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Forord

Fagfolk er i dag enige om, at cirka en procent af en befolkningsgruppe har 
en autismespektrumprofil som for eksempel Aspergers syndrom. Da be-

folkningstallet i Danmark i skrivende stund ligger på cirka 5.600.000 indbyg-
gere, betyder det, at cirka 56.000 danskere har en sådan profil. 
 For 15 år siden mente man, at en ud af ti personer med en autismespek-
trumprofil var pige eller kvinde, og de resterende ni var drenge eller mænd. I 
dag peger undersøgelser på, at en ud af fire med en autismespektrumprofil er 
pige eller kvinde, og at fordelingen muligvis er endnu mere lige. Det vil sige, at 
ud af de cirka 56.000 personer i Danmark, der har en autismespektrumprofil, 
er mindst 14.000 af dem piger eller kvinder.
 Trods dette faktum oplever mange piger og kvinder, der enten har officielle 
diagnoser, eller som overvejer, om de har en autismespektrumprofil, at de 
sjældent kender andre med en tilsvarende profil. Mange oplever desuden, at 
det er svært at finde litteratur og information om piger og kvinder med en 
autismespektrumprofil. 
 I dagligdagen oplever mange af pigerne og kvinderne ofte, at de føler sig 
anderledes i forhold til andre piger og kvinder, men når de søger efter forkla-
ringer i litteraturen om autisme og lignende tilstande, støder de typisk på be-
skrivelser af drenge og mænd, som de heller ikke kan identificere sig med. 
 Mange af dem fortæller derfor, at de oplever en alenehed omkring det at 
føle sig anderledes. Denne alenehed fører til mange overvejelser, der fylder 
meget i hverdagen:

•  Hvad er kendetegnende ved en autismespektrumprofil hos piger og 
     kvinder? 
•  Hvem kan jeg dele mine livserfaringer med?
•  Hvem kan jeg blive inspireret af?

Det er vores ønske, at denne bog vil blive en inspiration for alle piger og kvin-
der, der savner at høre andre fortælle om livssituationer, som minder om deres 
egen.
 Vi håber også, at bogen vil være en opmuntring for personer, der spekulerer 



på, om de har en autismespektrumprofil, men som ikke ved, hvordan de skal 
komme videre. 
 Endelig håber vi, at bogen vil skabe indsigt i, hvad det vil sige at leve med 
en autismespektrumprofil, både for pårørende, fagpersoner og folk i al almin-
delighed, som interesserer sig for, hvordan andre mennesker lever og tænker. 

De personlige fortællinger i bogen er skrevet i jeg-form og ud fra de intervie-
wedes forskellige måder at fortælle på. Denne talesprogsstil er valgt, fordi den 
bedst muligt gengiver den enkeltes beskrivelse af livet med autismespektrum-
profilen. Jeg-formen er ligeledes valgt, fordi den gør fortællingen mere levende 
og nærværende, idet den lader fortælleren tale mere direkte til læseren. For 
læsevenlighedens skyld er ordet asperger og termen adhd gennemgående 
skrevet med små bogstaver.
 Nogle af bogens fortællere har valgt at optræde med eget navn, og andre 
har valgt at være anonyme, men deres navne er alle kendt af bogens forfattere. 
Læs mere om bogen på hjemmesiden www.kvinderogpigermedasperger.dk.

Bogen har modtaget støtte fra Sofiefonden, og vi takker herfor. Endelig vil vi 
udtrykke en stor tak til jer 11 piger og kvinder, der har valgt at deltage i denne 
bog med jeres fortællinger. Tak, fordi I vil dele jeres livshistorier og erfaringer 
med os andre. 

God læselyst!

Camilla Rau Petersen, journalist
Elisabeth Christensen, psykolog



Introduktion til 
autismespektrumprofilerne

Gennem tiden er mange forskellige ord blevet brugt til at beskrive det, som 
denne bog handler om: specialisthjerne, særlig sensitiv, asperger, aspie, 

 systemizer, højintelligent, autistisk, sanseudfordret, savant – og listen fortsæt-
ter ...
 Her i introduktionskapitlet bruger vi udtrykket autismespektrumprofil som 
betegnelse for den profil, som de 11 piger og kvinder, der deltager i bogen, har. 
Betegnelsen er valgt som en samlebetegnelse for de mange underkategorier 
af termer, der findes inden for og i nærheden af autismeområdet, og den er 
valgt frem for underbetegnelsen Aspergers syndrom. Det skyldes, at de offi-
cielle psykiatriske diagnosemanualer DSM (der bruges i USA) og ICD (der bru-
ges i Europa) netop nu gennemgår en revideringsproces, og at diagnosen 
Aspergers syndrom, som det ser ud nu, vil blive ændret til en term, der inde-
holder ordet „autismespektrum“.

Begrebet autismespektrum skal forstås således, at de forskellige autismepro-
filer og diagnoser kan placeres ved siden af hinanden på et spektrum. Det kan 
sammenlignes med en regnbue, der består af et farvespektrum. Ligesom det 
på regnbuen kan være svært helt tydeligt at bestemme, hvor den ene farve 
slutter, og den anden begynder, er der heller ikke en tydelig skillelinje i forhold 
til, hvordan den ene autismespektrumprofil eller -diagnose adskiller sig fra den 
anden. 
 Vi har valgt udtrykket autismespektrum-profil i denne bog frem for udtryk 
som -diagnose eller -forstyrrelse, der ellers oftest bruges. Dette valg skyldes, 
at en del personer lever med autismespektrumtræk og profiler uden at have en 
officiel diagnose. Det kan være, fordi deres træk er „milde”, eller fordi de trods 
markante træk lever et tilfredsstillende liv og derfor ikke har behov for en 
egentlig diagnose. Termer som -diagnose eller -forstyrrelse er derfor for 
snævre i forhold til denne bogs fokus. 
 For nogle kan det virke voldsomt at se ordet „autisme“ indgå i termen autis-
mespektrumprofil, da autisme ofte opfattes, som om „noget er alvorlig galt.“ Bil-



leder af børn, der sidder og rokker, eller af filmkarakteren Rain Man, der bor på en 
institution, kan være noget af det første, som dukker frem på nethinden. Vi håber, 
at denne bog vil være med til at tydeliggøre, at autisme kan komme til udtryk på 
mange måder, og at en autismespektrumprofil ikke nødvendigvis behøver at 
vække associationer fyldt med angst og skam, men også kan vække billeder af 
idérige, kreative og fantastiske personligheder og underfundige hjerner. 
 Betegnelsen neurotypisk eller forkortelsen nt optræder flere gange i bo-
gens fortællinger og er en betegnelse for personer, der ikke har en autisme-
spektrumprofil. Med udtrykket menes personer, hvis hjerner neurobiologisk er 
udviklet som de flestes. Hjernen har altså udviklet sig „typisk“ i modsætning til 
den anderledes fungerende hjerne hos personer med en autismespektrumpro-
fil. Udtrykket „neurotypisk“ er formentlig opstået som et slangudtryk i autis-
memiljøer, ligesom udtrykket „aspie”, der nogle gange bruges som slang for 
personer med Aspergers syndrom.

