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BREV TIL DIG, SOM SKAL ARBEJDE MED HOPPELINE

Kære deltager,

Det er en stor glæde for Videncenter for Sundhedsfremme & Det nationale videncenter 

 KOSMOS/UC SYD at byde dig og dine kollegaer velkommen i Projekt Hoppeline. Det er mulig-

gjort ved Nordea-fondens støtte. 

Hjertet i projektet er en bevægelsesfortælling i 13 kapitler, som I her har modtaget. I 

fortællingen er indbygget pædagogiske muligheder for at arbejde med læreplanstemaerne på 

en integreret måde. Og på Hoppelines hjemmeside findes en mængde supplerende materi-

aler, som kan understøtte dette arbejde. 

Hoppeline er et fleksibelt materiale, som kan anvendes på alle tidspunkter af året med for-

skelligt fokus. I kan vælge at fortælle sammen med en stor eller en mindre børnegruppe, og I 

kan benytte fortællingen og materialerne i den rækkefølge, I ønsker, og med den intensitet, 

der passer ind i jeres pædagogiske hverdag. 

Denne vejledning er ment som inspiration og en mulighed for at orientere sig i projektets 

pædagogiske værdigrundlag og materialeudbud. Hvilke pædagogiske muligheder, I vælger at 

forfølge, og hvordan I bruger materialet, er helt op til jer. Der kommer endvidere hele tiden nye 

materialer til, så vejledningen giver kun smagsprøver på det, du vil kunne finde, når du går på 

hjemmesiden. Derfor er det en god ide jævnligt at orientere sig på Hoppelines hjemmeside og 

facebookside. Her vil inspirationsdage også blive annonceret, hvis I skulle have mulighed og 

lyst til at deltage her. 

Med venlig hilsen 

Lise Hostrup Sønnichsen 

Projektleder i Hoppeline

mail: lhos@ucsyd.dk

72665258
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HVAD ER HOPPELINE?

BETINGELSER FOR DELTAGELSE
Der er ingen forpligtigelser ved at deltage i Hoppeline, men vi opfordrer til, at I bidrager med opsamling af viden til Hoppeline- 

evalueringen. Evalueringen fra 2017 har givet os stor viden om, hvordan materialet kunne forbedres i den nye udgave, I sidder 

med her. Dertil udspringer Hoppeline af en professionshøjskole, som er med til at uddanne fremtidens pædagogiske per-

sonale. Vi har derfor forpligtigelse til at bidrage med betydningsfuld viden til gavn for dansk pædagogik på 1-6 års-området. 

Hoppeline udsender en gang om året et elektronisk spørgeskema til den mailadresse, I er tilmeldt med. Enkelte institutioner 

vil blive spurgt, om de vil afprøve nyt materiale eller deltage i yderligere forskning. Det er helt legitimt at svare nej tak til 

deltagelse, men vi håber selvfølgelig, at mange vil deltage.

MATERIALER
I pakken har du modtaget 

• En vejledning

• 13 fortælleark/kapitler

• En hånddukke

• Bevægelseskort, som kan bruges i lege og sammen med musikken

• En cd med rytmiske musik, der passer til fortællingen. Disse findes også på hjemmesiden og Spotify. Dertil kommer der 8 

nye sange til i løbet af 2019.

HOPPELINE HAR TIL FORMÅL AT GIVE BØRN I DAGTILBUD: 

• Positive oplevelser med bevægelse, hvor børnefællesskabet styrkes, og hvor der gives fælles råstof som inspiration 

for egen leg 

• Læring med udgangspunkt i bevægelse og et fantasifuldt univers 

HOPPELINE ØNSKER AT TILBYDE PÆDAGOGISK PERSONALE:

• Et materiale, hvor kropslighed, fantasi og det legende er udgangspunktet for arbejdet med læreplanstemaerne 

• En bevægelsesaktivitet med fokus på det pædagogiske personales æstetiske formidling og evne til at bevæge både 

krop og sind hos børn

• Et fleksibelt materiale, som giver plads til faglighed 

• En bevægelsesaktivitet, som giver plads til børns differentierede deltagelse

• En mulighed for at inddrage det nære uderum til at skabe fælles legende fysisk aktivitet
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ONLINE MATERIALE 
• På hjemmesiden www.hoppeline.dk kan du frit printe supplerende materiale, som understøtter og udbygger det pæda-

gogiske arbejde med fortællingerne. Find inspiration til pædagogiske aktiviteter med fokus på bevægelse, musik og sang, 

sprog og kommunikation, mad og måltider, kreativitet og fantasi, førskole m.m.

• Følg vores pædagogiske Youtube-kanal (åbner i løbet af 2019) og vores Facebookside for inspiration og nyheder fra den 

pædagogiske forskning og Hoppeline

KORT OM HANDLINGEN I ’HOPPELINE OG BISSEBØVSEN’ 
Fortællingerne i 2019 til børn i alderen 3-6 år handler om det lille monster Bissebøvsen, der på mystisk vis falder ned fra 

himlen og lander i en sø, så hovedpersonerne Hoppeline og Frækkefrø må redde den. Det viser sig, at Bissebøvsen er blevet 

skubbet ud af en luftballon af sin jaloux storebror. Bissebøvsen er så vred og ked af det, at den laver en masse ulykker i Kong 

Grøns rige. Derfor må Hoppeline og Frækkefrø ud i verden for at finde dens mor. 

Vores helte kommer igennem et hav af verdener og møder forskellige dyr og væsner, som hjælper dem, og som de må hjælpe. 

Med sig på mission har de professor Pindsvin og hans mærkelige larvemobil. Larvemobilen kan forvandles både til bil, båd 

og fly og kommer fremad på god energi. Når han er vred, kommer han til gengæld ingen vegne. På hans hale kan man se, 

hvordan det står til med hans energibarometer. 

Det lille monste Bissebøvsen, der skal finde sin mor.
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SÅDAN LÆSER DU VEJLEDNINGEN
Først i vejledningen findes Hoppelines anbefalinger for orga nisering og formidling i punktform. Anbefalingerne afspejler 

resultaterne af det forskningsarbejde, der blev lavet i 2017 vedrørende Hoppeline. 

Anbefalingerne uddybes i den sidste del af vejledningen med en beskrivelse af Hoppelines teoretiske udgangspunkt, 

herunder vores tilgang til det fælles pædagogiske grundlag, samt kobling af Hoppeline til læreplanstemaerne.

HOPPELINES ANBEFALINGER FOR ORGANISERING OG FORMIDLING 
TRE PÆDAGOGISKE ROLLER 
Optimalt udfyldes tre pædagogiske roller under formidlingen af fortællingen: Den mundtlige fortæller, den kropslige fortæller 

og den trygge base.

Som MUNDTLIG FORTÆLLER er din opgave at læse højt, føre dialog mellem hånddukken og dig selv og mellem børnene og 

dukken. Det er en krævende opgave, men forhåbentlig også sjov. Det første, du skal gøre, er at give Mariehøne-hånddukken 

liv. Brug lidt tid sammen med hende og giv hende en stemme, som ikke anstrenger din naturlige stemme alt for meget. Hvis 

du ikke bryder dig om at tale gennem dukken, så gør hende til en, der hvisker dig i øret. 

