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Kort handlingsreferat
Williams elskede morfar rammes af pludselig sygdom. Med ét 
er morfaren forandret, og William kæmper med at håndtere de 
komplekse følelser, som opstår i ham i forbindelse med morfarens 
sygdom. Hvis morfar alligevel ikke kan andet end at ligge i sengen 
og se uhyggelig ud, var det måske bedre, at han døde. Romanens 
dystre blå-sorte illustrationer understreger det ydre og indre pres, 
som William befinder sig i.  

Om romanen i undervisningen
Så dø dog, morfar! er en lille roman om svære emner som sygdom, 
død, sorg og forbudte følelser. Med blot 43 sider og et lixtal på 16 er 
bogen velegnet til værklæsning i danskundervisningen fra 3. klasse 
– måske endda allerede fra slutningen af 2. klasse. Målgruppen for 
undervisningsmaterialet her er elever i 3.-4. klasse.

Fælles mål for faget dansk efter 4. klassetrin  

Kompetenceområde: 
Fortolkning.

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

Færdigheds- og vidensmål: 
Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning.
Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer.
Eleven kan undersøge personers motiver, konflikter og handlinger. 
Eleven har viden om personkarakteristik.
Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en udtryksform til en anden.
Eleven har viden om metoder til omskabende arbejde.

Kompetenceområde:
Fremstilling.

Kompetencemål:
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.

Færdigheds- og vidensmål:
Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende.  
Eleven har viden om ordforråd og sproglige valgmuligheder. 
 
Eksempler på læringsmål:
- Jeg kan fortælle, hvilke overvejelser jeg gør mig om en roman ud fra dens titel og forside.
- Jeg kan udtrykke min forståelse af tekststykker i en højtlæsning. 
- Jeg kan bruge og undersøge både tekst og illustrationer og deres indbyrdes samspil til at forstå en tekst. 
- Jeg kan undersøge og tænke over, hvorfor en romankarakter handler på en bestemt måde.
- Jeg kan udtrykke min forståelse af en roman gennem medskabelse af teksten. 
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Undervisningsforløb                    
Før romanen læses 
 
Elevernes første møde med romanen er titlen, som læreren præsenterer dem for, inden de får bogen i hænderne 
eller har set forsiden:

Eleverne reflekterer enkeltvis over spørgsmålene og skriver deres svar ned:
- Hvem mon taler?
- Hvorfor siger man sådan?
- Hvordan mon den, der taler, har det?
- Hvordan lyder sætningen? Venligt, bestemt, vred, hjælpeløs, trist, andet? 

Tal fælles i klassen om elevernes svar. Elevernes svar gemmes og genbesøges, når romanen er læst. Eleverne kan 
også eksperimentere med udsagnet: ”Så dø dog, morfar!”. Lad dem give deres bud på,  hvordan ordene lyder, når 
de siges højt: Hvilken betoning, lydstyrke og følelse afsendes ordene med? Eleverne præsenteres nu for romanens 
forside. Tal om: 
- Hvad viser forsiden?
- Hvordan er stemningen?
- Hvilke tanker gør I jer om handlingen?
 

Mens romanen læses

Romanen inddeles i syv afsnit. Efter hvert afsnit arbejder  
klassen med de tilhørende spørgsmål og opgaver. Første  
afsnit læses højt af læreren. Herefter anbefales det at veksle  
mellem lærerens højtlæsning og elevernes egen læsning  
parvis eller i mindre grupper.

Afsnit 1: side 7-14
- Hvad er William bange for?
- Hvordan er det for William at se sin morfar på hospitalet?
- Hvordan har William det med at være på hospitalet?  
 Find eksempler i teksten, der viser, hvordan han har det.
- Hvordan har moren det med morfarens sygdom?  
 Find eksempler i teksten, der viser, hvordan hun har det.
- Hvordan har faren det med morfarens sygdom? 
 Find eksempler i teksten, der viser, hvordan han har det.