I dette introduktionskapitel vil vi beskrive de vigtigste aspekter ved autisme-
spektrumprofilen, så læseren får mulighed for at skabe sig en ramme om det 
billede, der langsomt vil tage form gennem læsningen af de følgende mange 
siders personlige beretninger. 
 Indledningsvis vil vi kort beskrive autismespektrumdiagnoserne, hvorefter 
vi i resten af kapitlet vil beskæftige os med autismespektrumprofilen generelt. 

Diagnoser og diagnosticering
Autismespektrumdiagnoserne har eksisteret længe og med forskellige beteg-
nelser gennem tiden og med varierende indhold knyttet til disse betegnelser. 
De hører hjemme i den sektion i de psykiatriske diagnosemanualer, der be-
skæftiger sig med børns udvikling, og de kaldes gennemgribende udviklings-
forstyrrelser. De er altså tænkt som diagnoser, der skal bruges til at beskrive 
en anderledes udvikling hos nogle børn end den gængse. Det kan være meget 
forskelligt, hvordan autismetrækkene træder frem hos børn, fordi det hænger 
sammen med, hvordan barnets personlighed er, og hvilket miljø barnet vokser 
op i. Det er ikke altid, at tilstanden er tydelig for de voksne omkring barnet, og 
nogle børn kan derfor vokse op med profilen uden at få stillet diagnosen. Hos 
andre børn er tilstanden meget tydelig lige fra de tidlige barneår.
 At diagnoserne optræder i børnesektionen i diagnosemanualerne og med 
betegnelsen udviklingsforstyrrelser betyder desværre, at diagnoserne ofte kun 



bruges som diagnoser til børn, og at de derfor ikke altid kommer i betragtning, 
når en voksen skal udredes og eventuelt have en diagnose, selvom den voksne 
måske kan berette, at vanskelighederne også eksisterede i barndommen. 
Voksne, der diagnosticeres, får derfor ofte stillet andre diagnoser fra voksen-
sektionerne i de psykiatriske diagnosemanualer. De diagnoser, der optræder i 
disse sektioner, beskriver tilstande, man kan have som voksen. Det kan dreje 
sig om diagnoser, der deler fællestræk med autismediagnoserne, for eksempel 
i den store gruppe af personlighedsforstyrrelsesdiagnoser. Med disse diagno-
ser kan den voksne dog opleve at mangle både en årsagsforklaring samt en 
forståelse af, hvorfor så mange ting også var svære i barndommen. 
 I de senere år er der kommet en øget viden om især Aspergers syndrom 
og om autismespektrumprofilernes generelle måder at komme til udtryk på i 
voksenlivet. Flere voksne får i dag stillet diagnosen Aspergers syndrom, men 
det er stadig sådan, at en voksen under udredningen kan blive præsenteret 
for spørgeskemaer beregnet til børn og deres forældre.

Hvad kendetegner autismespektrumprofilen?
Det er i dag et faktum, at autismespektrumprofilen har en genetisk komponent, 
og at profilen udvikles på baggrund af fysiologiske og neurobiologiske faktorer. 
Det betyder kort sagt, at hjernen hos personer med en autismespektrumprofil 
skiller sig ud på en række områder, i forhold til hvordan den er opbygget, og 
hvordan den fungerer. Mange forskere opererer med en hypotese om discon-
nectivity, hvilket lidt frit kan oversættes til, at hjernens mange delcentre er for-
bundet anderledes hos personer med en autismespektrumprofil end hos de 
fleste andre mennesker. Nogle centre i hjernen er kraftigere forbundet af nerve-
forbindelser. Andre er forbundet med færre nerveforbindelser. Nogle områder i 
hjernen har mere hjernevæv med flere hjerneceller. Andre områder har mindre. 
Jo flere hjerneceller der er, jo flere forbindelser kan der være mellem cellerne, 
og jo flere forbindelser der er, jo mere hjerneaktivitet er der mulighed for. 
 Den neurobiologiske forskning afdækker i disse år banebrydende viden om 
autismespektrumprofilen. Det betyder, at forståelsen af profilen er ved at ud-
vikle sig fra at være en forståelse, der i høj grad er baseret på adfærdsmæssige 
observationer, til at være en forståelse, der mere og mere bygger på neurobio-
logisk viden. 
 Det skal dog understreges, at på trods af neurobiologiske fællestræk er 
personer med en autismespektrumprofil lige så forskellige i deres personlighe-



der som personer, der ikke har en sådan profil. Profilen kan komme til udtryk 
på en mangfoldighed af måder. 

Forestillingsevnen
Et grundtræk ved autismespektrumprofilen er en anderledes fungerende fore-
stillingsevne. Der hersker til tider den misforståelse, at det betyder, at personer 
med en autismespektrumprofil mangler fantasi, men det er ikke tilfældet. 
Mange har ofte en meget veludviklet fantasi og gode evner til at forestille sig 
historier, og der findes for eksempel mange forfattere med en autismespek-
trumprofil. 
 Når man taler om forestillingsevnen, henviser man til en samlebetegnelse 
for evnen til intuitivt at kunne sætte sig i andres sted eller til at kunne sætte sig 
ind i en situation. Med intuitivt menes, at både tanker og følelser er involve-
rede, når man forestiller sig noget, og at man også let kan trække på egne og 
andres erfaringer. 
 Forskningen peger på, at forestillingsevnen hos personer med en autisme-
spektrumprofil foregår med mindre brug af intuition end hos de fleste andre 
mennesker. Forestillingsevnen baseres i stedet på processer, der foregår i cen-
tre i hjernen, der overvejende arbejder systemorienteret, detaljeorienteret og 
rationelt logisk. Den intuitive forestillingsevne har  derimod primært udgangs-
punkt i processer, der foregår i centre, der overvejende bearbejder information 
følelsesrelateret, helhedsorienteret og tolkende. 