Som den KROPSLIGE FORTÆLLER agerer du fysisk i rummet med børnene. Du skal med gestik, mimik og kropslig ageren 

understøtte det, som din kollega læser op og siger gennem hånddukken. Nogle steder i historien skal børnene blot kunne 

lade sig inspirere af dig gennem imitation af dine bevægelser. Andre gange bliver du måske til et monster, der jagter børnene. 

Som den TRYGGE BASE samler du op på de børn, der slår sig, bliver bange eller bare har brug for først at lære igennem iagt-

tagelse. Det er naturligvis børnenes aktive deltagelse, der skal være målet for dit omsorgsarbejde. En voksens indlevelse kan 

være afgørende, hvis et barn i udsat position skal opnå glæden ved bevægelse. Hvis du ikke har alt for travlt i din rolle, kan 

du med fordel være den, der dokumenterer og iagttager processen, så du efterfølgende kan give dine kollegaer konstruktiv 

feedback. Alternativt kan du deltage som nummer to kropslig fortæller.

HUSK:
•  AT DET FAGLIGE RUM ER JERES. Fortællingen er kun inspiration. Hvis jeres og børnenes ideer får handlingen til at tage en 

anden retning, eller det giver mening at standse oplæsningen ved en god leg, så gør endelig det. Det er først og fremmest 

legen og bevægelsesglæden, der er i centrum i Hoppeline og dermed er det mindre vigtigt, at fortælling formidles som 

nedskrevet. I kan altid fortsætte en anden dag, hvis det giver mening.

• AT MARIEHØNE-DUKKEN MARIE ALTID ER SØD, anerkendende og på niveau med børnene. Lad gerne børnene kramme 

hende ved slutningen af fortælling. Marie skælder aldrig ud, og man kan altid stole på hende. Det er derfor kun voksne i 

børnehaven, som må bruge hende. Når hun ikke er i brug, skal hun pakkes væk. Marie kan naturligvis også bruges i andre 

sammenhænge, hvor det giver mening pædagogisk. Måske kan hun være god, når der skal sættes ord på følelser eller 

trøstes lidt. 

• AT VÆRE TÅLMODIG OG GIVE TID TIL BEVÆGELSE. Brug evt. en klokke eller en fløjte, når I begynder oplæsning efter en læn-

gere bevægelsessekvens. Vent ikke altid til alle børnene er tilbage ved fortælleren - de kommer, hvis det er spændende nok! 

• AT BØRN FØRST KIGGER PÅ KROPPEN, når de skal forstå. Derfor er jeres ageren og dramatiserede indlevelse afgørende 

for succes i forhold til at skabe bevægelsesglæde og en legende stemning. I må være åben for de ideer, der opstår i jer selv 

og hos børnene og kunne improvisere efter dem. Det er vigtigere at skabe bevægelsesglæde end at holde sig til strukturen 

i fortællingen. Bliv derfor enige om at have vide rammer for, hvordan man kan agere til fortællingen. 



– 8 – – 9 –

PÆDAGOGISK BRUG AF KAPITELOPBYGNING
Hvert kapitel er bygget op over det samme skelet. Den faste struktur og de mange gentagelser skal gøre fortællingen nem 

at afkode for børnene. 

INDLEDNING består af et fast kalde-ritual for at få Marie (for at få hånddukken til at komme). ”Marie, Marie, Marolle, kom 

frem, så vi ikke bli’r kolde”. Alternativt: ”Marie, Marie, Marolle, kom frem, så vi rigtig kan fjolle”. Derefter taler Marie direkte til 

børnene og leder opvarmning af kroppen. Der, hvor du som mundtlig fortæller skal tale som Marie, er teksten markeret med 

Marie-ikonet  . Marie indleder hver gang med at bede børnene om at strække vingerne. Hvorefter børnene (forhåbentlig) 

svarer, at de ingen vinger har. Herefter beder Marie børnene komme med ideer til opvarmning. Der hvor børnene ikke har 

ideer, kommer Marie med dem.

OPVARMNING er en anledning til at komme igennem mange forskellige bevægelser. Her er fokus på fælles rytme, imita-

tion af bevægelse, men også på medbestemmelse og det at turde stille sig frem og vise noget eller mundtligt at komme 

med ideer. Et bud på opvarmning kunne være: Trampe, klappe, bokse, hoppe, løbe om kap, sparke sig selv i numsen, dreje, 

englehop, sprællemandshop, skihop, ned og ligge på maven og op igen, ned og ligge på ryggen og op igen. Alternativt kan 

man varme op med en af Hoppelines sange, ex Hoppeline og Frækkefrø på tur (tempo og mange variationsmuligheder) eller 

Hoppelines Hoppelopper (høj puls). 

Efter opvarmningen beder Marie sin fører (den mundtlige fortæller) om at læse op. Der hvor du, som mundtlig fortæller 

bruger din egen stemme, er der markeret med person-ikonet  . De steder, hvor det kan være en god ide at give plads til, at 

bevægelsesglæde og den legende stemning kan udfolde sig, er der markeret med en grøn linje med teksten: Giv plads til leg 

og bevægelse. Her er plads til improvisation fra den kropslige fortæller og til at følge børnenes ideer. 

HANDLINGEN forløber efter samme kurve hver gang; Det går derud af – Hoppeline og vennerne møder en forhindring – der 

opstår en ubalance – noget overkommes – balancen genoprettes – det går derud af igen.  

AFSLUTNING består af et fast ritual i form af en samarbejdsøvelse – energiøvelsen. Inden da har Marie løftet sløret for, hvad 

der skal fortælles om næste gang for at pirre børnenes fantasi og nysgerrighed. 
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ANBEFALINGER TIL PÆDAGOGISK ORGANISERING AF FORTÆLLINGEN
• Arbejd sammen i et fortælleteam. Optimalt udfyldes alle tre pædagogiske roller: den mundtlige fortæller, den kropslige 

fortæller og den trygge base 

• Sæt 10-15 min. af til sammen at forberede formidlingen i fortælleteamet

• Fortæl på legepladsen, i skoven eller et andet sted med god plads, hvor omgivelserne kan bidrage til fysisk ageren og 

sanselighed. Tænk i det hele taget jeres lokale fysiske miljø ind i jeres forberedelse, så I kan inddrage det i formidlingen på 

en kreativ måde – træer, bakker osv. men også vind, sol, lyde, der er omkring jer, osv.

