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– FYSISK AKTIVERENDE FORTÆLLING I DAGTILBUD 

Værdigrundlag, teoretiske udgangspunkt og eksemplificering
I denne tekst kan du læse, hvilke intensioner og tanker, der 

ligger bag Projekt Hoppeline – fysisk aktiverende fortælling i 

dagtilbud. Hoppeline er i sig selv bare et materiale. Det er først 

i hænderne på pædagogisk professionelle, at materialet bli ver 

til levende pædagogik. Vi håber derfor, at du har lyst og tid til 

at læse mere om, hvilke værdier Hoppeline hviler på. 

I den første del belyses Hoppelines værdigrundlag med bag

grund i noget af den forskning og lovgivning, som Hoppe

line søger at give et praktisk og konkret svar på. I anden del 

præsenteres Hoppelines teoretiske inspirationskilder og i tred

je del bruges denne teori til at belyse, hvordan man kan opnå 

kvalitet i arbejdet med Hoppelinefortællingerne. Tredje del 

har således fokus på at eksemplificere, hvordan der konkret 

kan arbejdes med fortællingerne.

Hoppeline har til formål at fremme børns sundhed, trivsel, 
udvikling og læring i dagtilbud gennem bevægelsesaktivi
teter. Hjertet i projektet er fysisk aktiverende fortælling. 
Fortællingerne suppleres af andet pædagogisk materiale som 
lege, massagefortællinger og rammesange, der passer ind i 
fortælleuniverset. 
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LEGENDE LÆRING 
Ifølge gældende lovgivning skal dagtilbud yde en gener

el forebyggende og sundhedsfremmende indsats (Sund-

hedsloven, 2016 §120 stk. 2) og tilbyde et fysisk, psykisk og 

æstetisk børnemiljø, som fremmer børns trivsel, sundhed, 

udvikling og læring (Dagtilbudsloven Afsnit II, 2016 41-42). 

Hvad en sundhedsfremmende indsats er og et fysisk, psy

kisk og æstetisk børnemiljø indeholder er i praksis et fortolk

ningsspørgsmål.  

Sikkert er det derimod, at dagtilbud er gået fra at være om

sorgsinstitutioner til at blive betragtet, som en betydnings

fuld del af uddannelsessystemet (UVM, 2016). Derfor er det 

naturligt, for et projekt, som har til formål at fremme små 

børns sundhed i dagtilbud, at have leg og læring, som sit 

naturlige omdrejningspunkt.  

Der er således stor enighed om, at alle børn i danske dagtil

bud skal tilbydes gode læringsrum, men ikke nødvendigvis 

enighed om, hvad der definerer sådanne læringsrum. Nogle 
ønsker mere førskole med fokus på fag og programmer med 

faste læringsmål. Andre argumenterer imod indførelsen af 

førskole. Ifølge danske professor Sommer har førskole og 

målstyrede programmer kun en kortsigtet effekt, ligesom de 

kan vise sig direkte skadelige for børns lyst til læring ved at 

skabe præstationsangst. Tvært i mod kan der findes evidens 

for, at et udgangspunkt i legende aktivitet og barnets pers

pektiv er langt at foretrække i relation til at skabe effektiv 

læring. Dette gælder i særlig grad, når et sådant udgang

spunkt går hånd i hånd med pædagogisk refleksion (Som-

mer, 2015). På samme måde stiller andre forskere spørgs

målstegn ved, om ikke også et udgangspunkt i et snævert 
bionaturvidenskabeligt fokus på sundhed, der kan måles 

i BMI, kondi og motoriske milepæle kan bidrage til for

skruede kropsidealer og præstationsangst hos børn (Moser 

og Mortensen, 2009 med ref. til Loland, 2000; Duesund, 1997). 

Den engelske professor Peter Moss, som har et omfattende 

kendskab til småbørnspædagogik i den vestlige verden, me

ner, at et land som Danmark bør holde fast i det nordiske 

børnesyn, hvor læring gennem leg er i centrum sammen med 

medbestemmelse og udeliv (Tonsberg, 2012) og det er vi i 

Hoppeline enige i.  

I Hoppeline forstås fremme af små børns trivsel, sundhed, 
udvikling og læring som noget, der primært opstår i leg-
ende aktivitet. Leg og medbestemmelse betragtes i den 
forbindelse som to forbundne størrelser, idet deltagelse i leg 
er forbundet med det at kunne forhandle sin mening 
(Mouritsen, 1996; Wenger, 2010) 

Hvordan læring og et godt fysiske, psykiske og æstetiske 

læringsrum forstås i Hoppeline, belyses længere nede i tek

sten med udgangspunkt i blandt andet sociale læringsteori 

(Wenger 2010).  

ET UDGANGSPUNKT I MASTER FOR EN 
STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN  
I 2016 udgav Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestil

ling så et forslag til en ”Master for en styrket pædagogisk 

læreplan” i dagtilbud (Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestilling, 2016b). Masteren kan forstås som et bud på et 

fælles fremtidigt pædagogisk grundlag for Danmarks dagtil

bud, og i Hoppeline forstår vi den som et kompromis mellem 

en selvforvaltningspædagogik med idyllisering af ”fri leg” 
og en program og målstyret pædagogik. Dagtilbudslovens 

tekst om, at læring skal forankres i en legende tilgang og i 

sociale samspil mellem børn og mellem børn og voksne, 

1. DEL: HOPPELINES VÆRDIGRUNDLAG

 Betydningen af en kropslig pædagogisk formidler ......................................................25

 Deltagelse og tingsliggørelse og et godt fysisk og æstetisk læringsrum ....................26

 Brug af uderummets affordences til æstetisk formidling ...........................................26

 Behovet for pædagogisk kontrol og børns medbestemmelse .....................................29

 Pædagogiske roller som støtte til at kunne handle autentisk ....................................29

 Opsummering ............................................................................................................ 30

 Eksempler på hvordan det pædagogiske arbejde med aktiverende 

 fortællinger kan bidrage til fremme af børns læring og sundhed?

 Sammenhæng mellem læreplanstemaerne ................................................................ 31

 Kropslig fortolkning af fænomener .............................................................................32

 Fysisk aktivitet, motorik og glæden ved bevægelse ...................................................33

 Børns selvetablerede læringsrum i forlængelse af fortællingen .................................35

 Børns selvetablerede læringsrum under fortællingen .................................................37

 Rituelle gentagelser, samarbejde og oplevelsen af at høre til ................................... 38

 Opsummering eksemplificering af arbejdet med Hoppelinefortællingerne 

 og børns læring og sundhed ....................................................................................... 39

 Afslutnende opsummering .......................................................................................  40

Referencer .............................................................................................................................. 42



– 7 – – 8 –

under streges således i masteren samtidig med, at det poin

teres, at det er et pædagogisk ansvar at skabe betingelserne 

for børns deltagelse i leg: 

Legen er grundlæggende for børns sociale og personlige 
læring og udvikling. Legen fremmer bl.a. fantasi, virke-
lyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og 
identitet. Derfor har legen en værdi i sig selv og skal være 
en gennemgående del af et dagtilbud. Mange børn leger 
spontant og af sig selv, men nogle gange skal legen støttes, 
guides og rammesættes for, at alle børn kan være med og 
for, at legen udvikler sig positivt for alle børn 

(Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016b, p. 13). 

Hoppeline er ikke spontan leg men et bud på en voksensty

ret bevægelsesaktivitet, som kan være med til at inspirere 

leg blandt andet ved at give en børnegruppe et fælles rep

ertoire at bygge videre på i deres egne lege. Det er også et 

materiale, som har til formål at inspirere pædagoger til at 

skabe og holde de legende stemninger, som kan opstå under 

fortællingerne.  

Hoppelines – fysisk aktiverende fortællinger er et bud på 
voksenstyret bevægelsesaktivitet med en målsætning om at 
give plads til pædagogers faglige improvisation og herigen-
nem til børns egen kropslige, legende, sociale og medska-
bende praksis. 

Hvad der menes med legende stemning eksemplificeres 

længere nede i teksten og forklares med udgangspunkt i 

legeforsker Skovbjergs teori om leg som stemningspraksis 

(Skovbjerg 2016).  

HOPPELINEUNIVERSET SOM AFSÆT FOR 
ARBEJDET MED AT SKABE SAMMENHÆNG I 
ARBEJDET MED LÆREPLANSTEMAERNE 
I master for styrket læreplan plæderes for en helhedsorien

teret tilgang, hvor alle læreplanstemaer gerne ses integreret 

i meningsfulde aktiviteter med det pædagogiske grundlag 

som det centrale. Dette er illustreret i den dynamiske vind
møllemodel nedenfor. Pædagogiske aktiviteter skal først 

og fremmest udspringe af værdirationalet, eksempelvis dét 

at skabe betingelser for leg, dét at skabe et godt æstetisk, 

fysisk, psykisk læringsmiljø, dét at inddrage børn i udsat po

sition, dét at fremme børns egne fællesskaber m.m. (Elbæk, 

Danmark, and Ministeriet for Børn 2016, 11).  

(Elbæk, Danmark, and Ministeriet for Børn 2016, 11). 

En intension i projekt Hoppeline er at arbejdet med Hop-
peline-universet kan give anledning til at arbejde med 
læreplanstemaerne på en integreret måde såvel som på en 
måde, der underbygger det værdigrundlag, som formidles 
fra ministeriets og lovgivningens side. 

I det følgende belyses hvordan flere af de værdimæssige 

punkter i masterens pædagogiske grundlag forstås i Hop

peline og i tredje del eksemplificeres blandt andet, hvordan 

forskellige læreplanstemaer kan komme i spil i arbejdet med 

fortællingerne.   

ET UDGANGSPUNKT I DET BREDE POSITIVE 
SUNDHEDSBEGREB 
I Hoppeline forstås sundhed med udgangspunkt i det bre

de positive sundhedsbegreb. At sundhedsbegrebet er bredt 

betyder, at både levevilkår og livsstilsvaner opfattes som af 

betydning for sundheden. Forældres livstilsvaner er eksem

pelvis en del af børns levevilkår, men det er pædagogikken i 

børnehaven også.  

I Hoppeline forstås børnehavens fysiske, psykiske og sociale 
miljø sammen med dagligdagens aktiviteter og rutiner som 
en del af de levevilkår og livsstilsrutiner, som har indflydelse 
på børns sundhed. 

Når pædagoger sætter regler for, hvordan børn må bevæge 

sig, og når de anerkender eller ikke anerkender børns be

vægelsesinitiativer, må børnene underlægge sig denne so

ciale ramme lige så vel som de må underlægge sig en fysisk 

ramme (Moser, Mortensen,2009).  

At sundhedsbegrebet er positivt betyder, at livskvalitet og 

velvære opfattes som betydningsfulde dele af et menne

skes sundhed (B. B. Jensen 2009), og her kommer børns 

deltagelse i leg og glæden ved bevægelse naturligt i centrum 

(Herskind 2007; Sønnichsen. L., Gjesing, and FDF 2013).  

Når det handler om oplevelsen af livskvalitet i relation til 
børn, drages i Projekt Hoppeline parallel mellem en posi-
tiv tilstand af at være legende og begreberne velvære og 
livskvalitet, som er indeholdt i det positive sundhedsbegreb 

(WHO, 1948; Sønnichsen et al., 2013). 

Det positivt legende handler først og fremmest om, at børn 

forstår legens rammesætning og signalet om, at dette er leg. 

En positiv legende tilstand er der udover relateret til følelsen 

af indre kontrol og indre motivation og frihed for unødvendige 

påmindelser om verdens realiteter – med andre ord, at de be

finder sig i en tilstand af åbenhed i forhold til verden og egne 

og andres fantasifulde ideer og forestillinger (Bateson 2005). 

Sundhedsfremmende bevægelsespædagogik handler om at 

give børn mulighed for selv at fortolke fænomener kropsligt 

og udforske egne bevægelsesmuligheder (Sundhedsstyrelsen 

2016, 57) og om at give plads til deres egne legeinitiativer. Fra 

forskning ved vi, at pædagogisk kontrol og styring kan spænde 

ben for børns initiativer og forsøg på at skabe mening i aktiv

iteter (Svinth 2013, 2012). Dette er også en risiko i relation til 

fysisk aktiverende fortælling i Hoppeline. Hoppeline er blot et 

materiale, der er pædagogikken, der i samspil med materialet 

kan bidrage til fremme af børns sundhed og læring. 

Hoppeline er et Sundhedspædagogik koncept, hvilket inde-
bære en mulighedstænkning som har målgruppens egen 
medbestemmelse, deltagelse og handling i centrum (Jensen 

og Johnsen, 2010).  

Hvad der menes med børns legeinitiativer og kropslig for

tolkning af fænomener eksemplificeres i tredje del. 

ET UDGANGSPUNKT I BEVÆGELSE SOM 
SUNDHEDSFREMME 
Centralt i sundhedspædagogik står begrebet sundheds

handlekompetence, som består af delelementerne engage

ment, indsigt, vision/ide, kritisk sans og handleerfaring (B. 

B. Jensen 2009).  

Hoppeline har først og fremmest fokus på at give børn posi-
tive handleerfaringer i bevægelsesaktivitet med andre børn 
og inspirerende voksne. Sekundært er der qua indholdet i 
Hoppeline-fortællingerne indlejret en pædagogisk mulighed 
for at arbejde med børns kritiske sans og tilføre dem viden 
om sundhedseffekter, eksempelvis i relation til sund mad, 
søvn, glæde, venskab, bevægelse, mental sundhed m.v.   

Bevægelse som sundhedsfremme passer ind i børne
havens kompetence og dannelsesidealer, når den bidrager 

til opøvelse af børns motorisk kompetence og giver børn 

succes med at mestre bevægelsesudfordring, dels alene og 

dels sammen med andre. Børns kropslige, bevægelsesmæs

sige og personlige kompetence har betydning for deres del

Master for en styrket pædagogisk læreplan • 25 

Figur 1: Sammenhæng mellem læreplanstemaerne og det pædagogiske grundlag

Pædagogisk grundlag 
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   •    Børnefællesskaber
   •    Læring
   •    Læringsmiljøer 
   •    Forældresamarbejde
   •    Børn i udsatte positioner
   •    Overgange 
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alsidig personlig udvikling
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naturen og 
naturfænomener

      Tema om 
      kulturelle udtryksformer og værdier 
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sociale kompetencer 

Figuren viser, at hvert læreplanstema er forbundet med hvert enkelt af de andre læreplanstemaer, og at udgang- 
spunktet for et samlet arbejde med den pædagogiske læreplan er det pædagogiske grundlag: 
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tagelsesmulighed i andre sundhedsfremmende fællessk

aber – og dermed om det at bevæge sig og det at bevæge 

sig sammen med andre bliver en positiv del af deres selv

forståelse (Sundhedsstyrelsen 2016).  

Hoppeline har et mål om at fremme børns glæde ved be-
vægelse ved at tilbyde positive bevægelseserfaringer som 
udfordrer og inspirerer børn i samværet med andre børn. I 
Hoppeline behøver alle børn ikke deltager på samme måde. 
Der skal være plads til at iagttage i udkanten af aktiviteten, 
plads til egen fortolkning af, hvordan eksempelvis en hest 
løber eller hvordan en krabbe bevæger sig. Og der skal være 
plads til at børn kan påvirke fortællingen. Nogle børn forstår 
hele handlingen, mens andre bare synes, det er sjovt at imi-
tere de andre børns samt de voksnes bevægelser. 

Hvad bevægelsesglæde betyder belyses i anden del med 

baggrund i idrætsforsker Lise Kissmeyers kategorier for 

samme (Kissmeyer 2009). 

 
DE BETYDNINGSFULDE VOKSNE OG DERES 
BETYDNINGSFULDE PÆDAGOGIK 
Ifølge dansk idrætsforskning deltager børnehavebørn med 

størst entusiasme i tilrettelagte fysiske aktiviteter, når de 

får mulighed for selv at udforske og afprøve egne bevægel

ser, samt når de inddrages i dialog (Herskind og Lysemose, 

2015). Derfor er et afgørende, at der gives tid til dette under 

Hoppelinefortællingerne.  

Hoppeline skal opfattes som en fortælleramme og ikke et 
snærende bånd, hvor det at få hele handlingen med bliver 
vigtigere end børnenes bevægelsesmæssige udfoldelse og 
deres initiativer.   

En dansk ph.d.afhandling konstaterer, at der er størst 

sandsynlighed for, at børn fortsætter med at være fysisk 

aktive i deres selvvalgte lege efter en fælles pædagogisk 

tilrettelagt aktivitet, når pædagoger organiserer på en 

sådan måde, at børn kan deltage med forskellige grader af 

kompleksitet, og når der både instrueres verbalt og krops

ligt (Værum Sørensen, 2013, p. 214). Derfor prioriteres både 

den verbale og den kropslige formidling i Hoppeline, hvilket 

konkret kommer til udtryk i opfordringen til at etablere et 

fortælle team med både en mundtlig og en kropslig fortæller 

samt en tryg base. Disse pædagogiske roller skal opfattes 

som ligeværdig og som værende i et gensidigt afhæn

gighedsforhold, hvis der skal opnås pædagogisk kvalitet i 

formidlingen af fortællingen.  

