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Helene Larsen har egen blogg.  
En opplysningsblogg om Asperger syndrom, 
en blogg om å oppleve verden annerledes. 
Larsen er tvangsinnlagt på Gaustad 
(Oslo universitetssykehus), med spise for
styrrelsesproblemer og omfattende selvskading. 
På et tidspunkt spør Torill Fjæran Granum 
henne om hun kan tenke seg å skrive en bok 
om det å ha Asperger syndrom. Det vil hun, 
og tar fatt på en skriveprosess som har avsted
kommet en interessant og tankevekkende bok, 
med sterke historier. 
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Larsens intensjon med boken er å lære 
andre om hva Asperger syndrom er. Særlig 
hvordan det kan arte seg hos jenter. Hun 
velger en reisebrevform på fortellingene 
sine, og tar oss med gjennom barndom, 
ungdom og voksenliv.

Hun forteller om belastningene ved å ha 
et usynlig handicap. Det kan ta lang tid 
før riktig diagnose settes, og for noen 
forblir det uoppdaget og udiagnostisert. 
Selv opplevde hun at vanskene ikke ble 
fanget opp da hun var barn. Hun slet med 
det sosiale, men lærte å smile. Hun ble kalt 
Gliset, fordi hun smilte så bredt og så mye. 
Også når hun ikke hadde det bra.

Helene Larsen er liten og spedbygget, 
men behandleren sa ved en anledning at 
hun tok mer plass enn noen andre i hele 
Ullevål Universitetssykehus. Det ønsker 
hun ikke. Hun synes ikke det hang 
sammen. Hun synes ikke hun selv henger 
sammen. Med spiseforstyrrelser og alvorlig 
selvskading har hun et komplisert 
sykdomsbilde, og det blir ikke mindre 
komplisert av vanskene knyttet til 
autismespekterforstyrrelsen Asperger 
syndrom. Som definitivt ikke er en 
sykdom, men syndromet innebærer 
forstyrrelser og medfører problemer. 

Larsen forteller levende om hvordan 
bokstavelig forståelse hos personer med 
Asperger/autisme spektrum forstyrrelser 
kan arte seg. Eksempelvis forteller hun om 
hvordan hun som barn synes det var 
vanskelig å synge sangen om hudfargene, 
med tekst som hevder at «inni er vi like». 
Man var jo ikke like inni, innvendte 
Larsen. Hun følte seg slettes ikke lik andre. 
Og påstanden om at noen barn er brune 
og noen barn er blå, var heller ikke til å 
akseptere. Det var jo ikke sant at noen var 
blå. Hvorfor sang de denne løgnen? Var 
ikke lærerne til å stole på? I likhet med 
andre med autismespekterforstyrrelser er 
metaforer og ironi problematisk for henne. 
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Hun har utviklet alvorlige problemer, 
men forteller om en trygg oppvekst i 
familien. Mor og far sørget for at hun 
alltid hadde alt hun trengte. Det var 
sjelden gjester i huset, og det var hun glad 
for. Det ville innebåret at hjemmet hadde 
vært i stadig forandring. Tryggheten i 
samværet med foreldrene, bror og 
familiens hund ville blitt truet. Samtidig 
ønsket hun seg venner og kjæreste, og hun 
drømte om å være en annen. Hun utviklet 
fantasivennen Maiken, og en dag opplevde 
hun å være Maiken. Hun var populær, 
danset, hadde venner og kjæreste. Men den 
«egentlige» Helene opplevde ingenting av 
dette. Tvert imot ble hun et mobbeoffer.

Hun tror det var vanskelig for lærerne 
å fange opp mobbingen. De tenkte kanskje 
at det ikke var så alvorlig, siden hun smilte 
hele tiden. Men Helene hadde ikke ord 
eller ansiktsuttrykk for de andre følelsene. 
Hun smilte med munnen og øynene, 
uansett hva hun følte. 

Videre forteller hun om problemer 
hun har med å gjenkjenne ansikter, såkalt 
ansiktsblindhet. Også dette et problem 
hun deler med mange med autismespekter
forstyrrelser. Ser hun film, sliter hun med å 
holde personene fra hverandre. De som har 
skjegg, blir som en person. Personer med 

briller kan oppfattes som en og samme 
person. Hun fulgte med på serien Boretts
laget, hvor Robert Stoltenberg spilte de 
fleste rollene. Men hun så bare karakter
trekkene, detaljene til hver enkelt person, 
og overså helheten –at alle var spilt av en 
og samme person. Det skjønte hun ikke 
før foreldrene fortalte det til henne.

Når det gjelder den omfattende 
selvskadingen, lurer hun på om det kan 
ha sammenheng med at hun med sin 
Asperger væremåte tolker verden anner
ledes, opplever verden som uforutsigbar 
og kaotisk, og trenger selvskadingen for 
å holde kontroll. Nye dager med nye 
muligheter er ikke noe for Helene. Hun 
trenger å vite at klokken 08.45 er det 
frokost, og klokken 11 kommer legen, 
klokken 17.30 kommer pappa. Hun er 
i beredskapsmodus på bursdager og 
helligdager og høytider. Da kan «hva som 
helst hende», og det er skremmende for 
henne. Rutiner, rytme, forutsigbarhet og 
kontroll er en god oppskrift for gode dager. 

Boken er en god og personlig fortelling 
om et vanskelig liv, men gir oss også 
forståelse av hvordan det er å leve med 
Asperger syndrom, og de styrker og 
utfordringer det kan innebære.
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LETTLESTBØKER for unge/
voksne. Om å bo for seg 
selv, bestemme selv, få 
seg kjæreste og mye, 

mye mer. 

UNGDOM Om 
hva unge tenker, føler og er opp-
tatt av og hvordan vi får til gode 
samtaler. Pluss arbeidsbok om 
identitet, føleser og valg.

DOWNS OG HELSE Fysisk 
og psykisk helse pluss sjekk-
lister for legebesøk.

Å PRATE MED BARN  
Om hvordan vi kan prate 
med små de barna – og  
deres søsken – om  
vanskelige tanker og  
følelser.

SKOLE OG INKLUDERING Om over-
gang fra barnehage til skole, råd for god 
inklu der ing i klassen og mye mer.

ET ANNERLEDES BARN Vakker og 
sorgmunter bok om å få et spesielt barn.

ENGELSK To læreverk tilpasset barn 
med langsom progresjon. Inkl. CD, 
spill, sanghefte, teddybjørn og mer.

Du finner mer på våre hjemmesider  
www.skaugeforlag.no. Skriv 
til oss på: post@skaugeforlag.no 
eller ring 41 10 57 23.

Vite mer om lærevansker og utviklingshemming?
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