 
Afsnit 2: side 14-22
- Hvordan oplever William plejehjemmet? Lav en liste med positive ting og negative ting.  
 Hvad fylder mest?
- Fantasi og virkelighed flyder sammen for William, da han er på plejehjemmet. Find eksempler på dette.
- Hvad fortæller illustrationen på side 20-21 om Williams oplevelse på plejehjemmet?
- Hvorfor tror William, at uret i telefonen er gået i stykker (side 21)?
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Afsnit 3, side 22-26 
- Far kalder morfar for en grønsag (side 22). Undersøg, hvad det vil sige at være en grønsag.
- Mor siger, at William engang vil blive glad for, at han så morfars hus en sidste gang. Er I enige med mor i,  
 at det vil være godt for William at besøge morfars hus en sidste gang? Hvad synes William om det?
- William finder en hackysack i morfars hus. Hvilke minder bringer den frem? Hvad gør William med   
 hackysacken og hvorfor? 

Afsnit 4, side 27-31
- William synes, at morfar har ødelagt meget. Lav en liste med det, som morfar og hans sygdom har ødelagt  
 for William.

Afsnit 5, side 31-35
- Hvad viser illustrationen på side 32? 

Til læreren: Hæng en kopi af illustrationen op, og lad eleverne skrive nogle af Williams mørke og ”forbudte”  
tanker ned på små sedler, som de hænger op rundt om illustrationen. 
Lad eleverne arbejde med udtrykket på deres håndskrift, så den afspejler Williams følelser og sindstilstand. 
Hvor store skal bogstaverne være? Hvilken farve skal skriften have? Skal bogstaverne have en blød eller kantet 
form? Osv.
Rund opgaven af ved at tale med eleverne om, hvorvidt de kan forstå William. Har de selv prøvet at have forkerte 
eller forbudte tanker? Har de forslag til, hvordan man kan håndtere den slags tanker osv.

Afsnit 6, side 36-39
- Kig på illustrationen side 36-37. Hvad forestiller den? Find det sted i teksten, som passer bedst til  
 illustrationen. 
- På side 39 står der: ”Det er min hemmelighed. Mit monster. Det skal jeg have med ned i min    
 kiste”. Hvad betyder det at tage en hemmelighed med sig i sin kiste? Hvilken hemmelighed vil William  
 tage med sig i sin kiste? 
- Lav en illustration, der passer til teksten: ”Det er min hemmelighed. Mit monster. Det skal jeg have med  
 ned i min kiste”. Farverne skal passe til stemningen i romanen. 

Afsnit 7, side 39-43 
- Hvor lang tid, tror I, der er gået, siden morfaren døde? Begrund jeres svar.
- William oplever, at noget har ændret sig, som tiden er gået. Hvad er blevet anderledes?
- Hvad mener William med, at han ”har fundet den rigtige morfar”? (side 42)  
 Hvordan er den rigtige morfar?

Når romanen er læst

Efterbearbejdningsopgaverne tager afsæt i den allerførste opgave, som eleverne  
indledte romanarbejdet med. Herefter vælger eleverne, hvilken af de tre medskabende  
litteraturopgaver (A, B, C, se næste side) de vil udtrykke deres oplevelse og forståelse  
af teksten igennem. Afslutningsvis fremlægger eleverne deres opgaver for klassen. 

Genbesøg jeres svar
Find de svar frem, som I arbejdede med i den allerførste opgave:
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- Hvem mon taler?
- Hvorfor siger man sådan?
- Hvordan mon den, der taler, har det?
- Hvordan lyder sætningen? Venligt, bestemt, vred, hjælpeløs, trist, andet? 

Læs svarene. Er der noget, der har ændret sig, noget I er blevet klogere på eller vil svare anderledes på, efter I har 
læst romanen? Begrund jeres svar.

Hvordan vil ordene: ”Så dø dog, morfar” nu lyde? Har jeres opfattelse af ordene ændret sig? Er I enige? Hvorfor/
hvorfor ikke?

Vælg, om du vil arbejde med opgave A, B eller C

A. Se på forsiden med nye øjne
Hvilket sted i teksten passer efter din mening bedst  
til forsiden? Lav en ny forside med en ny titel, der  
viser Williams forhold til morfaren ved bogens  
slutning. Tænk over, hvordan du kan bruge  
farver til at understrege stemningen.