Fordi Hoppeline-projektet udspringer af en professionshøj-
skole, som er med til at uddanne morgendagens pædagoger 
og pædagogiske assistenter, så er understøttelsen af og res-
pekten for pædagogers faglighed et vigtigt fokus i projektet. 
Der er derfor lagt mange kræfter i at sikre, at pædagoger kan 
identificere sig med konceptets ide, udtryk og aktiviteter 
blandt andet ved at tage udgangspunkt i kendte pædago-
giske genre og smelte dem sammen til noget nyt. 

Forskningen peger ligeledes på, at meningsfulde samspil, 

som er faciliteret af pædagoger 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, p. 214). Derfor kan Hop
pelinefortællingerne i inklusionsøjemed være en god fælles 

optakt til fri leg på legepladsen.  

Forskning i læringsmiljøets betydning for børns sproglige og 

følelsesmæssige sociale udvikling fremhæver betydningen af 

anerkendende voksne, som kan udnytte både planlagte og 

spontane læringssituationer til at udfordre det enkelte barn 

(Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016a, p. 

24). Norsk forskning i børns glæde ved bevægelse i uderum

met fremhæver ligeledes pædagogens evne til at få øje på 

øjeblikkets mulige bevægelseslæringsrum og fastholde disse 

læringsrum gennem nærvær og kropslig respons. Særlig be

tydning har denne evne for de børn, som ikke af sig selv udvi

ser glæde og initiativ til bevægelse (Bjorgen og Svendsen, 2015).  

I Hoppeline anses kvaliteten i det pædagogiske for tælle-
praksisfællesskab (kvaliteten i udfyldelsen af de pædago-

giske roller) som afgørende i forhold til at kunne skabe og 
holde det gode læringsrum, som kan fremme børns læring 
og sundhed.  
Materialet skal støtte pædagoger i at formidle kropsligt 
aktivt og dramatiserende. Materialet skal understøtte en 
pædagogisk formidling, som giver plads til børns med-
bestemmelse, herunder deres egne kropslige fortolkning 
af fænomener og deres egne spontane legeelementer. 
Hvis det skal lykkes må den pædagogiske formidling af 
fortællingerne kunne inspirere og udfordre men samtidig 
fremkalde en indre motivation, et positivt engagement og 
en følelse af være i kontrol hos børnene.  

I anden del belyses, hvad der menes med praksisfællesskab 

og i tredje del eksemplificeres, hvad der menes med kvalitet 

i det pædagogiske praksisfællesskab.  

ET SÆRLIGT FOKUS PÅ UDERUMMET 
Der er særlig god grund til at fokusere på den pædagogik, 

der udspiller sig i børnehavens uderum, hvorfor uderummet 

anbefales som det ideelle fortællerum i Hoppeline.  Forsk

ning viser, at uderummet giver særligt gode muligheder 

for, at børn kan opsøge kraftige sansestimuli gennem bev

ægelsesmæssige handlinger og lyd. På samme måde er ude

rummet et godt sted for opøvelse af mod og udholdenhed 

gennem fysisk præget leg (Fjørtoft, 2004; Sandseter 2009; 

Sandseter, Ellen Beate Hansen 2015; Bjørgen, 2012).  

Selvom uderummet kalder på børns udfordring af egne be

vægelsesfærdigheder, så er det ikke alle børn, der hører dette 

kald, hvorfor pædagogen må kunne inspirere til variation og 

differentiering (Fjørtoft, 2004; Storli og Hagen, 2010). Og her 

viser forskningen, at der i mange institutioner er plads til 

forbedringer, idet størstedelen af de aktiviteter, der foregår 

i uderummet, er initieret af børn selv ligesom børn ikke be

tragter de voksne i børnehaven som nogen, der leger med 

dem på legepladsen (Bjørgen, 2012; Seland, 2009).

 

Uderummet er ikke på samme måde som inderummet slået 

igennem som læringsrum i børnehaver, heller ikke for be

vægelse. Det mange steder domineret af en organisering og 

en tradition, der betyder, at der er færre nærværende pæd

agoger til stede, hvilket ofte resulterer i en form for ”gård
vagtpædagogik”, hvor pædagogen holder opsyn frem for 

at inspirere til eller understøtte børns fysisk prægede leg. 

Kommunikationen blandt pædagogerne er i uderummet 

domineret af det kollegiale og personlige præferencer frem 

for fagligt hensyn (Sønnichsen, 2017). Det er problematisk, 

idet pædagogens aktive deltagelse er en afgørende faktor 

for børns motivation og opbygning af selvtillid i relation til 

deltagelse i bevægelsesaktiviteter (Danmarks Forsknings-

rapportensinstitut, 2014). Selvtillid er interessant på den 

lange bane i relation til sundhedshandlekompetence, idet 
selfefficacy eller troen på, at man kan, har vist sig at være 

en betydningsfuld indikator for, hvor meget voksne bevæger 

sig (Bandura, 1990).   

I Hoppeline anses det nære uderum, som det ideelle bevæg-
elses-læringsrum, derfor er det fysiske materiale i Hoppeline 
skabt til at kunne modstå vand og vind. 

I tredje del eksemplificeres, hvordan elementer i det nære 

uderum kan inddrages i fortællingerne og på den måde 

bidrage til den pædagogiske formidling og den legende 

stemning.  
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 LÆRING FORSTÅS I HOPPELINE SOM SOCIALT 
BETINGET, KONTEKSTBASERET, 
OPLEVELSESBASERET OG MENINGSFULD 
Læring forstås i Hoppeline med baggrund i social læringsteori 

(Wenger,2010), som noget, der skaber positive forandringer 

i børns vilkår for deltagelse i for dem betydningsfulde prak

sisfællesskaber. Børns deltagelse i Hoppelineaktiviteter må 

kunne skabe identifikation, mening og engagement hos 

børn, hvis Hoppeline skal bidrage til læring og det samme 

må fortællingernes handling og visuelle udtryk. Læring er 

betragtes således som socialt betinget, kontekstbaseret, 
oplevel sesbaseret og meningsfuld og opstår i praksisfælles

skab karakteriseret ved fælles praksis, gensidigt engagement 

og fælles repertoire (Wenger, 2010). Læring i relation til Hop

peline tænkes altså som noget, der påvirkes af den kulturelle 

og sociale kontekst, skabt med fortællingerne som medie. 

Kravene til deltagelse i aktiviteterne må ikke overstige børns 

kompetence i en sådan grad, at de ikke kan håndtere eller 

begribe, hvad der foregår. Graduering af krav er muligt i og 

med, at der kan gives plads til, at børn kan deltage på for

skellige måder og med forskelligt bevægelsesrepertoire. 

Samtidig instrueres både mundtligt og kropsligt.  

Det er gennem deltagelse i fællesskabers praksis, at vi som 

mennesker får en forståelse af fællesskabets forståelse, 

dets handlinger og dets repertoire (Wenger, 2010). Børn 

lærer eksempelvis, hvordan et fysisk aktiverende fortælling 

praktiseres, ved at praktisere dette. Gennem imitation, kor

rektion og øvelse opnår de nyt fælles repertoire og fælles 

engagement. Det de har lært, kan de bruge ind i deres 

egne praksisfællesskaber, eksempelvis når de leger frit, 

eller når de står foran illustrationer til Hoppeline og disku

terer figurerne. Dét, som de i forvejen har med sig fra an

dre praksisfællesskaber i børnehaven og i fritiden, kan de 

bruge ind i fortællingerne, eksempelvis, som når de under 

fortællingerne viser, hvad de kan med kroppen og når de ar

bejder med at forfine deres kunnen i samvær med de andre.  

LEG  EN SÆRLIG ÆSTETISK UDTRYKSFORM 
Leg forstås som en særlig praksisform, der er særlig karakte

ristisk for børn, men som ligesom alt muligt andet må læres 

i meningsfulde fællesskaber. I henhold til legeforsker Flem

ming Mouritsen (Mouritsen, 1996) kan leg karakteriseres som 

en særlig æstetisk udtryksform. Børns måde at udtrykke sig 

på i leg kan således betragtes som et æstetisk formsprog 

på linje med andre symbolske formsprog som eksempelvis 

musik, litteratur m.v. (Mouritsen, 1996). Et legende lærings

rum er derfor et æstetisk læringsrum. Et sådant læringsrum 

er karakteriseret ved formidling i æstetiske formsprog, for 

eksempel dans, drama og fortælling, og en tilstand hos både 

pædagoger og børn af intuitiv åbenhed. Børn leger ikke for 

at lære eller blive sunde, de øver sig derimod med henblik på 

at kunne udtrykke sig mere frit i leg (Mouritsen, 1996). Hvis 

Anne eksempelvis gerne vil deltage i slåslege med de andre 

børn i børnehaven, kræver det, at hun opøver de sociale kom

petencer, der er nødvendige for at kunne aflæse de legesig

naler, som de andre børn bruger i legen. Det kræver også, at 

hun finder det personlige mod og engagement, der kræves 

for at give sig i kast med at opøve de bevægelsesmæssige 

kompetencer, hun skal bruges. Hun må lære at blive en kom

petent deltager ved at deltage i slåslege. 

KULTUR FOR, MED OG AF BØRN SOM 
GENSIDIGE INSPIRATIONSKILDER 
Mouritsen kalder børns leg for børns egen kultur. De aktivi

teter, der foregår i en børnehave med voksne som deltagere, 

kalder han for kultur med børn, mens kulturprodukter ud

formet af voksne for børn benævnes kultur for børn (Mourit-

sen, 1996, p. 10). Hoppelinematerialet kan klassificeres som 

kultur for børn, mens det pædagogiske arbejde med aktive

rende fortællingerne kan betegnes som kultur med børn. 

Kultur for, med og af børn er gensidige inspirationskilder for 

hinanden. Ifølge Mouritsen henter børn eksempelvis råstof 

til deres egen leg fra både kultur for og med børn, men også 

fra andre børns eller egne tidligere lege (Mouritsen, 1996, p. 

47). Eksempelvis kan inspiration fra en Ninjategnefilm og 

en Pippifortælling i leg omdannes til en helt unik fortolk

ning af fænomenet slåskamp.  

Pædagogen kan på samme måde være god til at lade sig in

spirere af børns lege og af kultur for børn i sin udøvelse af 

kultur med børn. Når legen og det legende er udgangspunk

tet for læring, er der tale om en æstetisk tilgang til læring. 

Den er kendetegnet ved, at æstetiske symbolske formsprog 

bruges som formidlingsformer til at fortolke de lærendes 

oplevelser (Austring og Sørensen, 2006, p. 85). Hoppe
linefortællingerne ligger op til pædagogisk brug af forskel

lige æstetiske formsprog, eksempelvis brug af kroppen på 

en dramatiserende måde. Fortællingens illustrationer er en 
blanding af fotos og Disneyficerede tegninger af fantasidyr 

i glade farver i et fantasiunivers inspireret af kultur for børn.  

PÆDAGOGIK OG ”KLOGSKAB I HANDLING” 
På samme måde som børn lærer sig at lege gennem del

tagelse i relevante praksisfællesskaber, så lærer pædagoger 

sig også at udøve pædagogik ved at udøve den i et praksis

fællesskab med andre pædagoger. Et af de stærkeste argu

menter for, hvorfor en pædagog ikke kan bedrive pædagogik 

ud fra en manual, er, at pædagogisk arbejde er karakteriseret 

ved antinomiske handlinger. Det betyder, at en pædagogisk 

opgave aldrig vil kunne løses ens eller til fuldkommenhed. 

Enhver pædagogisk handling er unik, fordi dens fysiske, 

psykiske og sociale rum og situation, dens aktører og dens 

materialer er forskellige (Oettingen, 2010). Hvis pædagogen 
skal udføre manualstyret rutinearbejde, vil det afprofes

sionalisere hende, for når hun ikke længere er ansvarlig, 

kan hun ikke udfylde sin opgave. Også for voksne er det i 

medbestemmelsen og i ansvaret, at glæden ved arbejdet 

og viljen til at lære ligger (Oettingen, 2010). Ligesom børn 

er medskaber af egen læring, så er pædagogen det også. Et 

projekt som Hoppeline kan således ikke på forhånd afgøre, 

hvad børn og pædagoger får ud af at deltage i dets aktivitet, 

det kan kun designe med henblik på læring (Wenger, 2010). 

 

Klogskab i handling 
Den vidensform, der dominerer den dygtige professionelle 

professionspraktiker, beskrives ofte med Donald A. Schöns 

begreb refleksion i handling (Schön, 2014) eller Aristoteles’ 

begreb klogskab i handling (Aristoteles, 2000; Baumann og 

Christensen, 2007). Ifølge Aristoteles skal viden altid ses i 

lyset af dens etiske værdi, hvorfor klogskab i handling ud

springer af en etisk forståelse, som pædagogen ikke kan 

frasige sig, når hun først har fået blik for noget væsentligt i 

en situation. Pædagogisk etik handler om at skabe rum for 

børns udfoldelse, en tankegang som også kan føres tilbage 

til den danske filosof K. E. Løgstrup (Løgstrup, 2010).  

Aristoteles beskrev fem dyder af betydning for praksis: 

Episteme, som kan forstås som pædagogisk teoretisk ek

spliciterbar viden, techne, som kan forstås som pædago

gisk metode, phronesis, som kan forstås som klogskab eller 

refleksion i handling, sophia, som kan forstås som indsigt, 

2. DEL: HOPPELINES TEORETISKE GRUNDLAG

I det følgende beskrives Hoppeline projektets teoretiske grundlag. I tredje del benyttes

 denne teori til at eksemplificere det pædagogiske arbejde med Hoppeline-fortællingerne.  
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samt nous, som kan forstås som intuition (Pahuss og Erik-

sen, 2011, p. 151). I relation til det pædagogiske arbejde med 

at fremme børns sundhed og læring er betydningsfuld epis

temisk viden eksempelvis viden om betydningen af børns 

medbestemmelse, anerkendelse af deres kropslige såvel 

som verbale udspil, motorisk udvikling m.v. Relevant pæda

gogisk metode er eksempelvis det at kunne agere i et an

erkendende kropsligt og verbalt sprog og have et godt rep

ertoire, hvad angår brug af æstetiske formsprog. Det kunne 

handle om færdigheder i at lytte til og iagttage børn. Indsigt 

og intuition bidrager med evnen til at kunne tolke børns 

udspil i øjeblikket og handle hensigtsmæssigt på dem. For 

at beherske pædagogisk improvisation på en klog måde 

må pædagoger øve sig i pædagogiske praksisfællesskaber, 

eftersom klogskab i handling er noget, der internaliseres i 

pædagogens handling gennem hendes erfaring. Pædagogisk 

viden og intuition kan således forstås som en fornemmelse 

for øjeblikket, som er med til at give pædagogisk indsigt i 

sammenhænge, mens pædagogisk metode og intuition ska

ber grundlag for, at hun kan handle klogt (Pahuss og Eriksen, 

2011, p. 51). Med sin påpegning af vigtigheden af at kunne 

agere autentisk i sit professionelle virke er professor Per 

Fibæk Laursen inde på noget af det samme. Ifølge Laurs

en ”går” den professionelle professionspraktiker på tre ben: 

internaliseret metode, viden og brug af fagpersonlig kom

petence. Det sidste handler om at kunne lægge et tilpas 

følelsesmæssigt arbejde i sin interaktion med børnene. Når 

pædagogen kan handle i overensstemmelse med sit etiske 

værdigrundlag, er det nemmere for hende at fremtræde au

tentisk (Fibæk Laursen, 2012).  

DELTAGELSE KAN SE FORSKELLIG UD 
Der er ifølge Wenger flere kanaler til at opnå en positiv del

tagelse i et praksisfællesskab. Mest effektivt er det, når børn 

engagerer sig i en aktivitet, som de er motiveret for, og der

igennem får en positiv oplevelse med læring til følge. Børn 

kan også opnå positiv deltagelse gennem fantasi, eksempel

vis kan de lære noget om cirkus ved at lege cirkus, se film om 

eller læse om cirkus. Børn kan også opnå deltagelse gennem 

pædagogisk overtalelse. Det sidste kunne eksempelvis fore

komme, når et barn, som ikke umiddelbart kan se en mening 

med eller kan identificere sig med det at deltage i Hoppe
linefortællingen, må indordne sig under en regel om, at man 

skal være med. Hvis barnet ender med at få en god oplevel

se, hvor det er i stand til at forhandle sin mening og opleve 

glæde og mening i aktiviteten, har barnet opnået en positiv 

deltagelsesposition gennem overtagelse. Hvis barnet deri

mod fortsat ikke opnår en positiv deltagelsesposition, kan 

man tale om, at det er underlagt en form for tvang (Wenger, 

2010), hvilket ikke vil have en positiv betydning for fremme 

af hverken læring eller sundhed. 

Legitim perifer deltagelsesposition  
Der findes flere stadier af deltagelse. Et barn kan eksempelvis 

befinde sig i en legitim perifer deltagelsesposition eller i en 

reel deltagelsesposition. Forskellen er, at den, der har en reel 

deltagelsesposition kan forhandle sin mening ind i fælles

skabet og dermed påvirke fællesskabet (Wenger, 2010). En le

gitim perifer deltagelsesposition er en position, hvor lærings

kurven er stejl. Et barn, som eksempelvis endnu ikke har det 

bevægelsesmæssige repertoire, der skal til for deltage i en 

fangeleg, vil måske i første omgang iagttage de andre børn 

i et legefællesskab omkring aktiviteten fangeleg. I første 

omgang udgøres barnets deltagelse af en passiv iagttagelse. 

