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Titel   Kommer du nogensinde tilbage til mig? 
 
Tema:   Familien, Sorg, Kærlighed, Hemmeligheder, Løgne, Vrede, Ungdomsliv 
Fag:    Dansk 
Målgruppe:   8.-10. klasse 
 
    
    
Om bogen 
Atlas lever et forholdsvis ukompliceret ungdomsliv. Han befinder sig midt i afslutningen på sit 
folkeskoleforløb, afgangsprøverne i niende klasse venter lige om hjørnet og kærlighedsforholdet til 
klassekammeraten Adelia går kun den rigtige vej. Meget er som det skal være, men en pludselig 
opdagelse vender op og ned på Atlas liv. Både udenpå og indeni.  
Da Atlas opdager sandheden om farens død; at han begik selvmord og ikke kom ud for en ulykke, 
som moren ellers har fortalt ham hele hans liv, falder hele Atlas følelsesliv fra hinanden. Følelserne 
for Adelia, der før var så lette at håndtere bliver pludselig akavede og ligegyldige. Og forholdet til 
moren, der var ukompliceret og åbent, føles nu som en stor løgn. Selvom at Atlas mistede sin far 
som ganske lille, må han nu for første gang gennemleve den voldsomme sorg, samtidig med at 
verden omkring bliver vendt vrangen ud.  
 
  
Om den pædagogiske vejledning 
‘Kommer du nogensinde tilbage til mig?’ er en vedkommende og poetisk fortælling om en ung 
mand i sine følelsers vold. Bogen rammer sine læsere i øjenhøjde, både i sprog og indhold. 
Hovedpersonen Atlas er nuanceret, troværdig og identificerbar for de unge læsere. 
Kærlighedsforholdet til klassekammeraten Adelia er fint og følsomt skildret, og er med til at bogen 
vil være attraktiv for både drenge og piger.  
Bogen er oplagt at beskæftige sig med som en udviklingshistorie, fx under temaer som svigt, 
familien eller sandheder og løgne. Denne pædagogiske vejledning giver en række bud på, 
hvordan man kan arbejde med bogen før, under og efter læsningen. Opgaverne ligger både op til 
samtaler på klassen, individuelt arbejde og gruppearbejde. 
 
 
Faglig relevans/kompetenceområder 
Arbejdet med ‘Kommer du nogensinde tilbage til mig?’ giver gode muligheder for at arbejde med 
fortolkning og temaer i danskundervisningen. Samtidig giver bogen et autentisk og fintfølende 
ungdomsportræt og kommer omkring temaer som sorgen og vreden over at have mistet, samt 
den første store kærlighed. 

 
 

Forslag til læringsmål  
• Eleven kan layoute tekster, så det fremmer kommunikationen. 
• Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog. 
• Eleven kan diskutere forskellige fortolkninger af en tekst. 
• Eleven har viden om metoder til layout af forskellige genrer. 
• Eleven har viden om identitetsfremstillinger. 
• Eleven har viden om fortællerpålidelighed og betydningslag i teksten. 
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Idéer til undervisningen 
Vejledningen her lægger op til, at man arbejder med ’Kommer du nogensinde tilbage til mig?’ før, under og 
efter læsningen. Opgaveforslagene ligger både op til fortolkningsarbejde og kreative, meddigtende, 
praksisorienterede litteraturopgaver.  

 
 

Før læsningen 
 
Dit forhold til sandheden 
Midt i bogen siger Atlas, bogens jeg-fortæller, sådan her: “Jeg har aldrig tænkt på sandheden som 
noget særligt”.  
Skriv hvad dit eget forhold er til sandheden. Er den vigtig for dig eller har du forståelse for, at 
sandheden ikke altid kommer dig for øre? Når du har læst bogen færdig, kan du overveje om du 
har ændret holdning eller tanker om sandheden.  
 
Forventninger 
Hvilke forventninger har du til bogen og dens handling, når du ser på forsiden? 
Hvilke forventninger har du til bogen og dens handling, når hører bogens titel ‘Kommer du 
nogensinde tilbage til mig?’? 
Hvilke forventninger har du til bogen og dens handling, når hører at hovedpersonen hedder Atlas? 
 