• Brug mellem 15 og 30 min. på at formidle hvert kapitel - gerne som optakt til fri leg på legepladsen

• Fortæl gerne 1-2 gange i ugen og suppler evt. med andre Hoppeline aktiviteter 1-2 gange andre dage i ugen, eksempelvis 

musisk-pædagogiske aktiviteter eller sprog aktiviteter 

ANBEFALINGER TIL FORMIDLINGEN AF ÆSTETISK BEVÆGELSESFORTÆLLING
• Udnyt så mange æstetiske formsprog i formidlingen som muligt; dramatiser ex med mimik, gestik, kropslige handlinger, 

stemmeføring og hånddukken og brug illustrationen til at øge børnenes forståelse for handlingen og pirre deres fantasi 

samt musikken til at skabe bevægelsesglæde 

• Giv plads til, at børn kan deltage på forskellige måder, ex kigge på, imitere, leve sig ind i roller, komme med ideer

• Forhold jer intuitivt åbent over for, hvad der opstår i nuet under fortællingerne. Tænk på den nedskrevne fortælling som 

en ramme, der kan bøjes eller ligefrem sprænges, hvis det kan være med til at fremme en legende stemning og mere be-

vægelsesglæde

• Giv tid og plads til lidt kaos og til, at legende bevægelsessekvenser kan udvikle sig

• Foretag stemningsskift med rettidig omhu, så den ene legende stemning glider over i den næste, og dynamikken i 

fortællingen bevares

• Ager anerkendende, både kropsligt og verbalt, og forvent noget positivt af børnene 

• Brug tid på at lære børnene de faste verbale og kropslige ritualer i fortællingen

• Udfordr børnene til kvalitet i udførelsen af deres bevægelser, som ex at kravle som en listig tiger, hoppe højere osv. 

ANBEFALINGER TIL FORÆLDRESAMARBEJDE
Med Hoppeline følger et forældrebrev, som kan lægges ud på den elektroniske platform, hvor I kommunikerer med foræl-

drene, så forældrene kan få information om, hvordan de kan følge med derhjemme. Hæng også gerne brevet på et, for 

forældre, synligt sted i daginstitutionen.  

HOPPELINES TEORETISKE UDGANGSPUNKT  
I det følgende skitseres, hvilket teorigrundlag Hoppeline bygger på. Der vil undervejs blive givet konkrete eksempler på, hvordan 

hoppelinematerialer lever op til det beskrevne grundlag. Først beskrives det sundhedspædagogiske udgangspunkt, hvor Hop-

pelines sundhedssyn udfoldes. Dernæst beskrives den teori, som Hoppeline inddrager i forhold til centrale elemen ter i Det 

fælles pædagogiske grundlag jf. rammer og indhold for Den styrkede pædagogiske læreplan (Børne- og Socialministeriet 2018). 



– 10 – – 11 –

ET SUNDHEDSPÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT
Hoppeline tager udgangspunkt i en positiv, bred og holistisk forståelse af begrebet sundhed. 

At udgangspunktet er positivt betyder, at oplevelsen af livskvalitet og velvære har betydning for sundhed (Jensen 2009), 

og her kommer børns glæde ved bevægelse og positive engagement i leg naturligt i fokus (Sønnichsen, Gjesing & FDF 2013). 

At Hoppelines sundhedsbegreb er bredt betyder, at vi forstår både levevilkår og livsstilsvaner som faktorer af betydning for 

børns sundhed (Jensen 2009). Forældres livstilsvaner er eksempelvis en del af børns levevilkår, men det er de fysiske, psy-

kiske og sociale miljøer i børnehaven også. Når pædagogisk personale eksempelvis sætter regler, så må børn underlægge sig 

denne sociale ramme lige så vel, som de må underlægge sig den fysisk ramme og rutinerne (Moser & Mortensen 2009). Derfor 

er vi i Hoppeline generelt optaget af at bidrage til dagtilbuds udvikling af en ambitiøs bevægelses- og målkultur.

At Hoppelines sundhedsbegreb er holistisk betyder, at fysiske, psykiske, sociale og mentale dimensioner af sundhed forstås 

som noget, der griber ind i hinanden (Schulz & Pedersen 2010). God stemning og positive følelser, fremkaldt under deltagelse 

i fortællingerne, kan eksempelvis give børn mere lyst til bevægelse. Fysisk velvære kan give mentalt overskud til at klare 

modstand, og gode relationer kan betyde, at børn tør deltage i noget, de ikke har prøvet før. 
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Centralt i sundhedspædagogik står begrebet sundhedshandlekompetence, som består af delelementerne engagement, 

indsigt, vision/ide, kritisk sans og handleerfaring (Jensen 2009). Hoppeline har først og fremmest fokus på at give børn 

positive handleerfaringer i bevægelsesaktivitet med andre børn og inspirerende voksne. Sekundært er der, qua indholdet 

i fortællingen og det supplerende materiale, indlejret pædagogiske muligheder for at arbejde med børns kritiske sans og 

tilføre dem viden om, hvad der har betydning for at have det godt i relation til psykisk, social, mental og fysisk sundhed. 

HOPPELINE ER ET SUNDHEDSPÆDAGOGIK PROJEKT, HVILKET INDEBÆRER EN 
MULIGHEDSTÆNKNING, SOM HAR MÅLGRUPPENS EGEN MEDBESTEMMELSE, 

DELTAGELSE OG HANDLING I CENTRUM.

DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG
Det fælles pædagogiske grundlag er en central del af den pædagogiske læreplan (Børne- og Socialministeriet 2018). I det 

følgende viser vi, hvordan Hoppeline forholder sig til centrale elementer i værdigrundlaget.

BARNESYN OG BØRNEPERSPEKTIV

I Hoppeline ser vi børn som medskabende i deres egen udvikling og som kompetente medspillere i deres egne og hinandens 

lærings processer. Derfor er det vores intension, at der i arbejdet med fortællingerne skal være plads til børns differentieret 

deltagelse, ligesom der skal være tid og overskud til at give børn medbestemmelse. Hoppeline kan gennemføres på mange 

måder men først og fremmest skal denne måde tilpasses den konkrete børnegruppe og børnenes perspektiv. Hvis materi-

ale eller formidling ikke vækker identifikation eller engagement hos børnene, så bidrager Hoppeline hverken til leg, læring, 

trivsel eller andet godt. 

I Hoppeline forstår vi bevægelse som en helt grundlæggende drivkraft for små børns leg og dermed for deres læring, udvikling 

og trivsel (Moser, Hagen & Sandseter 2010; Garvey 1990). Der er tilmed størst sandsynlighed for, at børn fortsætter med at 

På Hoppelines hjemmeside ligger dialogværktøjet Sund Pædagogik, som kan bruges på personalemøder eller stue-

møder. Værktøjet har til hensigt at facilitere personalegruppers diskussion af de rutiner og vaner, der præger mad- og 

måltidskulturen og bevægelseskulturen i institutionen.

Sund Pædagogik består af to dele – den ene del handler om udvikling af mad- og måltidskultur, og den anden del 

handler om udvikling af bevægelseskultur.

I løbet af 2019 udvikler Hoppeline Sund strategi, som ligeledes kommer til at ligge på hjemmesiden. Her vil du kunne 

finde inspiration og hjælp til at udvikle en sundhedsstrategi for din institution. 