Forestillingsevnen i hverdagen
I en række situationer kan det blive en blokering ikke at have en stærk intuitiv 
forestillingsevne. Det kan for eksempel være i situationer, hvor der skal vælges. 
At vurdere en valgmulighed kræver, at man kan bruge sin forestillingsevne til 
at erindre tidligere erfaringer og intuitivt tune sig ind på, hvordan det vil være i 
den nye situation, hvis man enten vælger A eller B. Kan man ikke forestille sig 
det så hurtigt som ønsket, er det utrolig svært at træffe et kvalificeret valg. 
Mange personer med en autismespektrumprofil beskriver, at de til tider har 
måttet „vælge i blinde”, fordi de er blevet afkrævet et valg af deres omgivelser, 
uden at de har haft tid nok til at indsamle de nødvendige informationer og 
analysere dem. 
 Et andet område, som den anderledes forestillingsevne har indflydelse på, 
er, når man skal forestille sig, hvad der sker i andre mennesker. Denne evne 



hænger sammen med, hvor meget man kan registrere, hvad der sker i én selv, 
og om man kan bygge videre på den viden. Forskningen peger på, at personer 
med en autismespektrumprofil, på grund af de anderledes forbindelser i hjer-
nen, ofte ikke har så let adgang til at registrere indre tilstande, altså „hvordan 
man har det.“ Det skyldes, at de forbindelser i hjernen, der sender signaler til 
og fra de relevante hjernecentre, har færre nerveforbindelser end hos de fleste 
andre mennesker. Det er altså sværere for personen at registrere sine tanker, 
følelser og kropstilstande og at sammenkoble dem til en helhedsoplevelse. Det 
tager derfor længere tid og kræver mere energi for personer med en autisme-
spektrumhjerne at gøre dette psykiske arbejde, som jo foregår i alle menne-
sker hele tiden. Det kan medføre en oplevelse af, at det er svært at følge med 
i, hvad der sker både inden i og omkring én selv, og det kan gøre kommunika-
tion og socialt samvær krævende og udtrættende.
 
Socialt samvær
Meget tyder på, at piger og kvinder med en autismespektrumprofil har lidt let-
tere adgang til den intuitive forestillingsevne end drenge og mænd. Det kræ-
vende for begge køn er dog stadig at få bearbejdet den sociale information via 
de rationelle og detaljeorienterede centre. Det tager tid og er et grundvilkår for 
personen. 
 Mange har ikke nogen at dele usikkerhederne med, i forhold til om de 
„rammer rigtigt“ i deres analyserede forestilling af, hvad der foregår, og i for-
hold til de handlinger, de foretager på baggrund heraf. Det udfordrende analy-
tiske efterarbejde og konstante pres, det giver, kan være en medvirkende 
faktor til følgeproblematikker som stress, udbrændthed, spiseforstyrrelser, 
tvangshandlinger, selvskade, isolation, angst, depression eller misbrug. 
 For de fleste med en autismespektrumprofil betyder de sociale udfordringer, 
at man har behov for meget alenetid til at få de sociale indtryk til at fylde mindre. 
Mange fortæller, at de bliver udmattede ved for megen social kontakt. De har 
ofte brug for lige så lang tid alene bagefter til at restituere, som det sociale sam-
vær har varet. Dette er en særlig udfordring for mange af dem, der har familie og 
børn, som de ikke kan trække sig tilbage fra, i det omfang de har brug for. 
 Især for kvinder med en autismespektrumprofil kan der her være en pro-
blematik, idet der til morrollen ofte hører en særlig forventning om moren som 
„den sociale og trygge base“ for familielivet. En kvinde kan således hurtigere 
end en mand blive genstand for opmærksomhed og spørgsmål, hvis hun væl-



ger at leve et utraditionelt familieliv, hvor hun skaber mulighed for mere alene-
tid, end de fleste andre har. 

Struktur og stress
Mange personer med en autismespektrumprofil oplever en stor glæde ved 
struktur og detaljer, ved æstetik og orden. Glæden er samtidig baseret på et 
generelt behov for struktur i livet, i form af for eksempel faste dagsrytmer, uge-
rytmer, årsrytmer og så videre. Mange trives meget dårligt, hvis strukturen 
 bliver for løs eller uforudsigelig. Ved uforudsigelighed kan blandt andet detalje-
tænkningen komme til at spænde ben, så det bliver svært at overskue helheden.
 At have et særligt behov for struktur og for tid til at kunne følge med i tilvæ-
relsens uundgåelige ustrukturerede processer gør personer med en autisme-
spektrumprofil meget sårbare over for stress. For de fleste mennesker betyder 
hurtige skift og store opgaver en vis grad af stress, men for personer med en 
autismespektrumprofil er risikoen for stress markant højere, fordi det som 
nævnt kræver mere psykisk arbejde at følge med. Stresstærsklen nås hurtigere. 
 Familielivet kan derfor blive udfordrende, fordi de forskellige familiemedlem-
mers skiftende behov ofte forhindrer, at faste rutiner kan fungere over længere tid. 
 Det kan også være udfordrende for en person med en autismespektrum-
profil at skulle skifte mellem forskellige miljøer i løbet af en dag eller en uge, 
fordi det indebærer skift mellem miljøernes forskellige sociale „spilleregler“. 
Det kræver forskellige sociale samværsformer at være på arbejde, at være 
hjemme i familien eller at deltage i en fritidsaktivitet. 
 For at imødegå de mange skift i hverdagen kan en person med en autisme-
spektrumprofil have en tendens til at blive ufleksibel i sit møde med omverde-
nen. Niveauet af fleksibilitet hænger ofte sammen med det niveau af stress, 
som personen oplever i den konkrete situation eller i den livssituation, ved-
kommende befinder sig i. Mange kan have behov for kortere skole- og arbejds-
dage for at holde stressniveauet nede. 

Særinteresser
Mange oplever, at de får det bedre, og at stresssymptomerne bliver mindre, når 
de tilbringer tid alene og beskæftiger sig med, hvad der i fagsproget kaldes 
særinteresser. Særinteresser kan være alt mellem himmel og jord, og det sær-
lige ligger i, at interessen kan blive et altoverskyggende opmærksomheds-
punkt for personen. 



 Den langvarige fordybelse i særlige interessefelter trækker på andre hjerne-
funktioner end de socialt kommunikative processer, og det giver personen med 
en autismespektrumprofil mulighed for at standse det overstimulerende bom-
bardement af sociale indtryk. I stedet trækker personen på hjernecentre, der har 
særlig mange og velfungerende nerveforbindelser, og personen kan derfor op-
leve en tilstand af flow, hvor tanker flyder frit, og hvor der er let og hurtig forbin-
delse mellem de hjernecentre, der er aktive. 
 Styrkerne ved at have særinteresser og evner for fordybelse bliver desværre 
ofte undervurderet. Vi kan næppe forestille os, hvordan vores samfund ville se 
ud uden mennesker med en autismespektrumprofil iblandt os. Blandt historiens 
mange opfindere, filosoffer, videnskabsfolk og unikummer kan vi formentlig 
finde mange med en autismespektrumprofil, der har haft livsomstændigheder, 
hvor de har kunnet dedikere sig til deres særlige interessefelter. 