 

Under læsningen: 
 
Har hun ret?:  
“Der er tre ord, en pige rigtig gerne vil høre.” 
Sådan indledes ‘Kommer du nogensinde tilbage til mig?’. Ordene kommer fra Adelia og kan siges 
at være noget af en generalisering - eller har hun ret? 
Diskuter følgende spørgsmål sammen på klassen før at I læser videre: 

• Har Adelia ret? Har alle piger brug for at høre ordene ‘jeg elsker dig’? 
• Hvad ligger bag udsagnet? Er det en generalisering eller  en fordom? Hvad er i det hele 

taget forskellen på de to begreber? 
• Har drenge ikke lige så meget brug for at høre ordene ‘jeg elsker dig’? 

 
Overvej at del jer op i to diskussionsgrupper, hvor drengene og pigerne diskuterer hver for sig, før 
at de fremlægger deres synspunkter fælles på klassen.  
 
 
Fokus på de to første kapitler: 
Stop jeres læsning efter de to første kapitler. I første kapitel møder vi Atlas og Adelia og i kapitel 2 
præsenteres Atlas familie og vennen Emil. Noter alt det ned, som vi får at vide og fornemmer om: 
Atlas, Adelia, deres kærlighedsforhold, Atlas familie og Emil.  
 
 
Giv kapitlerne titler: 
Giv hvert kapitel en god og rammende titel, som er med til at forklare indholdet og skabe 
nysgerrighed omkring, hvad der kommer til at ske. 
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Efter læsningen:  

 
Som en knytnæve, der vil ud 
Kapitel 4 er bogens tydelige point of no return. Det er her, at Atlas opdager hemmeligheden om 
sin far. Gemt i kassen finder han et stykke ternet papir med farens afsked og undskyldning.  
 
Gennem hele kapitlet, både før og efter opdagelsen, bruger Lise Villadsen tydelige sproglige 
virkemidler for at skabe en spændingsopbyggende og dramatisk fremdrift.  
Det pludseligt opståede følelsesvirvar i Atlas, bliver fremvist ved at understrege hans krops 
efterfølgende reaktioner og fornemmelser:  
Hjertet hamrer, Øjnene brænder, Spyttet tørrer, Ben ryster 
Genlæs kapitlet og find eksempler på det spændingsopbyggende sprog og Atlas reaktioner på 
opdagelsen.   
 
 
Forklar citaterne 
“Dengang var jeg tretten. Nu er jeg seksten og dyrker sex en helt almindelig onsdag eftermiddag. 
Der kan hurtigt ske noget. Men derfor kan jeg stadig godt savne den racerbane.” Side 26. Sådan 
beskriver Atlas følelsen af at blive ældre. Prøv at forklar citatet. Hvad mener og siger Atlas med 
disse ord? 
 
“Ligesom et nøglehul, man forsøgte at kigge ind ad uden at se andet end blafrende skygger”. Side 
33. Sådan beskriver Atlas de samtaler, som han har haft med sin mor om Atlas far. Prøv at forklar 
citatet. Hvad mener og siger Atlas med disse ord? 
 
“Men nu er sorgen glattet ud, så man rigtig kan nærstudere den. Alle de gamle kruseduller, jeg 
næsten havde glemt. Og nye.” Side 47. Sådan beskriver Atlas følelsen af pludselig at kende til 
sandheden om farens død. Prøv at forklar citatet. Hvad mener og siger Atlas med disse ord? 
 

Plejer er død 
“Jeg vil bare have, tingene skal være, som de plejer.” “Men der er et eller andet, der ikke er, som 
det plejer.” De to sætninger er henholdsvis sidste sætning i kapitel 5 og første sætning i kapitel 6. 
Sammenhængskraften er tydelig, og de to sætninger er meget centrale for hele bogens udtryk og 
handlingsforløb.  
Beskriv alle de ting, som ændrer sig fra det øjeblik, at Atlas opdager hemmeligheden. Tænk både 
på hans forhold til Adelia, venskabet med Emil og tankerne om hans familie. Forhold dig også til, 
hvordan han pludselig tænker om sig selv.  
Til allersidst skal du forsøge at sætte dig i Atlas sted. Ville du reagere og have det på samme 
måde?  
 