SUND PÆDAGOGIK
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være fysisk aktive i deres selvvalgte lege, når det pædagogiske personale organiserer fælles bevægelsesaktiviteter på en 

sådan måde, at børn kan deltage med forskellige grader af kompleksitet, og når der både instrueres verbalt og kropsligt 

(Værum Sørensen 2013). Derfor prioriteres både den verbale, visuelle og den kropslige formidling i Hoppeline.

ÆSTETISK BEVÆGELSESFORTÆLLING ER ET BUD PÅ VOKSENSTYRET BEVÆGELSESAKTIVITET, 
HVOR DER BENYTTES SÅ MANGE ÆSTETISKE FORMSPROG I FORMIDLINGEN SOM MULIGT; 
DRAMA, DUKKEFØRING, ILLUSTRATIONER, MUSIK, DANS FORTÆLLING M.M. HER ER EN 
MÅLSÆTNING OM AT GIVE PLADS TIL PÆDAGOGERS FAGLIGHED OG IMPROVISATION OG  

HERIGENNEM TIL BØRNS EGEN KROPSLIGE, LEGENDE, SOCIALE OG MEDSKABENDE PRAKSIS.

LEG

I Hoppeline forstås fremme af små børns trivsel, sundhed, udvikling og læring som noget, der primært drives af legende 

aktivi tet. Æstetisk bevægelsesfortælling er en pædagogisk aktivitet og dermed ikke som udgangspunkt leg. Når det er sagt, 

så gør fortællingerne det muligt at opnå en legende stemning, opbygge børns lege-praksis og inspirere deres leg. 

Det er den pædagogiske formidling af fortællingerne i samspil med børnenes reaktioner, der kan skabe den legende stemning. 

Formidlingen er under indflydelse af fortællingens handling, dens illustrationer, hånddukken, fortællestedets fysiske miljø 

og ikke mindst samarbejdet i det pædagogiske fortælleteam og dets medlemmers evne til improvisation og det at kunne 

forholde sig legende. 

Den første præmis, de voksne fortællere i teamet må underlægge sig, er det, som professor Skovbjerg (2016) beskriver som 

en åbenhed over for, hvad der kan ske i øjeblikket og modet til at byde en smule kaos velkommen. En intuitiv opmærksom-

hed på børnenes reaktioner og på, hvornår det er tid til at foretage et skift i fortællingens intensitet, gør det muligt at få den 

ene legende stemning til at fortætte over i den næste. 

Vi vil her, med udgangspunkt i Skovbjergs teori om leg som stemningspraksis (Karoff 2013; Skovbjerg 2016), præsentere tre af 

de praksistyper, der kan skabe en legende stemning og som derfor er tænkt ind i fortællingens rytme. GLID er en praksisform 

præget af stærk gentagelse og afføder en stemning af koncentration og fokus (Skovbjerg 2016), i fortællingen indskrevet 

som længere bevægelsessekvenser med fælles rytme, ligesom også samarbejdsøvelser, ritualer, fælles bevægelser med var-

iation er indskrevet. Praksistypen FREMVISE er kendetegnet ved, at børnene viser sig frem, fx viser hvad de kan med krop-

pen. Praksisformen afføder en stemning af udadvendthed, larm og performance. Den viser sig i fortællingen, når børn skal 

vise, hvad de kan som tiger, kæmpende eller andet. Her er børnene mere bevidste om, at andre børn ser på dem, samtidig 

med, at de selv ser på de andre. Stemningen SKIFT er den stemning, der bidrager kraftigst til en oplevelse af kroppen som et 

hele, hvorfor der i fortællingen er indbygget en del fange- og tumlelege. Praksistypen SKIFT er præget intensitet og afføder 

en højspændt stemning (Skov bjerg 2016) i fortællingen, især indskrevet som fangelege.

 

LÆRING

Leg, læring og medbestemmelse hænger sammen, idet deltagelse er forbundet med dét at kunne forhandle sin mening, og 

al læring forgår via deltagelse i praksisfællesskaber (Wenger 2010).  Der findes flere grader af deltagelse, og der må derfor 

i formidlingen af fortællingen gives plads til, at børn kan deltage på forskellige måder. Et barn kan eksempelvis befinde 

sig i en legitim perifer deltagelsesposition eller i en deltagelsesposition. Forskellen er, at børn, der har en fuld deltagelses-

position kan forhandle deres mening ind i fællesskabet og dermed påvirke fællesskabet (Wenger 2010). Når børn i æstetisk 
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be vægelsesfortælling lever sig ind i rollen som løbende hest eller kravlende tiger, eller når de forhandler om indhold i hand-

lingen, enten kropsligt eller verbalt, så er det tegn på en fuld deltagelsesposition. I en perifer deltagelsesposition er lærings-

kurven mere stejl, og der er ikke det samme overskud til at fantasere. Et barn, som eksempelvis endnu ikke har det reper-

toire, der skal til for deltage i en fantasifuld fangeleg, hvor børnene jagtes af et monster, vil måske i første omgang iagttage 

de andre børn og igennem sin iagttagelse måske identificere sig med fællesskabet og dens praksis. Gennem sine observa-

tioner får barnet en fornemmelse af, hvad legen går ud på, og hvad der kræves for at kunne deltage. 

For at ændre på børns deltagelsesniveauer må fortælleteamet kunne graduere kravene, så de matcher børnenes kompeten-

cer, både hos de kompetente og de mindre kompetente legere. Når børn øver sig, må der skabes plads, tid og god feedback 

til barnets proces, og af den grund er det betydningsfuldt, at der er flere voksne om at formidle fortællingen, så skabelsen af 

forskellige små, legende læringsrum bliver mulig. 

For at skabe deltagelse må fortællingernes handling, figurer, hånddukken, musik m.m. kunne skabe identifikation og give 

mening for børnene. Æstetiske produkter eller kultur for børn som tegnefilm, børnebøger m.m. har altid været inspiration for 

børns egen leg (Mouritsen 1996), og arbejdet med hoppelinefortællingerne er således en mulighed for at give børnene i jeres 

dagtilbud fælles legemedier og fælles repertoire at lege videre på. 

Illustrationer og hånddukke skaber en form for tingsliggørelse. Tingsliggørelse er noget, der står tilbage, når fortællingen 

er færdig, noget som børnene kan samles om – et slags bevis for, at noget er foregået. Illustrationerne kan måske hænges 

op, og hånddukker eller andet kan indgå i samtalen ved andre lejligheder. Tingsliggørelse er sammen med deltagelse af stor 

betydning for børns læring. Læring, som igen har betydning for det enkelte barns mulighed deltagelse (Wenger 2010). 

