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OPLEVELSESMATERIALE
OKKER GOKKER

HURTIGE FØDDER

DET LILLE TEATER EFTERÅR 2021

INSPIRATION TIL LEGE OG AKTIVITETER MED DE 
4 TIL 10-ÅRIGE TIL BRUG FØR OG EFTER FORESTILLINGEN

MATERIALET INDEHOLDER 
Introduktion til lærer / pædagog
Før forestillingen: forbered jer på besøget og start legen
Efter forestillingen: saml op på oplevelsen og fortsæt legen
Farv selv fodboldkatten Barcy
Om Det Lille Teater

INTRODUKTION TIL LÆRER/ PÆDAGOG
Dette oplevelsesmateriale er skabt til brug i forbindelse med at I skal se den musiske 
forestilling Hurtige Fødder på Det Lille Teater. Oplevelsesmaterialet indeholder en ræk-
ke lege og fagligt relevante aktiviteter, med fokus på bevægelse, der kan være med til at 
udvide børnenes og jeres – de voksnes – teateroplevelse, både før og efter teaterturen. 

Forestillingen anbefales fra 4-10 år, med øje for at børnene alt efter alder og 
udvikling, vil opleve forskellige lag i fortællingen om venskab og mod. Materialet her er 
udviklet til brug i indskolingen, med anbefaling til brug i dansk-, musik- og idrætsunder-
visningen. Flere lege kan dog også bruges til storbørnsgruppen i dagsinstitutionerne. Lege 
og faglige aktiviteter kan vælges ud og sammensættes efter jeres behov. 

På Det Lille Teater laver vi teater i børneperspektiv for børn og deres voksne. Hurtige 
Fødder er ingen undtagelse. Sammen skal I møde Snorre, Snorres far, fodboldkatten 
Barcy og det magiske fodboldunivers, der pludselig tager fat hjemme i Snorres stue. 

Illustration: Thit Thyrring
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Start mødet med Snorres verden inden I skal i teatret
Oplevelsesmaterialet her kan inspirere til at starte mødet med Snorres verden inden 
I skal i teatret, og inspirerer ligeledes til at fortsætte legen og oplevelsen, når I kommer 
hjem igen. Alle foreslåede aktiviteter – lege såvel som faglige aktiviteter, der aktivt om-
favner konkrete kompetencemål – appellerer til at invitere fantasien ind i klasselokalet 
eller på stuen. Ved at stimulere børnenes fantasi, vokser muligheden for kreativ agens 
hos mennesket, og således kan kulturoplevelser være med til at forme selvstændige 
verdensborgere. Det er det vi også kan kalde æstetisk læring.

Rollelege giver erfaring med livet
Endvidere giver legen i fi ktive rammer os mulighed for at prøve ting af i rolle, som kan 
være med til at forme børnenes horisont, og herunder forståelse af sig selv og hinanden, 
uden at man skal sætte sin egen sårbarhed i spil fra start. Legens rammer giver os nem-
lig roller, vi kan prøve livet af i. Det giver på sigt også selvstændige og modige børn, der i 
sidste ende tør sætte sig selv i spil, fordi de har erfaret og fundet grænserne i fi ktionens 
rollelege.

Følg barnets spor
Vi anbefaler også, at I så vidt som det er muligt, følger barnets spor, da en stor del af 
læringen ved at komme i teatret og møde det dramatiske sprog og visuelle udtryk, også 
består i at vække fantasien hos børnene, og nære deres kreativitet. Derfor appellerer vi 
til, at I som pædagoger/lærere griber børnenes idéer til hvilken retning de anbefalede 
lege såvel som faglige aktiviteter kan gå i, som det giver mening for jer i jeres arbejdsrum

Forestillingens tematikker
Ved at gøre brug af de foreslåede aktiviteter – eller ved at lade jer inspirere til egne 
idéer til lege og faglige aktiviteter – skaber I som voksne rum for at børnene, sammen 
med jer, kan genbesøge og beskæftige sig med forestillingens primære tematikker :