At slå op i et Atlas 
Atlas er bogens jeg-fortæller, og det er derfor igennem ham, at vi får ‘sandheden’ at vide. Vi 
præsenteres for omverdenen gennem hans øjne. Se på de følgende udsagn og eksempler fra 
bogen. Hvordan ville de lyde, hvis det var en neutral fortæller, der fortalte historien?  
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Om Adelia, side 8: “Man kan ikke slå en prut, uden at hun skal analysere den.” 
Om moren, side 13: “Min mor siger altid, at hun har én regel, selv om hun har en million.” 
Om Isabella, side 25: “Mine følelser for min lillesøster er lidt mærkelige, de skifter ret meget.” 
Om Emil, side 37: “Jeg tror, han håber, han ikke er den eneste med en muggen kæreste.” 
Om familien, side 75: “Og nu kan jeg se, at jeg ikke er en del af det. Jeg har aldrig nogensinde 
været en del af det, det var bare noget, jeg bildte mig ind.” 
 
 
Navnet Atlas 
Overvej hvorfor at forfatteren Lise Villadsen har valgt netop dette utraditionelle navn til bogens 
hovedperson. Hvilken betydning kan det have og hvad kan det symbolisere?  
Tænk over hvad det vil sige at finde sig selv og at miste sit kompas! 
 
 
Græsbunker og jordknolde 
Side 6: “Jeg river lidt græs op. Lægger det oven i den bunke, Adelia har samlet foran sig.” 
Side 101: “Jeg tager fat i en håndfuld græs, river det op, så et par jordknolde følger med.”  
Det er næsten samme handling, men hvordan fornemmer man i sproget, at alt alligevel er 
anderledes? 
 
 
Rektors tale 
Genlæs rektors tale på s. 146-147. “Livet er ikke kun de sejre og de øjeblikke, hvor tingene lykkes 
for os. Livet er også de øjeblikke, hvor vi er fortvivlede og i tvivl om alting. Vær ikke bange for de 
øjeblikke. Lær af dem. Bliv klogere.” Hvad mener hun med disse ord? 
 
 
Forløsningen 
I rigtig lang tid går Atlas alene med hemmeligheden, uden at han konfronterer moren eller fortæller 
det til Adelia eller Emil.  Overvej hvilken betydning det får Atlas, at han holder det skjult for alle. 
Hvorfor går der så lang tid? Hvad havde været anderledes, hvis han havde sagt det til moren med 
det samme, at han fandt farens seddel? 
I kapitel 23 får han endelig sagt det til sin mor og på side 149 beskriver Atlas, hvordan det føles at 
få det sagt til Emil: “Det føles som at lukke en dør op, man har forsøgt at holde et hav indespærret 
bag.” Forklar, hvad Atlas mener med disse ord. 
 
 
Bogens titel  
"Kommer du nogensinde tilbage til mig?" er en tvetydig titel. Den kan handle om flere ting. På 
side 78 står den også skrevet, da Adelia siger netop det til Atlas.  
Tal sammen i klassen om hvad I synes om bogens titel? Passer den til historien? Hvorfor/hvorfor 
ikke? Kom eventuelt med et bud på en anden titel til bogen? 
 
 
Bogens forside 
Lav din egen forside til bogen. Omslaget til ‘Kommer du nogensinde tilbage til mig?’ afslører ikke 
meget af handlingen. Giv dit eget bud på, hvordan forsiden kunne tage sig ud, hvis den skulle 
afsløre lidt mere af handlingsforløbet. Brug eksempelvis det online layoutværktøj Canva til at 
skabe din egen forside. Diskuter efterfølgende i klassen, når I har vist hinandens bud, om det er 
en styrke eller svaghed ved bogen, at forsiden ikke røber mere? 
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Lav en bogteaser: 
Gå sammen og udvælg et centralt kapitel i bogen. Udvælg et citat og find en central scene i 
kapitlet, der vil kunne fungere som en filmisk scene. I kapitel 1 kan det fx være i græsset på 
sportspladsen eller på vej hjem af villavejene. En teaser behøver ikke, som fx en bogtrailer, bestå 
af mere end et enkelt klip. Film den enkelte scene og indtal efterfølgende det udvalgte citat. Sæt 
lyd og billede sammen til en færdig bogteaser. Præsenter jeres bogteasers for hinanden 
efterfølgende.  
 

Supplerende materialer 
 
https://sorgcenter.dk/  
 
 