 

PÆDAGOGISK LÆRINGSMILJØ 

Hoppelines materiale er pædagogisk designet, men det bliver først til pædagogik i hænderne på pædagogisk personale. Pæd-

agogik er ikke noget, man udøver alene. På samme måde, som børn lærer gennem deltagelse i børnefællesskaber, lærer pæd-

agogisk personale sig også at udøve æstetisk bevægelsesfortælling ved sammen at praktisere den. Formidlingens kva litet 

afhænger af deltagernes gensidige engagement, deres fælles repertoire og deres fælles forståelse af formålet med at fortælle 

(Wenger 2010). Det kræver øvelse at formidle mundtligt, såvel som kropsligt og det kræver øvelse at supplere hinanden. Det er 

betydningsfuldt, at både mundtlig fortæller, kropslig fortæller og den trygge base tager lige meget ansvar for læringsmiljøet 

under fortællingen. At I forbereder, gennemfører og evaluerer sammen, også selvom det kun er 5-10 min., der kan afsættes.
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I eksemplet her, som er er taget fra den kvalitative forskning i Hoppeline, viser den kropslige fortæller Per sit engagement 

gennem sine energiske bevægelseshandlinger og sine verbale udtryk. Han bakker på den måde op om etableringen af det 

pædagogiske praksisfællesskab med den mundtlige fortæller, Mie. Han forhandler sin mening ved at komme med spontane 

bevægelsesmæssige fortolkninger og videreudviklinger af Mies verbale formidling.

MIE fortæller: 

”Det er min strand! Men Frækkefrø lod sig ikke skræmme. Smid os væk… hvis du kan!” sagde han. ”Og så 

begyndte de to at kæmpe”. PER, sætter sig på knæ og vender sig mod en af drengene. ”Prøv at ser her”, siger 

han. Han har sat sine håndflader mod drengens og skubber med en kraft, der er afstemt med den modstand, 

drengen giver, så han ikke falder. PER har øjenkontakt med drengen. Drengen skubber alt, hvad han kan, mod 

PERs håndflader og PER læner sig bagover, som om han er ved at ryge ned, men retter sig så op og siger, ”Nå, 

ikke – så kan jeg få dig ned”. Han presser drengen til jorden i en blød kontrolleret bevægelse. En pige og en 

dreng kaster sig over PER bagfra. Børneflokken er i bevægelse. To drenge danser rundt om hinanden i kamp

position. To andre drenge, der har hørt på oppe fra bakken, er i gang med at brydes. En lille flok bliver stående 

foran MIE. Hun viser med kroppen og forklarer med ord, hvad en brydekamp er. Efterhånden finder flere børn 

sammen i brydekamp, nogle to og to, andre med skiftende modstandere. Flere deltager i kampen mod PER. 

En lille pige i lyserød jakke står og tripper. MIE går hen foran hende og inviterer til brydekamp med skygge

boksning. Pigen bliver ved med at trippe, og MIE lader hende være og retter boksebevægelserne mod en dreng, 

der ivrigt imiterer hende. Mod slutningen af sekvensen tumler PER rundt på jorden med sekssyv børn oven på 

sig. Den lille pige i lyserød jakke står med front mod dem og kigger på dem. Hun nærmer sig med et par skridt, 

som ville hun kaste sig ind i tumleriet, men går så tilbage igen, mens hun bider sig i jakkeærmet. 

Mies formidling leder op til Pers formidling, som har et større krav til bevægelsesmæssigt, socialt og personligt legereper-

toire. Mie skaber intuitivt et alternativ, som muliggør deltagelse for de børn, som ikke kan være med på Pers version. Det gør, 

at der i fortællingen bliver plads til flere forskellige grader af deltagelse og dermed indlæring af legerepertoire. 

Pigen i lyserød jakke befinder sig i en legitim perifer deltagelsesposition i relation til at kunne indgå i kampleg. Mie forsøger 

med kropslige legesignaler at etablere en mere passende legeramme at indøve legepraksis til kamplege, men da pigen heller 

ikke er klar til denne version, lader hun hende være iagttager. Pigen viser, gennem sin opmærksomhed på de andres børns 

kamp mod Per, at hun kan identificere sig med aktiviteten, og at et læringsrum præget af iagttagelse er rigeligt for hende 

lige nu. De to pædagoger viser hinanden, at de har en fælles forståelse af formålet med deres praksisfællesskab – nemlig 

at gøre det legende til det bærende element i fortællingen. Begge pædagoger formår at tilpasse deres æstetiske formidling 

efter hinandens og børnenes signaler og legerepertoire, så alle får en deltagelsesposition. 

DANNELSE 

Når børn oplever, at deres fortolkning af noget er værdsat, at dialog, medbestemmelse giver mening, så bidrager det grund-

læggende til deres demokratiske dannelsesproces. Når dét at bevæge sig sammen med andre bliver en positiv del af børns 

selvforståelse, bidrager dette til en sundhedsfremmende dannelse (Sundhedsstyrelsen 2016).  Gennem deltagelse i Hoppe-

line kan børn lære noget om at begå sig i det eksisterende, men fortællingen lægger med sin fantasifulde form også op til at 

overskride det tilpassede og prøve nye ting af.   

BØRNEFÆLLESSKABER OG BØRN I UDSATTE POSITIONER

Når børn har adgang til de samme oplevelser og til et fælles repertoire i form af fortællinger, sange, figurer, leg og ritualer 

m.m., styrker det fællesskabet. I Hoppeline er der ex indbygget ritualer både verbalt og kropsligt i begyndelsen af fortælling 
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og i slutningen af fortællingen. Ritualer kan skabe kollektiv energi, og dermed være generator for følelsesmæssig energi i 

det enkelte barn i form af selvtillid, engagement og handlekraft. Den kollektive energi opstår, når børnenes kroppe følger 

hinanden i bevægelse, deler en stemning og har fælles opmærksomhed på noget. Kollektiv energi kan omsættes til følelsen 

af samhørighed i en gruppe (Collins 2014, Sønnichsen 2019). 

Forskning viser, at meningsfulde samspil, som er faciliteret af pædagogisk personale i bevægelsesaktivitet, har betydning 

for relationer mellem børn, særligt der, hvor børn ikke af sig selv ville tage initiativ til at indgå i samspil med hinanden 

(Værum Sørensen, 2013). Derfor kan Hoppeline-fortællingerne potentielt bidrage til inklusion – måske især hvis fortællingen 

gennemføres som optakt til den mere selvinitierede frie leg på legepladsen. Fortællingerne giver pædagogisk mulighed for, 

at få børn til at opleve nye sider af hinanden og måske på den baggrund at få dem til at vælge at lege med nogen, de ikke 

plejere at lege med. 

I Hoppeline behøver alle børn ikke deltage på samme måde eller forstå det samme. Det er muligt at være med på mange 

niveauer (se afsnit om deltagelse under overskriften læring). Hoppeline tilbyder derudover en multimodal tilgang til læring 

med inddragelse af mange sanser ved hjælp af farverige illustrationer, musik og sang og fortælling med ord og bevægelse, 

kreative aktiviteter m.m.

Det er muligt at beskæftige sig med handlingen og de pædagogiske temaer i fortællingen på mange forskellige måder – 

måder som korresponderer med forskellige børns måder at lære på. Det øger forskellige børns muligheder for at danne 

mening, begribe og håndtere, ligesom det giver mulighed for at skabe sammenhæng i det pædagogiske arbejde med lære-

planstemaerne.  

