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Ingen er normale 
– alle er forskellige

Ligeværd bidrager med jævne mellemrum med inspirations- og undervisningsma-
terialer til skoler. Et eksempel på det arbejde er bogen og materialet ”Helt almin-
delig anderledes”. På en lidt kølig og overskyet dag i juni mødte Ligeværd 4.b på 
Hasle Skole i Aarhus. Eleverne har arbejdet med bogen i klassen.

- Jeg har lært noget om, hvor svært de har 

det. Og jeg har lært, at ingen er normale. 

Vi er alle forskellige, sagde Rosa på spørgs-

målet om, hvad hun havde lært af at ar-

bejde med bogen om Sofie og Alexander, 

og leverede samtidig overskriften til denne 

artikel.

Rosa er en af eleverne i 4.b, der rum-

mer børn af ni forskellige nationaliteter, og 

dermed også børn med vidt forskellige fa-

milie- og kulturelle baggrunde. Klassen har 

arbejdet meget med forskellighed og lige-

værdighed. De har deltaget i projektet i 

Aarhus Kommune ”Dig og mig – os alle 

sammen” om fællesskab på tværs af etnici-

tet. Og de har arbejdet med forskelligheder 

i religion og med tolerance.

- På mange måder faldt arbejdet med 

”Helt almindelig anderledes” rigtig godt i 

spænd med de emner vi i forvejen havde 

arbejdet med i klassen, fortæller Kirsten 

Kejser, elevernes klasselærer.

Helt almindelig anderledes

”Helt almindelig anderledes” består af en 

bog og et sæt undervisningsmaterialer. 

Materialet er rettet mod elever på folke-
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sæt. Den viste sig hurtigt at være så popu-

lær, at den pt. er i restordre. I mellemtiden 

kan alle downloade bogen og undervis-

ningsmaterialet fra Ligeværds hjemmeside.

Vi er lige meget værd

- Før var jeg bange for handicappede, for-

talte Ilayda.

Pooran fortalte det samme og tilføjede: 

- Det var jeg også. Men det er jeg ikke 

mere. Nu vil jeg ikke gå væk, men gå der-

hen og spørge om jeg skal hjælpe eller om 

vi skal lege.

- Vi fik mere at vide om det at have et 

handicap. Jeg blev meget overrasket over, 

at Alexander får en høj irriterende lyd i 

øret, når han bliver stresset, fortalte Carl 

Emil om noget af sin oplevelse med bogen.

- Bogen skulle deles ud til dem der dril-

ler, så de også kan forstå, hvorfor de ikke 

skal gøre det, mente Malik.

Joan og Carl Emil var også glade for at 

have læst om de mange ting og redskaber, 

som handicappede kan blive tilbudt, så de 

kan bevæge sig rundt.

- Og det var sjovt og spændende at 

høre om hockey på hjul, som Sofie spillede, 

sagde Mariam.

Kendte nogen

Da snakken gik på tværs af bordene i klas-

sen, viste det sig hurtigt at flere af børne-

ne kendte mennesker med handicap.

- Jeg har en kusine med Downs Syn-

drom, sagde Dilara og fortsatte, hun kig-

ger mere på, når vi andre leger. Tidligere 

ville jeg ikke lege med hende, men det vil 

jeg gerne nu, og vi har det rigtig sjovt.

- Min farmor arbejder med ældre, der 

er sent udviklede. Nogle dage kommer 

Inge og besøger farmor, så spiller vi kort. 

Det er rigtig sjovt. Jeg kan godt lide Inge, 

fortalte Joan.

- Jeg var en gang på Fyn med min far. 

Vi kom forbi et sted for handicappede, 

hvor der stod at vi bare skulle gå ind og be-

søge dem. Så det gjorde vi. Vi havde det 

rigtig sjovt, spillede og legede Gæt og gri-

masser, berettede Carl Emil om en af sine 

oplevelser.

Mange muligheder

Eleverne gav ”Helt almindelig anderledes” 

en god karakter, uden at det udmøntede 

sig et tal. Det var tydeligt at bogen og ar-

bejdet med dem havde fænget. De havde 

lært noget nyt og fået sat nye tanker i 

gang.

- Det er et rigtig godt materiale, og så 

er vi jo heller ikke forvænt med at modtage 

så godt materiale gratis. Det er flot, siger 

Kirsten Kejser om hendes arbejde med bo-

gen og eleverne i 4.b.

- Jeg ville gerne have haft bedre tid til 

at arbejde med bogen, fordi der er mange 

muligheder i den. Den kan bruges i dansk-

timerne, men den kan også bruges i andre 

fag og på tværs af fag. Jeg er stor tilhæn-

ger af at komme ud at se og opleve tinge-

ne i virkeligheden sammen med eleverne. 

Jeg ville gerne have haft dem med ud og se 

handicapidræt for eksempel, fortæller Kir-

sten Kejser.

- Det blev det ikke til i denne omgang. 

Det gør det næste gang, jeg bruger mate-

rialet. 

skolens mellemste trin, og Ligeværd tilby-

der det gratis til skolerne. Det er i sig selv 

temmelig usædvanligt.

Bogens omdrejningspunkter er Sofie 

og Alexander og fortællingen om deres 

problemer og hverdag. Sofie har muskel-

svind, Alexander har GUA – en lidelse i 

autismespektret. Bogen fortæller om deres 

udfordringer med handicap, men også om 

at de på mange måder er som alle andre 

børn. De har brug for accept. De elsker 

YouTube og computerspil, de elsker at lege 

med deres kammerater, og de har som alle 

andre børn brug for venner, et aktivt fri-

tidsliv og et godt familieliv.

Ligeværd tilbyder bogen som klasse-