Gennem sin iagttagelse viser barnet, at det kan identificere 

sig med fællesskabet og dens praksis. Barnets læringsproces 

begynder således her, idet det, gennem sine observationer, 

får en fornemmelse af, hvad legen går ud på – dens praksis 

– og viden om, hvad det skal kunne for at være med – dens re

pertoire. Måske vil barnet i første omgang få mulighed for at 

øve sig på fangeleg i et fællesskab, hvor kravene for at kunne 

gøre sig gældende matcher barnets kompetencer, eksempel

vis med en pædagog og et andet barn. I en fase hvor børn øver 

nyt bevægelsesmæssigt repertoire, vil de være meget af

hængig af plads, tid og god feedback fra omgivelserne, men 

også fra deres eget sansemotoriske system (Fredens, 2012 

; Østergaard, 2008, p. 41). Også af den grund er det betyd

ningsfuldt at der er flere pædagoger om udførelsen af Hoppe
linefortællinger, så skabel sen af forskellige små læringsrum 

på forskelligt niveau blive muligt. Hvis er barn har tilstræk

keligt repertoire, eksempelvis relevante automatiserede ba

lancefærdigheder, kan det måske få en deltagelsesposition i 
fangelegen. I begyndel sen vil barnet være en novice og måske 

blive fanget meget nemt eller ignoreret af de andre, men 

gennem sin deltagelse vil det lære sig de strategier, de andre 

bruger, og forfine sit bevægelsesmæssige repertoire yderlig

ere. På den måde vil barnets initiativer med tiden blive taget 

alvorligt af de andre børn. 

DELTAGELSE, IDENTITET OG SUNDHED 
I disse år er begreberne robusthed og modstandskraft på 

stærk fremmarch som pædagogiske modeord (Schultz Jør-

gensen, 2017). Begrebet knytter sig til stressforskeren Aron 

Anotonovskys (Antonovsky, 2004) salutogenetiske ide1 og 

teorien om Oplevelse Af Sammenhæng (OAS). Det er en te

ori, som er helt grundlæggende i moderne sundhedspæda

gogik og for forståelsen af, hvad der har betydning for at for

blive sund på trods af de udfordringer, som livet bringer. OAS 

består af delkomponenterne meningsfuldhed, begribelighed 

og håndterbarhed. Wengers tanker om betingelser for delt

agelse og deltagelsens videre betydning for opbygning af 

identitet kan i vores optik bruges næsten synonymt med 

Antonovskys begreber i belysning af OAS i en pædagogisk 

kontekst. Meningsfuldhed er knyttet til følelsen af, at no

get er værd at engagere sig i, også selvom det er udfordren

de. Håndterbarhed relaterer sig pædagogisk til at give børn 

oplevelsen af, at deres repertoire matcher de krav, der stilles 

til deltagelse i praksis, som når pædagogen hjælper med 

at dele en opgave op i mindre bidder, så barnet kan udføre 

den. Begribelighed knytter sig pædagogisk til at give barnet 

oplevelsen af at kunne overskue og forstå en situation, som 

når en pædagog iagttager og lytter for at få viden om, hvor 

barnet er i sin forståelse, og når hun formidler på en sådan 

måde, at hun sikrer sig, at barnet forstår, hvad der foregår 

(Antonovsky, 2004; Wenger 2010).  

Både deltagelse og ikkedeltagelse kan give anledning til 

læring og påvirkning af identitetsdannelsen. Læringen på

virker identitetsdannelsen på den måde, at den ændrer ev

nen til deltagelse og dermed også potentielt, hvem vi kan 

indgå i praksisfællesskab med (Wenger, 2010, p. 15). Hvis 

en dreng elsker fodbold og har et urealistisk billede af egne 

kompetencer sammenholdt med de krav, der stilles i fæl

lesskabet til deltagelse, så får han måske aldrig bolden, sel

vom han kalder på den, fordi de andre i fællesskabet ikke 

regner med ham og ignorerer hans initiativer. Drengen er 

ikke i stand til at forhandle min mening ind i fællesskabet. 

Det påvirker hans deltagelsesposition negativt og dermed 

hans oplevelse af sig selv. Derfor har det stor betydning, at 
krav i Hoppelineaktiviteterne ikke overstiger børns kompe

tencer i en sådan grad, at de ikke kan opnå en deltagelsespo

sitiont. Dertil kommer, at der først kan være tale om en reel 
del tagelsesposition, når børn deltager i praksis i de fælles

skaber, som de rent faktisk selv kan identificere sig med og 

finder meningsfulde.  

 

MENING  ET SAMSPIL MELLEM 
TINGSLIGGØRELSE OG DELTAGELSE 
Tingsliggørelse kan forstås som praksis i stivnet form. I 

Hoppeline kan illustrationer, legekort, remser, sange m.v. 

betragtes som en tingsliggørelse af deltagelse i de fysisk ak

tiverende fortællinger. Figurerne, eksempelvis Hoppeline, der 

i fortællingen hopper og hopper, bliver en tingsliggørelse af 

børnenes deltagelse i hoppeaktivitet. De rituelle remser og 

bevægelsesritualer bliver en tingsliggørelse af generering af 

fælles energi. Mening er ifølge Wenger noget, der opstår i et 

samspil mellem deltagelse og tingsliggørelse (Wenger, 2010, 

p. 76, 108). 

Et godt materiale tingsliggør på en sådan måde, at aktivitet

en understøttes, samtidig med at dens virkning forstærkes. 
Tingsliggørelsen kan vække erfaringer fra del tagelse i tid

ligere praksis, som kan trækkes frem igen og bruges til at 

fremkalde følelser, udvide forståelser og fremkalde nye fæl

lesskaber. Det har derfor betydning, om tingsliggørelsen i et 

sundhedspædagogisk koncept ”taler relevant” til både pæd

agoger og børn. Derfor er Hoppeline udviklet i tæt dialog med 

dagtilbud og inspireret af kultur for børn. 

1 Salus betyder velbefindende og genesis betyder oprindelse/tilblivelse. Ordet salutogenese udtrykker, at sundhed er noget, 
der skal udvikles og dannes, en særlig måde at tænke om sundhed på. står i modsætning til patogenese(Thybo, 2016)
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Læring og kontekst  
Læring er altid kontekstbaseret (Wenger, 2010), såvel som 

pædagogikken er det. Situation, relation, opgave og et rums 

udformning og dets artefakter2 har betydning for, hvad vi 

lærer. Man kan tale om, at rum og ting har affordance, hvilket 

betyder at de kalder på handlemuligheder. Hvilke handle

muligheder de kalder på, det er afhængigt viden, muligheder 

og evner hos den enkelte (Fredens, 2012, p. 158; Gibson, 2015). 
En skulptur på et kunstmuseum vil af en 2årig måske blive 

opfattet som en invitation til at klatre, mens den vil tale til 

den voksne på en helt anden måde. Affordance er således 

et relationelt objektivt fænomen, der opstår i et dynamisk 

samspil mellem omverden, krop og sind. Affordances er dog 

af ringe værdi, hvis de ikke er synlige for børn og voksen (Fre-

dens, 2012, p. 158; Gibson, 2015). Hoppelinefortællingerne er 

designet til at få pædagoger til at bruge institutionens fy

siske omgivelser/affordances til at skabe leg og bevægelse 

i fortællingerne. Affordances kan både være et medium 

forstået som det, der omgiver os – for eksempel vind, regn 

og sol. Det kan være substans forstået som faste strukturer 

i omgivelserne – for eksempel bakke, træ, sten og buske. Det 

kan være overflade forstået som det, vi møder i kontakten, 

og det kan være objekter forstået som transportable ting 

eller urokkelige ting (Gibson, 2015).  

KROPSLIGHED OG BEVÆGELSE OG SMÅ 
BØRNS LÆRING  
Idrætsforsker og professor Thomas Moser blev ved indførel

sen af læreplanstemaerne i 2004 udpeget som ekspert på 

krop og bevægelse af Ministeriet for Børn, Undervisning 

og Ligestilling, og ifølge ham skal man forstå krop og bev

ægelse som en integreret del i al læring hos børn. Moser 

argumenterer for, at kropslighed er en faktor i alle læreplan

stemaer (Moser og Mortensen, 2009; Moser et al., 2010). Også 

hjerneforsker Keld Fredens pointerer med udgangspunkt i 

nyere hjerneforskning, at bevægelse er så fundamental for 

børn, at man kan sige, at de tænker med kroppen. Hand

ling, eller det, der forandrer sig, er det, der består, som 

han udtrykker det (Fredens, 2012). Både Moser og Fredens 

refererer til både nyere forskning og kropsfænomenologen 
Maurice Mer DortheuPontys filosofiske betragtninger, når 

de konstate rer, at tanke, perception, sansning og bevægelse 

må betragtes som en uadskillelig proces og viden som krops

lig funderet – embodiet (Fredens, 2012; MerDortheu-Ponty, 

2009; Moser et al., 2010). Et pædagogisk fokus på bevægelse 

i børnehaven er således også en respekt for menneskets 

sanselige tilgang til verden. Denne sanselige tilgang er særlig 
synligt hos små børn, som endnu ikke, som MerDortheu 

Ponty måske ville have sagt, er præget af talestrømmens 

tyranni. Børn har god adgang til og brug for at kunne opleve 

verden gennem en umiddelbar, sanselig åben tilstand (Mer-

Dortheu-Ponty, 2009; Moser et al., 2010).  

Vi voksne tænker sjældent over, at vores viden om verden 

er kropslig baseret, fordi meget af denne viden er så inter

naliseret, at vi eksempelvis blot ved at se en sten har en 

umiddelbar viden om dens tyngde, og om vi ville kunne løfte 

den eller ej. Vi foretager således et hav af vurderinger og 
handlinger hver dag, som er baseret på ikkebevidst krops

lig viden. På samme måde som vores viden om den fysiske 

verden er baseret på kropslig erfaring, så er vores viden om 

mennesker det ligeså. I henhold til MerDortheuPonty har vi 

en umiddelbar viden om andres kroppe, fordi vi udspringer 

af den samme verdenskrop. Vi møder ikke andre mennesker 

som en biomekanisk mekanisme, men derimod som noget, 

der afspejler vores egen natur, noget, der udtrykker følelser, 

identitet, erfaring m.v. (MerDortheu-Ponty, 2009).  

IMITATION OG SMÅ BØRNS LÆRING 
Forskning har vist, at børn fra de er helt små udvikler so

ciale samspilsevner, eksempelvis det at kunne opfatte og 

afstemme følelser og intentioner med andre ved at kopiere 

voksnes og andre børns kropssprog og have fælles visuel 

opmærksomhed med dem (Meltzoff og Brooks, 2007; Stern, 

2012). Fredens refererer til Galleses og Goldmans opdagelse 

af spejlneuroner i 1998, når han forklarer, at imitation er en 

god måde at lære bevægelse på i børnehavealderen. I imita

tionsleg sker der hjernemæssigt en synkroniseret motorisk 

spejling, som har tilknytning til hjernens spejlcellesystem. 

Mennesker er i besiddelse af spejlneuroner3, som både ak

tiveres, 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).  

Fredens siger med reference til anden forskning (Chartrand 

og Bargh, 1999), at jo mere vi efterligner hinandens bevægel

ser, desto mere synes vi også om hinanden (Fredens, 2012, 

p. 219). Også 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 efterhånden ”spirer” og 

”gror”, eksempelvis deres relationer (Løkken, 2005). Wenger 

beskriver det på den måde, at vi mennesker i kraft af vores 

deltagelse i praksisfælleskaber tilegner os eksempelvis be

vægelsesformer, omgangsformer og sproglige udtryksmåder 

– vi lærer. Vi opbygger tilmed en personlige historie i rela

tion til fællesskabets historier. Det giver os en oplevelse af 

fællesskab, når vi oplever os selv som værdsatte deltagere 

(Wenger, 2010).  

En anden, der ligesom Løkken havde blik for kropsligheden 

i legende kommunikation, var Bateson (Bateson, 2005). 

Han så leg som en særlig kommunikationsform, som gør 

det muligt både for dyr og mennesker at kommunikere til 

hinanden, hvornår noget er leg. Bateson benævnte dette at 

skabe en frame – en legeramme. Et typisk måde at frame 

på er eksempelvis, når børn benytter datid i stedet for nutid 

i en fantasileg: ”Så var vi i Hoppeline Messi, og du var Ron

aldo”. Men, som både Bateson og Løkken viser, er børn end

nu mere erfarne i at frame leg kropsligt gennem fælles af

stemt handling, gestik, mimik og øjenkontakt. I en fægteleg 

med kæppe rammer børn måske hinandens kæppe, men 

kun på en sådan måde, at de samtidig passer på hinanden 

og dermed passer på legen. Det er tale om leg, hvor kro

psligheden er bærer af intention og mening (Løkken, 2005; 

Mouritsen, 1996).  

DET LEGENDE SOM SÆRLIGE STEMNINGER 
Børn bevæger sig ikke med sundhed for øje, og de leger heller 

ikke med læring eller andre funktionelle formål for øje. Der

for er leg ifølge Mouritsen i fare for at miste sin motivation, 

når voksne bruger leg til at fremme andre mål (Mouritsen, 

1996). Den første præmis, pædagogen må underlægge sig i 

en æstetisk legende tilgang til læring og sundhedsfremme, 

er at glemme alt om bestemte endemål og i stedet bruge 

sit nærvær på at få den legende stemning til at fortsætte 

ind i det næste øjeblik. Dette kræver en pædagogisk åben

hed over for, hvad der kan ske i øjeblikket (Skovbjerg, 2016, p. 

59). En anden forudsætning for pædagogisk at kunne skabe 

æstetiske læringsrum er måske at kunne genkende legens 

forskellige stemninger og de former for praksis, der leder 

frem mod dem. På baggrund af observationer af børns egne 

lege har legeforsker Helle Marie Skovbjerg beskrevet leg som 

stemningspraksis. Skovbjerg er, som Mouritsen, kritisk over 

for den tanke at legen skal være en funktion for udvikling 

af kompetence og har skabt sine analytiske begreber med 

henblik på at skabe forståelse for børns egne initierede 

lege. Hun sætter spot på, hvordan leg ud over at være børns 

primære kilde til læring og udvikling også indeholder det 
upro duktive som eksempelvis pjat og vildskab for dens egen 

skyld. Stemning er det, der beskriver, hvordan pædagoger 

og børn er til stede i legen (Skovbjerg, 2016, p. 58). I Hoppe

line tillader vi os at bruge Skovbjergs kategorier til at belyse, 

hvordan der kan skabes og gives plads til leg i voksenstyret 

bevægelsesaktivitet. 

Fire stemningsformer 
Skovbjerg beskriver legepraksis som noget der sker i en gen

tagelig rytme. Der er aldrig tale om en fuldstændig kopiering 

i denne gentagelse, men nærmere gentagelse med en lille 

variation over det første. Hun ridser fire stemningsformer 

op, som kædes sammen med forskellige typer handling/

praksisformer, der i legens række af øjeblikke flyder over i og 

afløser hinanden. Varigheden af øjeblikke knyttes til analy

tiske begreber om gentagelse og distance (Skovbjerg, 2016, 

p. 81). Det vil med andre ord sige, at bestemte handlinger/

praksis medfører forskellige legende stemninger som vist 

2 Artefakter forstås her som både genstand, forskelligt naturmateriale, installationer, vegetation som eksempelvis træer, 
buske, bakker, eller en person som bliver tingsliggjort i fortællingen m.v. 

3 Lokaliseret til et område i pandelapperne (Fredens, 2012). 
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i modellerne nedenfor. Den øverste model viser 

den praksis, der er forbundet med de forskel

lige stemninger, mens den anden model viser de 

legestemninger, der passer sammen med praksis.  

De fleste legeaktiviteter vil have flere praksistyp

er i sig, hvorfor de skal forstås som analytiske 

kategorier: 

GLID  
Praksistypen GLID er præget af stærk gentagelse 

uden de store variationer med minimal distance. 

Den afføder en stemning af flow, indadvendthed, 

koncentration og fokus (Skovbjerg, 2016, p. 70).  

SKIFT 
Praksistypen SKIFT er også præget af gentagelse, 

men derudover af hurtig, overraskende intensitet. 

Den afføder en intens fornemmelse (Skovbjerg, 

2016, p. 71), ofte som følge af kraftige sanseop

levelser fra eksempelvis de nære sanser4. Det 

kunne for eksempel være, når en voksen pludselig 

forvandler sig til en rasende tyr, der jagter børnene 

rundt i en fangeleg, eller når en slåskamp indledes. 

Fra anden forskning ved man, at børn i særlig grad 

søger legeoplevelser, hvor der gives kraftige indtryk 

gennem de nære sanser, eksempelvis den vesti

bulære sans5 og den proprioceptive sans6. Man ved 

også, at det at være i leg, som afføder en følelse 

af fare, men en fare som overvindes, er af positiv 

betydning for udvikling af børns mentale mod

standskraft (Sandseter, 2009, 2015). 