B. Williams skoleopgave
Forestil dig, at William får en opgave i skolen, hvor han  
skal skrive om en person, som betyder meget for ham. 
William vælger at skrive om sin morfar. Skriv opgaven,  
som du forestiller dig, den kunne lyde. Den skal begynde  
sådan her: ”Der er flere personer, som betyder meget  
for mig, men min morfar …”

C. Diamantdigt 
Lav et diamantdigt over William eller morfar. Et diamantdigt er et formdigt på syv linjer, som følger en bestemt 
skabelon. Du kan læse, hvordan du laver et diamantdigt herunder eller få din lærer til at forklare dig det.
Tip: Hvis du skriver diamantdigtet på pc, er det let at centrere teksten, så den får form som en diamant.  

Skabelon for diamantdigt:
Linje 1: Et navn eller et navneord, der beskriver emnet.
Linje 2: To tillægsord, der passer til navnet/navneordet på linje 1.
Linje 3: To udsagnsord – skriv ”jeg” eller ”du” foran, alt efter om det er William eller morfar, der taler/tales til. 
Linje 4: Skriv en hel sætning med grundled, udsagnsled og genstandsled og/eller forholdsordsled. Sætningen 
udtrykker et vendepunkt, et ønske eller beskriver navnet/emnet i linje 1.
Linje 5: To udsagnsord – skriv ”jeg” eller ”du” foran, alt efter om det er William eller morfar, der taler/tales til. 
Linje 6: To tillægsord, der passer til navnet/navneordet på linje 1.
Linje 7: Et slutord, der skal have noget med ordet på linje 1 at gøre.
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   Skabelon:
 

_______ 

_______   _______ 

Jeg/du _______     jeg/du _______ 

______  ______  ______ ______  ______  ______
 

Jeg/du _______  jeg/du _______  
  

_______   _______
 

_______

  

interview

Forældres dødsfald 
gav inspiration  
til børnebog 
Kåre Bluitgen fortalte  
om Så dø dog, morfar! på  
Skolemessen, april 2019, hvor 
Eiler Jensen satte Kåre Bluitgen 
i scene i Den røde stol. 

eiler Jensen: Lad os tale lidt om 
Så dø dog, morfar! som jeg tolker 
som en eksistentiel fortælling?

Kåre Bluitgen: ”I Så dø dog, mor-
far! er scenen den, at Williams 
morfar pludselig får en hjerne-
blødning, og med ét slag er han 
ikke morfar længere. Han bliver 
først indlagt på hospitalet, og 
siden kommer han på plejehjem. 
Det er en problematik, som jeg 
har fundet fra mit eget liv. Kort 

tid efter hinanden døde mine 
forældre, og de blev nogle år for 
gamle. Når jeg besøgte dem på 
plejehjemmet, så slog den tanke 
mig: Jamen så dø dog, for der 
blev mindre og mindre af dem at 
besøge. Nogle gange vidste jeg 
ikke, om jeg skulle have dårlig 
samvittighed over de tanker, eller 
om det var i orden at have dem. 
Folk sagde til mig, at jeg da ikke 
behøvede at besøge dem så tit, 
jeg kunne bare komme en gang 
om måneden. De fattede det ikke 
alligevel. Men det kunne jeg ikke. 

Men jeg tumlede med de tanker. 
Og dem overførte jeg til William, 
for han vil gerne lave de ting, han 
plejer, spille fodbold osv. Han har 
jo ikke lyst til at besøge sin mor-
far flere gange om ugen, men det 

insisterer moren på. Og morfar 
er jo nok også ligeglad, han hører 
næppe noget af det og forstår 
heller ikke noget. Og for drengen 
bliver det så bare for meget, og til 
sidst ønsker han, at morfar dør. 
Men det er ikke gratis at tænke 
sådan. Så kommer skyldfølelsen 
buldrende, sådan som jeg jo også 
følte det over for mine forældre. 
Og skyldfølelsen melder sig over 
de ting, som man ikke fik gjort, 
inden det var for sent. Men så 
dør Williams morfar rent faktisk, 
og det vælter jo ned over ham 

med skyldfølelse, og skammen 
over ikke at have været et kærligt 
barnebarn. Tanker og følelser som 
han går alene med. Og han er 
bange for, at nogen finder ud af, 
at det var hans ønske. Men der 