FORÆLDRESAMARBEJDE

Hoppelines fortællinger og alt andet materiale ligger frit tilgængeligt på hjemmesiden, så forældre kan følge med og støtte 

op om aktiviteterne i dagtilbuddet. Musik, madpakkeforslag, tegneopgaver og de taktile fortællinger, YouTubefilm er særligt 

Når børnene eksempelvis sammen kalder ”Marie, Marie, Marolle” m.m. eller råber ”energi”, mens de hopper med 

hinanden i en kreds, så er det et eksempel på ritualets input, som kan resultere i kollektiv energi, der kan give et 

output i form af positive følelser i den enkelte og gensidig følelse af at være en del af en gruppe. 

Kollektiv energi

FÆLLES HANDLING:
ex. gentagelse af fælles 

bevægelsesmæssige og 
sproglige ritualer under-

støttet af kulturprodukter 
for børn samt en god 

fysisk, psykisk og æstetisk 
pædagogisk formidling 

Forbigående emotionelle stimuli

RITUALETS INPUT RITUALETS OUTPUT
Kropslig tilstedeværelse af 

børn og pædagogisk personale

Afgrænsning af læringsrummet til udenforstående

Gensidig opmærksomhed 
og engagement

Emotionel oplevelse/ 
legende stemning/bevægelsesglæde 

Emotionel energi i det enkelte barn

Gruppesolidaritet 

Symboler på sociale relationer 
(identi�kation)

Opbygning af børnenes fælles læringshistorier ex 
et fælles repertoire at lege videre på.

Standarder for social omgang og mulighed 
for etablering af nye relationer

/legefællesskaber

Feedback intensiveres gennem rytmisk medrivning og a�ektiv 
afstemning mellem børn og børn og børn og pædagogisk personale 

(Hoppelines model over ritualets kraft - frit efter Collins, R. 2004 og Wenger 2004)
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egnede til forældres brug, idet disse materialer ikke kræver nærmere pædagogisk forklaring. En introduktion til musikken er 

en enkel måde at få bevægelsesglæden til at række helt hjem i stuen. Når I som pædagogisk personale formår at engagere 

forældrene i at bruge dele af Hoppeline, så er det med til at skabe sammenhæng i børns læring. For mange forældre vil det 

være dejligt at have noget konkret, der er nemt at gå til, som giver adgang til deres barns oplevelser i dagtilbuddet. 

SAMMENHÆNGE

Ligesom vi har bestræbt os på at udvikle materialer, som pædagogisk personale kan tilbyde forældre, for på den måde at 

skabe større sammenhæng hos børn, så har vi også, med tanke på de 6 læreplanstemaer, bestræbt os på at indbygge så 

mange pædagogiske muligheder som muligt i handling og illustrationer. Det er intensionen, at der gerne skulle være pæda-

gogisk råstof til at skabe sammenhæng i arbejdet med alle læreplanstemaer. Har man eksempelvis læst om alle krible- 

krable-dyrene i kap. 8, så er det oplagt at gå ud og finde dyrene sammen med børnene i den virkelige verden, tale om dem, 

bevæge sig som dem, bygge bolig til dem m.m. Sammenhæng er også at referere tilbage til fortællingen, hvis børnene 

tilfældigt bliver optaget af et stankelben eller en mariehøne på legepladsen. Han man læst om ”monsterskolen”, får børnene 

måske selv lyst til at lege skole med Hoppelines opgaveark eller bevæge sig til monstersange, lave monsterhatte af gen-

brugsmaterialer, lave monsterstangdukker af gips eller tegne deres egne monstre og monsterverdner. Vær gerne med til at 

inspirere andre via Hoppelines facebookside med de gode ideer, der opstår i din institution.

HOPPELINE OG LÆREPLANSTEMAERNE
I hoppelinefortællingernes handling og illustrationer er der indbygget en række pædagogiske muligheder eller spor, som 

du kan vælge at forfølge, hvilket gør det muligt at komme omkring alle læreplanstemaer på en integreret og for børnene 

menings fuld måde. I det følgende viser vi for hvert af de seks læreplanstemaer, hvordan udvalgte hoppelineaktiviteter er 

tænkt som understøttelse. Der er kun tale om eksempler, og på hoppeline.dk findes mange andre aktiviteter, der også kan 

relateres til temaerne, ligesom I sikkert selv udvikler fantastiske alternativer.

KROP, SANSER OG BEVÆGELSE 
Et fokus på betydning af kropslighed, sansning og bevægelse er helt centralt i den pædagogiske tilgang, som Hoppeline 

repræsenterer. Hoppeline tager udgangspunkt i et bredt kropsbegreb og et humanistisk syn på bevægelse, som ikke be-

grænser sig til et fokus på motion, motorik og hygiejne. Jagten på glæden ved bevægelse og en forståelse af kropslighed, 

bevægelse og sansning bliver et naturligt udgangspunkt for arbejdet med alle læreplanstemaerne. 

KROPPEN ER ET STORT OG SAMMENSAT SANSESYSTEM, SOM UDGØR FUNDAMENTET FOR 
ERFARING, VIDEN FØLELSESMÆSSIGE OG SOCIALE PROCESSER, LIGESOM AT KOMMUNIKATION 
OG RELATIONS-DANNELSE UDGÅR FRA KROPPEN. BØRN ER I VERDEN GENNEM KROPPEN, OG 

NÅR DE STØTTES I AT BRUGE, UDFORDRE, EKSPERIMENTERE, MÆRKE OG PASSE PÅ KROPPEN, 
GENNEM RO OG BEVÆGELSE – LÆGGES GRUNDLAGET FOR FYSISK OG PSYKISK TRIVSEL.

(Børne og socialministeriet 2018)
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God bevægelsespædagogik handler om at give børn mulighed for selv at fortolke fænomener kropsligt og udforske egne 

bevægelsesmuligheder (Sundhedsstyrelsen 2016, 57). Den korrekte bevægelse er den, som er i overensstemmelse med barnet 

egen stil, tankesæt og situation (Fredens, 2012).

krop og bevægelse som en integreret del i al læring hos børn, er så fundamental, at man kan sige, at de tænker med kroppen 

(Moser og Mortensen, 2009; Moser et al., 2010; Fredens, 2012).  Et pædagogisk fokus på bevægelse i dagtilbud er således også 

en respekt for menneskets sanselige tilgang til verden. Denne sanselige tilgang er særlig synlig hos små børn, som endnu 

ikke, er præget af talens dominans. Børn har god adgang til og brug for at kunne opleve verden gennem en umiddelbar, 

sanselig åben tilstand (MerDortheu-Ponty, 2009; Moser et al., 2010). 

Vi voksne tænker sjældent over, at vores viden om verden er kropslig baseret, men vi foretager hele tiden et hav af vurderinger 

og handlinger, som er baseret på ikke-bevidst kropslig viden. På samme måde som vores viden om den fysiske verden er 

baseret på kropslig erfaring, så er vores viden om mennesker det ligeså. vi har en umiddelbar viden om andres kroppe, og ser 

hverken egen eller andres krop, som en bio-mekanisk mekanisme, men derimod som noget, der afspejler vores egen natur, 

noget, der udtrykker følelser, identitet, erfaring m.v. (Merleu-Ponty, 2009). 