Grænser
Den anderledes brug af forestillingsevnen og den begrænsede intuition kan 
gøre det svært for personer med en autismespektrumprofil at mærke og sætte 
grænser i forhold til egne handlinger og også over for andre og deres handlin-
ger. Hvordan kan og skal det mærkes, når noget er for lidt eller for meget? Hvis 
man har svært ved at mærke grænser hos sig selv, og hvis man har svært ved 
at forestille sig grænser hos andre, så kommer udfordringen i forhold til at møde 
grænser og at sætte grænser uundgåeligt til at fylde i det sociale samvær. 
 Det kan være, når man selv oplever at have overskredet en uskreven regel 
eller grænse, for eksempel ved at fortælle rigtig meget om en interesse, som den 
anden måske ikke var interesseret i at høre om. Eller det kan være, hvis man 
oplever, at andre igen og igen gør ting, som man selv synes er grænseoverskri-
dende, for eksempel at give fysisk berøring som kram og kys, hvilket man måske 
egentlig ønsker at sige fra overfor, men ikke ved, om man kan eller må. 
 Det kan være meget svært for børn og unge såvel som voksne med en autis-
mespektrumprofil at finde ud af, hvor grænserne går for, hvad der er acceptabel 
opførsel eller ej. Dette betyder desværre, at personer med en autismespektrum-
profil er særlig udsatte i forhold til grænseoverskridelser som for eksempel sek-
suelt misbrug, vold eller mobning, og mange har brug for konkret vejledning fra 
andre på disse områder. Mange har også brug for støtte til at finde ud af, hvor-
dan de på hensigtsmæssige måder kan meddele omgivelserne, hvor deres 
grænser er, og hvilke behov de har, når grænserne er anderledes end de flestes. 



Kommunikation
De fleste med en autismespektrumprofil oplever mange konkrete udfordringer 
i kommunikationen med andre. Det kan både være i forhold til verbal og non-
verbal kommunikation, hvor det kan dreje sig om at aflæse andre personers 
ansigtstræk, kropssprog eller tale. 
 De kommunikative udfordringer vokser, når mængden af input og detaljer 
vokser. Mange finder det lettere at tage del i en en-til-en-kommunikation end 
i en gruppekommunikation, fordi mængden af social information og kommuni-
kative tegn er knap så overvældende. I en-til-en-kontakten kan der også være 
bedre vilkår for kommunikation med opmærksomhed på detaljer og plads til 
refleksion og spørgsmål, hvis noget er uklart. 
 Er man som person med en autismespektrumprofil i tvivl om, hvad en 
anden person udtrykker, kan det være vanskeligt at vælge en reaktion i situa-
tionen. Det, som ofte opfattes som en manglende empatisk reaktion, kan sag-
tens være resultatet af, at personen med autismespektrumprofilen er i vildrede 
og reagerer passivt eller ikke når at reagere i situationen. Mange beskriver, 
hvordan de igen og igen oplever, at der sker misforståelser. Det kan være, at 
andre synes, at de kommer til at virke enten for hårde og ufølsomme eller for 
grænseløse eller passive i deres kommunikation. 
 Telefonsamtaler beskrives ofte som særlig krævende, da man via lytning 
skal afkode flowet i en samtale og måske ikke får nok kommunikativ informa-
tion via lytningen til at kunne foretage denne afkodning.
 Mange, der kender personer med en autismespektrumprofil, understreger 
betydningen af den ærlighed og autenticitet, der ofte kendetegner denne 
gruppe. Utraditionelle relationer på tværs af alder, sociale grupper eller etnicitet 
kan ses hos mange mennesker med en autismespektrumprofil. En dybde og 
trofasthed i de nære relationer, som personer med autismespektrumprofilen 
indgår i, er kendetegnende. Relationerne bygger måske på fælles interesser 
eller værdier og er måske forbundet med en dyb tilknytning til en bestemt 
gruppe, om den så er i det autonome miljø eller i det lokale menighedsråd. 

Sanser, motorik og sprog
Personer med en autismespektrumprofil oplever ofte, at sanserne også fungerer 
anderledes enten i form af, at de sanser mere, eller at de sanser mindre end an-
dre. Dette hænger igen sammen med, at autismespektrumprofilen bunder i an-
derledes neurobiologiske processer i hjernen og dennes forbindelser til kroppen. 



 Det kan være en styrke at have skærpede sanser, hvis man for eksempel er 
madanmelder, barista eller lydtekniker, men mange oplever den anderledes 
sanseintegration som et stort problem i hverdagen. 
 Nogle personer med en autismespektrumprofil oplever for eksempel, at lys 
kan være for kraftigt eller flimrende, at en lugt er kvalmende, eller at en lyd kan 
være så dominerende, at det bliver umuligt at forholde sig til andet, indtil san-
seindtrykket er væk. Ofte kan sådanne sanseoplevelser forårsage „nedsmelt-
ninger“ med efterfølgende eksplosive reaktioner, der kan komme som ud af den 
blå luft og være til stor frustration både for personerne selv og deres omgivelser. 
 De sansemæssige udfordringer får ikke altid særlig stor opmærksomhed, 
på trods af at mange med en autismespektrumprofil beskriver sanseudfordrin-
gerne som et af de største problemer ved at have profilen.
 Den motoriske udvikling og udviklingen af sprog foregår også anderledes 
hos en del personer med en autismespektrumprofil, igen grundet den anderle-
des neurobiologiske udvikling. Nogle har særlige evner i forhold til sproget, som 
for eksempel sprogøre eller evnen til at kopiere intonationer eller et sprogs klang. 
Andre igen har en forsinket sprogudvikling eller en anderledes sprogbrug. Nogle 
har særlige motoriske evner, som for eksempel at bevæge sig særlig godt i vand 
eller på hesteryg. Andre har svært ved at fornemme dybde eller deres krops fylde 
og bevægelser i rummet. Mange beskriver, at motorikken ofte udfordres i sociale 
sammenhænge, fordi de må bruge så megen koncentration på at følge med i, 
hvad der foregår socialt, så opmærksomheden på bevægelse og koordinering 
træder i baggrunden. Idrætstimer kan derfor være en stor udfordring for mange 
børn med en autismespektrumprofil, og børnene kan have brug for ekstra støtte 
ved for eksempel gruppesport som håndbold og fodbold, som kræver fokus både 
på koordination og på, hvordan man agerer som en del af et hold. 



