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BREV TIL JER, SOM SKAL ARBEJDE MED HOPPELINE

Kære deltagere,

Det er en stor glæde for Videncenter for Sundhedsfremme & Det nationale videncenter KOSMOS/UC SYD igen i år at kunne 

tilbyde du og dine kollegaer bevægelsesfortællinger med Hoppeline. Det er muliggjort ved Nordea-fondens støtte. 

I fortællingerne er indbygget pædagogiske muligheder for at arbejde med læreplanstemaerne på en integreret måde. Og på 

Hoppelines hjemmeside findes en mængde supplerende materialer, som kan understøtte dette arbejde. 

Hoppeline er et fleksibelt materiale, som kan anvendes på alle tidspunkter af året med forskelligt fokus. I kan vælge at 

fortælle sammen med en stor eller en mindre børnegruppe, og I kan benytte fortællingen og materialerne i den rækkefølge, 

I ønsker, og med den intensitet, der passer ind i jeres pædagogiske hverdag. 

MATERIALER
I pakken har du modtaget 

• En vejledning

• Tre fortællinger

• Tre A3-billeder til ophæng

• Hvis I skulle have mistet hånddukken fra sidste pakke, så kan den fx købes på en af følgende hjemmesider:

 – legeakademiet.dk

 – abcleg.dk

 – geppel.dk

 – legetoejseksperten.dk

ONLINE MATERIALE 
• På hoppeline.dk kan I frit printe materiale, som understøtter og udbygger det pædagogiske arbejde med fortællingerne. 

Find inspiration til pædagogiske aktiviteter med fokus på bevægelse, musik og sang, sprog og kommuni kation, mad og 

måltider m.m. vejledningen giver kun smagsprøver på det tilgængelige materiale. Det er derfor en god ide jævnligt at 

orientere sig.

Med venlig hilsen 

Lise Hostrup Sønnichsen 

Projektleder i Hoppeline

M:  lhos@ucsyd.dk

T: 72665258
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SÅDAN LÆSES VEJLEDNINGEN
Denne vejledning giver en kort introduktion til projektets værdigrundlag og materiale. Hvilke pædagogiske muligheder, I 

vælger at forfølge, og hvordan I bruger materialet, er helt op til jer. 

Først i vejledningen findes Hoppelines målsætninger og Hoppelines anbefalinger til, hvordan I kan organisere og formidle 

fortællingerne. Sidst i vejledningen knyttes Hoppeline til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

VIGTIGE GRUNDPRINCIPPER 
LEGEN OG BEVÆGELSESGLÆDEN I CENTRUM 
De tre bevægelsesfortællinger er designet til at skabe bevægelse og leg. Der kan både inddrages leg, drama, musik, dukke-

føring, dans og illustration i formidlingen af dem. Sproget i fortællingerne er rettet mod de to til tre årige, men yngre børn 

kan få meget ud af at være med på deres egne præmisser.

FORTÆLLINGEN ER EN RAMME TIL IMPROVISATION 
Fortællingerne er først og fremmest inspiration for improvisation. Hvis jeres og børnenes ideer får handlingen til at tage en 

anden retning, eller det giver mening at standse oplæsningen ved en god leg eller måske kun starte ud med en lille del af en 

af fortællingerne, så gør endelig det. Det er børns lyst til leg og bevægelse, der er i centrum i Hoppeline, og dermed er det ikke 

vigtigt, at fortællingerne bruges præcist, som de er nedskrevet. I kan altid genoptage fortællingen, hvis det giver mening.  
Ofte kan et par sider være nok til at inspirere legen en enkelt dag eller måske en hel uge.

TRE PÆDAGOGISKE ROLLER 
Når der fortælles med en større børnegruppe i legestue eller vuggestue så uddeles optimalt tre pædagogiske roller til de 

voksne: Den mundtlige fortæller, den kropslige fortæller og den trygge base. Det kan være nødvendigt at gøre rollerne som 

kropslig fortæller og mundtlig fortæller fleksible, når et barn har behov for at en bestemt voksen er der for dem. I den mindre 

børnegruppe eksempelvis hjemme i egne dagpleje, må I klare alle roller selv. 