Fra børn er helt små udvikler de sociale samspilsevner ved at kopiere voksnes og andre børns kropssprog og have fælles en 

opmærksomhed med dem (Meltzoff og Brooks, 2007; Stern, 2012). Galleses og Goldmans opdagelse af spejlneuroner i 1998 

forklarer, hvorfor imitation er en god måde at lære på for små børn. I imitationsleg sker der hjernemæssigt en synkroniseret 

motorisk spejling, som har tilknytning til hjernens spejlcellesystem. Vores spejlneuroner aktiveres både, når vi observerer 

andres bevægelseshandlinger, og når vi selv bevæger os. Spejlcellesystemet er et kompliceret netværk, der knytter intention 

og handling. Den muliggør, at vi kan efterligne hinanden helt automatisk og opleve, at vi forstår, hvad andre føler, fordi vi 

gennem spejling oplever den andens følelse i os selv gennem spejling (Fredens, 2012, p. 310). Jo mere vi mennesker efterligner 

hinandens bevægelser, desto bedre kan vi også lide hinanden (Chartrand og Bargh, 1999; Fredens, 2012, p. 219). Den norske 

småbørnsforsker Gunvor Løkken har beskrevet, hvordan børn i vuggestuealderen afstemmer følelser og intention gennem 

fælles bevægelseshandling med hele kroppen. Hvordan de ved at løbe eller hoppe i flok ”pløjer” eller ”sår” noget, som efter-

hånden ”spirer” og ”gror”, eksempelvis deres relationer (Løkken, 2005). 

Alle kapitler i hoppelinefortællingen giver mulighed for at komme igennem en række motoriske udfordringer og bevægelser 

som at krybe, kravle, løbe, hoppe, springe. Der er tænkt i forskellige kilder til glæde til bevægelse, ligesom fortællinger giver 

mulighed for at fortolke følelsesmæssige tilstande kropsligt, give børn erfaringer med at samarbejde m.m. 

HOPPE KRABBEGANG KRYBE OG RULLE KRAVLE

LØBE BALANCERE DREJE RUNDT KRABBEGANG
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BEVÆGELSESGLÆDE
Jagten på at finde børns glæde ved bevægelse er central i projektet. Ifølge idrætsforskning findes fire grundlæggende kilder 

til glæde ved bevægelse (Munk & Bertelsen 2011 ; Kissmeyer 2009). Dog er det ikke ualmindeligt, at børns motivation og ud-

holdenhed er særligt domineret af en af glædeskilderne. Derfor er alle fire glædeskilder tænkt ind i handlingen. Hver kilde 

har sin egen farve.

Den røde glæde er den sociale glæde og er relateret til at føle sig som en del af en gruppe. I fortællingerne er der derfor en 

masse øvelser, hvor børnene skal få noget til at lykkes samme, f.eks. lave en ”energikreds”, der ikke må brydes.

Den gule glæde er forbundet med lysten til at udfordre sig selv og viser sig, når børnene lader sig inspirere af hinandens 

bevægelse og er opslugt af at eksperimentere og forfine færdigheder. I hoppelinefortællingerne opfordrer hånddukken Marie 

børnene til at eksperimentere med egne bevægelsesfortolkninger. Opvarmningen er eksempelvis en god lejlighed til at give 

børn mulighed for at eksperimentere og vise, hvad de kan. 

Den grønne glæde opstår, når børn mærker, at de mestrer noget nyt. At måle sin kunnen op imod andre børns kunnen er med 

til at gøre børn be vidste om, hvad de kan og gerne vil kunne, hvorfor konkurrencen kan være en stærk drivkraft. I fortællingen er 

der derfor indbygget konkurrencer med at løbe, hoppe, kæmpe og holde balancen m.m. Konkurrence kan dog også tage modet 

fra nogle børn. Det er derfor betydningsfuldt, at mange forskellige bud på bevægelsesmæssige udtryk kan anerkendes. 

Den blå glæde opstår, når børn føler sig anerkendt for de kundskaber, som har betydning for dem (Munk & Bertelsen 2011; 

Kissmeyer 2009), og her er det især jeres evne til at se og spejle børn positivt og rose i overensstemmelse med det enkelte 

barns egen opfattelse af sin præstation, der har betydning. 

ANDRE MATERIALER MED FOKUS PÅ KROP, SANSNING OG BEVÆGELSE
På hjemmesiden findes pædagogiske bevægelseslege, som supplerer fortællingerne. Hoppelines bevægelseskort viser nogle 

af de bevægelser, der kan bruges i legene, stafetter, motorikbaner og sammen med den rytmiske musik.

N AT I O N A LT  V I D E N C E N T E R
V I C E KO S M O S . D K

Bevægelsesglæde

Modellen her og de fire bevægelsesglæder er en revideret 

udgave af modellen fra Munk, M og Bertelsen, K 2011

LEGE & 
AKTIVITETER

TAKTILE
FORTÆLLINGER
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På hjemmesiden findes en taktilfortælling til hvert kapitel. De 13 taktile fortællinger kan findes under ikonet vist her, og disse 

fortællinger er nummereret efter det kapitel, de passer til. Brug dem eksempelvis til samling, efter at børnene har bevæget sig 

til Hoppelines rytmiske børnemusik. Huden er menneskets største sanseorgan, og positiv berøring er afgørende for børns sunde 

udvikling. Vi giver et knus til den, der er ked af det, puster på skrammen og stryger og klapper hinanden. Når vi er i ro og modtag-

er behagelig berøring, aktiveres hormonet oxytocin, som dæmper muskelspænding, blodtryk, angst og stress. Til de børn, som 

ikke bryder sig om lette berøringer, kan i stedet bruges dybe tryk. Børnene kan fint fortælle de taktile fortællinger på hinandens 

rygge to og to, hvis en voksen ”går foran” ved at fortælle og demonstrere hændernes og fingrenes bevægelser.

KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB

Hoppeline har fokus på brugen af forskellige æstetiske formsprog: drama, musik, fantasifuld fortælling, dukkeføring, dans, 

illustration m.m. Hoppeline har en intension om, at et fælles æstetisk repertoire i børnegruppen kan bidrage til børns egen 

legekultur og oplevelse af fællesskab. Dertil er der i illustrationerne indbygget forskellige fantasifulde verdner eller miljøer, 

som er inspireret af naturen og kulturen i forskellige verdensdele samt miljøer fra Danmark. Det giver pædagogisk mulighed 

for at beskæftige sig med forskellige kulturer i forlængelses af fortællingerne eller lade sig inspirere til selv at opfinde nye 

verdner gennem brug af forskellige æstetiske formsprog.