Når adhd følger med
Cirka halvdelen af de personer, der har en autismespektrumprofil, har også en 
opmærksomhedsforstyrrelse som adhd eller add. At leve med denne kombina-
tion er ofte særdeles vanskeligt, da opmærksomhedsforstyrrelsen kan hindre 
personen i at holde fast i den struktur, som autismedelen har behov for og 
samtidig trives med. 
 Forstyrrelser af opmærksomheden kan for eksempel skyldes lydindtryk, 
som måske er forstærkede af en oversensitiv hørelse. Det kan være den 
svage susen fra radiatoren, som de fleste neurotypiske personer ikke regi-
strerer, eller det kan handle om synsindtryk som af billedet, der hænger en 
anelse skævt på væggen og forstyrrer behovet for symmetri. Det „kupper“ 
opmærksomheden og gør det til en kamp at blive på sporet tankemæssigt. 
Hvis man i forvejen har brug for mere tid end de fleste til at forholde sig til, 
hvad der sker i hverdagen, øges presset på grund af sådanne opmærksom-
hedsforstyrrelser. 
 Det kan være meget svært at afgøre, hvornår en person har en egentlig 
opmærksomhedsforstyrrelse oven i sin autismespektrumprofil, da forstyrrelser 
af opmærksomheden i forvejen kan eksistere på grund af sanseudfordringer 
eller kampen for at følge med socialt. Disse ting kan måske få en person til at 
virke fraværende i kommunikationen med andre. Mange med en autismespek-
trumprofil foretrækker visuel kommunikation og information, fordi det er lettere 
at huske. Hvis adhd også er til stede, er den visuelle form ofte en nødvendighed, 
fordi den kan støtte personen som en slags ydre hjælpehukommelse. 

At være pige med en autismespektrumprofil
Forskning på autismeområdet har indtil nu næsten kun taget udgangspunkt i 
drenge og mænd, og der er meget lidt viden tilgængelig om autisme og køns-
forskelle. Det billede, der tegner sig, peger på, at der er en del forskelle på den 
måde autismespektrumprofiler kommer til udtryk på hos de to køn. Et tema 
hos mange piger og kvinder er en stor opmærksomhed på de sociale udfor-
dringer kombineret med et fokus på at skjule de usikkerheder, de går med, og 
det fylder formentlig mere end hos de fleste drenge og mænd.
 I den pædagogiske verden og i behandlingsverdenen ses det tydeligt, at 
piger med en autismespektrumprofil udgør en mindre gruppe end drengene. 
For nogle piger i specialskolerne er det et stort problem, at de af og til er den 
eneste pige i klassen med en autismespektrumprofil, og at der i det hele taget 



måske er få piger på skolen. Det gør muligheden for at møde andre piger, som 
de kan skabe relationer til, mindre. 
 Pigerne kan også opleve, at de i specialskoleregi nogle gange mødes på en 
uhensigtsmæssig måde, fordi de tilbydes de samme vilkår eller den samme 
pædagogik som drengene. Det kan for eksempel være i arbejdet med at ud-
vikle sociale relationer, hvor pigerne ikke bliver imødekommet i deres eventu-
elle større behov end drengene for tid og hjælp til bearbejdning af sociale 
oplevelser og udvikling af øget social forståelse. 

Profiler og diagnoser
Stort set alle, der har en autismespektrumprofil, kender til det forstyrrende ved 
at have profilen. Den anderledes måde at tænke på og være på kan bringe 
forstyrrelser ind i mødet med andre mennesker. Mange personer med en autis-
mespektrumprofil vil dog hellere beskrive samfundet som det forstyrrende 
element frem for sig selv. De oplever ikke, at de i sig selv er „forstyrrede“. De 
oplever først en „forstyrrelse”, når de i mødet med neurotypiske personer for 
eksempel bliver afkrævet et hurtigt valg eller føler sig tvunget til at opholde sig 
i larmende og overvældende gruppesammenhænge over lang tid. 
 De vanskeligheder eller træk, som vi har beskrevet i dette kapitel, og som 
for en person med en autismespektrumprofil kan føre til følgesymptomer og 
eventuelt en diagnose, handler om elementer i vores personlighed, som alle 
kender til, men som de fleste har fundet ud af at håndtere. Hos personer med 
en autismespektrumprofil kan disse træk give så store udfordringer i hverda-
gen, at man kan tale om dem som symptomer og forbundet med en eller anden 
grad af lidelse. Et eksempel kan være, når et træk som detaljeorienterethed 
bliver så markant og hæmmende for en person, at det kan beskrives som et 
symptom på en autismespektrumprofil. Paradokset ved et sådant træk er, at 
detaljeorienteretheden kan være en af personens store evner og styrker, sam-
tidig med at den kan være hæmmende og et decideret problem i hverdagen. 
Det er, når dette sker, at diagnosebegrebet kommer ind i billedet. Mange lever 
dog et liv med trækkene i forskellige grader, uden at en diagnose er nødvendig.
 Autismediagnosernes eksistens rejser mange etiske spørgsmål om, hvad vi 
definerer som normalt, og hvordan vi forstår svagheder og styrker. Arbejdet 
med at beskrive diagnoser er en kontinuerlig og kompleks proces, og det er 
vigtigt at gøre sig klart, at dette arbejde handler om at udvikle diagnoserne som 
„redskaber“ til at beskrive og anerkende personers særlige profiler og proble-



mer, så de i et samfund kan bruges til at tydeliggøre de behov, der er knyttet til 
den enkelte profil. At diagnoserne beskriver vanskeligheder medfører desværre 
ofte, at ressourcerne og kompetencerne ikke bliver tilstrækkelig beskrevet. 

Voksenlivet
En stigende gruppe af både mænd og kvinder henvender sig i disse år til spe-
ciallæger i psykiatri, fordi de overvejer, om de har en autismespektrumprofil, 
oftest Aspergers syndrom. 
 Mange af de voksne mænd og kvinder, der henvender sig, lider ofte af føl-
gevirkningerne efter at have levet et liv uden at have fået den nødvendige og 
relevante støtte. Mange kæmper med et konstant forhøjet stressniveau forår-
saget af både et indre og et ydre pres over at skulle håndtere dagligdagen. 
Mange kæmper også med selvværdsproblemer, fordi de gennem et helt liv har 
måttet tilsidesætte egne behov og kompensere for deres vanskeligheder i be-
stræbelserne på at leve op til forventningerne fra sig selv og omverdenen. Ofte 
har personernes evner og ressourcer ikke haft mulighed for at folde sig ud på 
de betingelser, som har været nødvendige for vækst og udvikling. 