FREMVISE 
Praksistypen FREMVISE er kendetegnet ved, at 

børnene viser noget, de kan. Skovbjerg fokuser

er i denne kategori mest på eksempler med gen

tagelse som danselege, men kategorien indbefat

ter også det at vise en akrobatisk bevægelse eller 

andre bevægelsesmæssige kunster. Legen afføder 

en stemning af opspændthed, udadvendthed, larm og per

formance. Denne stemning er præget af, at børn er bevidste 

om deres publikum, samtidig med at de selv er publikum. I 

Hoppeline forstår vi, med baggrund i Fredens og Løkken, imi

tation og gensidig følelsesmæssig afstemning, som betyd

ningsfulde ingredienser i forhold til opretholdelse af tid og 

intensitet i denne praksistype (Fredens, 2012; Løkken, 2005). I 

et kropsligt perspektiv kan man sige, at barnet i denne stem

ning er bevidst om sin krop som både objekt og subjekt, mens 

dette dobbelte perspektiv ophæves i stemningen SKIFT. På 

den baggrund vil vi argumentere for, at stemningen SKIFT er 

den stemning, der bidrager kraftigst til en oplevelse af koppen 

som et hele – det at være sin krop (Duesund, 1997; MerDortheu- 

Ponty, 2009). 

OVERSKRIDELSE 
Praksistypen OVERSKRIDELSE er karakteriseret ved pjat, fis 

og ballade, hvilket vil sige en stræk distance og overskridelse 

fra gentagelsen. Den handler i bogstavelig forstand om at 

komme ud af takt. Det er, når et barn gør oprør og gør det 

stik modsatte af det forventede og eksempelvis lader sig 

falde med vilje i kædedans, som ellers kræver, at man bliver 

på sine ben. Praksisformen afføder en stemning af eufori, 

vildskab, uforudsigelighed og mani, som hurtigt kan kvæles, 

hvis ikke andre børn er med på den.  

KOLLEKTIV ENERGI OG OPLEVELSEN AF AT 
VÆRE NOGEN 
Det er betydningsfuldt både i relation til læring og sundhed, 

at mennesker oplever sig som en del af et fællesskab som 

værdsatte deltagere. At man som menneske har oplevelsen 

af at ”være nogen” og ”kunne noget” i relation til fælles

skabet (Antonovsky, 2004; Gjærum et al., 2007; Wenger, 

2010). Et bud på, hvordan fælles stemning eller dynamik 

skabes og omsættes til følelsen af samhørighed i en gruppe, 

kommer fra den amerikanske sociolog Randall Collins7 (Col-

lins, 2014). I henhold til Collins er kollektiv energi generator 

for følelsesmæssig energi i enkeltindivider i form af selvtil

lid, entusiasme, initiativ og handlekraft. Den kollektive en
ergi udspringer af kropslig ansigt til ansigtrelation i social 

samvær. Når kroppe følger hinanden i bevægelse, og person

erne samtidig har fælles opmærksomhed på noget bestemt, 

etab leres et interaktionsritual, som er generator for skabelse 

af kollektiv energi. Ingredienserne er således delt stemning 

og gensidig opmærksomhed, som intensiveres gennem 

emotionelle stimuli og rytmisk medrivning (Collins, 2014).  

Der kan igen drages en parallel til den norske småbørns

forsker Løkken, som har beskrevet, hvordan toddlere8 ud

veksler fælles følelser og intentioner gennem det, de gør. 

Gennem deres såkaldte ”glædeskoncerter” bestående af 

rytmiske lyde og bevægelseshandlinger smitter de hinanden 

følelsesmæssigt og skaber på den måde en fælles stemning, 

som bekræfter deres samhørighed eller venskab (Løkken, 

2005). Når der skabes kollektive energi kan dette potentielt 

føre til solidaritet i en gruppe og give gruppen fælles sym

boler på deres sociale relationer. Sådanne symboler i form 

af eksempelvis rytmiske remser, fællessang, fælles gestus 

og rituel bevægelseshandling kan hentes frem ved andre lej

ligheder og være med til at mobilisere en lignende stemning 

eller energi hos medlemmerne af gruppen (Collins, 2014). Et 

eksempel kan være, når sportshold samles til kampråb, eller 

når børn genskaber en energi fra en tidligere begivenhed ved 

at sige remser eller synge sange, der blev brugt under denne 

begivenhed. De fælles symboler og erfaringer kan ændre 

standarder for omgang i en gruppe, men de er afhængige 

af forløbende genbekræftelse (Andersen og Kaspersen, 2013 

p. 512; Collins, 2014). Dette har både forbindelse til Wengers 

pointering af repertoirets betydning for deltagelsesposition 

og tingsliggørelses betydning for at skabe mening. Når vi 

kender de samme rituelle remser, sange og bevægelser m.v. 

som de andre medlemmer af fællesskabet, så har vi bedre 

mulighed for at indgå i praksis og for at forhandle vores 

mening og skabe vores egen personlige fortælling ud fra 

fællesskabets fortælling (Wenger, 2010, p. 100), men vi har 

altså også bedre muligheder for at bidrage til skabelsen af 

en fælles stemning eller kollektiv energi.  
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legestemninger (Skovbjerg, 2016, p. 67) 

Model over de forskellige legestemninger, som forskellig 

praksis kan skabe (Skovbjerg, 2016, p. 75) 

4 Vestibulære, propriceptive og taktile sansesystem. 
5 Populært kaldet balancesansen med receptorer i det indre øre. 
6 Populært kaldet dybdesensibiliteten med receptorer i muskler og led. 

7 Collins har bl.a. interesse for vold og konflikt, men hans tanker om, hvordan fælles stemning og energi i en gruppe opstår, 
er i vores optik også relevant, når det handler om at kunne forklare ingredienserne i at skabe positiv stemning. 

8 Man er toddler, når man er i alderen 1-3 år. 
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BEVÆGELSESGLÆDE 
Der er ikke mange, som har beskæftiget sig med begrebet 

bevægelsesglæde, men idrætsforsker Lise Kissmeyer har 

lavet en undersøgelse af sportsudøveres bevægelsesglæde. 

Hendes resultater har i andre projekter vist sig brugbare i en 

dagtilbudskontekst (Munk og Bertelsen, 2011), hvorfor vi har 

valgt at inddrage dem her. Kissmeyer er nået frem til fire for

skellige glæder eller kilder til at bibeholde motivationen for 

at bevæge sig gennem hele livet. Hun har givet hver kilde 
en farve. De fire glæder er analytiske kategorier, som gli der 

sammen i praksis. Dog er det ikke ualmindeligt, at men

neskers motivation og udholdenhed er domineret af en af 

glædeskilderne (Kissmeyer, 2009).  

Den røde glæde  
Den røde glæde er den mest langtidsholdbare kilde til glæde 

ved bevægelse. Det er glæden ved at opleve sig som en del 

af et fællesskab af betydning, hvilket passer sammen med 

Wengers pointe, at vores identitet påvirkes positivt gen

nem deltagelse i meningsfulde fællesskaber (Wenger, 2010). 

Den røde glæde udspringer af at få noget til at lykkes sam

men med andre, af samarbejdet og sammenholdet, og kan 

dermed også relateres til Collins tanker om kollektiv energi 

som generator for individuel positiv energi og til følelsen 

af velvære og livskvalitet og dermed igen til Sundheds

styrelsens pointe om, at bevægelsesaktiviteter er sundheds

fremmende, når de bidrager til, at det at bevæge sig sam

men med andre bliver til en positiv del af ens selvforståelse 

(Sundhedsstyrelsen, 2016). 

Den gule glæde 
Den gule glæde er forbundet med lysten til at udfordre og 

lade sig udfordre. Den viser sig som en opslugthed af at 

udøve, eksperimentere og detaljere sine færdigheder. Den 

er bundet til oplevelsen af indre motivation og følelsen af 

mestring og kan relateres til Wengers begreb repertoire og 

Mouritsens pointe om, at børns motivation for at udvikle 

og forfine er drevet af et mere eller mindre bevidst øn

ske om at kunne udtrykke sig endnu bedre i leg. Evnen til 

at improvisere og fange øjeblikket kræver øvelse, som han 

har formuleret det (Mouritsen, 1996, p. 18). I elitesport kan 

den gule glæde personificeres i en håndboldspiller som Lars 

Christiansen, som, længe efter at holdkammeraterne er gået 

i bad, stadig står fuldstændig opslugt af at lege med bold

detaljer (Kissmeyer, 2009). Pædagogisk gives denne glæde 

gode betingelser, når der gives tid og plads til at øve sig og 

eksperimentere med egne bevægelsesudtryk og detalje

ringen af dem (Munk og Bertelsen, 2011).  

Den grønne glæde 
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 bevidste om deres fremskridt, hvorfor 

konkurrencen kan være en drivkraft for denne glædesform. 

Konkurrenceelementer i bevægelsesaktiviteter kan bære 

brænde til mange børns motivation, men kan også slukke 

andres, især hos de, som oplever at kunne mindre end an

dre, og som mangler tiltro til egne evner. Det er derfor betyd

ningsfuldt, at mange forskellige bud på bevægelsesmæs

sige udtryk kan anerkendes i en pædagogisk aktivitet. I 

forhold til stemning i leg kan den grønne glæde relateres til 

legestemningen FREMVISE (Skovbjerg, 2016). Det at udvikle 

sit motoriske repertoire er også noget af det, som Sund

hedsstyrelsen fremhæver som betydningsfuldt for børns 

fremadrettede sundhedshandlekompetence (Sundheds-

styrelsen, 2016), og her har både den grønne glæde og den 

gule glæde betydning. 

Den blå glæde 
Den blå glæde opstår, når børn føler sig anerkendt for de 

kundskaber, som har betydning for dem, og når de føler sig 

set og opfattet som særlige. I elitesport er denne glæde 

forbundet med det at vinde præmier og berømmelse (Kiss-

meyer, 2009). I en pædagogisk kontekst kan den blå glæde 

bedst relateres til oplevelsen af at blive anerkendt af andre 

børn og voksne (Munk og Bertelsen, 2011). Den tyske profes

sor og filosof Axel Honneth (Honneth og Willig, 2003) er en af 

de teoretikere, der har beskæftiget sig mest med begrebet 
aner kendelse. Han beskriver betydningen af anerkendelse i 

tre sfærer: den private, den retlige og den solidariske, hvoraf 

de to har relevans her. Anerkendelse i den private sfære 

gives af en betydningsfuld anden, altså en, som har en tæt 

relation til barnet som for eksempel en forælder eller en 

pædagog. Det er en anerkendelsesform af stor betydning 

for udvikling af selvtillid i relation til at turde selv og tur

de mere (Honneth og Willig, 2003). Hvis barnet eksempelvis 

føler sig anerkendt i sin fysiske udfoldelse og udholdenhed 

eller grænsesætning, vil det betyde, at barnet gives mod på 

selvstændigt at udforske sine egne kropslige kompetencer 

yderligere. Den solidariske sfære kan her relateres til børns 

oplevelse af at blive anerkendt som værdifuld i det horison

tale fællesskab – altså af andre børn, men også af andre vok
sne i børne haven end den, som de har en betydningsfuld, 

særlig relation til. Anerkendelse i denne sfære har betydning 

for selvværd (Honneth og Willig, 2003). Anerkendelse og op

muntring i relation til bevægelsesmæssigt initiativ og kun

nen vil eksempelvis kunne øge tillid til egne egenskaber. Af 

pædagogisk betydning for fremme af denne glæde er derfor 

pædagogers og børns evne og mulighed for at give hinanden 

anerkendelse. Den blå glæde har således også betydning for, 

om det at være fysisk aktiv sammen med andre bliver en 

positiv del af ens selvforståelse. 

OPSUMMERING 
 DET GODE ÆSTETISKE, FYSISKE OG PSYKISKE LÆRINGSRUM I HOPPELINE 

Det gode æstetiske læringsrum  
Med baggrund i teori om børnekultur kan et godt æstetisk læringsrum forstås som et rum præget af æstetisk formidling 

og æstetisk produktion, hvilket indbefatter leg (Mouritsen, 1996).  

For at man kan sige, at  det i Hoppelinefortællingerne lykkes at skabe legende stemning hos de deltagende børn, så 

skal de forskelligartede bevægelsessekvenser, som fortællingerne skaber, kunne generere forskellige legestemninger, 

eksempelvis gentagelser i fælles rytme, skift med sansemotorisk intensitet, imiterende fremvisninger og skøre fjollede 

sekvenser (Skovbjerg 2016). På samme måde skal der være tegn på, at børn og voksne benytter sig af en legende kommu

nikation (Bateson 2005).  

Det gode fysiske læringsrum  
Et godt fysisk læringsrum i relation til bevægelsesaktivitet kan forstås som et rum, der giver plads til bevægelsesmæssig 

udfoldelse, og hvis medier, substans og overflader og objekter ”taler til” børn og voksne på en sådan måde, at de kan 

bidrage til eksempelvis motorisk udfordring, sanselighed og æstetisk formidling og en legende stemning.  

Det gode psykiske læringsrum 
Et godt psykisk læringsrum kan relateres til begrebet deltagelse. Deltagelse er karakteriseret ved at kunne forhandle sin 

mening ind i fællesskabet og være anerkendt af fællesskabet (Wenger, 2010). Et godt psykisk læringsrum i relation til 

bevægelsesaktivitet kan også forstås som et rum, hvor børn oplever glæde ved bevægelse. Hvis det skal lykke at skabe 

bevægelsesglæde hos børn under fysisk aktiverende fortælling, er det betydningsfuldt, at de bevægelsessekvenser, som 

fortællingerne genererer, tilgodeser forskellige kilder til glæde, eksempelvis anerkendelse, fordybelse, konkurrence og det 

føle sig som en del af en gruppe (Kissmeyer 2009).  
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3. DEL  
EKSEMPLIFICERING AF ARBEJDET 

MED HOPPELINE-FORTÆLLINGERNE 

I det følgende gives eksempler på hvordan det gode læringsrum skabes under Hoppeline 

fortællingerne. Eksemplificeringen er lavet primært ud fra den kvalitativ del af forsknings–

rapporten om Hoppeline. Nedenstående er en model over forskningsaktiviteterne i Hoppeline 

fra 2017, som dels bestod af en survey-undersøgelse, interviews af børn og voksne og 

observationer i to institutioner samt en projekt-dagbog i fra en tredje institution.   

DET PÆDAGOGISKE FORTÆLLE
PRAKSISFÆLLESSKAB 
Udfyldelsen af alle tre pædagogiske roller: Den mundt

lige – og den kropslige fortæller, samt den trygge base har 

betydning for, hvor mange tegn på læring og hvor stort et 

engagement, der ses hos børnene. Når der er færre end tre 

voksne med, lykkes det ikke i samme grad at rive børnene 

med stemningsmæssigt. Også i relation til børn i udsat 

position har udfyldelse af alle roller betydning for succes.  

Hvis der kun er én voksen til at fortælle, så vil det med stor 

sandsynlighed betyde, at de voksne agerer mindre fysisk 

med børnene i rummet, fordi den mundtlige formidling må 

prioriteres. Samtidig giver færre voksne mindre overskud til 

at understøtte forsigtige og udsatte børns deltagelse.  

Etableringen af et godt fysisk, socialt og æstetisk lærings

rum er ikke bare afhængigt af antallet af deltagende pæda

goger, men, ligesom i ethvert andet praksisfællesskab, også 

af pædagogernes gensidige engagement, deres repertoire 

og den fælles forståelse, de har af formålet med at fortælle 

(Wenger, 2010). Den følgende scene er en eksemplificering af 

betydningen af samarbejdet mellem de deltagende pæda

goger. Samarbejdet har ikke alene betydning for at kunne 

skabe en legende stemning – det æstetiske læringsrum – 

men også for at kunne tilbyde forskellige læringsrum til børn 

med forskelligt repertoire.  

 

Hemmelige agenter  
Mundtlig fortæller: ”Dyrene gik, men Frækkefrø blev tilbage. 
Vi er faktisk ude på en mission, sagde Hoppeline. Uuuuuh, 
det lyder spændende!” Frækkefrøen spærrede øjnene op. ”Er 
I sådan nogle hemmelige agenter, der sniger sig rundt?” Han 
sprang og sneg sig gennem græsset”.  
Den kropslige fortæller Lasse løber over til væggen og sniger 
sig langs den med ryggen mod den og hænderne foldet foran 
sig, som om han holder en pistol. Børnene klemmer sig ind 

bag ham op ad væggen og imiterer hans bevægelse. Da 
Lasse når enden af væggen, løber han ud på græsset, mens 
han med høj hvisken siger: ”Kom, kom!” Samtidig gør han 
med ivrig viftende gestus tegn til, at børnene skal skynde sig 
at følge ham. Han kaster sig ned på maven, hvorefter han 
kryber frem i græsset. Børnene følger efter på rækker, både 
vertikal og horisontalt. Imens laver den mundtlige fortæller 
store listetrin hen over græsset med vagtsom mine. Hun 
sniger sig af sted, mens hun med hurtige drej af hovedet og 
mistænksom mine kigger først på det ene barn og så på det 
næste, som om hun undersøger dem. De børn, som ikke er 
løbet efter Lasse, imiterer hende (observation fra forsknings-

rapporten).  

