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•UNDERVISNINGSMATERIALE •

Lærervejledning og pædagogisk vejledning til 
“Hverdagens helte 1 - om autisme”

Et undervisningsmateriale om børns perspektiver på det at 
have autisme. 

Film og vejledningsmaterialet er gratis og må ikke anvendes 
kommercielt.

Materialet er støttet af Undervisningsministeriets 
Udlodningsmidler.

FIRE FILM OM AUTISME



• Autisme – hvad er autisme? Vi er alle 
forskellige – også børn med autisme. 

• Hvordan er det at have autisme? Gør mig til 
den jeg er.

• At have autisme (diagnose). Diagnose kan 
betyde forståelse fra andre.

• Det svære ved autisme. At der nogle gange 
tages for meget hensyn – så man føler sig speciel.

• Autisme er et usynligt handicap. Det er 
tydeligt, hvis man mangler et ben. Har man autisme 
kan man ikke se det; man er bare lidt anderledes. 
Man kan se det på nogle, at de har autisme, fordi de 
adskiller sig fra andre, men man kan ikke se det på 
alle.
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Film 1 “Hverdagens helte. Hvad er autisme?” 

Oversigt over emner om autisme i Film 1



• Venner. At blive venner og uvenner. At blive hurtigt venner og 
skabe fjender rigtigt hurtigt.

• Tænker man på en anden måde om én elev når man får at vide at 
han/hun har autisme? At andre tænker, at man er mentalt handicappet, 
eller tænker at man er et rumvæsen. Nogle gange kan det opleves som 
om andre trækker lidt væk fra én, for at passe på én.

• At være født sådan. Ikke at have noget valg. Der mangler ikke 
noget det er bare et andet sted.

• At have brug for struktur. Det gør hverdagen mindre stressende 
når man ved hvad man skal hvornår. Det hjælper hvis man ved præcist 
hvor og hvornår – ikke bare sådan cirka.

• At have autisme, angst og OCD. Verden kan virke utryg og man 
kan blive angst i perioder

  3  



  4  

Hverdagens helte, film 1. 
Emner, citater og forslag til opfølgning

Emne 1: Vi er alle forskellige – også børn med autisme: 

Ord der skal forklares: *autisme(*autister): nogle børn ønsker selv at 
sige, at de har autisme og andre siger, jeg er autist, eller andre er 
’autister’. 

Det er vigtigt at spørge, hvad det enkelte barn med autisme selv ønsker 
selv at sige om sig selv (identitet og familiens valg), og hvad de ønsker 
andre siger om dem? Det kan godt være, at de selv siger: ’ jeg er autist’, 
men ikke ønsker at nogen siger: ’du er autist’. Det kan opleves 
forskelligt. 

”Der er mange der tror alt muligt om autisme… og sådan er 
autister bare, det tror de, men sådan er det ikke. 

Autister er nøjagtig lige så forskellige som folk uden autisme. 

Autister er mere forskellige end cornflakes, snefnug eller hvad 
men nu kan finde på” 

Alexander (00:23-01:16)

Opfølgning: 

• Tag cornflakes eller popcorn med til eleverne. De sidder i grupper (2 og 
2) - og lad dem se og tale om, hvordan de er forskellige. De kan evt. spise 
popcorn/cornflakes imens de ser filmen færdig.

• Lad børnene lave deres egne snefnug med egne selvportrætter.

Bemærk: Find en måde at opbevare elevernes snefnug, så de kan arbejde 
videre med dem senere. Lad dem senere tegne noget de godt kan lide 
som personer ved animationsfilm 3, der handler om ’det særlige’; blandt 
andet om at have: interesser og have forskellige interesser). Der kan evt. 
arbejdes videre med temaet i billedkunst.

Emne 2: At have autisme (01:17):

”Jeg hedder Melanie. Jeg har autisme – som jeg nærmest er stolt 
af. 

Det gør mig bare til den jeg er. 

Og så har jeg ord for den måde jeg er speciel på fra andre; tænker 
anderledes i forhold til andre, og det har jeg altid gjort.

Og det har jeg så fundet ud af hvorfor”.