De voksne, som i dag får en autismespektrumdiagnose, har ofte levet et liv på 
trods af deres autismespektrumprofil frem for med deres autismespektrum-
profil. Det er vores håb, at denne bog kan være medvirkende til at tydeliggøre 
både udfordringer og muligheder ved at leve med en autismespektrumprofil, 
sådan at dette kan blive en mulighed for flere i vores samfund.
 Det er endvidere vores håb, at denne bog vil bidrage til at sætte mere fokus 
på, hvordan vi kan skabe gode livsvilkår for personer med en autismespek-
trumprofil, sådan at flere vil opleve at være aktive og kompetente ressource-
personer i samfundet.



Emma er meget optaget af velgørenhed og har for nylig købt en T-shirt 
med autografer af bandet One Direction for sine egne lommepenge. 
T-shirten kostede 1.800 kroner, og pengene gik til et børnehospice i 
England.



Emma

Emma på 12 år fik en adhd-diagnose, da hun var otte år gam-
mel og en aspergerdiagnose, da hun var ti år. Frem til fjerde 
klasse gik hun på en almindelig folkeskole. Derefter gik hun 
et halvt år i et lokalt gruppetilbud, hvorefter hun kom på en 
specialskole. Begge steder var målrettet børn med autisme. 
 Specialskolen endte hun med at hade, fordi hun følte, at 
lærerne ville lave om på hende, og at der var noget forkert 
ved at have autisme og adhd. 
 Lige nu går hun ikke i skole, men om få uger skal hun 
begynde på en behandlingsskole, hvor eleverne har mange 
forskellige baggrunde. Skolens primære fokus er, at ele-
verne skal opdage og udvikle deres egne evner og kompe-
tencer og om muligt tage folkeskolens afgangseksamen. 
 Emma bor i et hus på landet sammen med sin storebror 
og mor, der også har autismediagnoser, og sin far, der er 
neurotypisk. 

Jeg interesserer mig for mange ting, men alt det, jeg interesserer mig for, 
kan jeg ikke gøre i Danmark. Man kan for eksempel ikke køre på de der seje 

jetski ude på vandet! Ej okay, det kan man nok godt, men det er jo ikke lige så 
sjovt her i Danmark, for vandet er iskoldt og næsten helt sort. Der er slet ikke 
noget blåt over det, efter min mening.
 Jeg vil hellere bo i et andet land end Danmark. I England for eksempel. Jeg 
synes, at der er så hyggeligt. Englændere er rigtig søde, og jeg elsker deres 
accent. Det er også tæt på, hvor min familie bor, og så har de nogle fede ting 
derovre. 
 Alle de seje mennesker bor også i England. Ligesom mange af de kendte 
mennesker gør. 



Jeg kunne godt tænke mig at være kendt, enten som skuespiller eller sanger. 
Jeg synger ret meget, selvom det godt kan være lidt svært, fordi min storebror 
hader det, så jeg synger mest, når jeg er i bad.
 Et af mine favoritbands er One Direction. Jeg kan også godt lide andre san-
gere, for eksempel Rihanna, Carly Rose Sonenclar, Beyoncé og Ed Shee ran. 

Hader autismespecialskole
“Åh, det kommer til at tage lang tid at fortælle, hvorfor jeg hader den skole.“ 
Jeg hader alt ved den. Der var ikke engang én eneste ting, som var godt. Jeg 
kunne ikke lide det, man lavede. Jeg kunne heller ikke lide personerne, som 
gik på skolen, eller lærerne. 
 Nej, der var én person, jeg godt kunne lide, han var rigtig sød. Han var ikke 
lærer eller pædagog. Han var meget ude i køkkenet, men han var ikke kok eller 
noget. Han var bare én, der hjalp med nogle forskellige ting, og ham kunne jeg 
godt lide, fordi han ikke behandlede én, som om man var en lille møgunge. Når 
jeg var derude sammen med ham, spillede vi tit kortspil, og så spiste vi noget 
mad. Sidste gang jeg var derude, fik vi noget skinke, kan jeg huske. 
 Jeg var mest derude, fordi jeg var sur på alle de andre, og så var det meget 
rart at være derude, hvor ingen af dem var.
 Noget af det, jeg ikke kunne lide ved lærerne, var, at de bandede meget. 
Jeg blev i så dårligt humør af det. Det fik også mig til at bande mere, og jeg 
brød mig ikke om, at det smittede af på mig. 
 Lærerne sagde også hele tiden, at alting var svært. Hvis jeg for eksempel 
sagde, at der var noget, jeg ikke orkede, så sagde de: „Ja, jeg ved godt, det er 
svært,“ men det var jo ikke, fordi det var svært. Det var, fordi jeg ikke orkede 
det. De prøvede også på at lave én om. Som om der er noget virkelig, virkelig 
galt ved at have adhd og autisme. 
 En anden ting, jeg hadede, var, at man skulle spise rugbrød, inden man 
måtte rejse sig og gøre noget andet i spisefrikvarteret. Jeg hader rugbrød så 
meget. Jeg kan slet ikke have smagen af det i min mund. Jeg får det også helt 
dårligt i maven, og jeg tror slet ikke, at jeg kan tåle det. 
 Noget andet, jeg ikke kunne lide, var, at vi skulle være udenfor i alle fri-
kvartererne, selv når det regnede. I alt skulle vi være udenfor mindst halvan-
den time hver dag, og det er ikke særlig rart, når man ikke kan lide at være 
udenfor.



I klassen var der kun én pige, jeg syntes godt om. Hun sagde ikke så meget, så 
hun sagde heller ikke rigtig noget irriterende, og det kunne jeg godt lide. Det 
dårlige ved situationen var bare, at hun var venner med en anden pige i klassen, 
som jeg ikke så godt kunne lide. De to var hele tiden sammen, og så kunne det 
godt være svært, for jeg brød mig ikke om at være sammen alle tre på én gang. 
 Ud over os tre piger gik der kun en pige til i klassen, men hende var jeg ikke 
så meget sammen med. Det var ikke, fordi hun gjorde noget, som jeg syntes 
var dumt. Det var bare, fordi hun slet ikke havde samme interesser som mig. 
Hun legede med barbiedukker og sådan noget, selvom hun var på min alder. 

Var heller ikke glad for gruppetilbuddet
Før specialskolen gik jeg i et gruppetilbud, og det var jeg heller ikke glad for. 
Det eneste gode var, når vi havde billedkunst. I de timer fik vi lov til at lave en 
masse sjove ting og kaste med maling på et lærred. Engang havde vi også 
hvide dragter på, og så malede vi på hinanden. 
 Ellers var det en ret mærkelig måde at gå i skole på. Vi var kun to i klassen 
og havde ikke noget klasseværelse. Når vi havde andre fag end billedkunst, 
sad vi altid i sfo’en, hvor vi ikke måtte røre nogen som helst ting. Én af de læ-
rere, vi havde, blev også ved med at sige, at alting var svært. Fuldstændig som 
på autismespecialskolen. 
 Der var kun én person, som jeg godt kunne lide derhenne. Jeg kan ikke 
huske, hvad han lavede, men han var ikke min lærer. Han var også ude i køk-
kenet, og der bagte han nogle rigtig lækre brød og var sød at snakke med.