 - Mod og selvtillid
 - Venskab og fællesskab
 - Fantasi 

Forestilling, leg og læreplaner
Legene og de faglige aktiviteter supplerer undervisningen i idræt med fokus på krop og 
trivsel samt dans og udtryk. I dansk kan de supplere med fokus på fortolkning, frem-
stilling og kommunikation, herunder krop og drama, og i musik kan den sidste aktivitet 
supplere til musikalsk skaben. Desuden gøres der brug af temaerne fra den styrkede 
pædagogiske lærerplan: alsidig personlig udvikling, social udvikling, kultur, æstetik og 
fællesskab samt sanser og bevægelse, da der igennem de kreative og fantasistimulerende 
lege, kan startes tanker og tale om, hvad der sker, når vi bevæger os sammen, hjælper 
hinanden og gør noget, vi synes kan virke svært. 

Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse med brug af materialet, 
og glæder os til at se jer på teatret!
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Tal om hvad det er, for en forestilling I skal se, 
og hvad forestillingen handler om

I skal se den musiske forestilling Hurtige Fødder. Forestillingen handler om drengen 
Snorre, der er den vildeste fodboldfan. Han ved alt om spillere, trænere og legend-
ariske kampe. Selv tør han ikke spille med andre børn, for de er meget større end 
ham. Han foretrækker at se fodbold i tv sammen med sin far. En dag, hvor de skal se 
en særlig vigtig kamp, er der knas med tv-forbindelsen. Mens faren prøver at fikse 
problemet, så de kan se kampen i fjernsynet, dukker en pige op med en magisk fod-
bold, og endelig kommer Snorre på banen. 
Forestillingen handler om mod, venskab og glæden ved at lege sammen, 
hvad man kan, når man er en del af et hold og hvordan en god (fantasi)ven 
kan være med til at finde modet frem i en. 

Spørg børnene, om de selv spiller fodbold eller dyrker en sport eller en 
anden fritidsaktivitet som for eksempel at være spejder. 

Gør de det alene, eller er de en del af et hold? 
Hvad betyder det at være en del af et hold? 
Er det anderledes end at være alene, og hvorfor? 

Tal også gerne om, hvad det betyder at have en fantasiven. 
Hvad kan man bruge sådan en til? 
Kan en fantasiven være en god holdkammerat?

Slut af med at tale om, hvad børnene synes lyder mest spændende ved forestillingen, 
og hvad de glæder sig til at se? 
I kan også sammen tegne, hvad I tror, der kommer til at ske i forestillingen. 
Gem tegningerne og kig på dem bagefter : Var historien som I forestillede jer, 
eller skete der noget helt andet? Lav gerne en ny tegning efter forestillingen, hvor 
børnene tegner forløbet på ny, som de husker det. 

FØR FORESTILLINGEN
FORBERED JER PÅ TEATERBESØGET 
OG FORESTILLINGEN HURTIGE FØDDER

Tal om hvad et teater er

Er der nogen der har været i teatret før?
Måske er der nogen der allerede har været på Det Lille Teater? 
Hvordan er et teaterbesøg anderledes end det at gå i biografen eller at 
se en film derhjemme? 
I kan også tale om, hvordan børnene tror, man må og ikke må opføre sig 
i teatret – og hvorfor? Fortæl at Det Lille Teater er børnenes teater. Hos 
hos os må man gerne grine højt og leve sig ind i forestillingen.

A

B
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Tal om hvordan I kommer hen til teatret (fx med bus eller tog)

Hvad sker der, når I træder ind i teatrets foyer – det første rum I står i – før I 
skal ind i salen? Hvor lægger man sin jakke og taske, og hvad gør man, hvis man 
skal på toilettet inden forestillingen?
Tit kan alt det praktiske ved en teatertur komme til at fylde meget i børns sam-
lede oplevelse, og er derfor godt at samtale om, inden I tager afsted. 

Når I ankommer til Det Lille Teater, kan I prøve at lægge mærke til nogle af de 
små ”spor” af forestillingen, som I kan se, allerede når I ankommer til teatrets 
port i Lavendelstræde. Måske kan I se plakaten eller forestillingens titel?

