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H E L I K O P T E R 
M o r t e n  w a l t h e r  r a s m u s s e n 

Der hang en uro over Kaspers seng, da han var mindre. I enden af 

hver træpind hang gule helikoptere i tyndt pap på snore. De dre-

jede hele tiden, når han lå der og kiggede op i loftet. Og når han 

pustede. Og når han ikke pustede. Rundt og rundt og rundt. Aldrig 

i ro. Ligesom en helikopters rotor. For det hedder de propeller, der 

holder helikopteren flyvende. Det har Kasper læst. Rotor. Dens rys-

telser forplanter sig ud gennem hele helikopteren.

Helikopter er en fortælling om det at stå alene med de 

sværeste ting som barn. At finde nogen at dele dem med, så man 

kan komme videre i livet. Men kan man det – komme videre?
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H E L I K O P T E R
Helikopter er en fortælling om drengen Kasper, der står i 
en af de sværest tænkelige situationer i livet. Hans far lider af en 
alvorlig depression og begår selvmord. Kasper forsøger at tackle 
verdens urimelighed med hjælp fra superhelten Electric Mist og 
pigen Silje og ved at søge tilflugt i et træ, som er hans helt eget. 
Det er en bog om at forsøge at komme videre, når det værst 
tænkelige rammer. 

Helikopter er en autentisk kortroman af Morten Walther 
Rasmussen, skrevet i korte, episodiske kapitler, med indføling og 
poetisk sans. Målgruppen for materialet her er ca. 5.-7. klasse. 

Forenklede fælles mål:
Kompetenceområde: 
Fortolkning

Kompetencemål:
Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv 
gennem samtale om og undersøgelse af litteratur og andre æstetiske 
tekster.

Læringsmål:
Jeg kan læse mellem linjerne og lave en indre personkarakteristik.
Jeg kan beskrive hovedpersonernes udvikling.
Jeg kan sammenligne personernes udvikling.
Jeg kan beskrive personernes udvikling og understøtte mine synspunkter med citater fra romanen.
Jeg kan finde billedsprog i romanen.
Jeg kan finde symboler i romanen og forklare, hvordan de er anvendt.

Til læreren:
Denne lille roman skal læses langsomt og i små bidder. Der står betydeligt mere mellem og bag linjerne
end på linjerne.

Før læsningen:
• Beskriv illustrationerne på romanens forside og bagside.
• HVEM ser I, HVAD ser I? Kom med et bud på, HVORFOR netop disse elementer er valgt.
• Læs teksten på bagsiden to og to, hvorefter I taler sammen om, hvilken slags bog I nu skal til at læse. 
 Skriv stikord ned, som efterfølgende deles fælles i klassen.
• Nu skal I bladre romanen igennem og notere alle kapiteloverskrifterne ned. 
• Snak sammen to og to:
 - Kan ordene på en eller anden måde ordnes i kategorier?
 - Har ordene fællestræk? Er der tale om positive/negative/neutrale betydninger af ordene?
 - Diskutér, hvorfor forfatteren har valgt at starte alle kapitler med ét enkelt ord? 
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• Herefter opretter I hver især et to-kolonnenotat, hvor I laver jeres egen ordbog over følgende ord, 
 som I kommer til at stifte bekendtskab med i romanen:
 - Seismograf
 - Trykbølge
 - Rotor
 - At miste herredømmet
 - Depression
 - Univers
 - Autopilot
 - Ocean
 - Kraftfelt

• Tidslinje
• Gør klar til at lave en tidslinje, som I skal bygge på, hver gang der optræder en dato eller en årstid i 
 romanen. Når bogen er læst færdig, skal I vende tilbage til tidslinjen. Måske vælger I at lave en fælles  
 tidslinje, der hænger i klassen.
• Forfatteren har valgt at starte romanens handling i september måned. Kom med et bud på hvorfor.
• Diskutér i mindre grupper, hvilken hjælp I ville have brug for, hvis der skete noget alvorligt i jeres familie.
 