Glad for folkeskolen i de første år
Jeg var glad for at gå på min første skole, indtil jeg fandt ud af, at jeg har adhd, 
så syntes jeg ikke længere, at det var så fedt. De voksne gav mig specialun-
dervisning, og de andre i klassen syntes, at det var snyd, at jeg ikke behøvede 
at få lektier for. Det var rigtig irriterende, især fordi de blev ved med at sige det 
til mig. Det er jo ikke rart, når folk siger til én, at det er snyd, det man laver. 
 Det gode ved skolen var, at jeg havde mange venner. De fleste af dem 
havde jeg også gået i børnehave med. På et tidspunkt kom de bare op i den 
alder, hvor de begyndte at bagtale én, også dem, der havde været mine venner 
i lang tid, og så gad jeg ikke være venner med dem mere. 
 I dag ser jeg slet ikke nogen af dem, som jeg var venner med på de forskel-
lige skoler. Jeg har heller ikke andre venner, men jeg kunne godt tænke mig at 



prøve at have en bedste ven. Det har jeg aldrig prøvet. Jeg har aldrig haft en 
rigtig bedste ven, som jeg faktisk kunne lide. 

Dejligt ikke at gå i skole lige nu
Jeg er utrolig træt, når jeg skal tidligt op om morgenen, og så gider jeg ikke at 
stå op. Jeg skal altid først lige nå at vågne lidt. Det kan jeg bare ikke, når jeg 
skal i skole. Jeg skal altid gøre mig klar med det samme, og det kan jeg ikke 
gøre, uden jeg bliver helt træt igen. 
 Nu, hvor jeg ikke skal af sted i skole, er det forskelligt, hvad jeg laver, når 
jeg vågner op. For det meste bliver jeg liggende i sengen i noget tid og laver et 
eller andet på min computer. Bagefter går jeg som regel ind til min mor og ser 
nogle film på hendes computer. Jeg kan også finde på at spille computerspil på 
min egen computer. Andre gange spiller jeg kort eller brætspil med min mor.
 Jeg spiser ikke rigtig så meget morgenmad, for jeg kan ikke lide noget af 
det, vi har i huset. Jeg er ikke engang sikker på, om jeg har fået morgenmad i 
dag. Engang kunne jeg spise alt, men det kan jeg ikke mere. Jeg ved ikke 
hvorfor, men jeg er begyndt ikke rigtig at kunne lide så meget mad, også det 
man spiser til frokost og aftensmad. 
 For eksempel kan jeg ikke lide forloren hare. Det har noget at gøre med det 
der kødagtige noget, som man bruger. Det føles som leverpostej. Jeg synes 
faktisk, at smagen er okay, lige når man putter det ind i munden, men lige så 
snart man har haft det derinde i fem sekunder, begynder det at blive sådan lidt 
... øh, på en måde får det en stærk smag, men ikke sådan stærk, mere sådan 
at det svier på tungen.
 Det er forskelligt, hvad mine forældre laver til aftensmad, men det er ikke 
særlig tit, jeg kan lide den mad, de laver. I forhold til alle de madretter, der findes, 
er der nok også flere retter, jeg ikke kan lide, i forhold til hvor mange jeg godt 
kan lide. Det er også derfor, jeg ikke bliver sur på mine forældre, hvis jeg ikke 
bryder mig om maden, for det er ikke deres skyld.
 Jeg kan godt lide at spise pizza eller hjemmelavet tomatsuppe. Græsk fars-
brød og mexicanske pandekager kan jeg også rigtig godt lide, men ellers er der 
ikke noget, jeg lige kan komme i tanke om. Faktisk kan jeg også godt lide at 
spise aftensmadsting til morgenmad. Jeg har det ikke sådan, at det skal være 
morgenmadsting, jeg spiser, bare fordi det er morgen. Jeg vil hellere have to-
matsuppe, mexicanske pandekager eller grøntsagstærte til morgenmad.
 Selvom jeg ikke altid spiser noget til alle måltiderne, spiser jeg altid mad 



hver dag. Nogle gange bliver jeg også nødt til at spise noget, som jeg ikke kan 
lide, bare for at få noget mad. Det kan godt være ubehageligt, for det er jo ikke 
rart at spise noget, man ikke kan holde ud. 

Autisme er forskellig fra person til person
På en måde kunne jeg bedre lide mit liv, før jeg fandt ud af, at jeg har adhd og 
autisme, og på en måde ikke. Der er både gode og dårlige ting ved at have det, 
men jeg kan ikke rigtig svare på nogen spørgsmål om, hvad der er godt ved 
det, og hvad der er dårligt ved det. Der er altid mere end én ting, og så kommer 
det til at tage for lang tid, og så kan jeg ikke sige det.
 Jeg synes også, det er svært at adskille, hvad der er adhd, og hvad der er 
asperger i mig. Egentlig kan man ikke svare på, hvad forskellen er på adhd og 
asperger, for det er jo meget forskelligt fra person til person. Altså, jeg mener, 
at det er forskelligt fra adhd’er til adhd’er og fra asperger til asperger. Det er 
heller ikke rigtig noget, jeg går og tænker så meget over. Jeg er hverken sur 
over at have de ting eller glad for det, for jeg ved ikke, hvordan mit liv ville have 
været uden. Jeg kan ikke sige, om mit liv ville have været noget crap. 
 Ej, der er faktisk noget, jeg godt kan lide ved adhd, og det er, at jeg er 
„hyper“. Man har det meget sjovere, tror jeg, og får mange flere idéer. 

Livet er aldrig kedeligt som kendt
Jeg fandt ud af, at jeg gerne ville være kendt, da jeg var fire-fem år gammel, 
og det er, fordi man kan have det meget sjovere, når man er kendt. Livet bliver 
aldrig kedeligt. Man har altid noget at lave, i stedet for at man bare sidder 
derhjemme og keder sig.
 Det er ikke, fordi jeg gerne vil have mange penge, selvom det også kunne 
være rart. Så har man råd til at købe noget, og man kan give penge til velgø-
renhed. Hvis man ikke er kendt eller rig, har man har jo ikke råd til at give så 
mange penge, at det rigtig gør en forskel.
 Jeg kan få det helt dårligt indimellem. Jeg kan ikke lide at tænke på, at der 
er nogen, som ikke har noget, når man selv har ting. Jeg får det også dårligt med 
mig selv, hvis der er noget, jeg ikke kan lide af den mad, vi laver om aftenen, og 
vi så bare smider det ud. Eller hvis jeg ikke kan spise det hele op. Så er det ne-
deren at tænke på, at der er nogen, som er utrolig sultne andre steder i verden, 
og at man bare smider maden væk, selvom den egentlig godt kan spises. 
 At jeg har det sådan, betyder bare, at jeg er et godt menneske. 