I scenen her med agenterne skaber den kropslige fortæller 

Lasse en kort stemning af OVERSKRIDELSE ved uventet at 

kaste sig ind i rollen som agent. Denne stemning afløses af 

en stemning af at finde ind i en fælles rytme med det formål 

at fremvise en scene – stemningen FREMVISE. Lasse skaber 

gennem sin stemningsskabende fortolkning en forbindelse 

til repertoire, som børnene kender fra andre praksisfæl
lesskaber domineret af den kommercielle mediekultur for 

børn og fantasi som deltagelsesform – nemlig tegnefilmen. 

Børneinterviewet viser, hvordan deltagelse i sådan en lille 

legende sekvens kan bidrage til yderligere æstetisk produk

tion hos børn. Det tydeliggør den tætte forbindelse der er 

mellem kultur for, med og af børn, og hvordan alle tre dele 

har betydning for etableringen af et æstetisk læringsrum.  

Mixed methods
design

Kvalitativ del Kvantitativ del

Interview og 
observationer i 
to børnehaver

Projektdagbog 
fra en 

børnehave

Elektronosk 
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Analyse
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Deduktiv fremgangsmåde

Teori Empiri

EKSEMPLIFICERING AF PÆDAGOGISK 
KVALITET I FYSISK AKTIVERENDE FORTÆLLING 
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Gennem sine energiske bevægelseshandlinger og verbale 

udtryk viser den kropslige fortæller Lasse sit engagement og 

bakker på den måde op om etableringen af det pædagogiske 

praksisfællesskab med den mundtlige fortæller Dorthe. 

Han forhandler sin mening ved at komme med spontane 

bevægelsesmæssige fortolkninger og videreudviklinger 

af Dorthes verbale formidling. Lasses fortolkning, og den 

reaktion den medfører i børnegruppen, gør, at Dorthe giver 

hans fortolkning plads. Børnenes reaktion på Lasses ud

spil påvirker både hende og den studerende, der har rollen 

som den trygge base, til at skabe en alternativ fortolkning 

af agenters bevægelsesudtryk, som nogle af børnene bedre 

kan være med på. Nogenlunde det samme gør sig gældende 

i den følgende scene.

Dorthe 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”.  

Lasse, stadig på knæ, har vendt sig mod en af drengene. 
”Prøv at ser her”, siger han. Han har sat sine håndflader mod 
en drengs og skubber med en kraft, der er afstemt med den 
modstand, drengen giver, så han ikke falder. Lasse har øjen-
kontakt med drengen. ”Nu kæmper Sigurd og jeg, kan du få 
mig ned?”. Drengen skubber alt, hvad han kan, mod Lasses 

håndflader. Lasse 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, men på en sådan 
måde, at han ikke slår sig. En pige og en dreng kaster sig 
over Lasse bagfra. Børneflokken er i bevægelse. To drenge 
danser rundt om hinanden i kampposition, den ene vender 
sig og løber med den anden efter sig. To andre drenge, der 
har hørt på oppe fra bakken, er i gang med at brydes. En 
lille flok børn bliver stående foran Dorthe. Dorthe viser med 
kroppen og forklarer med ord, hvad en brydekamp er. Efter-
hånden finder flere børn sammen i brydekamp, nogle to og 
to, andre med skiftende modstandere. En del børn går over 
for at deltage i kampen mod Lasse. En lille pige i lyserød 
jakke står og tripper. Dorthe går hen foran hende og inviter-
er til brydekamp, Lasse har tidligere prøvet det samme ved 
at lave forskellige kamppositioner foran hende. Hun bliver 
ved med at trippe, og Dorthe lader hende være og laver bok-
sebevægelser rettet mod en dreng, der ivrigt imiterer hende. 
De rammer ikke hinanden. Mod slutningen af sekvensen 
tumler Lasse rundt på jorden med seks-syv 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. Flere børn har indtaget bakkerne 
som kampplads (observation fra forskningsrapporten).

Dorthes formidling leder op til Lasses formidling, som i beg

ge tilfælde har et mere fysisk udtryk og større krav til bl.a. 

bevægelsesmæssigt, socialt og personligt repertoire. Som 

respons på børnenes reaktion formidler Dorthe et alterna

tiv, som muliggør deltagelse for de børn, som ikke kan være 

med på Lasses version. Hun gør situationen mere håndter

bar, så børnene kan bevare en følelse af kontrol. Det gør, at 

der i fortællingen bliver plads til flere forskellige grader af 

deltagelse.  

Den lille pige i lyserød jakke er et eksempel på et barn, som 

befinder sig i en legitim perifer deltagelsesposition i rela

tion til at kunne indgå i et legende fællesskab omkring det 

at kæmpe. Med sine kropslige handlinger forsøger Dorthe at 

skabe deltagelse via OVERTAGELSE. Gennem sine kropslige 

”legesignaler” forsøger hun at etablere en mere passende 

legeramme, men da hun kan mærke, at pigen ikke er klar til 

denne version, respekterer hun hendes grænsesætning og 

lader hende være. Pigen viser gennem sin ivrige opmærk

somhed på de andres børns kamp mod Lasse, at hun kan 

identificere sig med aktiviteten, og at et legitimt perifert 

læringsrum præget af iagttagelse er rigeligt for hende lige 
nu. Drengen er derimod klar til Dorthes skyggebokseversion 

af en slåskamp. De to pædagoger viser hinanden, at de har en 

fælles forståelse af formålet med deres praksisfællesskab – 

nemlig etableringen af et godt æstetisk og psykisk lærings

rum for alle børn. Begge pædagoger formår at tilpasse deres 

æstetiske formidling efter hinandens og børnenes udspil og 

udviser på den måde klogskab i handling.  

KVALITETEN I DET PÆDAGOGISKE 
FORTÆLLEPRAKSISFÆLLESSKAB OG BØRN I 
UDSAT POSITION 
Hvis det skal lykkes at få børn, hvis udvikling generelt væk

ker bekymring, til at deltage i Hoppelinefortællingerne, 

har det betydning, hvor mange voksne der er til rådighed. 

Ud over antallet af voksne får også kvaliteten i fortælle

praksis fællesskab særlig betydning, når ikke alle børn kan 

finde mening med aktiviteterne og på den baggrund måske 

kommer til at udgøre en risiko for at bryde stemningen gen

nem deres overskridende adfærd. I et senere eksempel ses, 

hvordan nogle børn laver et legende oprør ved at løbe uden 

for hørevidde, men i det følgende eksempel er der ikke tale 

om et ”legende oprør”, men om en enkelt dreng, som har 

meldt sig ud af aktiviteten.  

En dreng smider sig til jorden ovre ved den ene væg (de andre 
børn leger, at de flyver og løber rundt, mens de basker med 
armene). Lasse ser drengen, ”flyver” forbi og løfter ham op 
som en stor ørn, der tager et bytte. Drengen hænger nu gri-
nende og tydeligt overrasket i hans arme. Lasse svinger ham 
rundt. Lidt efter er drengen i gang med at baske rundt med 
”sine egne vinger” (observation fra forskningsrapporten). 

Børneinterview (Børnene sidder og ser et filmklip af sig selv agere som agenter under fortællingen) 
I: ”Har I leget hemmelige agenter før?” 

Dreng 1: ”Ja”. 

Dreng 2: ”Jeg har set dem på IPad” 

I: ”Hvad laver sådan nogen?” 

Dreng 2: ”De lister rundt”. 

Dreng 3: ”Og de er inde på skattemuser (skattemuseum)”. 

Dreng 4: ”Så gør vi sådan her” (han lægger sig ned på gulvet og gentager scenen fra scenen med Lasse, hvor de krøb af sted). 

Dreng 2: ”Når man ser en fælde, så gør hemmelige agenten… så, så hopper de over (drengen rejser sig og demonstrerer, 

hvordan hemmelige agenter hopper). ”Når der en kniv, der vil prøve at skære en hemmelig agent, så (pause) nej, nej, så gør 

de sådan her” (han sætter hænder og arme op foran sig, som om han slår noget væk). 

Dreng 3: ”De sniger sig af sted, så, så sniger de sig bare forbi” 

(Børneinterview fra forskningsrapporten).  

På billederne ses hvordan den kropslige fortæller er i slåskamp med et par drenge på jorden, mens den 

mundtlige fortæller her retning mod pigen med lyserød jakke. De fleste andre børn har gang i deres egne 

slåskampe uden for billedet. Bagved tager den trygge base livtag med en lille dreng præget af autisme.  
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I eksemplet inddrages drengen igen gennem pædagogens 

OVERSKRIDENDE tiltag, og han befinder sig pludselig i en 

HØJSPÆNDT stemning som følge af kraftige sanseindtryk. 

Hans ansigtsudtryk afspejler overraskelse og glæde. Den 

kropslige fortæller hjælper her sin kollega den mundtlige 

fortæller med at opretholde et godt psykisk og æstetisk 

læringsmiljø. Med sin handling siger han til drengen: ”Jeg har 

set, at det er svært, det anerkender jeg og gør noget andet 

for dig”. Pædagogen skaber deltagelse gennem overtagelse, 

fordi han formår at genskabe mening hos drengen.  

I forhold til børn, hvis udvikling generelt vækker bekymring, 

bliver pædagogernes gensidige afhængighed af hinanden i 

bestræbelserne på at skabe et godt læringsmiljø for alle børn 

meget tydelig. Nedenstående eksempel er observationer fra 

to dage af den samme dreng med særlige behov og hans to 

forskellige støttepædagoger. Drengen er præget af autisme 

og har meget svært ved at begribe, håndtere og finde me

ning i fortællingen. Den ene dag forholder støttepædagogen 

sig meget passivt til drengen. Hun formår ikke at skabe be

gribelighed, håndterbarhed og mening hos drengen, hvilket 

ender med at begrænse den mundtlige fortællers mulighed 

for at formidle dramatisk, idet drengen pga. af sin utryghed 

går hen og kræver fysisk kontakt med hende. Den anden 

støttepædagog formår at give drengen en legitim perifer 

deltagelsesposition ved at gøre ham det begribeligt, at han 

med hende i hånden og sammen med hende kan imitere de 

andre børns bevægelser. 

Dorthe: ”Så må I prøve som en græshoppe”. Børnene hopper. 
Lasse: ”Nej, den hopper sidelæns”, hvorpå han laver nogle 
enormt store sidelæns hop. Børnene, især de store drenge, 
gør hvad de kan for at imitere ham. Det er lykkes for den 
støttepædagog, der skiftevis har haft drengen med særlige 
behov i hånden eller i favnen, at få ham til at imitere de hop-
pende børn med hende i hånden.  

Dorthe: ”Så skal I prøve som et rådyr, I skal springe af sted 
med kæmpe spring”. Børnene springer af sted i løb, en pige 
løber i galop-hop, andre imiterer Lasse, der nu har kastet 
sig over en slags længdespring. Dorthe: ”Så prøver I som en 

ræv”. Flere af børnene imiterer Lasse, som hopper af sted 
ved at flytte vægten fra begge fødder til begge hænder som 
en springende ræv. Andre hopper af sted i egen stil (observa-

tion fra forskningsrapporten). 

Eksemplet viser, hvordan udfyldelse af rollen som den tryg

ge base kan være en forudsætning for, at de andre to roller 

kan udfyldes optimalt. Den trygge bases repertoire, engage
ment og forståelse af praksis i fortællepraksisfællesskabet 

har således også betydning for, at der skabes deltagelse for 

alle børn. 

BETYDNINGEN AF EN KROPSLIG 
PÆDAGOGISK FORMIDLER 
Eksemplet ovenfor viser, at muligheden for at imitere den 

kropslige fortæller, her i fortolkningen af dyr, har stor betyd

ning for skabelsen af et godt bevægelseslæringsrum, også 
for helt ”neurotypiske” børn. Det er således Lasses kvali

tative fortolkninger af de forskellige dyrs bevægelser, som 

skaber motorisk udfordring for børnene. 

Særligt rollen som kropslig fortæller kan skubbe til nogle 

pædagogers. Her sætter en kropslige fortæller ord på, hvad 

det kunne handle om.  

”Jo, det er jo det der med, at man også er på som voksen, 
når man står der og skal bruge kroppen, altså, det er ikke 
fordi, jeg ikke kan bruge min krop, men det er det der med, 
at man skal te sig lidt fjollet, det er nok nogle år siden, men 
altså det er kun sundt at blive smidt ud i. Men jeg tror også 
lige, at jeg lige skal finde ud af min rolle (…)” (interview fra 

forskningsrapporten). 

Man kan sige, at rollen som kropslig fortæller tvinger pæda

gogen ind i mødet med fysisk præget leg, hvor hun bliver 

konfronteret med sin egen krops disciplinering og sin tabte 

evne til at hengive sig til det at være legende (MerDorth-

eu-Ponty, 2009). En voksen, som leger fantasilege, opfattes 

som regel komisk, som når Sidse Babett Knudsen i filmen 

”Blå mænd” spiller en psykisk ustabil renoversionsarbejder, 

som leger sig til spænding i hverdagen med fantasivåben 

mellem containerne. Samtidig med at pædagogen konfron

teres med sin tabte evne til at lege, så genkender hun, som 

tidligere leger, dens væsen og anerkender dens betydning i 

kraft af sin faglighed. Der er altid en risiko for, at denne kon

frontation er så ubehagelig, at rollen som kropslig æstetisk 

formidler afvises eller udfyldes med meget lidt engagement. 

Men der kan også ske det modsatte, som i ovenstående til

fælde, hvor pædagogen har mod til at tage udfordringen på 

sig. Hvis hun på den baggrund får en oplevelse af, at hen

des indsats har positiv betydning for både børn og hende 

selv, så kan det potentielt styrke hendes oplevelse af en 

etisk forpligtigelse til at engagere sig i fysisk præget ak

tivitet og leg med børn til glæde for etableringen af fysisk 

præget æstetiske læringsrum. Dermed kan udfyldelsen af 

de på forhånd definerede roller potentielt have betydning 

for børns levevilkår – for fremme af sundhed i bred forstand. 

At der for pædagogerne er tale om et lærende fællesskab, 

afspejles også i den følgende dialog: 

Dorthe: ”Jeg tror, vi skal finde ud af, at det ikke kun er 
børnene, der skal bevæge sig, det skal vi voksne også. Det be-
tyder meget, at de voksne er med (…)” Lasse: ”Hvis vi kigger 
en måned frem, så hviler vi lidt mere i os selv, fordi vi så har 
fortællingen lidt mere på rygraden, så er vi bare i fortællingen 
og i gang med noget hele tiden, så er vi måske ikke så meget i 
pæn rundkreds” (interview fra forskningsrapporten). 

 
DELTAGELSE OG TINGSLIGGØRELSE OG ET 
GODT FYSISK OG ÆSTETISK LÆRINGSRUM 
Når Lasse i ovenstående eksempler agerer græshoppe eller 

agent, er der næppe tale om, at han er i en tilstand af leg, 

men da han selv har leget engang, er han i stand til at agere 

autentisk legerollemodel for børnene. Når han låner en 

agentscene fra børnekulturen, så kopierer han børns måde 

at låne råstof på fra forskellige kilder (Mouritsen, 1996). Hop

pelines tingsliggørelse, eksempelvis figuren Frækkefrø og 

Dorthes mundtlige formidling af fortællingen, fremkalder 

hos Lasse hengemt repertoire i at agere legende gennem 

et dramatiserende kropsligt formsprog. På samme måde 

kan fortællingen inspirere pædagogen til at se på de fysiske 

omgivelser med nye øjne til glæde for fremkaldelsen af en 

legende stemning og bevægelsesglæden. 

BRUG AF UDERUMMETS AFFORDENCES TIL 
ÆSTETISK FORMIDLING 
I det følgende eksempel etablerer den mundtlige fortæller 

Dorthe en stemning, som leder frem mod etableringen af 

et æstetisk læringsrum. Hun benytter dramaets formsprog, 

understøttet af det fysiske rum, idet hun forinden har pla
ceret mariehønehånddukken i en tagrende på fortælle

stedet. Senere udnytter hun også tilstedeværelsen af et 

medie – den kraftige blæst – til at skabe forbindelse mellem 

sanseindtryk og fortælling, og på den måde understøtter 

hun børnenes fantasi. 

Pædagogerne har denne dag valgt et fortællested, som leve-
rer en naturlig fysisk afgrænsning og dog en åbenhed mod 
verden. Det er en lille nedlagt boldbane omkranset af skure 
og hegn på den ene langside og de to korte sider og en åben-
hed mod en lille have med træer og flisearealer på den anden 
langside. Dorthe har, inden hun samlede børnene, placeret 
mariehøne-håndukken i en tagrende på et af skurene. Børn 
og pædagoger skal gå et stykke fra legepladsen til stedet. 
På vejen råber flere af børnene spontant i kor en remse, de 
tidligere har brugt i fortællingerne til at få mariehøne-hånd-
dukken til at komme: ”Marie Marie Marolle, kom frem, så 
vi ikke bliver kolde”. Dorthe spejder gentagne gange nervøst 
op mod himlen, som om hun kigger efter noget. 