Morfar  

syg, savlende 

du ligger, du lugter

jeg ønsker dig død og borte

du glemmer, du pruster 

hjælpeløs, grå 

Afmagt

   Eksempel på  
   diamantdigt: 

"Nogle gange så vidste jeg ikke, om jeg skulle 
have dårlig samvittighed over de tanker, eller 

om det var i orden at have dem"
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Jeg må godt sove inde hos far og 
mor. Men det vil jeg ikke. For jeg 
har fortjent det. Alle de sorte mon-
stre. Jeg løber og løber rundt på 
nogle hvide gange, men de løber 
den anden vej og står foran mig 
igen. “Hvem er du? Vi ved det, det 
var dig, der slog ham ihjel,” siger de. 

Jeg råber nej, men jeg ved godt, 
jeg lyver, og så løber jeg igen, denne 
gang uden at jeg kommer ud af 
stedet. Og der er fuglemonstre og 
øglemonstre og nogle, der skriger: 
“Hvor er du ond, hvor er du ond! 
William skal dø!”

Jeg er forpustet og har ondt i ma-
ven, når jeg vågner.
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Opslag fra Så dø dog, morfar! 
Illustration: Erik Petri.

Tekst: Kåre Bluitgen. 

Så dø dog, morfar! af Kåre Bluitgen, illustreret af Erik Petri. Indbundet bog, 44 sider, 199,95 kr. vejl.  
E-bog og lydbog er også tilgængelig og kan lånes på bl.a. eReolen.dk samt købes i boghandlen. 
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sker så noget, da de er ude i mor-
farens hus for at rydde op, og der 
lugter ikke særlig godt. William 
synes, det er ulækkert.  
Men så finder de en hackysack, 
som med ét fylder William med 
gode minder om morfaren, og det 
skaber en forløsning for ham. Og 
hans tanker tager en drejning, for 
han indser, at den morfar, som 
han besøgte på plejehjemmet, 
slet ikke var den morfar, som han 
var så glad for, men en helt an-
den, som hverken kunne huske 
noget eller genkende ham. Og 
det hjælper ham til at komme 
sig over sin skyldfølelse. Og det 
var jo også sådan med mine egne 
børn, som da ved gud heller ikke 
syntes, det var morsomt at besøge 

sine bedsteforældre, der var i den 
forfatning. Og det skulle de heller 
ikke tvinges til. Det er der ikke 
nogen, der skal. Hverken William 
eller nogen andre. Til gengæld er 
det vigtigt at hjælpe med til, at de 
ikke skal sidde tilbage med dårlig 
samvittighed.

eiler Jensen: Men det er jo heller 
ikke William selv, der vil besøge sin 
morfar. Det er jo moren, der tvin-
ger ham til det? Og morfar spørger: 
Hvem er han, vendt mod William.

Kåre Bluitgen: Ja, morfar er jo 
ligeglad, for han er ikke til stede 
længere. Voksenlæserne, formid-
lerne, vil jo under læsningen godt 
kunne se, at det i virkeligheden 

handler om morens angst for, 
hvordan det hele skal gå. Og hun 
tager William med, for så er de 
da to til at bære byrden og sorgen. 
Men det kan man jo ikke, det bør 
man ikke byde et barn.
En anden ting, der hjælper Wil-
liam, er nogle gamle billeder, som 
de finder af morfaren, og det er 
med til at forløse angsten og fri-
sætte William. Han sætter billedet 
op på sin opslagstavle, og det er 
ikke noget, moren er involveret i. 
Det er noget, han selv gør. Han 
kan se på billedet og sige til sig 
selv: Ja, det var sådan, det var. Dét 
var morfar. Sådan husker han ham, 
og sådan vil han mindes ham.
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“Kåre Bluitgen, 
mester i formidling!”  

– Folkeskolen

“Bluitgen har fint fat  
om barnets umiddelbare  

tilgang til sorgen og tabet” 
 – Jyllands-Posten

“... måske er det den bog, vi 
mangler, når børn mister.”  

– bogvægten.dk


