
Kortfilm: Lukas and the Aspies. 

1. Filmens hovedperson har diagnosen Aspergers syndrom.  

Læs om det her, inden du ser filmen: 

 Børn med Aspergers syndrom har svært ved leg og samvær. Børnene kan umiddelbart have ret 

god kontakt til voksne, men de har svært ved at finde ud af de uskrevne regler, der ofte er, når 

børn leger sammen. Børnene er typisk lidt kejtede og er ofte i udkanten af fællesskabet. Børn med 

Aspergers kan let blive ofre for drilleri og mobning. De har også tit noget indtagende og fascineren-

de ved sig, hvis man forstår dem og møder dem på deres betingelser.  

 Børn med Aspergers syndrom tager ord bogstaveligt. De forstår det, der siges, konkret og ikke 

altid meningen bag ordene. Børnene kan være opslugt af deres egne interesser, f.eks. dinosaurer, 

Star Wars eller togkøreplaner. De har et skarpt blik og en overraskende god hukommelse for syste-

mer og detaljer. De er ikke særlig optagede af, om de kan dele interessen med andre. (uddrag fra 

Netdoktor.dk) 

2. Bemærk imens du ser filmen, i hvilke situationer, du får øje på Lukas’ udfordringer. 

 Skriv, hvad der sker og tidspunktet i filmen. 

3. Se kortfilmen (KLIK HER) 

https://filmcentralen.dk/alle/film/lukas-aspies


4) Hvad er Lukas’ styrker? Hvad er han god til? 

5) Hvordan er Lukas’ forhold til lillebroren Kasper? Hvordan er de forskellige? 

6) Hvornår i filmen er Lukas diagnose en ”modstander”. Kan det også være en ”hjælper”? 

7) Læs teksten fra titelsangen her under. Beskriv hvordan teksten passer til Lukas og hans liv? 

Brug eksempler fra teksten til at forklare dine argumenter. 

 

 

Jeg tror ikke helt du forstår  

Hvordan og hvorledes og hvorfor  

Jeg går som jeg gør  

Gør det jeg gør  

Skriger og skråler  

Så jeg synger for dit øre  

Vi er the aspies  

Fløjet ind fra en fjern planet  

Vi er the aspies  

Vi spiller vores eget spil  

Kører vores eget ræs  

Og kører alt for vildt  

Og du kan ikke følge med om du så ville  

Vi er i bevægelse og du står stille  

Fløjet ind fra en fjern planet  

Vi er the aspies  

Vi spiller den fede musik  

Som vi kan li’ bare fordi  

Vi er the aspies yeah yeah yeah yeah yeah a-a-a-aspies  

Fløjet ind fra en fjern planet  

Vi er aspies, som du aldrig før har set  

 

Teksten er skrevet af Magnus Knudsen (2014)  

Din besvarelse afleveres på 

Min Uddannelse. 

Som tekst eller som video. 