”Nå”, siger Dorthe,”har I set Marie i dag?” ”Nej”, råber 
børnene. ”Nej jeg har heller ikke set hende. Kan I huske, 
hvad vi skal gøre for at få hende frem?”. Børnene begynder 
spontant på remsen: ”Marie Marie Marolle, kom frem, så vi 
ikke bliver kolde”. Det lykkes næsten, men ikke helt at finde 
en fælles rytme i remsen. ”Ja, det skal vi prøve,” siger Dorthe, 
”og vi skal sige det højt, for det blæser rigtig meget, og vi 
ved ikke, hvor langt hun er væk, eller hvor tæt hun er på. 
Jeg tæller til tre.” Børnene tæller med, og derefter råber de af 
deres lungers fulde kraft: ”Marie Marie Marolle, kom frem, 
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så vi ikke bliver kolde”. ”Kig op,” siger Dorthe, ”kan I se hen-
de?”. Børnene spejder op mod himlen. ”Nej, vi bliver nødt 
til at prøve igen, er I klar?” Dorthe tæller igen, og børnene 
råber remsen. Dorthe spejder denne gang mod tagrenden. 
”Ja, jeg kan se hende.” Børnene kigger i samme retning. En 
pige råber begejstret, ”Jeg kan også se hende”. Flere børn 
sætter i løb i retning mod Marie. En dreng, som ikke har fået 
øje på hånddukken, peger mod himlen ”Jeg kan se hende 
ovre i den der sky”, råber han begejstret. ”Jeg tror, hun er lan-
det derovre, hvor de andre er løbet hen,” siger Dorthe. Han 
vender blikket i retningen af de andre og følger med Dorthe 
over til Marie. ”Hun er landet lige i tagrenden”, siger Dorthe 
”Hej, Marie, hej med dig”, siger hun og tager hånddukken på 
hånden. ”Det er bare en dukke”, siger en pige. ”Nej, det er en 
handske”, siger en dreng. ”Nej”, siger en tredje, ”den er limet 
på en handske”. Pigen: ”Dorthe, husk nu, at der var noget, 
jeg skulle sige til hende” (observation forskningsrapporten). 

Både medium og objekter, som mariehønehånddukken i 

tagrenden og den kraftige blæst, bidrager positivt til Dorth

es rolle som legens leder. Hun bruger disse forskellige af

fordances i sin meningsforhandling om indhold i legen med 

børnene, hvilket bliver særligt tydeligt i tilfældet med den lille 

dreng, der aktivt forsøger at forhandle sin egen mening ved 

at byde ind med et forslag om, at Marie er i skyen. Drengen 

er blevet inspireret til selv at blive opmærksom på et medie – 

nemlig skyen. Som fortællingen skrider frem, bliver børnenes 

aktive deltagelsesposition mere tydelig, og Dorthe må afvige 

fra sin plan, da flere børn kopierer hendes måde at bruge ob

jekter til at forhandle deres mening ind i fortællingen. Børnene 

får øje på en tom plasticflaske på et tag. De står sammen om 

at insistere på, at denne flaske er den grønne trylledrik fra 

fortællingen. Pædagogerne må bruge lang tid på menings

forhandling i relation til flasken, inden fortællingen, som den 

skrider frem i fortællearket, kan genoptages.  

Med børnenes konstatering i ovenstående scene af, at Ma

rie bare er en dukke og en handske, får de lige bekræftet 

hinanden i, at de godt ved, at det her bare er leg. Måske er 

det et tegn på, at Dorthes lille trick med at placere dukken 

i tagrenden har bevirket en lidt for voldsom frigørelse fra 

realiteter hos nogen børn. De føler så at sige, at de lige skal 

have indre kontrol igen, hvorefter de igen hurtigt accepterer 

legens præmisser, hvor alt er muligt, og Marie igen bliver til 

en, man skal huske og fortælle noget, nusse og kramme. 

I ovenstående eksempel har fortællingernes tingsliggørelse 

i form af tekst og billeder fået Dorthe til at se nogle affor

dances for sig under sin forberedelse til dagens kapitel. 

I det næste eksempel har hun på samme måde valgt et 

fortællerum med volde, fordi der i kapitlet indgår klitter ved 

havet, som voldene kunne gøre det ud for. Eksemplet viser 

også, hvordan ikke bare fortællingens tingsliggørelse, men 

også deltagelsen spontant kan påvirke pædagogens blik for 

affordances i det fysiske rum.  

Dorthe er gået op til børnene på højen for at fortælle: ”De kom til en 
stor træstamme, der var væltet i vinden. Den blive de nødt til at hoppe 
over”. Lasse råber: ”I skal hoppe hen over træstammen, kan I se den?” 
Et par børn begyn der at hoppe ned af bakken. Lasse får øje på Kim den 
studerende, der efter at have rullet ned af volden (kllitten) med nogle 
børn endnu ikke har rejst sig. Han ligger, så lang han er, på jorden. Lasse 
råber: ”Kim, lig helt stille, du er en træstamme”, og så løber han ned af 
bakken med børnene efter sig, mens han råber: ”Kom, vi skal hoppe over 
træstammen” (observation fra forskningsrapporten). 

I eksemplet bliver den pædagogstuderende til et objekt – en træstamme. 

Han bliver tingsliggjort, så han kan tilføje motorisk udfordring og sanse

lighed til fortællingen.  

Også artefakter i inderummet kan tale til pædagoger på en ny måde under 

fortællingerne. På ovenstående billede er en madras blevet til en kilde, 
børnene skal springe over, og møb ler er blevet til forhindringer, der skal 

forceres i fortællingen (se bilag 21-22). 

I andre tilfælde er det børnenes blik for affordances i omgi velserne, der 

bidrager til en legende stemning. På billedet på billedet til højre har 

børnene fund et på at inddrage et klatretræ, under en fortællingen om 

Hoppeline og Frækkefrø der samler frugt og bær. Nogle klatrer op og 

smider imaginære frugter ned til pædagogen, mens andre løber fra busk 

til busk og gør be vægelser, som om de samler frugt og bær ind. De finder 

også på at inddrage mariehønehånddukken i legen, idet de giver sig til 

at fodre hende med de ”dejlige frugter og bær”, og pædagogen er med på 

denne framing, til hun mener, ”at Marie har fået ondt i maven”. 

Billedet til venstre viser, hvordan børnene står og diskutere, hvad Marie er efter hun er hentet 
ned fra tagrenden. På det andet billede har børnene fået øje på en plasticflaske på taget, som 
de insisterer på er den grønne trylledrik fra fortællingen og pædagogerne må nu improvisere  

Børn og voksne på vej op i ”klitterne”
 i Hoppelinefortællingen  

Studerende som træstamme

Børnene leger, at de henter frugt og 
bær i buske og træer
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BEHOVET FOR PÆDAGOGISK KONTROL OG 
BØRNS MEDBESTEMMELSE 
Selvom pædagogerne i de ovenstående scener ikke leger, så 

forholder de sig åbent og intuitivt, hvilket er en forudsætning 

for at skabe et godt kropsligt og æstetisk læringsrum (Mer-

Dortheu-Ponty, 2009; Skovbjerg, 2016). En sådan tilgang kan 

udfordre ikke bare pædagogens kropslighed, men også hen

des behov for kontrol. Det er naturligt, at være optaget af, at 

børnene får hele fortællingen med, men dette fokus betyder 

også, at der nemt kan opstå en følelse af kaos hos pæda

gogen, når børnene fortsætter deres lege fra fortællingens 

bevægelsessekvenser i stedet for at komme tilbage til den 

mundtlige fortæller og høre det næste i fortællingen. Når 

behovet for pædagogisk kontrol fylder meget hos pædago

gerne så udgør det en reel risiko for, at arbejdet med Hoppe

line fortællingerne ikke vil bidrage til en legende stemning 

eller til glæden ved bevægelse.  

Behovet for kontrol kan nemlig gøre det svært for pædago

gerne at se de æstetiske læringsrum, der rent faktisk lyk

kes i det der føles som kaos. At skabe en legende stemning 

fordrer således, at pædagogerne kan rumme en vis grad af 

kaos, og det kan indebære at gå imod en skoling, som ligger 

dybt i mange.  

PÆDAGOGISKE ROLLER SOM STØTTE TIL AT 
KUNNE HANDLE AUTENTISK 
De pædagogiske roller i Hoppeline kan også være en støtte 

for den enkelte pædagog ud i at agere i overensstemmelse 

med et værdirationale, som allerede besiddes. Rollen som 

kropslig fortæller kan være en støtte for pædagoger, som på 

forhånd har præference for og ser faglig værdi i voksnes fy

siske interaktion med børn i leg. Den beskrevne rolle giver en 
form for carte blanche i de institutionskulture, hvor denne 

form for interaktion ikke er så udbredt (Sønnichsen, 2017). 

På samme måde kan mariehønehånddukkens beskrevne 

karaktertræk være en støtte for pædagogers ønske om at 

give plads til børns medbestemmelse. Hånddukken Marie 

beskrives i Hoppeline som anerkendende og altid agerende 

ud fra et børneperspektiv, hvilket den mundtlige fortæller i 

nedenstående citat finder befriende. Det er et tegn på, at det 

værdirationale, der er indbygget i disse karaktertræk, passer 

sammen med hendes eget. Hånddukkens definerede per

sonlighed støtter hende i at optræde autentisk og sætte den 

pædagogiske dagsorden.  

Mundtlige fortæller: ”Der stod i vejledningen, at Marie 
(hånddukken) aldrig var sur, så derfor tænkte jeg, at når no-
gen af børnene ikke er med, så må de selvom det. Det synes 
jeg er befriende – at man ikke skal tænke, at alle skal gøre 
sådan og sådan og skal ville. Og det har jo så bare sjovt nok 
betydet, at alle gerne vil” (interview fra forskningsrapporten).  

Ovenstående refleksion afspejles i pædagogens autencitet 

og klogskab i handling under fortællingen, da en dreng la

ver et legende oprør gennem OVERSKRIDELSE. Om han gør 

det for at udfordre pædagogens autoritet, eller måske bare 

fordi at aktiviteten keder ham, vides ikke. Pædagogen har 

en fløjte, som hun bruger til at kalde børnene tilbage i lytte

position efter en sekvens med bevægelse. I stedet for at 

komme løber drengen helt ned i den anden ende af haven 

og kalder via kropslige og verbale legesignaler alle de andre 

børn, på nær tre, til sig. Pædagogen gør opmærksom på, at 

hun ikke kan råbe dem op. Da børnene stadig ikke kommer, 

skaber hun med rundet ryg et intimt fortællerum i en kreds 

med de børn, som er tilbage, hvilket efterhånden får flere og 

flere børn til at ombestemme sig og slutte sig til kredsen, så 

de kan høre fortællingen. Pædagogen får på den måde sat 

en grænse, samtidig med at hun anerkender børnenes ret til 

selv at bestemme, om de vil være med. Hun formår herved 

at opretholde et godt psykisk miljø. Da børnene i den anden 

ende af haven begynder at råbe: ”Vi kan ikke høre noget”, ig

norerer hun dem og holder det intime rum. Den ro og beslut

somhed, som hun udstråler, bevirker, at de to andre pæda

goger kan hvile i hendes beslutning og bakke hende op. Da 

fortællingen lidt efter ændrer sig fra en intim rolig stemning 

af GLID til HØJSPÆNDT, fordi en vild fangeleg i hele haven 

indledes med pædagogerne i rollen som aggressive hvepse, 

der vil stikke, kobler børnene fra den anden ende af haven 

sig hurtigt på både stemning og aktivitet. Og næste gang 

pædagogen fløjter, kommer alle børnene med samme. En 

stille og rolig pædagogisk demonstration af eget ansvar for 

deltagelse og for gruppedynamikken med forbindelse til 

læreplansteamet social kompetence (observation fra forsk-

ningsrapporten).  

I sin pædagogiske refleksion viser pædagogen, at hendes 

klogskab i handling ikke kun har baggrund i et værdiratio

nale, der handler om børns ret til medbestemmelse, men 

også i en målstyret pædagogik, som har til sigte at gøre 

børnene parate til at underlægge sig pædagogikken i skolen. 

”Jeg tror også, at det har var været godt for vores børn, som 
snart skal til og i skole. Det der med at øve skiftet mellem, 
nu er vi ude at lave noget aktivt, og nu skal vi hen og stå 
stille og høre efter (…) så skal de arbejde med at tøjle sig selv 
og høre efter, og så får de lov til at gøre noget nyt” (interview 

forskningsrapporten).  

OPSUMMERING 
Tingsliggørelse og deltagelse i Hoppelinefortællingerne 

kan skabe forbindelse mellem kultur for, med og af børn og 

bidrager herigennem til det pædagogiske arbejde med at 

fremme leg og bevægelsesglæde. Fortællingen kan skærpe 

pædagogers og børns blik for affordances i de fysiske omgiv

elser af positiv betydning for fremme af børns fantasi, ud

fordring af bevægelsesfærdigheder og bevægelsesglæde.  

Om det lykkes at få skabt et godt æstetisk, fysisk og psykisk 

læringsmiljø er først og fremmest afhængigt af kvaliteten 
i det pædagogiske fortællepraksisfællesskab. Hoppeline 

vejledningens definition af tre forskellige pædagogiske rol ler 

synes at gøre noget godt for styrkelsen af denne kvalitet. Ved 

at udfylde hver deres rolle gennem engagement kan pæda

gogerne udnytte deres individuelle pædagogiske reper toire 

ind i en fælles meningsforhandling, som bidrager til en fælles 

forståelse af det, som har pædagogisk betydning i øjeblikket. 

De kan understøtte hinandens klogskab i handling.  

Arbejdet med Hoppelinefortælling kan udfordre nogle 

pædagogers behov for kontrol, ligesom det ikke er givet, at 

pædagoger kan få øje på, hvordan deres egen indsats sætter 

betingelser for deres kollegaers. Det er heller ikke givet, at 

de tre pædagogiske roller opfattes som lige betydningsfulde 

og ligeværdige. Rollen som kropslig fortæller kan bakke op 

om de pædagoger, som ser pædagogisk værdi i at lege og 

være fysisk aktiv med børn og skubbe til andre pædagogens 

grænser i forhold til at turde at agere fysisk i rummet med 

børn under tilstedeværelse af kollegaer. Empirien afspejler, 

at pædagogernes gensidige engagement gennem kropslig 

ageren og anden æstetisk formidling har betydning for at 

skabe en legende stemning, som kan engagere og skabe 

mening og bevægelsesglæde hos børn. 

Billederne viser pædagoerne, der står tilbage med fire børn ud af 20, som tilsidst bliver til 

halvdelen for at ende med at involvere samtlige børn og pædagoger i en fangeleg i på hele arealet.  
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SAMMENHÆNG MELLEM LÆREPLANS
TEMAERNE 
Deltagelse og tingsliggørelse i Hoppelinefortællingen kan in

spirere arbejdet med at skabe sammenhæng i arbejdet med 

læreplanstemaerne. Universet gør det muligt at beskæftige 

sig med det samme tema på forskellige måder, med brug af 

forskellige materialer og typer af aktiviteter. En forudsætning 

for et sådant pædagogisk engagement er børnenes identifika

tion med fortællingens univers og dets samspil med pæda
gogernes repertoire. Hoppelineuniverset er i dets indhold og 

form inspireret af både kommercielle kulturprodukter for børn, 

børns legekultur og kendte pædagogiske metoder. Konceptet 

trækker således på kendt repertoire både hos børn og pædago

ger. Kultur for, med og af børn er gensidige inspirationskilder 

for hinanden. På billederne nedenfor ses, hvordan indholdet i 

fortællingerne har givet anledning til at arbejde med viden om 

sund mad i relation til læreplanstemaet krop og bevægelse 
med samtidig inddragelse af andre læreplans temaer. 

Det ene billede viser børnene, der taler med pædagogen om 

frugt og grønt med udgangspunkt i en planche med deres 

egne tegninger af de frugter og grøntsager, de kender. Dialo

gen med en professionel om sundhedseffekter er kendt for at 

have betydning for sundhedshandlekompetence (Jensen og 

Johnsen, 2010). Det arbejde, der ligger før situationen på bille

det, kan relateres til læreplanstemaet kulturelle udtryks

former og værdier og krop og bevægelse. Aktiviteterne har 

budt på erfaring med at udtrykke egen viden gennem teg

ning samt finmotorisk aktivitet, idet børnene har skullet 

tegne, klippe og klistre. De finmotoriske aktiviteter og arbej

det med sund mad falder inden for læreplanstemaet krop 

og bevægelse. Læreplanstemarne sproglig udvikling, alsidig 

personlig udvikling og sociale kompetencer kommer i spil, når 

børn arbejder sammen om at lave et fælles produkt for efter

følgende at formidle det mundtligt for hinanden. Det næste 

billede viser, hvordan pædagog og børn afslutningsvist laver 

den grønne trylledrik/smoothie ”fra fortællingen”, hvormed 

arbejdet med frugt og grønt tilføres yderligere sanselighed. 

Det sidste billede viser, hvordan børnene leger, at de laver 

deres egen grønne trylledrik, af blade og andre naturmateri

aler fra legepladsen, hvormed fortællingen kan siges at have 

inspireret til fællesaktivitet på legepladsen.  