(01:17-1:47)
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Opfølgning:

Tal med eleverne om, hvad de lagde mærke til, eller kom til at tænke på.

Lyt/spørg til, hvad eleverne selv tænker om det, Melanie siger.

Tal evt. med eleverne om, hvordan de tænker om dem selv – også 
selvom de ikke har autisme.

Hvis en elev med autisme er inkluderet i klassen eller på skolen: aftal på 
forhånd hvordan, og hvor personligt de har lyst til/er parat til at tale om 
det at have autisme. Hvis de endnu ikke er parat – tal da om eleverne i 
filmen. Fortæl evt. børnene, hvis de bliver utålmodige og gerne vil tale 
med eleven med autisme om deres personlige oplevelser; at de elever 
der taler i filmene er lidt ældre end eleverne i klassen, og har derfor øvet 
sig i længere tid på at tale om deres oplevelser med at have autisme, og 
at det er ok at vente.

Emne 3: Autisme, Aspergers (syndrom), ADHD (1:50)
Ord der skal forklares: Aspergers, ADHD

3.1. Aspergers. At kunne forklare hvem man er. 

”Jeg kan sådan forklare hvem jeg er på en måde uden at det 
egentligt forklarer, men det gør bare, at folk har en anden 
forståelse af en hvis man siger at man har autisme, eller 
Aspergers eller noget”

Melanie (01:55-2:13)

”Man skal ikke sige det som det første indtryk, men det kan 
hjælpe en senere hen”

Melanie (2:16- 2:24)

3.2. Når det kan være svært at have autisme – at der tages for 
meget hensyn

”Jeg hedder Alex. Det er svært at have autisme.

Mange mennesker, når de finder ud af at man har autisme – så 
vil de gerne tage hensyn, men det kan godt slå fejl; for fordi hvis 
man tager for meget hensyn så er det man føler sig, hvad er det 
det hedder, speciel og det kan godt være svært”.

(2:29-2:48)

Opfølgning: 

Tal først om, hvad eleverne lagde mærke til – og hvad kom de til at 
tænke på.

Tal evt. også om at: En elev (Melanie) kan være stolt af sin autisme, og 
en anden (Alex) synes, at det er svært at have autisme. Oplevelser kan 
være forskellige.

Tal med eleverne i klassen, hvordan man finder ud af at tage hensyn til 
hinanden, uden at tage for meget hensyn.
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3.3 Autisme - et usynligt handicap? eller synligt hos nogle 
elever.
Ord der skal forklares: Handicap.

Det er tydeligt hvis man mangler et ben. Når man har autisme kan man 
ikke se det; man er bare lidt anderledes.

Synligt eller
ikke synligt?

”Man kan jo sagtens se på en der ikke har et ben, at de ikke har et 
ben, men på autister, der kan man bare ikke se det, man er bare 
lidt anderledes”.

Melanie (02:49-03:06)

”Mange mener, at det er et synligt handicap, men det er det jo 
ikke - det er ikke et synligt handicap.

På mange kan man se det, men det kan man ikke. Nu er der også 
mange man ikke kan se det på – og det er det svære ved det”.

Melanie (03:06-03:25)
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Ord der skal forklares: 
Infantil autisme.

En af de ’autismer’ man kan se, fordi man adskiller sig fra de andre. 
Synligt hos nogle.

“Jeg hedder Tobias. Altså, jeg har det der hedder infantil 
autisme, hvilket er – det er normalt; det er en af de autismer man 
kan se – for det meste fra man er ung – fordi man adskiller sig 
for det meste fra de andre; har ikke så mange venner i 
Børnehaven, eller i starten af skolen.”

Tobias (03:25-03:47)

3.4. Venner
Ord der måske skal forklares igen: ADHD.
At være ligeglad med hvad andre tænker

”Jeg hedder William. Jeg har ADHD, jeg har autisme og jeg har 
Aspergers.

Jeg er lidt ligeglad med hvad folk går rundt og tænker om mig, 
fordi jeg gør en masse ting ude, som at hoppe undt og alt muligt 
udenfor.