 
Under læsningen:

1. del, side 5-54
• Beskriv forholdet mellem Kasper og hans far ud fra kapitlet “Fodbold”.
• Hvad kan det være, der er ved at ske? (s. 9)
• Hvorfor lægger Kasper så meget mærke til farens rystelser? (s. 11-12)
• Hvorfor er det ikke nødvendigt at sige så meget til hinanden? (s. 13-14)
• Faren har lige været ude for en ulykke, nu fortæller han om sin drøm om at blive pilot. Hvorfor?
• “Det er, som om at hvis far kunne, så ville han gå hen til sig selv.” (s. 21) Prøv at forklare, hvordan det skal forstås.
• Mener I, at Kasper har ret, når han tænker, at tavshed er svær at forstå? Kender I det fra jer selv?
• Find ordet “seismograf ” i jeres ordbog. Hvad mener faren, når han kalder Kasper for sin “lille seismograf ”? (s. 30)
• Hvad kan den knuste kop være et symbol på? (s. 35)
• Beskriv, hvordan dialogen mellem Kasper og hans far har ændret sig fra de første kapitler til nu.
• Hvorfor løber moren? (s. 41)
• Vi har endnu ikke hørt så meget om Silje på dette sted i romanen. Kasper ønsker pludselig, hun var hos ham.  
 Forklar hvorfor.
• Hvorfor siger Kasper til sig selv, at det ikke var hans far, der døde den nat? (s. 54)

2. del, side 55-79
• To og to skal I prøve at tolke Kaspers drøm. (s. 58)
• Hvilken betydning har Siljes handling med at dele sin mælkesnitte med Kasper?
• Kasper undrer sig over, hvorfor man egentlig fortsætter. Hvad tror I holder Kasper oppe? (s. 61)
• Hvorfor går Kasper ind i træet, når han skal tænke på sin far? (s. 63)
• Forklar, hvilken form for logik der kan være tale om. (s. 64)
• Hvorfor ønsker Kasper, at akvariet skal fjernes? (s. 71)
• Kasper river sit julehjerte i stykker. Prøv at begrunde, hvorfor han gør det. (s. 73)
• Hvem synes I, det er mest synd for? Begrund jeres svar. (s. 76)
• Prøv at hjælpe Kasper med nogle af alle de ord, han har indeni. Giv ham de ord, der kan udtrykke, 
 hvordan han har det. (s. 78)
• Hvem er “hende”, som Kasper ser på kirkegården?

Smuk roman om en dreng, der oplever det  
ultimative tab. Det er lykkedes forfatteren at  
behandle et tabu og samtidig skrive god litteratur.”  

– Litteraturmagasinet Standart  

“
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3. del, side 81-117
• Tjek med din hjemmelavede ordbog, hvad “autopilot” betyder.
• Hvorfor har Kasper ikke lyst til at tale om sin far? (s. 84)
• Else og Kasper taler sammen om, hvad det vil sige at elske. (s. 89). Hvad er jeres definition af “at elske”?  
 Er der forskellige “grader” af at elske? Begrund jeres svar.
• Tjek med din hjemmelavede ordbog, hvad ordet “ocean” betyder.
• I har i en af de tidligere opgaver hjulpet Kasper med at finde de rigtige ord. På s. 92 får I at vide, at far og  
 Kasper taler længe sammen. Nedskriv deres dialog.
• Kasper har svært ved at få det, Else siger, til at give mening. (s. 93-94). Giver det mening for jer? Forklar  
 hvorfor/hvorfor ikke.
• Find betydningen af ordet “kraftfelt” i din ordbog. (s. 99)
• Find konkrete steder i teksten her i 3. del, hvor I kan se, at Kasper er begyndt at tro på fremtiden igen.
• “Han er tryg ved at tale nu. Han taler, som om bølger vælter ud af hans mund. Et helt hav.” (s. 103). Skriv,  
 hvad Kasper siger til sin far.
• Forklar, hvad Silje siger tak for – ud over kysset. (s. 107)
• Hvad tænker I, Kasper får svar på til sidst i bogen? (s. 117)

Efter læsningen:

Kaspers udvikling/relationen mellem Kasper og faren:
• Nu skal I vende tilbage til jeres tidslinje.
• Tilføj, hvordan Kasper har det i de forskellige perioder i romanen. Prøv også at fylde “hullerne” mellem de  
 datoer, I har fra romanen. Hvordan har Kasper det i disse mellemliggende perioder – og hvorfor?
• Tal sammen om, hvordan Kaspers forhold til faren, både før og efter hans død, påvirker Kaspers syn på  
 tilværelsen.
• I skal nu prøve at fortolke forholdet mellem Kasper og faren ved at lave enten et rollespil eller en lyd-
 optagelse af de dialoger, der finder sted på siderne: 7-8, 11-12 & 17-18. Siderne 31-32, 35-36 & 39-40 og  
 siderne 67-68, 86-87 & 96-97.
• I starten er Kasper og far sammen, så er de hver for sig, fordi faren dør, men til sidst er de “sammen igen”  
 (s. 103). Forklar, hvad der er sket med Kasper mellem de to gange “sammen”. 
• Hvilken hjælp fik Kasper til at komme videre? 
• Hvordan tror I, det vil gå ham – og hvorfor?

Relationen mellem Kasper og Silje:
• Find de steder i romanen, hvor Kasper og Silje er sammen. Beskriv udviklingen i deres relation. 

Det hule træ og helikopteren:
• I skal nu gå i dybden med de steder i bogen, hvor I får noget at vide om Kaspers hule i træet og 
 helikopteren. Genlæs siderne: 64-70, 86, 91-92, 96 og 99.
• Hvad bruger Kasper besøgene til?
• Hvorfor siger de voksne, at han ikke må blive ved med at komme der?
• Findes hulen i virkeligheden – altså den virkelighed, Kasper deler med sin mor og Silje?
• Kom med et bud på den symbolske betydning af hulen?
• Hvorfor hedder romanen “Helikopter”?

Kapiteloverskrifterne:
• Nu skal I prøve at finde en betydningssammenhæng mellem overskrifterne og indholdet i kapitlerne.
• Genlæs kapitlerne, der har de overskrifter, du har i din egen ordbog. 
• Forklar, hvordan overskriften er trukket ind i handlingen, og hvilken medbetydning ordet får.

Helikopter 
findes også 

som lydbog i 
boghandlen,
på Nota og 
Ereolen.dk 
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Romanens billedsprog:
• Mange steder i romanen er der brugt billedsprog. Diskutér i klassen hvorfor.
• Find tre af de steder, se fx følgende sider: 11, 13, 25, 37, 42, 45, 57, 62, 74, 75, 78, 85, 87, 103, 108
• Hvilke sanser tales der især til?
• Læs de tre steder højt for en makker og begrund, hvorfor du netop har valgt disse tre steder.
• Prøv at omskrive billedsproget til “almindeligt” sprog. Hvilken forskel oplever I?

Kaspers spørgsmål: 
• Igennem romanen stiller Kasper nogle spørgsmål, som ikke har en egentlig modtager, se side: 19, 38, 41,  
 51, 57, 61, 98, 109.
• Hvad ville I svare?
• Hvem i romanen kunne hjælpe Kasper med at finde svar? Begrund jeres forslag.
• Hvad ville I svare Kasper?

At huske ikke at glemme:
• På side 96-97 bliver der talt om, hvor vigtigt det er at huske og at fortælle historien om faren. Kasper er på  
 den ene side bange for ikke at kunne huske sin far, men omvendt ønsker han at glemme, at faren er død.
• Prøv at forklare, hvad det er hukommelse, minder og livsfortællinger betyder for os mennesker.
• Hvad betyder det for jer?

Romanens motiv og tema:
• Hvad er romanens motiv – hvilke emner tager romanen under behandling?
• Hvad er romanens tema – hvad skal vi som læsere blive klogere på efter at have læst romanen? Hvad vil  
 forfatteren fortælle os er det rigtige/forkerte at gøre set i lyset af romanens motiver?

