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Martin fikk sin barneautismediagnose som 10-åring. Ca. fire år senere ble han på nytt 

utredet og fikk da diagnosen Asperger syndrom. I denne boka forteller Martin om en 

vanskelig periode i livet sitt. Gjennom små historier får vi innblikk i hans møte med skole 

og annet hjelpeapparat. Han beskriver også sin ensomhet og sitt ønske om å få venner, 

og hvilke utfordringer det medfører. Dette er en sjelden bok, da svært få med Martins 

diagnose klarer å formidle situasjonen de er i. Alle de som samhandler med mennesker 

med autismediagnose eller psykiske lidelser, pårørende og mennesker med tilsvarende 

utfordringer som det Martin har, vil ha glede og nytte av å lese boka. 

Boka er delt inn i mange små kapitler etter tema. Martin har selv illustrert boka med 

egne tegninger som illustrerer innholdet/budskapet han formidler.  

Boka kan leses/brukes på flere måter. En kan lese selv, høytlesning og/eller lese 

sammen.  

 



 

På Ressurssenteret har Gro Merethe Pettersen lest boka høyt for Mikael som er 14 år 

og har autisme. Boka beskriver ulike historier som likner på hendelser som Mikael også 

opplever. Dette er et godt utgangspunkt for å samtale om ting som er vanskelig, 

samtidig som det er godt for Mikael å høre om andre som tenker og sliter med liknende 

utfordringer som han selv. Det er godt å ha noen å identifisere seg med. 

 Martin har vansker i forhold til kommunikasjon og sosialt samspill. Han fikk tidlig en 

forestilling om at han ikke var som andre da han ofte erkjente manglende mestring i 

samvær med andre barn. Dette førte til en hverdag med angst og usikkerhet. Etter 

hvert som han kom over i tenårene, forsterket ensomhetsfølelsen seg og førte til 

utfordringer med sterk grad av nedstemthet og angstproblematikk.  

Mikael synes boka er bra. Han synes det er best at en voksen leser høyt for ham. Boka 

er delt inn i små kapitler med små historier som Martin har skrevet. Disse historiene 

beskriver hvordan Martin opplever møte med skole, andre elever og lærere. Noen av 

historiene handler også om vennskap og kjærlighet. Mikael kjenner seg igjen i mye av 

det Martin forteller. 

Dette er en bok for mange, alle som samhandler med mennesker med autismediagnose 

eller psykiske lidelser i skolen. Dette er ingen fagbok, men Martins fortelling kan være 

et supplement til andre fagbøker. Boka synliggjør hvor viktig det er å være lydhør for 

foreldrenes bekymringer. Selv om det på utsiden ser ut som barnet har det bra og 

virker fornøyd på skolen, kan barnet vise at det ikke trives på skolen når det kommer 

hjem. Det er viktig å få til en felles virkelighetsforståelse av den totale situasjonen for 

å tilrettelegge for mennesker med autismespekterforstyrrelser. Da er foreldrene 

meget viktige samarbeidspartnere. 

Vi ønsker lesere lykke til og håper flere kan ha nytte av denne boka. 

Anmeldt av Gro Merethe Pettersen 

 


