


IDEUDVIKLING – VÆRKSTED 1 – (parvist) 
(intertekstualitet) 

 
1. Læs teksterne (en af gangen). 
2. Kan vi låne noget godt herfra? 

Godmorgen, lille land! 
(Carsten Johs. Mørch, Niels Brunse) 

Spørge-Jørgen 
(Kai Rosenberg, Kamma Laurents) 

 
 

Godmorgen, lille land! 
Et land med sol, et land med dis,  

med kyst af sten og sand, 
som havets bølger slikker, 

med bakker skabt af is, 
koldt eller venligt skiftevis. 

 
Godmorgen, ø ved ø! 

Nu ser vi Danmarks buetegn  
med blink af hav og sø, 
de slanke, lyse broer. 
I sol, i blæst, i regn 

bærer de os fra egn til egn. 
 

Godmorgen, hver og en,  
som sidder ved et morgenbord  

fra Skagens hvide gren 
til Gedsers lange odde, 
på vores prik mod nord 

her på den kuglerunde jord. 
 

Godmorgen, stå nu op! 
Stå ud af drøm og tankespind  

og stræk din tunge krop, 
for ingen er alene; 

når verden lukkes ind,  
bygger vi bro fra sind til sind. 

 
Nu skal jeg fortælle Jer om Jørgen 
Jørgen var en tem'lig artig dreng. 

Men han plaged' alle med sin spørgen, 
fra han vågned' til han gik i seng. 

 
Far og mor de blev så trætte af det, 

det han spurgte om var noget værre pjat. 
Tit han spurgte bare for at drille, 

hvorfor - hvorfor dit og hvorfor dat. 
 

Hvorfor har en buko ingen vinger, 
hvorfor si'r den buh og ikke vov. 

Hvorfor sidder neglen på min finger 
hvis den sad på næsen var det sjov. 

 
Hvorfor sidder øjet ik' i nakken, 

hvorfor er jeg ikke blevet en kat. 
Hvorfor kan min støvle ikke snakke, 
hvorfor hvorfor dit og hvorfor dat. 

 
Hvorfor er der mænd på mine seler, 

hvorfor skal vi altid gå med hat. 
Hvorfor spiser løven ikke jordbær, 
hvorfor hvorfor dit og hvorfor dat. 

 
Men en dag blev det hans far alt, alt for meget, 

Jørgen fik smæk og Jørgen blev lagt i seng. 
Og nu lå han der igen og spurgte 

næsten som en helt fornuftig dreng. 
 

Hvorfor fik jeg ingen pandekager, 
hvorfor må jeg ikke lege mer'. 

Hvorfor har jeg dog så ondt i numsen, 
jeg skal aldrig spørge fjollet mer'. 

 
 

Hvad kan vi låne herfra? 
 

 
Hvad kan vi låne herfra? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



IDEUDVIKLING – VÆRKSTED 2 (parvist) 
(metafor) 

 
Salling er en halvø, en holm, en bakke. Kært barn har mange navne. Hvad 

kommer I til at tænke på, når I står oppe på en bakke og kigger ud? 
 
 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

IDEUDVIKLING – VÆRKSTED 3 (parvist) 
(naturen) 

 
Hvilke dyr og landskaber mødte I på jeres tur? Tegn og skriv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

IDEUDVIKLING – VÆRKSTED 4 (parvist) 
(sanserne) 

 
Indskriv jeres sanser fra hæftet herunder … 

 

 
Hvad duftede I? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvad så I? 

 
Hvad hørte I? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hvad følte I? 

(indeni og udenpå) 

 
 

 

DE 4 VÆRKSTEDER SAMLES PÅ TAVLEN I FÆLLESSKAB 



IDEUDVIKLING – VÆRKSTED A – (i fællesskab) 
(berettermodel – når der skal fortælles en historie …) 

 
 

 
 
Anslag:    Hvad skal fange os? Hovedperseon. 
Præsentation:  Hvad handler historien/konflikten om? Hvem, hvor … 
Uddybning:   Vi får mere at vide om historien. 
Point of no return:  Et vendepunkt (ingen vej tilbage). 
Konfliktoptrapning: Tingene spidser til, problemerne optrappes. 
Klimaks:    Problemerne løses. Godt vinder over ondt. 
Udtoning:   Konflikten er helt sluttet. 
 
Rødhætte som eksempel 
Anslag:     ”Der var engang”, vi hører kort om Rødhætte. 
Præsentation:   Vi hører om Rødhætte og hendes mor, vi får af vide 

hvor de bor. 
Uddybning:    Vi hører om bedstemoren der er syg og Rødhætte der 

skal hen til hende med en kurv. 
Point of no return:  Rødhætte forlader stien og snakker med ulven. 
Konfliktoptrapning:  Ulven spiser Rødhætte og bedstemoren. 
Klimaks:    Jægerens redning. 
Udtoning:    Ulven dør og bedstemor spiser kagen som Rødhætte 

var kommet med. 
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