Så når folk kigger på mig – og jeg ved ikke rigtigt hvad – så er jeg 
lidt ligeglad”.

”Jeg kan blive venner med folk rigtig hurtigt. Jeg kan også lave 
fjender rigtig hurtigt”.

03:48-05:30
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Nogle gange er det svært at få venner.

”Nogle gange så kan det godt være rigtig svært at få venner”.

Det at man nævner at man er autist, så vil mange af de der 
normale folk, normalt holde sig væk fra en, fordi de for det meste 
ikke ved hvad man er.

Eller nogle folk kan bare ikke lide en af alle mulige grunde, man 
ikke kan vide.”  Tobias (05:30-06:17)

Opfølgning: 

Tal med eleverne om, hvad de lagde mærke til, eller kom til at tænke 
på. 

At det virker som om man er et rumvæsen fra det ydre rum. Ord der 
skal forklares: mentalt handicap.

”De fleste folk jeg møder, som der hører jeg er autist, tror… 
tænker for det meste, at det er nogen lidt mentalt handicappede, 
der ikke lige er de klogeste folk… men det samme som jeg sagde: 
”Hej, jeg er et rumvæsen fra det ydre rum… kan du ikke godt lide 
mig? – giv mig et kram til mine slimede insektarme””.        

Tobias. (06:17-06:44)

At andre kan få et helt andet billede af én fordi man har 
autisme.

“Hvis man siger til folk at man har Aspergers, så kan de godt 
hurtigt kigge på én sådan, jamen, og så kan de få et helt andet 
billede af én, fordi det lærer man i bøger og på nettet og sådan 
noget – det er ikke altid det rigtige.

For vi er forskellige alle sammen – ligesom helt almindelige 
mennesker – de er jo også forskellige.”

Melanie. (06:45- 07:12)

At nogen trækker sig lidt væk og begynder at passe på én.



  9  

Skriv for at indsætte tekst

”I min gamle klasse, hvor jeg gik i almindelig skole, der fik de det 
også at vide i min klasse, og de begyndte nærmest med det samme 
at opføre sig på en andre måder overfor mig, og de begyndte at 
trække lidt væk fra mig; fordi jeg tror ikke rigtig de vidste hvordan 
de skulle behandle mig. De var bange for at gøre noget forkert, 
selv om de bare skulle gøre det samme som de hele tiden har 
gjort, men de trak sig bare lidt væk; sådan også mine bedste 
venner.

Altså lige pludselig begynder de sådan at passe på én, som om 
man slet ikke kan noget mere”.

Melanie. (07:13-07:50)

Opfølgning vedr. emnet venner: 
Ord der skal forklares: diagnose

Tal først om hvad eleverne lagde mærke til – og hvad kom de til at 
tænke på.

Tal om hvordan man får venner, og hvordan man kan passe på 
hinanden, men ikke for meget.

At være født sådan – det er ikke eget valg.  Det er ikke fordi der 
mangler noget – det er jo bare et andet sted

”Jeg hedder Martin”. 

”Når man har sådan en diagnose, så ved man jo så: jeg er ikke født 
med det samme som andre er født med – så det er derfor jeg ikke 
er ligesom de andre – og det problem er så bare ikke sit eget valg”.

Man har selv et problem, som der så rammer dem i et område 
rundt om én.

Man er jo anderledes fordi man har autisme, men det er jo ikke 
fordi der mangler noget – det er jo bare et andet sted. Så handler 
det jo om at bygge der hvor der ikke er ligeså meget”.

(07:50-08:58)

Opfølgning: 

Tal med eleverne om hvad de lagde mærke til, eller kom til at tænke 
på.

Tal med eleverne om hvad der gør at man føler sig   accepteret. 

Hvad er det der gør at  andre gerne vil være sammen med én – også 
selv om man har et problem? 

Hvad kan den enkelte elev godt lide? Hvad kan I gøre for at hjælpe, og 
hvad kan den voksne gøre?
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3.5. At have brug for struktur – det der hjælper ved aftaler.