I kan også se fi lmen ”En tur i Det Lille Teater” om et barns første 
teatertur. Filmen kan fi ndes på Det Lille Teaters hjemmeside under Video, eller 
via linket her : 
https://bit.ly/36cT3p4

C

START LEGEN FØR TEATERBESØGET
Når I skal se forestillingen Hurtige Fødder, vil I og børnene opleve hvor-
dan Snorre – og hans ven Barcy – sammen kan fi nde på magiske lege, hvor 
deres fantasi og mange idéer, kan folde sig ud. Derfor opfordrer vi til, at I 
inden, I kommer til teatret, starter fantasien og legen op hjemme på jeres 
skole eller i institutionen – man kan sige, at det er som at varme op, til den 
kommende teateroplevelse. Det klæder børnene på til det univers, I vil 
blive introduceret for. Opvarmningen kan - ligesom de foreslåede samtaler 
ovenover - give børnene et tilhørsforhold og forventninger til den kom-
mende oplevelse, som igen kan holde dem ved ilden i jeres og deres møde 
med teatret.
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1. Find på jeres holdnavn! 
Få børnene til at nævne:
Et dyr
En farve
Noget I er gode til
… Og sæt det så sammen. 
Så har I jeres holdnavn. For eksempel: 
De regnbuefarvede, fodboldspillende brumbasser! 

2. Lav jeres eget kampråb, som I kan råbe, 
når I skal gøre jer klar til fodboldkamp 
– eller bare når I hepper på hinanden 
For eksempel:  
Vi er seje, vi er rå, 
Vi er ikke til at slå, 
Gooo, De Regnbuefarvede, fodboldspillende brumbasser!

3. Lav en dans til jeres kampråb
I kan sammensætte en dans ved at lave en bevægelse til 
hver sætning i jeres kampråb. 
For eksempel: 

LAV ET FANTASI-FODBOLDHOLD 
(ROLLE- OG BEVÆGELSESLEG)
Før kattepigen Barcy hiver Snorre med ud på den magiske fodboldbane, hvor de 
sammen klarer de vildeste udfordringer, mangler Snorre nogen at spille med. 
Han tør ikke spille med de andre drenge, fordi de er meget større end ham. 
For at hjælpe Snorre, kan I lave jeres eget fantasi-fodboldhold, som er et 
hold, Snorre – og Barcy – kan spille med på. Et hold hvor I hjælper hinanden, 
og sammen gør hinanden modige ved at heppe på hinanden, og passe på hinanden, 
og øver jer sammen – så bliver I de bedste på fodboldbanen! 

VI ER SEJE        SPÆND MUSKLER MED DEN ENE ARM
VI ER RÅ   SPÆND MUSKLER MED DEN ANDEN ARM
VI ER IKKE TIL AT SLÅ  RYST MED PEGEFINGEREN SOM I “NEJ NEJ NEJ”
GOOOOOO
DE REGNBUEFARVEDE  FORM EN REGNBUE MED HÆNDERNE
FODBOLDSPILLENDE    LAD SOM OM I SPARKER TIL EN FODBOLD
BRUMBASSER RYST MED NUMSEN, SOM EN SUMMENDE BRUMBASSE
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4. Lav jeres egne rygnumre
I kan på stof tegne det nummer, I hver især gerne vil have på ryggen. 
Sæt det bagefter på tøjet med sikkerhedsnåle. Kun fantasien sætter grænser: 
Et 1-tal kan blive til en fl yvende brumbasse 
Et 8-tal til en prinsesse 
og så videre…

5. Mærk jeres fodboldkroppe
Hvordan ser det ud når en fodboldspiller skyder til en bold, 
scorer et mål, 
vinder, 
taber, 
falder og hopper? 
Hvordan ser hurtige fødder ud, 
og hvordan er man oppe på tæerne? 