MUSIK, SANG OG DANS/BEVÆGELSE  

Til fortællingerne hører foreløbig 18 rytmiske bevægelsessange. Musikken 

er indspillet af professionelle jazzmusikere sammen med et børnekor og er 

tilgængelige på hjemmesiden og på Spotify. Flere af sangene er skrevet direkte 

ind i fortællingen. Vi opfordrer derfor til, at I bruger sangene både før, under og 

efter fortællingerne. Ti af sangene findes tilmed på en fysisk CD Hoppelines 

Hoppelopper. Du kan bevæge dig sammen med børnene til den indspillede 

musik, eller du kan synge eller spille sangene selv, så det bliver muligt at gribe 

børnenes ideer, initiativer og få deres medbestemmelse i spil. De fleste sange 

er rammesange, som er lette at overskue for børn. Tempoet er højt, fordi børns 

naturlige bevægelsestempo er højt.

VÆRKSTEDSAKTIVITETER OG LEG

Vi har udviklet en række værkstedsaktiviteter til Hoppeline ud fra følgende 

dogmer:

• Aktiviteten skal tage udgangspunkt i hoppelinehandlingen eller illustrationen

• Materialerne skal primært være genbrug

• Børnene skal selv kunne være aktive og føle ejerskab til proces og produkt

• Aktiviteten skal være realistisk at gennemføre i en institution

• Det færdige produkt skal kunne bruges i børnenes egne lege

Værkstedsaktiviteterne er eller vil blive præsenteret på hjemmesiden og  

Hoppelines YouTube-kanal under det viste ikon.

På hjemmesiden findes forskellige førskoleark i forskellige sværhedsgrader, 

som passer til fortællingerne, under det viste ikon.

MUSIK

HOPPELINES 
HOPPELOPPER

1. Sund mad sang  2. Goddag goddag  3. Hoppelines hoppelopper  
4. Monstersang  5. Tramp med dine fødder  6. Vi flyver
7. Hoppeline og Frække Frø på tur  8. Dovendyret

9. Racerbilen  10. Jeg ligger bare her

HOPPELINES 
HOPPELOPPER

VÆRKSTED

PÅ VEJ I SKOLE
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ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING OG SOCIAL UDVIKLING
Som tidligere nævnt, læner Hoppeline sig op ad Wengers læringsteori, hvor det pointeres, at børn udvikler sig personligt og 

socialt ved at indgå i samspil med andre børn og voksne. Derfor vil vi i det følgende behandle de to læreplanstemaer ”alsidig 

personlig udvikling” og ”social udvikling” under et. Hoppelines bidrag til børns alsidige personlige udvikling er relateret til 

deltagelse i en fælles social aktivitet. Hoppelinefortællingerne giver både mulighed for, at børn kan prøve sig selv af på nye 

måder i samspil med andre, men også for, at de kan inspireres, tilføres viden om og indgå i fælles refleksion over, hvad der 

har betydning i samspillet med andre. I fortællingerne er indbygget en række samarbejdsøvelser, hvor børn får mulighed for 

at få erfaring med samarbejde. Hvordan mærkes det, når vi sammen får noget til at lykkes, som vi ikke kunne have gjort 

selv? Hvordan mærkes det, når vi ikke får det til at lykkes? I flere kapitler er der indbygget mulighed for at fortolke følelser 

kropsligt og for at afprøve egne grænser, hvad angår kropsligt nærvær.

Fortællingernes handling har i 2019 et særligt fokus på at formidle viden til børn om personlighedsstyrker og følelser. I han-

dlingen præsenteres forskellige følelser som glæde, angst, vrede, tristhed m.m. samt personlige styrker som venlighed, mod,

lederskab m.m. Det er særligt Larvemobilen og Professor Pindsvin, som repræsenterer foranderligheden i vores følelser eller det 

umodne nervesystem, som har behov for at spejle sig i det mere modne nervesystem, som heltinden Hoppeline repræsenterer.

KOMMUNIKATION OG SPROG
I æstetisk bevægelsesfortælling arbejder pædagoger og børn sammen om at fortolke sproglige, kulturelle, naturlige og 

følelsesmæssige fænomener gennem krop og bevægelse. Det bidrager til, at børn lærer at bruge kroppen som udtryksmiddel 

og understøtte deres hukommelse (Pellegrini & Galda 1982). 

Når illustrationerne til fortællingerne efter endt fortælling hænges op i børnehøjde, bliver det muligt for børnene selv at 

opsøge dem for at kigge på dem og snakke om dem. De børn, som har deltaget i fortællingen, kan stå sammen foran illu-

strationen og genfortælle for sig selv og måske endda udveksle meninger og betydninger overfor hinanden. Og de børn, som 

måske ikke selv har deltaget i de aktive fortællinger, kan få adgang til viden om figurerne på billedet gennem de andre børns 

fortælling. På den måde kan børnene hjælpe hinanden til at få hoved og hale på fortællingen.

Der er på hver illustration ni elementer, som børnene skal lede efter i tegningen. Det træner børnenes visuelle perception, og 

det kan samtidig sætte skub i dialogen mellem børnene. Når børnene får mulighed for at tale om handlingen ud fra illustra-

tionerne, styrkes deres oplevelse af sammenhæng.

SPROG
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Derudover er der lavet dialogkort til hvert kapitel, som I evt. kan benytte i samlingen med børnene i en opfølgning på be-

vægelsesfortællingen. Dialogkortene tager udgangspunkt i illustrationerne og inspirerer til at arbejde med forskellige områder 

indenfor sprogstimulation. Du finder dialogkortene på hjemmesiden under ikonet vist ovenfor , hvor de er ordnet efter kapitel.

NATUR, UDELIV OG SCIENCE  
Hoppelinematerialet er lavet i så kraftigt materiale, at det kan holde til at være ude i alt slags vejr. Fortællearkene kan 

således tages med på legepladsen, i skoven eller til stranden og på den måde koble fantasi, leg og oplevelse i naturen. I il-

lustrationer og handling er indbygget rigtig mange naturfænomener, som det er oplagt at bevæge sig ud i den virkelige natur 

for at finde og tale om.

Hoppeline har et særligt fokus på mad- og måltidskultur. Derfor har vi udviklet pædagogisk materiale til at beskæftige sig 

med, hvor maden kommer fra. På hjemmesiden under det viste ikon finder du:

• Kategorikort, eksempelvis korn, kylling, fisk, mad under jorden og mad på buske

• Madkort, eksempelvis brød, frugter, grøntsager, torskerogn og spegepølse

• Temakort med ideer til at bruge mad og måltider som udgangspunkt for arbejdet med bevægelse

NATUR

PÆDAGOGIK-
KASSEN
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LITTERATURLISTE
SÆRLIGT ANBEFALELSESVÆRDIG BOG

I sommeren 2019 udkommer antologien Legens magi - om det professionelle arbejde med at forstå, inspirere, støtte, guide 

og rammesætte 1-6 årige børns leg. Antologien udkommer på Akademisk Forlag og er redigeret af Lise Hostrup Sønnichsen 

og Hanne Hede Jørgensen. I denne bog vil der være et kapitel om æstetisk bevægelsesfortælling som pædagogisk genre. Dele 

af denne vejledning er taget fra dette kapitel. 
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