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•UNDERVISNINGSMATERIALE •

Lærervejledning og pædagogisk vejledning til 
“Hverdagens helte 4 - 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.

HVERDAGENS HELTE



 Det svære ved autisme. 

• Det svære ved autisme er mobning

• Ked af det 

• Drilleri

• At blive kaldt øgenavne

•         At blive vred over at blive drillet/mobbet

•         Mobning –en gruppe børn efter dig hele tiden• 

•        At føle sig lukket inde - væk fra leg og 
fællesskabet
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Film 4 “Hverdagens helte. Om autisme og mobning” 

Oversigt over emner om autisme i Film 4
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Hverdagens helte film 3
Emner, citater og forslag til opfølgning

1.    Det svære ved autisme

1.1  Det svære ved autisme er mobning (00:32)
Ord der skal forklares: temperament.

”Når jeg er sur, så får jeg lyst til at smadre alting. Der er en ting 
der kan gøre en anden person bare lidt sur – gør de fleste autister 
rasende gal

Så det har jeg arbejdet meget med i mit liv, så derfor føler jeg, at 
jeg er en af de eneste autister der kan styre mit temperament når 
jeg bliver rigtig sur.

Det værste jeg kan gøre, er, at vælte en stol, kaste med en 
kuglepen og smække med døren”.

Tobias (00:40-

Opfølgning:

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

Tal om billedet. Når der er én der tager drengens taske; hvad tænker 
drengen der har autisme så? (ked af det, vred/sur/stresset)

Kan I huske da vi så de andre film – hvad der kunne gøre et barne med 
autisme kede af det (eks. venner der ikk er for pressende, svært at regne 
ud, hvad andre tænker, påvirkes af støj, brug for struktur)

Hvad kan hjælpe børn med autisme?

Hvad kan hjælpe børn uden autisme?

Alle børn kan blive kede af/vrede, når nogen gør noget de ikke kan lide?

Hvad kan du/I ikke lide?

Hvad gør vi i klassen?

Hvad kan de voksne gøre?

”Jeg blev mobbet på min gamle skole. Det var irriterende.

 Jeg blev ked af det.

Jeg blev simpelthen kaldt øgenavne – jeg blev stille, for jeg blev 
ikke særligt nemt vred. Jeg har kun været sur 2 gange i mit liv”.

Anne-Mette (01:25-02:00)
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”Jeg kan huske første gang jeg blev drillet, der blev jeg lidt trist, 
men efter lidt begyndte jeg at blive surere og surere. Jo flere 
gange de drillede mig, og de drillede mig igen og igen, for at høre 
mig råbe af dem at de skal stoppe. Og når man tror at man er 
kommet sig over det, og man er blevet glad igen – så kommer de 
normalt ikke så lang tid efter tilbage og driller dig igen. Man kan 
bare ikke have fred i det. Det begyndte for det meste, da jeg var i 
Storebæltsskolen. Det er en meget stor skole, men gangene er 
store; der er masser af gange, og massere af steder hvor der ikke 
er voksne. Og der er jo det der med, at de store de normalt driller 
de små; og de driller jo folk på deres reaktion – fordi de godt kan 
lide at se når nogen bliver rigtig sur på dem for at drille dem – 
det kan de godt lide at se, at man sådan bliver trist. 

På et tidspunkt gav de mig navnet ’lillemand’, og den – jeg ved 
ikke hvorfor – jeg kunne bare ikke lide at da de kaldte mig det 
dengang – fordi de brugte det i en negativ tone, for at drille mig. 
De kaldte mig alle mulige ting; de tog nogle gange min taske og 
kastede den ned af gangen. De var meget irriterende på den 
skole. Det var ikke særligt behageligt”.                        

Tobias (03:05- 04:57)

Opfølgning: 

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

Hvad er det at mobbe?. Hvornår mobber man? Hvordan hjælper vi 
hinanden?

1.3. Drilleri.

”Altså, på min helt gamle skole; min første skole, der blev jeg 
også drillet; f.eks. blev jeg bidt i håret, og de blev ved med at rode 
i mit hår, fordi jeg havde langt tykt hår – så det kunne de godt 
lide at rode i. og jeg havde rigtigt svært ved at sige ’stop’ og ’nej’ 
og sådan noget.

Når jeg endelig fik stammet det ud af mig - så forstod de det ikke. 
Så holdt de op i 5 min og så begyndte de igen.

Mine forældre og lærere forstod det ikke rigtigt, at jeg ikke 
kunne. De sagde bare, at jeg skulle øve mig foran spejlet og 
snakke med mig selv; sige stop til mig selv – lege med en dukke 
og sige det til dukken”.                            Melanie (02:02-03:02)

Opfølgning: 

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

Hvad er forskellen på at blive drillet og at blive mobbet?

Skal man sige ’stop’ meget højt, eller lavt for at blive hørt i jeres klasse?
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Hvad siger vi i vores klasse hvis nogen gør noget vi ikke kan lide? 

Hvad kan du/I ikke selv lide?

Hvordan hjælper vi med at huske egne og andres personlige grænser?

Lav evt. en plakat/collage der handler om ‘nej-følelser’/’ja-følelser’, 
grænser og integritet.

1.4. Mobning –en gruppe børn efter dig hele tiden

”Det er ikke særligt rart at tænke på, at der rundt om hjørnet, så 
kan der være en dreng der er klar til at kalde dig onde ting, 
skubbe til dig, prikke dig, rive dig i håret, drille dig. De gjorde det 
for at gøre mig vred, og for at få en reaktion fra mig – det er det 
bøller normalt gør. Til sidst kunne jeg faktisk slet ikke gøre noget, 
fordi en dag i skolen; på grund af at jeg havde så mange 
problemer med eleverne i klassen – så blev jeg lukket inde i et 
lille rum, med ikke andet end en computer – og det var bare en af 
de værste ting skolen nogen side har gjort. Og jeg tror nok, at det 
er det der gør skolen til en af de værste skoler i verden; fordi de 
lukkede en elev inde i et lille rum, med en voksen han ikke kan 
lide, med ét vindue, hvor han kan kigge ud på legepladsen, og se 
alle de andre elever have det sjovt, mens døren ved siden af ham 
er låst. Og alt han kan gøre, er, at have en gammeldags 
møgcomputer, hvor han ikke kan se noget på. Det var bare en af 
de værste tid i mit liv, fordi, at være låst inde i det rum og se alle 
børnene udenfor have det sjovt; lege – alt det der ”  

Tobias (04:57-06:36)
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Opfølgning: 

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

Hvordan oplevede Tobias de andre børns drilleri og mobning?

Hvordan oplevede Tobias det lille rum værk fra de andre?

Hvad kan vi gøre for at forhindre drilleri der bliver til mobning i vores 
klasse, på vores skole?

Lav en fælles plakat/collage med ting/udsagn/ord/billeder osv. der 
udtrykker elevernes holdning (og evt. skolens værdier) og klasse-’regler’ 
med hensyn til, hvordan man er sammen på en god måde, og hvordan de 
beder om hjælp til konflikter.

Tal evt. afslutningsvis om, hvorfor de 4 animationsfilm hedder 
’Hverdagens helte’ 


