og en stor blød mus, 
ordkort, 1 spejl og 1 vejledning med forslag til dialogisk læsning og aktiviteter.

Alder: 2-6 år. 

MODSÆTNINGER

Sprogkuffert til sprogligt arbejde med modsætninger, bl.a. med hjælp fra rimebogen ”Rim med familien - OP & NED” af 
Lotte Salling. Bogen indeholder både antonymer og synonymer.

Indhold i kufferten:
Bogen ”Rim med familien”, bogen ”Min bog om modsætninger”, 1 folder med vejledning aktivitetsforslag, 1 puslespil 
i æske, ordkort, 2 blyanter, 1 panter, 1 rotte, 1 mus, 1 pigefigur, 1 drengefigur, 1 skildpadde, 1 bold og 1 terning til 
sproglege.

Alder: 5 år og op. Velegnet til indskolingsbørn.
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MULDVARPEN, DER VILLE VIDE, 
HVEM DER HAVDE LAVET LORT PÅ DENS HOVED
Sprogkuffert til dialogisk læsning og leg baseret på bogen ”Muldvarpen, der ville vide, hvem der havde lavet 
lort på dens hoved” af Werner Holzwarth.

Indhold i kufferten:
Bogen ”Muldvarpen, der ville vide, hvem der havde lavet lort på dens hoved”, 1 muldvarp i plys, plastikdyr, 1 
spejl, 1 plastikhundelort, ordkort og foldere med vejledning og aktivitetsforslag.

Alder: 3-6 år.

RIM OG REMSER (SKOLE)
Sprogkuffert med rim som tema, herunder bøgerne ”Rems og Hop” af Lotte Salling, ”Mustafas kiosk” af Jakob 
Martin Strid , ”Opførsel med Familien OP&NED” af Lotte Salling og ”Trolderim af Lotte Sallling”.

Indhold i kufferten: 
5 bøger, 1 trylletårn, 1 ræv, 1 hus, 1 bjørn, 1 får, 1 kat, 1 rotte, 1 ørn, 1 kam, 1 hat, 1 tag, 1 pil, ordkort, 5 
rimepar og 1 vejledning til sproglege med børn i indskolingsalderen.

Alder: 5 år og op (indskoling).

VELKOMMEN – TEMATISK SPROGARBEJDE
Sprogkuffert om emnet at byde/være velkommen og tage godt imod. Den kan fx bruges til at tale om 
kulturmøder, klimaforandringer, flygtninge, forskelligheder og fællesskaber.

Indhold i kufferten: 
4 bøger, dyre-fingerdukker, 1 mørk dukkefamilie, 1 lys dukkefamile, 1 ballonbåd, 1 banan, fisk og 
fiskestænger, spillet ”Polarvenner”, 4 sange, 1 remse og 1 vejledning.

Alder: 3-6 år.
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YOGA-LEG – TEMATISK SPROGARBEJDE
Sprogkuffert, der gør det let at komme i gang med yoga og mindfulness til børn.

Indhold i kufferten:
1 sæt ”YOGA ABC for BØRN”-kort, 1 klangskål, 1 Hoberman Sphere, 6 sanse-bolde, 6 tørklæder, 1 ”Tager mig tid - 
mindfulness for børn” (bog), 2 Mandala malebøger, 1 bamse med hjerte, 1 introduktion med tips til at komme godt i 
gang med børneyoga og vejledninger til kuffertens forskellige redskaber.

Alder: 3-6 år.

VIDSTE I…?
… At vi også har kufferter med fokus på science? Prøv vores kuffeter fra Forskningens Døgn.

FORMIDLINGSKUFFERTEN HJERNEEKSPEDITIONEN

Kuffert med fokus på naturvidenskab. Gennem lege, sange og spil introduceres børnehavebørn til hjernen. 
 Kufferten blev udviklet som en del af Forskningens Døgn 2019.

Indhold i kufferten: Aktivitet hvor børnene kan træne at aflæse følelser hos hinanden med 18 forskellige følelseskort. 
Aktivitet hvor børnene skal hjælpe en rigtig forsker, (professor Carsten hans team) med at indsamle lyde til hans 
projekt. 1 bamse (Milo), som kommer med børnene hjem, hvor de skal optage lyde sammen med deres familie. 
Aktivitet hvor børnene skal tage tid på hvor lang tid de er om af finde den samme ting flere gange. Tiderne skal 
noteres i et ark som ligger i kassen. Aktivitet hvor vi forsøger at snyde hjernen. Metalbøjler til at lytte med kraniet. 
Illusionspuslespil med 16 brikker.

Alder: 3-6 år.

3-
6 

ÅR

16 15

FORMIDLINGSKUFFERTEN REJSEN IND I KROPPEN
Kuffert med fokus på naturvidenskab. Gennem lege, sange og spil introduceres børnehavebørn til kroppen. 
Børnene følger den lille drone Duno på en rejse ind i kroppen, hvor de skal undersøge, undres og være 
nysgerrige. Rejsen kan starte via øret, munden eller navlen. Undervejs bliver børnene klogere på deres gener, 
bakterier og anatomi.
Kufferten blev udviklet som en del af Forskningens Døgn 2018.

Indhold i kufferten: 1 metalplade med tryk, 1 sæt foliemagneter med skeletdele, 1 sæt foliemagneter med 
diverse organer, stetoskop - til at lytte på organerne.

Alder: 3-6 år.
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