HOPPELINE HAR TIL FORMÅL AT GIVE BØRN I DAGTILBUD: 

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

• Læring med udgangspunkt i bevægelse og et fantasifuldt univers 

HOPPELINE ØNSKER AT TILBYDE PÆDAGOGISK PERSONALE:

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

• En bevægelsesaktivitet med fokus på det pædagogiske personales legende formidling og evne til at bevæge både krop 
og sind hos børn

• Et fleksibelt materiale, som giver plads til egen faglighed 

• En bevægelsesaktivitet, som giver plads til børns differentierede deltagelse

• En mulighed for at inddrage det nære uderum til at skabe fælles legende fysisk aktivitet
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Som MUNDTLIG FORTÆLLER er din opgave at læse højt, føre dialog mellem hånddukken og dig selv og mellem børnene og 

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

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

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

Som den KROPSLIGE FORTÆLLER bevæger du dig fysisk i rummet med børnene. Du skal med bevægelse, fagter, mimik og 

stemme understøtte det, der fortælles med billeder og ord. Nogle steder i historien skal børnene blot kunne lade sig inspirere 

af dig på en måde, så de imiterer og efteraber dine bevægelser. Andre gange bliver du måske til en ged, der jagter børnene. 

Som den TRYGGE BASE tager du dig af de børn, der slår sig, bliver bange eller bare har brug for først at lære ved at kigge på 

de andres leg. Men du skal selvfølgelig have som mål, at børnene aktivt kommer ind i legen igen, når de er klar til det. En 

voksens indlevelse kan være afgørende, hvis et barn i udsat position skal opnå glæden ved bevægelse. 

FORTÆLLEMILJØ 
De fysiske, psykiske og sociale miljø har betydning for, at fortællingen bliver en succes. Sørg for god plads til at bevæge sig på og 

for at de redskaber, I ønsker at bruge (madras, klude, tæppe, musik eller lign.), er nemt tilgængelige, så en god kontakt til børnene 

ikke skal afbrydes. Legetøjet kan med stor fordel pakkes væk, med mindre det indgår i fortællingen, så det ikke tager børnenes 

opmærksomhed væk fra fortællingen.

Det er en god ide at skabe et ”helle”, det vil sige en særlig plads, hvor børn trygt kan sidde og betragte de andre, hvis de ikke 

har mod på at være med i første omgang eller har brug for en pause. Dertil kan det være en god ide at have en fast måde at 

fortælle på, for eksempel med indledning, opvarmning, fortælling og afslutning. Her et eksempel på, hvordan det kunne se ud:

• INDLEDNING 

Måske forgår indledningen der, hvor der skal fortælles, eller måske bruges indledningen som en måde at samle børnene 

på. Det kan være, at I begynder med at kigge på den lille A3-plakat med billederne fra dagens fortælling. Måske kalder I på 

mariehønedukken eller leder efter hende. Hoppeline sanglegen Marie hun har gemt sig kan også bruges som indledning. 

Når Marie er fundet, kan der med fordel gives tid til, at børnene kan kramme hende, mens hun sidder på den voksnes hånd.

Fortælleren Marie
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• OPVARMNING 

I opvarmningen kan I for eksempel vælge, at Marie får børnene til at bevæge sig efter en af Hoppelines sange, for eksempel 

Goddag goddag, Hoppelines Hoppelopper (høj puls), eller en anden sang, der passer godt til dagens fortælling. Når børnene 

lærer sangene bedre at kende, kan de hjælpe med at vælge dagens sang. I kan printe teksterne fra Hoppelines hjemme-

side, og de har illustrationer på, som kan hjælpe børnene med adskille sangene fra hinanden. Alternativt kan Marie lede en 

opvarmning, hvor der trampes, klappes, drejes, løbes, kravles eller lignende, men uden musik. Lad gerne børnene komme 

med ideer, hvis de kan.

• FORTÆLLING 

Se anbefalinger til formidling i punktform nedenfor.

• AFSLUTNING

Børnene siger farvel til Marie med en krammer, mens hun sidder på den voksnes hånd. Måske spilles Hoppelines afslap-

ningssang Jeg ligger bare her, mens Marie flyver rundt og løfter lidt på børnenes ben og arme.  

HOPPELINES ANBEFALINGER 
• Sæt lidt tid af til at forberede jer på at skulle fortælle og levendegøre fortællingen

• Fortæl på et sted med god plads, hvor omgivelserne kan bidrage til fysisk bevægelse og sanselighed. Tænk i det hele taget 

det fysiske miljø ind i forberedelsen, så du/I kan inddrage det i formidlingen på en kreativ måde – små redskaber, inventar, 

bakker osv.

• Fortæl gerne 1-3 gange i ugen og suppler evt. med andre Hoppeline aktiviteter 1-2 gange andre dage i ugen. I kan for ek-

sempel lade børnene bevæge sig nogle minutter til Hoppelines sange hver dag, så de lærer musikken rigtig godt at kende.  

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

• Forhold jer åbent over for, hvad der opstår af ideer hos jer selv og hos børnene under fortællingerne. 