Lad børnene leve sig ind i fodbolduniverset ved at fi nde deres fodboldkroppe 
– det handler ikke om at være god til fodbold, men om at bevæge sin krop på 
sjove måder, og have det sjovt med temaet, ikke nødvendigvis selve spillet. 
Lærer/pædagog kan gå i rolle og lege fodboldtræneren, der fortæller 
holdet hvilke bevægelser, der skal laves, og I kan – når I har fundet fodbold-
kroppen – lege at I er et fodboldhold, der skal lave jeres egen lille opvarmnings-
rutine. Måske med sprællemænd, fodboldspark og høje knæløft? Sæt noget god 
(fodbold)musik på imens at I bevæger jer. I kan for eksempel høre Hele Dan-
mark Op At Stå med Thomas Helmig. Det sætter stemningen!

6. Spil en venskabskamp – og dan et heppekor
Tag ud og spil en venskabskamp mod hinanden eller en af de andre klasser/
stuer! Tal gerne om hvad det vil sige at være en god holdkammerat, og hvad 
det vil sige at have god holdånd, inden I går i gang med at spille – hvordan 
spiller man sammen som et hold? Hvordan kan I sammen spille hinanden gode, 
også selvom nogle måske er lidt boldblinde? At være boldblind er, at synes det 
er svært med fodbold. Måske får man bolden i hovedet, eller kan ikke holde 
balancen. Lad børnene sætte ord på det der er svært, inden kampen, og tal om 
hvordan I kan hjælpe hinanden på banen. Nogen skal måske være heppekor 
og heppe på de andre med kampråbet I har lavet sammen, i stedet for at være 
på banen – tal om hvorfor det er vigtigt med et heppekor (giver energi til de 
andre, og dem der spiller, bliver modige, når der heppes…)!

Fantasi-fodboldholdet kan også laves efter teaterbesøget.
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Hvis I ikke har lavet et fantasi-fodboldhold før I så forestillingen, så kan 
I gøre det nu. Se legen under punktet Før forestillingen. 

EFTER FORESTILLINGEN

FORTSÆT HISTORIEN
Tal om forestillingen i klassen: Hvad handlede den om? 
Hæng plakaten op på tavlen (I får en ved teaterbesøget).
Bed børnene om at sige, hvad de oplevede at forestillingen handlede om, mens 
I sammen kigger på plakaten, der kan vække minderne. 

Det kan være alt fra handlinger: 
”De spillede fodbold”, 
til tematikker de forbinder med forestillingen: 
”De var gode venner, så måske noget med venskab?”, 
”Den handlede om at være modig” eller 
”Det handlede om en dreng, der savnede sin far. Jeg tænkte, 
at det var noget med at være alene”. 

Tal derefter om, hvad forestillingen sluttede med?
-og hvad I tror, der sker bagefter?
-Tager Snorre ned og spiller med de store drenge?, 
-eller rejser ham og hans far endelige ud for at se den finale, han drømmer om? 
-Bliver hans far en kendt fodboldtræner?, 
-eller får Snorre plads på sit yndlings-fodboldhold? 

Digt videre på historien 
enten i plenum eller lad børnene skrive/tegne videre på historien under overskriften: 
”Hvad tror I at der skete med Snorre, Barcy og/eller Snorres far, efter forestillingen 
sluttede?”. 

Læs/kig på hinandens historier/tegninger sammen, og hæng dem gerne op 
i klassen, så I kan mindes jeres forestillingsoplevelse, og de gode fantasi-
hjerner, der er iblandt jer. 
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LAV LEVENDE TABLEAUER 
(DRAMALEG)

I kan med fordel også lave levende tableauer af de ting, der skete 
i forestillingen, eller de ting I tror sker, efter forestillingen er slut. 

Saml en liste over børnenes svar, ryd lokalet og stil jer i en cirkel. 
Sig nu børnenes forslag højt ét ad gangen, og bed børnene om med deres kroppe 
at lave det til et frosset billede, et tableau. 
 