Vil først have en kæreste senere
Mange fans kunne godt tænke sig at være kæreste med en kendt. For eksem-
pel én af dem fra One Direction. Alle deres fans kan faktisk lide dem på den 
måde undtagen mig. Jeg synes bare, de virker rigtig flinke som venner. 
 På et tidspunkt vil jeg gerne have en kæreste, men jeg venter lidt. I min 
alder er der jo ikke noget spændende ved at have en kæreste. Det vil bare være 
et navn, for man laver ikke noget sammen. Man kan ikke gå på date i min alder. 
Det er forkert. Det kan man først, når man bliver 15-16 år.

Har mange fritidsinteresser
Jeg kan rigtig godt lide at være på Twitter og Facebook. Det bruger jeg meget 
tid på. Jeg kan også godt lide at tegne og spille på guitar og keyboard, og så 
synger jeg jo. Ellers kan jeg også godt lide at lave noget på min computer. 
Nogle gange redigerer jeg billeder eller skriver historier. Indimellem spiller jeg 
også computerspil, for eksempel Sims 3. 
 Andre dage spiller jeg Wii. Jeg har lige fået Just Dance, og det er rigtig 
sjovt. Jeg spiller også yatzy med mine forældre. Det spiller vi hver dag. 
 Noget andet jeg er rigtig glad for, er dyr. Jeg har en hund, en kat og et mar-
svin. 

Fem måneder senere – i sommerferien

Emma har nu gået på den nye behandlingsskole i knap fem måneder. 
Hendes forældre fortæller, at for første gang siden Emma gik ud af fol-
keskoleklassen, kommer hun nu engang imellem hjem og siger, at hun 
er glad for at gå i skole. Hun føler, at lærerne lytter til det, hun siger, og 
viser hende, hvad hun kan gøre, hvis der er noget, hun ikke kan over-
skue eller ikke ved, hvordan hun skal forholde sig til. 

Jeg kan rigtig godt lide min nye skole. Blandt andet fordi man får penge for at 
gå der. Man får ti kroner i timen, men kun hvis man følger med i timerne og 
laver det, de siger, man skal. 
 Lærerne er også søde og unge. De er i 20’erne, så vi laver nogle sjove ting, 
og jeg lærer faktisk noget. Det gjorde jeg ikke på de skoler, jeg gik på efter den 
almindelige skole. 



 Noget andet godt ved min nye skole er, at vi har et helt almindeligt skema 
og nogle helt almindelige fag. Der er ikke alle de der mærkelige fag som social 
træning, fysisk aktivitet eller „tonser”, hvor lærerne sagde, at vi skulle tonse 
rundt og bevæge os. Vi har heller ikke et fag som „klubværelset,“ hvor vi bare 
skulle lave forskellige hyggeting. 
 På mine gamle skoler var der også alt for mange pauser. Det er der også 
nogle gange på den nye faktisk. 
 Noget andet, jeg kan lide ved den nye skole, er, at hver torsdag tager vi på 
tur. Vi tager alle mulige forskellige steder hen og har blandt andet været ude på 
skolens bondegård. Vi har også været på museer, kørt i gokart, været i teateret 
og på café. Skolen har også en hest, man kan ride på, hvis man har lyst. Det 
har jeg også prøvet. 
 Den sidste ting, jeg rigtig godt kan lide ved skolen, er, at vi har et musikrum, 
hvor man kan gå ind og spille guitar eller noget andet, hvis man ikke lige orker 
den almindelig undervisning. 
 På den her skole siger lærerne heller ikke hele tiden, at alting er svært. Det 
er jeg rigtig glad for. Jeg har også fået nogle søde klassekammerater, men 
efter sommerferien skal jeg være i en ny klasse. Hvordan det kommer til at 
blive, ved jeg ikke, for jeg kender ikke dem alle sammen. På skolen laver de 
nye klasser to gange om året. Dem, jeg har gået i klasse med indtil sommerfe-
rien, kunne jeg godt lide. Næsten dem alle sammen i hvert fald. 





Mejse

Mejse er 14 år og bor sammen med sine forældre og store-
bror i et hus på landet. Da hun var 12 år gammel, blev hun 
indlagt på hospitalet med en spiseforstyrrelse. Under ind-
læggelsen gennemgik hun en udredning og fik konstateret 
Aspergers syndrom. Først var hun meget skeptisk, men i 
dag kan hun godt se, at der er noget om det.
 Hun har både gået på en folkeskole, en privatskole og en 
specialskole for børn med autisme. Specialskolen trivedes 
hun ikke på, og efter et tilbagefald til anoreksien fik hun lov 
til at skifte til en ny folkeskole, hvor hun netop har afsluttet 
første år.

Jeg kan faktisk godt huske lidt, fra da jeg gik i børnehave. Jeg kan huske, at 
jeg syntes, at det var rigtig rart. Jeg havde to gode veninder, og vi lavede alt 

muligt sammen. Vi sang blandt andet i plastikmikrofoner og legede med for-
skellige andre ting. 
 De første år i skolen var også okay, men det blev aldrig det samme som i 
børnehaven. Jeg fik ikke rigtig nogen nære venner og følte mig indimellem lidt 
udenfor. Jeg tror måske, at det havde noget med de nye piger at gøre. Jeg 
kendte ingen af dem i forvejen og havde svært ved at blive gode venner med 
dem, fordi jeg var lidt genert.
 Det var ikke sådan, at jeg slet ikke snakkede med mine klassekammerater. 
Det gjorde jeg. Jeg var bare ikke lige så meget sammen med dem, som de 
andre var sammen med hinanden. Selvom jeg syntes, at nogle af pigerne var 
søde, var det, som om de ikke rigtig gad mig. 
 I begyndelsen var det okay at være der, men så begyndte jeg at blive ret 
ked af at gå i skole og ville ikke af sted om morgenen. Nogle dage, når jeg ikke 
havde lyst, sagde jeg det til min mor. Hun sagde selvfølgelig, at jeg skulle af 
sted, og jeg kan huske, at det nogle gange gjorde, at jeg kom grædende ud ad 
døren. 
 Til sidste endte jeg med at skifte til en privatskole, og den blev jeg rigtig 
glad for. Jeg havde det godt både med pigerne og drengene i klassen. Engang 