“Altså, jeg har mere brug for struktur. Hvis folk siger: ”så mødes 
vi i morgen”, så har jeg mere brug for at folk siger: ”så mødes vi i 
morgen kl 1, ned foran skuret” – i forhold til bare: i morgen.”

Melanie (08:57-09:12)

Det der hjælper er faste tider og et skema. 

Struktur giver tryghed.

”Altså, de ting der hjælper mig, det er meget at der er faste tider; 
at der er et skema – så jeg ved hvad jeg skal hvornår”.

Melanie (09:12-09:20)

”Jeg gør meget de samme ting om morgenen; det er sådan den 
samme rækkefølge: Står op – går i bad- tager tøj på – ordner mig 
selv – spiser morgenmad – ordner lige de sidste par ting og så 
kommer taxaen og henter mig”.

Melanie (09:21-09:40)

”Den skole jeg går på – der gør de sig rigtig meget umage for at 
der er struktur – så vi er trygge og hele tiden ved hvad vi skal – så 
vi ikke bliver trygge over situationerne.

Melanie (09:41-09:52)

Opgave/opfølgning:
 
Vi bruger ’struktur’ derhjemme og i skole alle sammen – spørg om 
børnene kan nævne hvor de bruger struktur? 

Mennesker både med og unden autisme gør ofte ting på bestemte måder 
fordi det gør ting nemmere. Når man har autisme kan det at aftaler 
overholdes og strukturen holdes, eller ændringer forberedes være meget 
vigtig.

Hvad kan man gøre hvis man synes, at det er dumt at noget skal laves 
om eller ændres?
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3.6. At have angst der minder lidt om OCD.
Ord der skal forklares: angst og OCD

Hvis der er elever i klassen der lider af angst; skal der orienteres om at 
man ikke får autisme af det. Der er bare nogel børn med autisme der 
også har angst.

”Jeg hedder Emma. Jeg har haft meget angst, med at, det der med 
at jeg blev forfulgt og ligesom at jeg skulle nå nogle ting – også 
inden et bestemt tidspunkt. Det kan godt minde lidt om OCD, 
men det er det ikke så meget af. Det hører nok bare sammen med 
min autisme.

Det er f.eks. at jeg skulle nå at tænde håndvasken inden nogle få 
sekunder, f.eks. 10 sekunder, og så skal jeg nå at vaske mine 
hænder inden 2 sekunder eller et eller andet, og så slukke for 
håndvasken igen – det har jag haft lidt af også.”

Emma (09:54-10:31)

At være ked af det inden i.

”I starten var det ok, men så begyndte det at blive sværere med 
tiden og jeg begyndte selv at få det svært og fik meget angst. Jeg 
blev rigtig ked af det inden i – og så gjorde det det svært for mig at 
møde op i skolen og være sammen med andre og sådan noget. Og 
så gik jeg så uden skole – hvor lang tid var det – tre år næsten”.

Emma (10:32-10:54) 

Opfølgning: 

Tal med eleverne om, hvad de lagde mærke til, eller kom til at tænke 
på.

Alle børn oplever nogle gange at være kede af det inden i. Hvad gør I 
når I er kede af det?
 
Hvordan kan vi hjælpe hinanden?

3.7. At blive ’udredt’, at få ord på/navn på de ting der er 
svære – at få en diagnose
Ord der skal forklares: 
At blive udredt, afdeling (hospitalsafdeling), diagnose



  12  

”.. altså, jeg kom ind på en afdeling hvor man fik udredt, eller man 
blev udredt. Og så fandt jeg ud af at jeg havde en diagnose: 
Aspergers – autisme ikke også.”

”Det var meget rart at få ord på hvad for en diagnose jeg havde; 
altså jeg vidste ikke rigtig selv hvilken diagnose jeg havde – jeg 
blev også selv lidt overrasket over det.”

Emma (10:54-11:31)

Opfølgning: 

Tal med eleverne om hvad de lagde mærke til, eller kom til at tænke på.

Fortæl evt. ved evt. bekymring, at det er få børn der får 
autismediagnose, og at ens mor og far altid er med, når man bliver 
udredt og får diagnosen.