Når du har læst en idé til et tableau op, så skal børnene så skal børnene med deres 
kroppe lave den situation. Spørg børnene, hvad de kunne tænke sig at være i billedet. 
Man kan være alt fra en bold på banen til græsset de står på, til landstræneren. 
Ikke alle behøves at være noget i billedet hver gang. 
Når børnene siger, hvad de vil være i billedet, for eksempel vinden der svajer rundt 
om Snorre, så bed dem stille sig ind i midten af cirklen og stil sig som det, de er. Bed 
dem om at forholde sig til de andre, der allerede står der, så de laver et fuldendt 
tableau, hvor de former det sammen. De skal stå stille. 
Når I har dem, I skal bruge på gulvet, og jeres tableau er færdigt, 
så kan du sige værsgo, og så skal børnene bevæge sig som det, de er. 
De skal stå på stedet, men kan bevæge resten af kroppen og sige lyde 
– hvordan lød det for eksempel, når Barcy kom ind på banen? 
Når Snorre og hun spillede bold?

Lad billedet bevæge sig i et par sekunder, stop det og lav nu et nyt scenarie 
efter samme procedure. 

Du kan også forsimple legen og hjælpe børnene lidt på vej, ved at samle en 
liste over ting fra forestillingen / fodboldting. Fx: 

en magisk fodbold, 
en fodboldstøvle, 
en klaphat, 
en fodboldkat osv. 

Del børnene op i grupper af fire. Bed grupperne om at forme sig som den ting, du 
nævner. De skal forme tingen sammen, ved at bruge deres kroppe. Sig en ting højt 
ad gangen og tæl ned fra 10. Når du siger 0, skal de fryse i det billede, de har lavet. 
Fortsæt så længe, det er sjovt. Du kan også begynde at tælle ned fra 5, og sådan 
skrue op for tempoet. Det plejer at sætte fut i legen!

Eksempel på et tableau:
”Forestillingen slutter med at Snorre går ned og spiller med de andre drenge, og så bliver 
han spottet af landsholdets træner, som spørger om han ikke vil spille med til den næste 
landskamp”. 
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LØB MED BOLDEN, SNORRE! (BEVÆGELSESLEG)
Kender I legen Alle mine kyllinger kom hjem? 
Nu kan I lave den som Snorre og Barcy.

I skal bruge en græsplæne eller et lokale med god plads. En skal være Barcy (oplagt 
at det er en pædagog, en lærer, eller et barn der ikke kan løbe). En anden skal være 
fanger og resten skal være Snorre. I den ene ende af lokalet står Barcy, på midten af 
banen står fangeren (som skal forestille at være modstanderen fra det andet fod-
boldhold), og i den anden ende står alle dem, der er Snorre. Man har helle i de to 
ender.

Legen foregår således:

Barcy råber: “Spil bolden til mig, Snorre!”
Snorre svarer : ”Jeg tør ikke!”
Barcy råber: ”Hvorfor ikke?”
Snorre svarer : ”Fordi modstanderen er derude, og vil tage bolden!”
Barcy råber: ”Kom alligevel Snorre, du kan godt!”

Og så løber alle dem der er Snorre, ned i Barcys ende. Det er fangerens opgave at 
fange alle dem, der løber, inden de når ned til Barcy. Bliver man fanget, bliver man 
også til fanger, og skal hjælpe med at fange de andre, der løber. Når alle er løbet over 
banen, kan Barcy stille sig ned i den anden ende, de nye fangere stille sig klar, og I kan 
starte ny runde. Legen er slut, når alle – undtagen Barcy – er fangere.

Hvis I har nogle fodboldkyndige børn, kan I tilføje at man skal sparke til en 
bold mens man løber, og hvis fangeren får driblet ens bold fra en, så bliver 
man også fanger.

MODIGE VENNER (KREATIV DIALOG)
Hvor kan man mærke, hvad man er bange for, og hvordan føles det? 
Hvordan kan man så mærke, at man er modig? 
Hvor kan man mærke det i kroppen, og hvordan ser det ud? 
Find tegningen af Barcy bagerst i materialet. 
Tegn det ind i Barcys krop på tegningen.

