Til læreren

DET DER MED AUTISME
-

Introduktion til undervisningsmaterialet ”Det der med autisme”, fire nye om unge og
autisme. Materialet er målrettet 7-10 klassetrin, samt ungdomsuddannelser.

Pædagogisk og didaktisk vejledning

Animationsfilmene og undervisningsmaterialet er tænkt som en vej til at elever med autisme kan
fortælle om deres perspektiver på deres eget liv; hvordan de har det, oplever sig selv og andre,
hvad de er interesserede i, hvad der kan opleves som svært, hvad der kan hjælpe osv. Igennem
disse fortællinger kan elever både med og uden autisme bedre finde forståelse for hinandens liv
og perspektiver.
Hensigten med filmene og undervisningsmaterialet, er at skabe dialog og deltagelse som kan føre
til anerkendelse, forståelse og accept i de fællesskaber der udgør mange timer af unges
hverdagsliv.

Autisme
Autisme, eller autismespektrum forstyrrelse, er en sammensat funktionsnedsættelse eller
udviklings-forstyrrelse, som forekommer i forskellige grader og former hos det enkelte menneske.
Mennesker med autisme er forskellige, og graderne af vanskelighederne er meget forskellige fra
person til person.
Undervisningsmaterialet anvender betegnelse at have autisme, eller unge med autisme, da der er
taget stilling til at der ikke skal være lighedstegn mellem person og diagnose; mennesker er ikke
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en diagnose, men en person med en diagnose. De unge kalder af og til sig selv ’autist’ eller siger
’autister’ i filmene. Dette er de ikke blevet forholdt, da de selv må bestemme, hvordan de omtaler
sig selv; det er deres egen identitetsfølelse det handler om.
Internationale forekomstundersøgelser viser, at ca. 1 ud af 110 har autisme, og det antages at
være det samme i Danmark. Autismespektrumsforstyrrelser har altså en udbredelse på ca. 1 % af
befolkningen. For hver 4 diagnosticerede, er 3 drenge (Bertelsen, Munk-Jørgensen og Bech (2010),
Parner (2011).

Om Det Der Med Autisme – fire animationsfilm
De korte animationsfilm om unges oplevelse af at have et ungdomsliv med autisme og en
autismediagnose, bærer tilsammen titlen ’Det der med autisme’, og de er baseret på et direkte
ungeperspektiv - hvor de unge selv anslår vigtige temaer i deres liv. De unge har selv skabt
animationsfigurerne der repræsenterer de unge der er interviewet, og det er de unge selv der har
skabt lydsiden til animationsfilmene.

Fimenes temaer
De unge med autisme anslog i alt 14 temaer i et det indledende interview. Disse temaer blev
grundlaget hvorfra interviewguiden blev udarbejdet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Det der med at noget kan være lettere og sværere når man har autisme
Det der med hvor meget man kan gå op i ting
Det der med at have autisme eller ej
Det der med før og nu
Det der med skole/uddannelse
Det der med at fungere
Det der med fester
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Det der med oplevelser på nettet
Det der med at folk ikke ved bedre
Det der med mobning
Det der med fremtiden
Det der med at få et job
Det der med kærester og kærlighed
Det der med at få en familie

Filmene er et læringsredskab i forbindelse med fx:
•
•
•
•

•

Skabelse og understøttelse af inklusion i almindelighed
Danskundervisning i forbindelse med debatoplæg, kendskab til essay og film/billedanalyse
Danskundervisning i kombination med billedkunst i forbindelse med understøttelse af elevernes
sociale entreprenørskab på skolen, i samfundet og blandt andre unge
Socialfag og elementer fra samfundsfagsmål, gennem arbejde med autisme som tema i en større
skriftlig opgave, set i et sundhedsfagligt perspektiv. Refleksioner i forhold til etik, normer,
moraludvikling, digital dannelse, samt om unges rettigheder
Større skriftlig opgave i 10. klasse eller ungdomsuddannelser

For konkrete opgaver til undervisningsbrug gå til www.autismefilm.dk
Filmene kan også ses gratis på www.autismefilm.dk og kan frit benyttes til undervisningsbrug.

Disclaimer
Filmene må ikke anvendes til kommercielle formål. Ønskes filmene benyttet til andre formål end
undervisning, kontakt da Perlefilm: info@perlefilm.com

© Undervisningsmaterialet er udviklet af psykolog, Birgit Irene Puch Jørgensen.
De fire film er produceret af ©Perlefilm 2018