Hvis den pædagogiske viden og vilje, og ikke mindst de struk

turelle betingelser, er til stede kan det lade sig gøre at skabe 

sammenhæng i læreplanstemaerne ved at gå ud af forskel

lige veje med udgangspunkt i fortællingerne. Nedenfor ses et 

billede af, hvordan pædagogerne i forlængelse af et kapitel, 

som handlede om en bi, på opfordring fra et af børnene fulgt 

op med at lave bier af garn. 

”Oliver på 4 foreslår, at vi kan lave en bi ud af garn og gøre 
som Rikke gjorde i morges. Rikke finder sit dyr frem, og vi 
taler om, hvad vi mangler, for at det kommer til at ligne en 
bi. Børnene siger, at den skal være sort og gul og have vinger 
samt en brod, øjne og mund” (projektdagbog fra forsknings-

rapporten). 

I eksemplet er det et barn, der kobler fortællingens indhold til 

en aktivitet, han har set pædagogen udføre tidligere på da
gen, hvormed ideen om en granbi opstår. På opfordring fra 

et andet barn har børn og pædagoger også arbejdet med at 

klippe grøn energi af papir til en hat, ligeledes lavet af papir. 

Aktiviteten er inspireret af det verbale ritual fra fortællingen 

”Goddag goddag tag hatten af og put deri den grønne ener

gi”. Børn og pædagoger har også bagt en ny burgerbolle til 

vanedyret General Grille fra fortællingen ”Fordi hans bolle 

gik i krummer”, og de har lavet små mariehøns, masker og 

danseopvisning, smagt på honning m.m. (Projektdagbog fra 

forskningsrapporten). 

KROPSLIG FORTOLKNING AF FÆNOMENER 
Arbejdet med Hoppelinefortællingerne giver anledning til, at 

pædagoger og børn sammen fortolker sproglige, kulturelle, 

naturlige og følelsesmæssige fænomener gennem bevægelse. 

Det pædagogiske arbejde med Hoppeline bidrager til at få 

børn til at bruge kroppen som udtryksmiddel i nogen eller høj 

grad, hvilket falder under læreplanstemaet sproglig udvikling.  

I nedenstående eksempel bruger den kropslige fortæller 

dramaets formsprog til at fortolke naturfænomenet 

biers bestøvning af blomster, hvorigennem hun skaber 

legestemningen – en kombination af GLID og FREM

VISE – ved ligeledes at få børnene til at indgå i skabende 

æstetisk virksomhed. Herigennem både undersøger og for

tolker de fænomenet biers bestøvning af blomster. Dette har 

forbindelse til læreplanstemaet natur og naturfænomener. 

Den mundtlige fortæller Mie: ”Kan I være bier, der summer 
og flyver rundt mellem hinanden fra blomst til blomst?” Alle 
børnene summer og løber rundt med lette trin mellem hi-

nanden. Den kropslige fortæller løber hen til en busk og sætte 
numsen til den og vrikker lidt med den. ”Se her, jeg bestøver 
lige en blomst”, siger hun (…) Mie går hen til en anden busk 
og gør det samme, mens begge pædagoger gentager, at de 
nu bestøver blomsten. En dreng stiller sig hen ved siden af og 
kopierer bevægelsen. Nu følger flere børn, to stikker rumperne 
mod hinanden og vrikker, som om de var blomst og bi. Børne-
flokken løber nu rundt i hele haven for at finde ”blomster” i 
form af buske og træer, som de kan bestøve, nogle følger lige 
i hælene på pædagogerne i en række, andre finder deres egne 
buske (observation fra forskningsrapporten).  

I et tidligere eksempel sås, hvordan fænomenet slåskamp 

blev fortolket af de voksne i forskellige udgaver, hvorigen

nem de børn, som var ubekendte med fænomenet, kunne få 

en kropslig fornemmelse for det. I afprøvning af slåskamp, 

samarbejdsøvelser, små konkurrencer m.v. erfarer børn no

get om sig selv og andre, eksempelvis noget om grænser, 

egne kræfter, følelser m.v., hvilket har forbindelse til lære

planstemaerne alsidig personlig udvikling og sociale kom

petencer. Når pædagoger og børn sammen fortolker følelser 

og karakterstyrke, som eksempelvis det at være modig, glad 

eller bange, er disse to læreplanstemaer også i spil. 

Dorthe: ”Prøv at stille jer, som I tror, Frækkefrø gjorde. 
Hvordan mon man ser ud, når man er sikker på sig selv? Gå 
rundt mellem hinanden og se selvsikre ud!” Børnene står lidt 
afventende, Dorthe viser sin fortolkning af at se selvsikker 
ud. Hun instruerer børnene i at tage hænderne i siden, løfte 
hovedet og gå med lidt spredte ben rundt mellem hinanden. 
Flere af børnene ender i en noget overdrevet stilling, som 
ikke autentisk afspejler følelsen af at være selvsikker, men 
mere noget med nakken for langt tilbage og en gang som 

EKSEMPLER PÅ HVORDAN DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED 
AKTIVERENDE FORTÆLLINGER KAN BIDRAGE TIL FREMME AF 
BØRNS LÆRING OG SUNDHED? 
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en, der har tisset i bukserne. (…) Lasse og Kim går også 
rundt mellem børnene og ser selvsikre ud på en mere aut-
entisk måde. Flere børn spejler dem og retter herefter deres 
udtryk en smule, så deres kropsbevægelser mere autentisk 
afspejler følelsen af selvsikkerhed. (observation fra forsk-

ningsrapporten). 

Når børn sammen med hinanden og med den voksne forto

lker fænomener kropsligt, opstår et mødepunkt af fælles op

mærksomhed. Deltagerne spejler hinanden, når de slås, ager

er modige, hilser på dronningen m.v. Der opstår en kvalitativ 

forskel mellem det bevægelsesudtryk, der er i deres egen 

fortolkning, og så de andre børns og voksnes fortolkning. 

Ubevidst lader de sig inspirere af hinanden og afbalancerer 
efter hinanden. Dette muliggøres af spejlcelle systemet (Fre-

dens, 2012, p. 310). På den måde forfiner de deres repertoire 

– de lærer af hinanden. Denne praksis kan relateres til arbe

jdet med læreplanstemaerne sproglig udvikling, krop og be

vægelse, alsidig personlig udvikling og sociale kompetencer, 

og hvis det er et naturfænomen, eksempelvis en plante der 

vokser eller et kulturelt hilsefænomen, der fortolkes, så kan 

læreplanstemaerne natur og naturfænomener og kulturelle 

udtryksformer og værdier også komme i spil. 

FYSISK AKTIVITET, MOTORIK OG GLÆDEN 
VED BEVÆGELSE 
Fortællingerne er designet til at give anledning til at arbej

de med børns motoriske kompetencer og fysisk aktivitet, 

blandt andet fordi så mange motoriske grundbevægelser 

som muligt er bygget ind i fortællingen. Herunder eksem

plificeres, hvordan Hoppelinefortællingen kan være med til 

at skabe læringsrum, som udfordrer børn motorisk. Pæda

gogisk arbejde med bevægelse, som opøver børns motoriske 

kompetence og giver børn oplevelse af succes med at mes

tre bevægelsesudfordring, bidrager jf. Sundhedsstyrelsen til 

børns kropslige, bevægelsesmæssige og personlige kom

petence, hvilket har betydning for deres sundhed (Sund-

hedsstyrelsen, 2016).  

Nedenstående eksempel viser, hvordan fortællingerne kan 

give pædagogisk anledning til at arbejde med at lære børn 

helt nye bevægelsesfærdigheder, hvis pædagogen vel at 

mærke kan få øje på muligheden for at skabe et læringsrum 

i situationen. 

Dorthe fortæller, ”Så kom det sjove, for nu trillede de ned 
ad den høje klit.” Knapt har Dorthe talt ud, før børneflok-
ken løber op på en af voldene. Lasse og Kim løber med. Flere 
børn har givet sig til at rulle ned. Både den ene side og den 
anden side af volden benyttes. Nogle af de yngre børn har 
svært ved at finde ud af, hvordan de skal gøre. ”Se her”, si-
ger Lasse og lægger sig med ansigtet mod en lille pige. Han 
viser i trin, hvordan hun skal lægge sig på maven, samle 
hænderne over hovedet og strække kroppen. Der rulles i flere 
omgange (observation fra forskningsrapporten). 

I eksemplet ser pædagogen pigens motivation og hjælper 

med at tilpasse udfordring og kompetence ved trin for trin 

at vise hende, hvordan hun skal gøre, så aktiviteten bliver 

håndterbar for hende. Det giver anledning til en succesfuld 

oplevelse, der giver lyst til at prøve igen, hvilket fremmer pi

gens motoriske læring.  

Når aktiverende fortællinger giver plads til forskellig be

vægelsesmæssig fortolkning, betyder det, at også min

dre bevægelsesmæssigt kompetente børn kan tilbydes en 
legi tim perifer deltagelsesposition og opnåelsen af glæde 

ved bevægelse. Scenen fra tidligere, hvor børn skal fortol

ke dyrs bevægelser, viser, hvordan børnene selv vælger, om 

de vil imitere pædagogen eller fortolke på egen måde. Når 

børn gives mulighed for medbestemmelse, og når de aner

kendes for deres fortolkning og udforskning af egne be

vægelsesmuligheder i samspil med andre, så går arbejdet 

med fysisk aktiverende fortælling hånd i hånd med et pæda

gogisk fokus på alsidig personlig udvikling og social kompe

tence (Sundhedsstyrelsen, 2016). 

I nedenstående eksempel giver pædagogen plads til med

bestemmelse, så en pige får mulighed for at etablere en 

stemning af at FREMVISE og en opblomstring af den grønne 

glæde hos sig selv og flere andre i børnegruppen. Derudover 

skabes grobund for den blå glæde, idet børnenes anstrengels

er møder anerkendelse og interesse fra pædagogerne. 

Mie: ”Nu skal bilen hæves, så mekanikeren kan tjekke den 
nedenunder. Op med numsen og stå på arme og fødder!” 
Ane stiller sig med hænderne i jorden på strakte arme og 
begge fødder i jorden med strakte ben. Børnene imiterer 
hende. Mie begynder at gå rundt til børnene en efter en og 
gøre som om, hun reparerer dem under maven. 

En pige sætter sig på jorden. ”Jeg kan på en anden måde”, 
råber hun. Mie kigger på hende og siger: ”Kan du, det vil 
vi gerne se”. Pigen stiller sig nu i omvendt bro med hænder 
og fødder i joden og maven skudt op i luften. ”Det kan jeg 
også”, råber en anden pige og stiller sig i bro. Efterhånden 
kaster flere børn sig ud i at kopiere pigen opmuntret af Mie 
og Ane. ”Det hedder faktisk noget, når man gør sådan, ved 
I det?” spørger Mie. En pige råber: ”Ja, det hedder bro.” Mie: 
”Det er rigtigt, det hedder at stå i bro” (observation fra for-

skningsrapporten). 

I eksemplet ses, hvordan bevægelserne, som er koblet til 

fortællingen, vækker associationer til andet motorisk reper

toire hos pigen. Pædagogen formår at skabe rum for yderlig

ere motorisk udfordring gennem sin anerkendende tilgang. 

Den nye motoriske øvelse kobles til et sprogligt begreb, og 

arbejdet med krop og bevægelse lader således også sproglig 

udvikling komme i spil.  

I ovenstående eksempel anerkendes ikke bare pigens, men 

også de andre børns bevægelsesudspil, og stemningen 

FREMVISE forlænges. Den grønne bevægelsesglæde, som 

handler om at måle sin egen kunnen op imod andres, er i 

spil men også den blå glæde, som handler om at være særlig 

og blive set, er til stede i rummet. Flere af de ovenstående 

eksempler viser tilstedeværelsen af forskellige legende 

stemninger og bevægelsesglæde, hvorfor man kan argu

mentere for, at fysisk aktiverende fortælling ikke alene kan Den kropslige fortæller i gang med at instruere en lille 

pige i, hvordan hun skal rulle ned af bakken

Børnene leger biler på værksted Pigen bagerst til venstre i billedet viser, hvordan 
man kan stå i bro. Nogle af børnene går straks 
i gang med at imitere hende, en med hjælp fra 

pædagogen. Andre børn har brug for først at 
danne sig et overblik over, hvad øvelsen kræver 

gennem observation. 

 Når man ser selvsikker ud 
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fremme sundhed i relation til læreplanstemaet krop og be

vægelse, men også kan fremme sundhed i relation til ople

velsen af velvære og trivsel (Jensen et al., 2009; Boye Koch, 

2013). Når børnene oplever glæde ved at bevæge sig sammen 

med andre, kan den røde glæde blive en positiv del af børns 

selvforståelse. Den røde glæde er en langtidsholdbar moti

vation for bevægelse (Kissmeyer, 2009) med betydning for 

livsstil og dermed sundhed i bred forstand. 

 
BØRNS SELVETABLEREDE LÆRINGSRUM I 
FORLÆNGELSE AF FORTÆLLINGEN  
Børn kan lade sig inspirere af fortællingerne i deres egne 

lege, som direkte afkodning eller reference til figurerne. Også 

aktiviteterne i fortællingerne er blevet genkendt af pædago

ger i børnenes egne lege. Under en observation i forbindelse 

med forskningsrapporten sås, hvordan en børnegruppe med 

en af de ældste drenge i gruppen som initiativtager og lege

leder umiddelbart efter endt fortælling fortsatte den sociale 

leg i en stor flok. Drengen inddrog i alt 11 børn i sin organise

ring af bevægelseslegen ”Trække gulerødder op”. 

På et tidspunkt brød en mindre gruppe på to drenge og to pi

ger ud af gruppen for at lege hestevæddeløb, hvor indholdet 
fra dagens aktuelle Hoppelinefortælling var meget tydeligt 

afspejlet. Pædagogerne, som stod og observerede mente, at 

den fælles sociale aktivitet med aktiverende fortællinger var 

det, der havde lagt grunden til den efterfølgende sociale leg 

og inkluderende adfærd, som sås i legen og i børnenes me

ningsforhandling. 

KF: ”Det der var aldrig sket, hvis vi bare havde lukket dem 
ud på legepladsen.” I: ”Hvad mener du?” KF: ”Jo altså, det er 
det der med, at de har fået øje på hinanden, fordi vi begyn der 
legepladstiden med Hoppeline-fortællingen. Normalt løber 
de jo bare ud og leger med dem, de plejer at lege med, meget 
spredt og i små grupper” (interview under observation). 

Eksemplet indikerer, at deltagelse i en bevægelsesakti

vitet med fokus på leg og bevægelse kan bidrage til at øge 

børnenes kulturelle og sociale kompetencer, så de er i stand 

til og motiveret for at deltage i bevægelse og fysisk aktivitet 

– de bliver i stand til at handle sig til egen sundhed (Sund-

hedsstyrelsen, 2016, p. 57). Eksemplet viser også, hvordan 

det pædagogiske arbejde med fortællingerne kan inspirere 

børn til at skabe egne sociale læringsrum af betydning for 

særligt social kompetence og krop og bevægelse. 

Når pædagoger inddrager børn i dialogen om illustrationer og 

handling, arbejdes der med børnenes evne til at udtrykke sig 

verbalt, hvilket har forbindelse til læreplanstemaet sprog

lig udvikling. Når pædagoger oplever, at børnenes hukom

melse styrkes gennem den kropsliggørelse, der finder sted i 

fortællingen, så kan det bekræftes af forskningen (Pellegrini 

and Galda 1982). Dermed kan deltagelse i fortællingerne 

både understøtte det at kunne udtrykke sig gennem krop
pen og den verbale sproglige indlæring. I neden stående 

dialog har pædagogerne lige overværet en flok børn, der 

ud fra illustrationerne har genfortalt handlingen fra Hop

pelinefortællingens kapitel 1, der blev gennemført to uger 

forinden. 

MF: ”Jeg blev helt mærkelig”. KF: ”Ja, det er nok det der med, 
når kroppen er med, så husker man bedre Og de har fået rig-

tig meget med – meget mere end vi egentlig lige troede. De 
kunne jo faktisk genfortælle det hele” (interview fra forsk-

ningsrapporten).  

Dialogen i en gruppe kan understøtte børns mod til at sige 

noget i en forsamling og kan således også relateres til arbej

det med alsidig personlig udvikling. 

MF: ”I forhold til alsidig personlig udvikling så kan jeg se, at 
der er nogen af dem, som aldrig plejer at sige noget, som fak-
tisk siger noget her (…)” (interview fra forskningsrapporten). 

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. Men

ing opstår ifølge Wenger i en proces mellem tingsliggørelse 

og deltagelse, og en god tingsliggørelse opvejer begræns

ningerne i deltagelsen (Wenger, 2010, p. 79). En god tingslig

gørelse, som appellerer til børn, kan således bidrage til etab

lering af børns egne praksisfællesskaber baseret på sprog. 

”De børn der ikke deltog i Hoppeline, elskede at kigge på 
og tale om plakaterne (laminerede illustrationer i A3-stør-
relse) til historierne. Dem hang vi op på væggen efter hver 
færdiggjort fortælling. De børn, der deltog (i fortællingerne), 
fortalte de nysgerrige børn, der ikke deltog, hvad der nu var 
sket” (kommentar fra survey-undersøgelsen fra forsknings-

rapporten). 

