
Han lytter til mig, men hører ikke hvad jeg siger 

Jeg var på et tidspunkt til et netværksmøde for socioøkonomiske virksomheder. 

Mødet var specielt, fordi det skulle foregå et helt andet sted end normalt (på en 

højskole), og der var også nye personer til stede, som jeg ikke havde set før. Mødet 

startede med, at forstanderen på højskolen talte i ca. 20 minutter. Han læste til sidst 

også et digt op, han havde skrevet. Desværre hørte jeg kun 50 procent af digtet og 

60-70 procent af resten af det han sagde. Jeg var sådan set lidt irriteret over, at jeg 

kun fik fat i halvdelen af digtet og yderligere missede mange informationer, men jeg 

vidste på samme tid også godt hvorfor. 

Hvorfor skete det? Hvordan kan det være, at jeg, på trods af al den viden jeg har om 

autisme og på trods af, at jeg er rigtig god til at kompensere og virke ”normal”, ikke 

var i stand til at høre hele digtet, selvom jeg virkelig gerne ville? 

Skurken er selvfølgelig autismen. For det første skal vi huske, at mødet foregik et helt 

nyt sted, i nye omgivelser, desuden var der nye mennesker, det brugte min hjerne 

energi på at bearbejde - kombineret med at der deltog én, som jeg slet ikke havde 

regnet med skulle deltage, også det forvirrede mig. Oven i det var der lidt larm fra 

unge højskoleelever udenfor, og de lavede alle mulige mærkelige fysiske ting, som 

distraherede mig. Ikke nok med alt det, jeg  brugte også energi på at gruble over, 

hvorfor der var så få deltagere, kun en tredjedel i forhold til sidste møde. Det værste 

var måske, at jeg også var frustreret over, at der ikke var noget mad stillet til 

rådighed! Der stod på invitationen, at der var forplejning og kaffe til mødet, det viste 

sig så at være kaffe og kage! Og jeg havde ikke spist frokost! Dvs. jeg sad og grublede 

over, hvordan det hele dog skulle komme til at gå, når nu jeg ved med mig selv, hvor 

hårdt det er for mig, når maven er tom - guderne skal vide, at jeg, med min 

overvægt, ikke bør spise mig mæt i kage! 

Alle disse ting kørte altså i hovedet, og så er det måske ikke så mærkeligt, at jeg kun 

hørte 50 procent af digtet. 

I gamle dage, før jeg blev diagnosticeret, ville jeg have skammet mig over mig selv og 

være fyldt op med selvhad over, at jeg ikke magtede at koncentrere mig og lytte, 

som de andre, og ikke bagefter være i stand til at tale med om det. Nu forstår jeg 

hvorfor og skammer mig ikke mere over det. 

 



Hvordan du i dit parforhold vil kunne opleve dette problem 

Du vil i dit parforhold kunne opleve situationer, hvor din partner ser ud, som om  han 

har forstået det sagte, men i virkeligheden har han måske kun hørt og forstået 

halvdelen. 

Du ved nu, som følge af min beretning omkring digtet på højskolen, hvorfor det kan 

ske. Strukturelle ændringer, distraktioner, uventede ting osv., alt sammen noget, der 

kan skabe meget forvirring i hovedet hos en autist, og al den støj skal du lægge oven 

i, at vi har svært ved at fokusere på det væsentlige og lukke det uvæsentlige ude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gode råd til dig der lever med en Asperger 

1. Hvis du tager din partner i ikke at have hørt ordentligt efter og er irriteret over, at 

han har misset vigtige informationer, så husk på, at mennesker med autisme 

igennem livet har været igennem mange nederlag, hvor vi på grund af vores 

anderledes hjerne er gået glip af mange informationer, ikke fordi vi ikke vil høre 

dem, men fordi vi ikke altid kan, så det er ikke personligt! 

2. Det kan være svært for din AS-partner at bede om at få tingene gentaget, han vil 

måske alt for mange gange vælge at lade som om, at han har forstået det sagte. 

Det vil han måske vælge at gøre, fordi han ikke kan klare den skam, der er 

forbundet med igen at skulle bede dig om at gentage simple informationer. 

3. Pas på med ikke at fylde for meget ind i hovedet på din AS-partner på samme ti. 

En AS-hjerne er ikke god til at få mange informationer proppet ind på samme tid, 

det skal helst være én ting ad gangen. 

4. Brug feedback-teknikker for at sikre dig, at han har hørt vigtige ting. 

 