Tal mens I tegner om, hvad Barcy og Snorre synes var svært i forestillingen, og 
hvordan de overkom det. Hvordan kan I hjælpe hinanden med at klare det, I synes 
er svært, I jeres fællesskab? Og sådan starte modet i kroppen, sammen? I kan også 
lave et fællesskabs-kodeks, hvor I fi nder på hvad det vil sige at være en del af 
jeres hold, jeres fællesskab, og hvordan I hjælper hinanden. Hæng det op i klassen, 
og hæng jeres tegninger op af Barcy rundt om, så I kan blive mindet om hvor, mo-
det sidder i kroppen – og huske på, hvordan I kan hjælpe hinanden med at starte 
modet i kroppen.
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LAV JERES EGEN FODBOLD-FORHINDRINGSBANE
Snorre og Barcy forvandler Snorres og hans fars lejlighed til et fodboldstadion! 
Det er deres helt eget hverdagseventyr. Her kan de spille en magisk fodboldkamp. 
Lav jeres egen forhindringsbane med puder, madrasser, bukke og hvad I ellers har af 
idrætsredskaber – kun fantasien sætter grænser for, hvordan jeres magiske fod-
bold-forhindringsbane skal se ud. 

For at udfordre balancen, når børnene går/løber igennem banen, kan I indføre at 
man skal have en bold under armen igennem hele forhindringsbanen, eller at man 
skal drible en bold igennem. I kan også gøre det til en stafetleg, hvor to hold dyster 
mod hinanden om at være de første til at få hele holdet igennem forhindringsbanen, 
én ad gangen – hvis I altså synes det er sjovt med konkurrencer i jeres fællesskab.

LAV JERES EGEN FODBOLDSANG

Snorre og Barcy får pulsen og humøret op, når de synger deres fodboldsang. 
Sang I også med, da I så forestillingen? Nu skal I lave jeres egen fodboldsang! 
Og jeres helt eget fodboldbeat, der passer til sangen.

Idéer til at komme i gang:
Tal om hvilke lyde, man kan fi nde i og under en fodboldkamp. 
For eksempel:

- Lyden af publikum der jubler, når der bliver scoret et mål
- Lyden af publikum der hepper
- Lyden af en bold, der bliver sparket til
- Lyden af en dommer, der fl øjter
- Lyden af en klaphat, der klapper
- Lyden af hurtige fødder, der løber mod græsset
- Lyden af en, der får rødt kort

I kan også snakke om, hvilke lyde, der var med i forestillingen. 
For eksempel:

- Hvordan lød det, da de scorede det afgørende mål?
- Hvordan lød det, når Barcy dukkede op?
- Hvordan lød det når Snorre og Barcy ramte den magiske bold?

Gå nu på jagt i jeres musiklokale: 
Hvordan kan I lave de mange lyde, I har fundet frem til? 
Skriv nu en sang med et vers og et omkvæd. Når I har fundet lydene, så skriv en 
fodboldsang med et vers og et omkvæd, som I kan koble lydende til - eller omvendt.
Syng og spil nu jeres sang sammen – måske I også kan lave en dans med jeres
rytmiske fodboldkroppe, der passer til, og vise den for forældrene?
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Det Lille Teater ligger i et over 200 år gammelt pakhus i hjertet af København og 
har eksisteret i 54 år. Vi spiller teater for børn mellem 2 – 10 år og deres voksne. 
Vi bestræber os på at præsentere børn for forestillinger af høj kvalitet på et teater 
indrettet til børn. Det Lille Teater kendetegnes ved, at det er et stationært teater. 
Det betyder, at alle forestillinger er skræddersyet til vores scene. Det betyder også, 
at vi kan bruge alle teatrets virkemidler på vores lille scene.

Det er vigtigt for os at skabe forestillinger, hvor det visuelle og musikalske udtryk går 
hånd i hånd med historien og dens karakterer. Vi målretter alle forestillinger meget 
specifi kt til vores aldersgruppe og forsøger altid at møde børnene lige der, hvor de 
er i deres forståelse af verden.

Læs mere om teatrets historie: 
https://detlilleteater.dk/om-teatret/historie 

OM DET LILLE TEATER
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