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

• Giv tid og plads til at nye måder at bevæge sig på kan udvikle sig og udfordr børnene turde noget nyt og til at få kvalitet i 

deres bevægelser, ex at kravle som en listig, snigende tiger, hoppe højere osv. 

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

med forældrene. Herved kan forældrene få information om, hvordan de kan følge med derhjemme. Hæng også gerne brevet 

på et sted, der er synligt for forældrene, når de kommer i dagtilbuddet. Hoppelines YouTube-kanal er målrettet hjemmet, så 

børn og forældre kan finde bevægelsesglæden sammen. 

LÆS MERE OM HOPPELINES TEORETISKE VÆRDIGRUNDLAG PÅ HOPPELINE.DK ELLER LÆS OM 
BEVÆGELSESFORTÆLLING SOM LEGESTØTTE I ANTOLOGIEN “LEGENS MAGI” FRA AKADEMISK FORLAG 2019.
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HUSK:
• AT MARIEHØNE-DUKKEN MARIE ALTID ER SØD, anerkendende og på niveau med børnene. Lad gerne børnene kramme 

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

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

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

trøstes lidt. 

• AT BØRN FØRST KIGGER PÅ KROPPEN, når de skal forstå. Derfor er den voksnes bevægelse og fysiske indlevelse 

afgørende for succes med at skabe bevægelsesglæde og en legende stemning. Vær åbne for de ideer, der opstår i jer 

selv og hos børnene og improviser efter dem, så der skabes nye måder at lege på. Det er vigtigere at skabe bevægelses-

glæde end at holde sig til strukturen i fortællingen. Bliv derfor enige om, at både børn og voksne gerne må gøre noget 

andet, end det som fortælleren og historien lægger op til.

Hoppeline og Frækkefrø
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HOPPELINES PÆDAGOGISKE VÆRDIGRUNDLAG

BARNESYN OG BØRNEPERSPEKTIV

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

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

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

først og fremmest skal denne måde tilpasses den konkrete børnegruppe og børnenes perspektiv. Hvis materiale eller formidling 

ikke vækker identifikation eller engagement hos børnene, så bidrager Hoppeline hverken til leg, læring, trivsel eller andet godt. 

LEG

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

Bevægelsesfortælling er en pædagogisk aktivitet og dermed ikke som udgangspunkt leg. Når det er sagt, så gør fortællingerne 

det muligt at opnå en legende stemning, opbygge børns lege-praksis og inspirere deres leg. Det er den pædagogiske formidling 

af fortællingerne i samspil med børnenes reaktioner, der kan skabe den legende stem ning. Formidlingen er under indflydelse af 

fortællingens handling, dens illustrationer, hånddukken, fortællestedets fysiske miljø og ikke mindst sam arbejdet i det pæda-

gogiske fortælleteam og dets medlemmers evne til improvisation og det at kunne forholde sig legende. 

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

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

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

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

til temaerne, ligesom I sikkert selv udvikler fantastiske alternativer. 

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

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

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

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

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

udvikling og trivsel (Moser, Hagen & Sandseter 2010; Garvey 1990).

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

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

(Børne og socialministeriet 2018)
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Hoppeline puster sammenhæng i læreplanstemaerne

God bevægelsespædagogik handler om at give børn mulighed for selv at fortolke fænomener kropsligt og udforske egne 

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

egen stil, tankesæt og situation (Fredens, 2012)

Alle hoppelinefortællingerne giver mulighed for at komme igennem en række bevægelser som at krybe, kravle, løbe, 

hoppe, springe. Der er tænkt i forskellige kilder til glæde til bevægelse, ligesom fortællinger giver mulighed for at fortolke 

følelsesmæssige tilstande kropsligt, give børn erfaringer med at samarbejde m.m.
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ANDRE MATERIALER MED FOKUS PÅ KROP, SANSNING OG BEVÆGELSE
På hjemmesiden findes pædagogiske bevægelseslege, som supplerer fortællingerne.

På hjemmesiden findes for eksempel en taktilfortælling. Brug dem eksempelvis til samling, efter 

at børnene har bevæget sig til Hoppelines rytmiske børnemusik. Huden er menneskets største 

sanseorgan, og positiv berøring er afgørende for børns sunde udvikling. Vi giver et knus til den, der 

er ked af det, puster på skrammen og stryger og klapper hinanden. Når vi er i ro og modtager be-

hagelig berøring, aktiveres hormonet oxytocin, som dæmper muskelspænding, blodtryk, angst og 

stress. Til de børn, som ikke bryder sig om lette berøringer, kan i stedet bruges dybe tryk. Børnene 

kan fint fortælle de taktile fortællinger på hinandens rygge to og to, hvis en voksen ”går foran” ved 

at fortælle og demonstrere hændernes og fingrenes bevægelser. 

KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB

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

fortælling, dukkeføring, dans, illustration m.m. Hoppeline har en intension om, at et fælles 

æstetisk repertoire i børnegruppen kan bidrage til børns egen legekultur og oplevelse af fælles skab. 

Dertil er der i illustrationerne indbygget forskellige fantasifulde verdner eller miljøer, som er inspi-

reret af naturen og kulturen i forskellige verdensdele samt miljøer fra Danmark. Det giver pæda-

gogisk mulighed for at beskæftige sig med forskellige kulturer i forlængelses af fortællingerne.

MUSIK, SANG OG DANS/BEVÆGELSE  

Til fortællingerne hører en række rytmiske bevægelsessange. Og dertil nogle smukke ballader til 

afslapning og et par identitetssange, som handler om hverdagsting. De er tilgængelige på hjem-

mesiden, YouTube og streamingtjenester. Flere af sangene er skrevet direkte ind i fortællingen. 

Vi opfordrer derfor til, at I bruger sangene både før, under og efter fortællingerne. Du kan bev-

æge dig sammen med børnene til den indspillede musik, eller du kan synge eller spille sangene 
MUSIK

LEGE & 
AKTIVITETER

TAKTILE
FORTÆLLINGER

HOPPE KRABBEGANG KRYBE OG RULLE KRAVLE

LØBE BALANCERE DREJE RUNDT KRABBEGANG
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selv, så det bliver muligt at gribe børnenes ideer, initiativer og få deres medbestemmelse i spil. De 

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

naturlige bevægelsestempo er højt.

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING OG SOCIAL UDVIKLING
Hoppelines bidrag til børns alsidige personlige udvikling er relateret til deltagelse i en fælles social 

aktivitet. Hoppelinefortællingerne giver både mulighed for, at børn kan prøve sig selv af på nye 

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

refleksion over, hvad der har betydning i samspillet med andre.

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

naturlige og følelsesmæssige fænomener gennem krop og bevægelse. Det bidrager til, at børn lærer 

at bruge kroppen som udtryksmiddel og understøtte deres hukommelse (Pellegrini & Galda 1982). 

Når illustrationerne til fortællingerne efter endt fortælling hænges op i børnehøjde, bliver det muligt 

for børnene selv at opsøge dem for at kigge på dem og kommunikere om dem. 

NATUR, UDELIV OG SCIENCE  
I illustrationer og handling er indbygget rigtige naturfænomener især dyr, men også skov og vand 

m.v., som det er oplagt at bevæge sig ud i den virkelige natur for at finde og tale om.

Hoppeline har også fokus på mad- og måltidskultur. Vi har udviklet pædagogisk materiale til at 

beskæf tige sig med, hvor maden kommer fra, som I kan lade jer inspirer af. På hjemmesiden under 

det viste ikon finder du: 

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

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

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

NATUR

PÆDAGOGIK-
KASSEN

SPROG
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LITTERATURLISTE
SÆRLIGT ANBEFALELSESVÆRDIG BOG

I sommeren 2019 udkom antologien Legens magi - om det professionelle arbejde 

med at forstå, inspirere, støtte, guide og rammesætte 1-6 årige børns leg redigeret 

af Lise Hostrup Sønnichsen og Hanne Hede Jørgensen på Akademisk Forlag. I denne 

bog findes et kapitel om bevægelsesfortælling som legestøtte. 

REFERENCELISTE

• Børne- og Socialministeriet. 2018. “Den styrkede pædagogiske læreplan. Rammer og indhold”, Børne- og Socialministeriet .

• Garvey, Catherine. 1990. Play. Enl. ed. The Developing child. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

• Karoff, Helle Skovbjerg. 2013. Om leg: legens medier, praktikker og stemninger. København.: Akademisk Forlag.

• Moser, Thomas, Trond Løge Hagen, og Ellen Beate Hansen Sandseter. 2010. Kroppslighet i barnehagen: pedagogisk arbeid 

med kropp, bevegelse og helse. Oslo: Gyldendal akademisk.

• Pellegrini, A., og L. Galda. 1982. “The Effects of Thematic Fantasy Play Training on the Development of Children’s Story 

Comprehension”, Georgia University.

• Skovbjerg, Helle Marie. 2016. Perspektiver på leg. Turbine Forlaget: Aarhus.

– 15 –



www.hoppeline.dk