Ovenstående er et eksempel på, hvordan børn kan få en 

deltagelsesposition i et lærende fællesskab gennem fanta

si uden at have haft mulighed for at være aktiv engageret. 

Understøttet af illustrationerne bliver de børn, der har delt

aget i fortællingerne, i stand til at agere eksperter og tildele 

andre børn en legitim perifer deltagelse i et sprogligt og so

cialt læringsfællesskab omkring Hoppeline. Også de børn, 

Et af de legekort, som hører til Hoppeline: 

”Hoppeline trækker gulerødder op” 
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som selv har deltaget aktivt i aktiverende fortællinger, kan 

via illustrationerne hjælpe hinanden til at begribe og frem

bringe mening i relation til fænomener og handlinger, som 

de har været en del af under fortællingen (Wenger, 2010). I 

eksemplet herunder fra et af børneinterviewene forhandler 

børnene om essensen af to af vanedyrene fra fortællingen.  

Dreng 2: ”Ham er en krabbe (peger på general Grille), det 
er slikkerpind” (peger på Sally Sukkertop). Dreng 1: ”Det 
er fjernsyn” (peger på Skærmdyret). Dreng 2: ”Ej, det er 
telorfon” (peger på skærmdyret). Dreng 1: ”Den der er en 
edderkop” (peger på general Grille). Dreng 2: ”Ej, det er en 
krabbe”. Dreng 1: ”Ej, det er en edderkop”. Pige 1: ”Hvorfor 
har den så benene nede?” Pige 2: ”De gør, så man kan se alt 
muligt på telefon og fjernsyn”. Dreng 1: ”Og så spiser de ikke 
de sunde ting” (…) (børneinterview). 

Børnene bruger i eksemplet ikke de navne, figurerne er givet 

i fortællingerne, men deres dialog viser, at de kan formidle 

essensen af dem, hvilket tydeliggør, at de har arbejdet med 

at fortolke og skabe mening. Et sted bliver Dovendyret ek

sempelvis refereret til som ”trækkemonstret”, hvilket igen 

eksemplificerer, at børn får bedre mulighed for at begribe 

og dermed fortolke, når sprog akkompagneres af kropslig 

handlen. I fortællingen om dovendyret skal børnene således 

trække hinanden.  

BØRNS SELVETABLEREDE LÆRINGSRUM 
UNDER FORTÆLLINGEN 
Når pædagogerne formår at give plads og tid til børns egne 

kropslige fortolkninger og spontane indfald, kan fysisk ak

tiverende fortælling bidrage til børns etablering af egne 

legende læringsrum. I nedenstående eksempel overskrider 

en dreng en for ham kedelig stemning af GLID ved at stille 

sig i vejen for en anden dreng. Hermed lykkes det ham at 

skabe et rum med en anden dreng, hvor konkurrencen om 

at komme uden om den anden – den grønne glæde – bland

es med den røde glæde, hvor et gensidigt forhold bekræftes 

gennem mimik, øjenkontakt og afstemt handling. Gennem 

deres afstemte handling er drengene måske i gang med at 

bekræfte eller opdyrke et nyt venskab. Drengene har etab

leret et legerum af betydning for deres sociale relation og 

bevægelsesglæde. 

 

Den mundtlige fortæller Dorthe med stemme som marie-
høne-håndukken: ”Nå, var det det, vi gjorde, var det ar-
mene, vi brugte”. ”Ja”, råber flere af børnene. ”O.k. stræk ar-
mene, og bask med dem ligesom vinger”, fortsætter Dorthe. 
Børnene laver sprællemandsarme i næsten rytmisk takt, 
mens de bliver stående i rundkreds. ”Skal vi se, om vi kan 
flyve”, råber den kropslige fortæller Lasse, og den studeren-
de Kim springer ind i kredsen og basker vildt med armene, 
mens han løber rundt. Nu brydes kredsen, og børnene bas-
ker med armene, mens de grinende løber ud og ind mellem 
hinanden. En dreng stiller sig grinende ind foran en anden 
dreng med ansigtet vendt mod hans. Han spærrer vejen for 
ham med sine rytmisk baskende arme. De to drenge griner 
til hinanden, alt imens den ene prøver at slippe udenom den 
anden, og den anden prøver at forhindre det. Imens fortsæt-
ter de, som de andre børn, med at baske rytmisk med ar-
mene (…) ”Så skal I dreje, dreje, dreje, dreje”, råber Dorthe 
rytmisk. Børnene begynder at snurre rundt om sig selv. En 
lille pige kigger lidt på de andre, før hun også giver sig i kast 
med at dreje. ”Så skal vi løbe, ned til væggen”, råber Dorthe. 
”Jeg kan ikke stoppe”, råber en af de store piger og fortsæt-
ter med at dreje, mens hun bevæger sig mod bagvæggen 

sammen med de andre. ”Og op til den anden ende”, råber 
Dorthe. Hun og støttepædagogen har taget drengen med 
særlige behov i hver sin hånd, så han løber mellem dem. 
Flere af børnene konkurrerer tydeligt om at komme først 
op til den anden ende. Den drejende pige er fortsat med at 
dreje, mens hun bevæger sig i samme retning som de andre 
børn, og hun har fået følgeskab af en dreng. De to kommer 
bagerst i feltet sammen med en lille dreng. Der løbes tilbage 
i fuld fart, pigen og drengen fortsætter med at dreje, også på 
tilbageturen (observation). 

Den drejende pige tilføjer en stemning af OVERSKRIDELSE, 

som går over i en stemning, der er en blanding af FREMVISE 

og GLID.  Hendes leg genererer også læring, idet den inde

holder en for hende mere passende bevægelsesmæssig ud

fordring, nemlig at dreje og holde balancen, samtidig med 

at retning og tempo holdes. Eksemplet viser, hvordan børn, 

hvis de får mulighed for det, selv er dygtige til at finde på 

lege, der udfordrer deres kunnen. I pigens udfordring af sig 

selv ses elementer af den gule glæde og en stemning af GLID, 

idet hun vedholdende fordyber sig i sin opøvelse af sit mo

toriske repertoire. Den grønne glæde og stemningen FREM

VISE ses, da hun gennem sine råb søger at henlede andres 

opmærksomhed på sin kunnen. At hun søger at FREMVISE 

frem for at ville OVERSKRIDE fornemmes ved, at hun ikke i 

en stemning af eufori søger at ødelægge den fælles stem

ning, men forbliver loyal, afstemt med den store gruppe ved 

at bevæge sig i samme retning som resten af gruppen – hun 

gør det bare drejende. På samme måde viser de to drenge 

loyalitet over for det store fælleslæringsrum ved at bevæge 

armene på samme måde som resten af gruppen, mens de i 

virkeligheden er optaget af en anden dagsorden. Både i til

fældet med de to drenge og den drejende pige kan man sige, 

at der skabes rum i rummet.  

I eksemplet ses, hvordan det er den kropslige formidling, der 

skaber grobund for, at børnene kan skabe egne læringsrum 

med passende udfordring. I begyndelsen er der en stemning 

af fælles gentagelse af rytme, som mest minder om stem

ningsformen GLID, hvor alle viser gensidig ansvarlighed 

for det fælles rum, men heller ikke det store kropslige en

gagement. Denne stemning brydes af den studerende, som 
overras ker gennem sine voldsomme fuglelignende bevægel

ser. Han tilføjer SKIFT, hvorefter bevægelserne bliver mere 

intense, og børnenes egne små lege og eksperimenter får 

plads og dermed også en øget bevægelsesglæde, blandt an

det den grønne glæde som udfoldes i et kapløb. Samtidig 

skabes pædagogisk overskud til, at to pædagoger kan arbe

jde sammen om at understøtte deltagelsen hos et barn, som 

er langt fra selv at kunne finde passende bevægelsesud

fordring eller forestille sig, han er en fugl9.  

RITUELLE GENTAGELSER, SAMARBEJDE OG 
OPLEVELSEN AF AT HØRE TIL 
De sproglige og kropslige rituelle gentagelser i Hoppe

linefortællingerne kan bidrage til at skabe fælles repertoire 

og kollektiv positiv energi i en børnegruppe. Det ses når 

børnene er i stand til at foregribe bevægelsesmæssige ritu

elle gentagelser.  

På vej fra legepladsen til den lille nedlagte boldbane, hvor 
fortælling skal foregå, giver nogle børn sig spontant til at 
råbe remsen fra fortællingen: ”Marie Marie Marolle, kom 
frem, så vi ikke bliver kolde” (observation). 

I eksemplet viser børnene, gennem deres gentagelse af en 

remse fra fortællingen, at de finder det, der skal foregå, 

begribeligt, ligesom de viser, at de har tilegnet sig relevant 
reper toire i fællesskabet omkring fortælling. Som fodbold

fans på vej til kamp er de i gang med at genskabe den posi

tive energi, som de har oplevet ved den tidligere begivenhed, 

hvor de lærte remsen. De skaber fælles opmærksomhed og 

energi hos sig selv og hinanden i deres afstemte råben. Jf. 

Collins (Collins, 2014) er rituelle gentagelser, der etablerer 

kollektiv energi, med til at skabe følelsen af sammenhold i 

en gruppe, ligesom de bidrager med psykisk energi hos den 

enkelte af betydning for oplevelsen af at høre til og være 

Den pædagogstuderende sætter gang i de store armbevægelser

9 Drengen er præget af autisme og har problemer med forestillingsevne. 
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nogen for nogen og således for sundhed (Antonovsky, 2004; Wenger, 

2010). Observationerne viser, at børnene tager et medansvar for 

stemningen, også under fortællingen ved engageret at udføre rituelle 

råb og bevægelser. Det er med til at skabe en stemning af FREMVISE 

og fremkalde den røde bevægelsesglæde, hvor oplevelsen af at få no

get til at lykkes sammen, er i centrum. I de rituelle gentagelser, hvor 

børnene skal gøre noget kropsligt, som eksempelvis i afslutningen af 
hver Hoppelinefortælling, ses også elementer af den røde glæde. 

I Hoppelinefortællingernes faste afslutningsritual, hvor børn og 

pæda goger skal lykkes med at løbe rundt i en rundkreds og dernæst 

springe op fra jorden på samme tid, er samarbejde i centrum, og 

børnene bliver gjort opmærksom på den gensidige afhængighed, de 

har af hinanden for at få det til at lykkes. Dette ritual kan relatere 

sig til det pædagogiske arbejde med læreplanstemaerne krop og be

vægelse, alsidig personlig udvikling og social kompetence. Men også 

i udførelsen af et sådant ritual er det betydningsfuldt at tilbyde for

skellige deltagelsesformer. En pædagog som er stærkt optagethed 

af at tvinge alle børn til at indgå i rundkredsen, vil være i fare for at 

ødelægge hele aktiviteten, fordi hele gruppen her er afhængig af al

les engagement og en fælles forståelse. En pædagog, som derimod 

er indstillet på at give plads til medbestemmelse kan vinde skep
tiske børns deltagelse med tål modighed. I en observation fra i forsk

ningsrapporten lod en pædagog eksempelvis to usikre børn stå inde 

i midten af kredsen hos hende, mens de andre børn og pædagoger 

udførte bevægelsesritualet i kredsen. Det ene barn iagttog bare, hvad 

der foregik, mens det andet barn valgte at udføre sin egen udgave af 

ritualet. Når børnene i rundkredsen løb den ene vej, drejede hun den 

ene vej rundt om sig selv, og når de løb den anden vej, så drejede hun 

den anden vej rundt om sig selv.  

OPSUMMERING EKSEMPLIFICERING AF HOPPELINE 
FORTÆLLINGERNE OG BØRNS LÆRING OG SUNDHED 
Det pædagogiske arbejde med fysisk aktiverende fortælling kan 

bidrage til fremme af børns læring i relation til alle læreplans

temaer, ligesom det kan bidrage til at skabe sammenhæng i arbej

det med de forskellige temaer. Fortællingerne giver anledning til at 

arbejde med børns motorik, ligesom de kan generere fysisk aktivi

tet og bevægelsesglæde. Deltagelse og tingsliggørelse i Hoppe
linefortællingerne kan inspirere børn til at etablere egne legerum 

under fortællingen under forudsætning af, at pædagogerne 

giver plads til dette. I forlængelse af fortællingerne kan 

børnenes deltagelse i fortællepraksisfællesskabet afspe

jles i deres egne praksisfællesskaber – kultur af børn. Illu

strationer, rituelle gentagelser og erfaringer kan understøtte 

etableringen af børns egne sproglige praksisfællesskaber, 

og råstof fra fortællingerne kan derpå afspejles i deres egne 

rollelege og andre kreative aktiviteter. De sproglige og krops

lige rituelle gentagelser giver børnene et fælles repertoire, 

som kan bruges som generator for etableringen af positiv 

kollektiv energi. Den fælles positive energi kan bidrage til 

sammenholdet i børnegruppen og generere positiv psykisk 

energi i det enkelte barn af betydning for følelsen af at høre 

til og være en del af noget. 

AFSLUTTENDE OPSUMMERING 
Hoppelines fysisk aktiverende fortællinger kan under

støtte pædagogernes ar   be j de med at gøre det legende og 

bevægelsesglæden til bærende elementer i en voksensty

ret bevægelsesaktivitet. En grundlæggende forudsætning 

for at dette kan lade sig gøre er, at både børn og pædago
ger skal kunne identi ficere sig med tings liggørelse og delt

agelsesform i Hoppelinefortællingerne. Hoppeline bygger 

på formidlingsformer, som er kendte for pædagoger kom

bineret med et fantasiuni vers inspireret af kultur for og af 

børn. I Hoppeline anses det, at både kultur for, med og af 

børn er repræsenteret under fortællingerne, som en for

udsætning for at fortællingerne kan fremkalde forskellige 

legestemninger. Målet med fortællingerne er, at de del

tagende børn udviser tegn på bevægelsesglæde, indre mo

tivation og kontrol undervejs i fortællingerne og at de er 

æstetisk producerende i deres bevægelsesudfoldelse og 

brug af legende kommunikation.  

Fortællingerne er designet til at inviterer til forskellige krops

lige praksisformer, eksempelvis hurtige temposkift, fart, 

gentagelse, fælles rytme, overraskelse m.m., som igen kan 
relateres til forskellige legestemninger. Brugen af krops lige 

og verbale rituelle gentagelser i fortællingerne har til formål 

at bidrage til opøvelse af et fælles repertoire, som både un

der og i forlængelse af fortællingerne kan bruges til at skabe 

positiv stemning i børnegruppen og bidrage til det enkelte 

barns oplevelse af at høre til.  

Hoppelines fysisk aktiverende fortællinger kan bidrage til 

fremme af børns sundhed og læring på flere måder. Både ved 

at give børn mulighed for at imitere andre børns og voks

nes bevægelser og ved at gøre det muligt for børn at fortol

ke fænomener kropsligt og arbejde med motoriske grund

bevægelser med udgangspunkt i deres aktuelle niveau. Det 

sidste er muligt, fordi fysisk aktiverende fortællinger giver 

pædagogisk mulighed for at anerkende børns forskellige 

bevægelsesmæssige repertoire og fortolkning. På den måde 

kan fortællingerne bidrage til børns glæde ved bevægelse 

og positive erfaringer med at bevæge sig sammen med 

andre og dermed til deres sundhedshandlekompetence. 

Arbejdet med Hoppelineuniverset kan bidrage til at skabe 

sammenhæng i arbejdet med læreplanstemaerne, idet alle 

temaer er i spil med større eller mindre dominans gennem 

fortællingerne. Endvidere kan deltagelse og tingsliggørelse 
i Hoppelinefortællingerne inspirere børns egne praksisfæl

lesskaber og pædagogers videre arbejde. Også online mate

riale som musik, opgaveark, massagefortællinger m.m. kan 

støtte pædagogen i det videre arbejde. 

Kvaliteten af det æstetiske, fysiske og psykiske lærings

miljø for børn under fortællingerne er først og fremmest 
afhængig af kvaliteten i det pædagogiske fortællepraksis

fællesskab. Af positiv betydning herfor er definitionen af 

pædagogiske roller med forskellige funktioner. Når Hoppe
linefortællingernes tre roller – den mundtlige fortæller, den 

kropslige fortæller og den trygge base – udfyldes kompetent, 

med gensidigt engagement og ud fra et fælles pæda gogisk 

værdirationale med blik for børns perspektiv og medbestem

melse, så afspejles det i de enkelte pædagogers fornem

melse for øjeblikket – i deres klogskab i handling. Pædago

gens engagerede fysiske medvirken i bevægelsesaktiviteter 

har positiv betydning for børns positive engagement og 

opøvelsen af deres repertoire.  

De pædagogiske roller i kombination med fortællingens 

tingsliggørelse kan understøtte pædagogernes arbejde 

Der råbes: energi!!! 

Rundkredsen pustes op

Der løbes et par omgange

Der tælles
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med at skabe et godt fysisk, psykisk og æstetisk lærings

rum. For at trække en parallel til børnekultur, så kan man 

sige, at en forudsætning for at fysisk aktiverende fortælling 

skal kunne understøtte pædagogers arbejde positivt er, at 
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egenskaber:
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aktiverende fortælling.  
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