Helikopter af Morten Walther Rasmussen, omslag og vignetter af Jon Gotlev/No Heroes. Indbundet bog, 
120 sider, 199,95 kr. vejl. Kan købes i boghandlen. Lydbog kan lånes på Nota og Ereolen samt købes i boghandlen. 

De voksne skulle hellere sige det 

“De voksne skulle hellere sige det. Med ord. For man kan forstå ord.  
Det er meget sværere at forstå tavshed.” 
– Drengen Kasper i Helikopter. 

Morten Walther Rasmussen har skrev en kortroman, som handler om 
drengen Kasper, hvis far har en svær depression. Historien er skrevet 
ud fra drengens perspektiv og beskriver, hvor svært det er for et barn, 
når en forælder bliver syg, og det bliver endnu sværere, når de voksne 
ikke sætter ord på, og børnene ikke ved, hvad der sker. 
“Der er en tendens til at undgå at snakke om det, der ikke lige kører, og det er sjældent, man poster en depres-
sion på Facebook.” - Morten Walther Rasmussen (interview i Horsens Folkeblad). 
Morten Walther skrev romanen, fordi han gerne vil give børnene en stemme i sorgen, ensomheden og forvir-
ringen, når en forælder bliver meget syg, men det skal også opfattes som en mental lussing til de voksne. Han 
mener ikke, at vi skal skjule det svære over for hinanden og børn, men vi skal turde at italesætte det. Morten 
fandt inspirationen til romanen, efter han selv blev ramt af en alvorlig depression, og bogen er skrevet på den 
smerte, han selv oplevede, og den, han så i sine børn. Morten er i dag kommet ud på den anden side og arbej-
der på Horsens Bibliotek, han bor i Odder med sin kone og deres tre børn. Læs hele artiklen her:  
 https://hsfo.dk/artikel/litterær-lussing-til-de-voksne-børn-kan-mærke-når-der-er-noget-galt
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Undervisningsforløb til 
Fucking monster. 

Ny, stærk spændingsbog 
af Lars Mæhle, den 

prisbelønnede forfatter 
bag Fuck off / I love you

NU 
2. OPLAG 

“Miraklernes Tid er en  
sjældent smukt skrevet bog ...” 

★★★★★★ Berlingske

4. OPLAG 
Ny roman på vej 

i 2019. 

“JEG KAN GODT VÆRE 
                   EN SUCCES MED 
           MIN DIAGNOSE.” 
                  – Anna Arendse Thorsen

SKOLEKATALOG  #1 2019 

“En flot debut. Her er virkelig 
gode fortællinger til dansk-
folket og undervisningen” 

Børn & Bøger 
 

TO UNDERVISNINGSFORLØB  
FORFATTERINTERVIEW * NYE UNGDOMSBØGER 

Flere Forløb 
Find flere undervisningsmaterialer her:
www.vildmaskine.dk/undervisning

Her til højre ses vores seneste skolekataloger:
Det til venstre indeholder undervisningsforløb til 
ungdomsromanerne Filterløs og Fucking monster, 
mens det til højre indeholder forløb til 
billedbøgerne Hermans Have (indskoling) 
samt Lille Pil (indskoling og mellemtrin). TO UNDERVISNINGSFORLØB  

* NYE BØGER 

SKOLEKATALOG  #2, 2019 –  INDSKOLING OG MELLEMTRIN 

Om Lene Sørensen, udarbejder af undervisningsmaterialet  

Lene Sørensen er læreruddannet i 2002, arbejder som lærer og læringsvejleder på Stensballeskolen i 
Horsens. Master i Børnelitteratur 2006. Konsulent for Høst & Søn 2006-2015, primært på fremmed-

sproget børne- og ungdomslitteratur. Siden foråret 2017 tilknyttet Vild Maskine som ekstern konsulent 
og udarbejder af undervisningsmateriale til bl.a. ungdomsbøgerne Filterløs, Ved den yderste spids og  

Fucking monster. Bidrog til bogen Stjernebilleder 3, Dansklærerforeningens Forlag.  
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