Et Interview

Tid
2-4 lektioner

Der arbejdes i grupper af 2, hvor hver
gruppe vælger en af filmene, og med
udgangspunkt i det tematiske indhold
og spørgsmålene relateret til disse,
interviewer hinanden.

Målgruppe
7-10 klasse

Efterfølgende 2 lektioners forløb :
Mundtlige oplæg, hvor interviewene
fremlægges for klassen, eller en
skriftlig opsummering af interviews,
hvor eleven skriver en artikel baseret
på sit interview.

Fag
Dansk/ billedkunst

Forberedelse
Alle film i serien ”Det der med
autisme” - i alt 25 min.
Hele klassen ser alle 4 film
Mere information
Læs evt. temaoversigten - kan
downloades på hjemmesiden

www.autismefilm.dk

Portrættet

Tid
4 lektioner

Eleverne arbejder i grupper, hvor hver
gruppe vælger en af filmene og arbejder
tematisk med indhold og de spørgsmål
som relaterer sig til tematikkerne.
I grupperne udvælger eleverne en af
karaktererne i filmene, og diskuterer
indbyrdes vedkommendes karakteristika.
Gruppen skriver herefter en fælles elleret
individuelt portræt af karakteren med
autisme i filmen.
Perspektiver portrættet ved at undersøge,
hvordan autisme adskiller sig fra andre
diagnoser som eks ADHD, depression,
angst eller OCD.

Målgruppe
7-10 klasse

Fag
Dansk/ Billedkunst

Forberedelse
Alle film i serien ”Det der med
autisme” - i alt 25 min.
Hele klassen ser alle 4 film
Se også:
https://socialstyrelsen.dk/handicap/
sjaeldne-handicap/beskrivelser-afdiagnoser-1 og
https://faktalink.dk/titelliste/boernog-diagnoser

www.autismefilm.dk

Selvportrættet

Tid
4 lektioner

De medvirkende i filmen har lavet
selvportrætter i collage-teknik med blandede
materialer.

Målgruppe
7-10 klasse

Lad eleverne lave deres eget selvportræt med
samme teknik.
Lad eleverne finde materialer, som har en
betydning for der person. Det kan være
materialer, som kan findes derhjemme; en arvet
perlekæde, særlige sten fundet på stranden,
gamle samlinger af diverse objekter.
Fotografer herefter collagerne og lav en
udstilling i klassen eller på skolen.
Eleverne kan også tegne deres deres selvportræt
eller portrættere en klassekammerat.

Fag
Billedkunst

Forberedelse
Alle film i serien ”Det der med
autisme” - i alt 25 min.
Hele klassen ser alle 4 film
Mere information
Denne opgave kan laves som
opfølgning på portræt-forløbet eller
som et selvstændigt forløb
Se endvidere portrætterne fra
Hverdagens Helte på hjemmesiden.

www.autismefilm.dk

Collage, tegneserie eller
storyboard
Eleverne arbejder i grupper, hvor hver gruppe vælger en af
filmene og arbejder tematisk med indhold.
I grupperne diskuteres temaerne, og hvordan disse temaer
kan præsenteres visuelt.
Eleverne kan selv vælge hvilken visuel form de foretrækker
at arbejde med; collage, tegneserie eller storyboard.
Det anbefales at arbejde i planche-størrelse, da dette
format bedre kan udstilles efterfølgende.

Tid
4-6 lektioner
Fag
Dansk/ billedkunst
Målgruppe
7-10 klasse
Forberedelse
Alle film i serien ”Det der med
autisme” - i alt 25 min.

Til arbejdet, uanset hvilken viste form, kan bruges
screenshots fra filmen, som printes ud, tegning eller collage
med andre materialer.

Hele klassen ser alle 4 film

Er temaet kærlighed, kan en collage laves af både
screenshots fra filmen og udklip fra dameblade/
ungdomsblade/ udprint fra nettet og indeholde forskellige
perspektiver på emnet.

Mere information
Se billedgalleriet på hjemmesiden

Eleverne kan arbejde på samme måde med form og
indhold digitalt, og bruge et billedbehandlingsprogram til at
lave en collage, storyboard eller tegneserie.

Eksempel på storyboard fra EMU:
https://www.emu.dk/sites/default/fi
les/Storyboard%20bogtrailer.pdf

www.autismefilm.dk

Film, animationsfilm
eller digitalt billedforløb
Et projektforløb som omhandler det at være en minoritet,
socialt udsat, anderledes eller udfordret på anden måde.
Brug de i alt 8 film om autisme, som findes på
hjemmesiden; www.autismefilm.dk . Filmene kan indgå
som inspiration og perspektivering.
Projektforløbet kan være en naturlig fortsættelse af
collage/storyboard opgaven
Fremlæggelsen være et digitalt billedforløb med billeder og
tekst eller speak, en film med speak eller en
animationsfilm, hvor collage-konceptet fra filmen kan
anvendes af eleverne og stop-motion animeres.
Det kan anbefales at tage screenshots fra filmene og bruge
disse billeder til at lave en film-skitse, et storyboard med en
ny storyline eller bare som understøttende billeder.
Screenshots fra filmene kan også anvendes til at lave en
tegneserie med, til at arbejde videre med collage-formen
eller til anden form for fremlæggelse.

Tid
Projektforløb
Fag
Billedkunst
Målgruppe
7-10 klasse
Forberedelse
Alle film i serien ”Det der med
autisme” - i alt 25 min.
Hele klassen ser alle 4 film
Mere information

https://www.emu.dk/modul/hvad-er-stopmotion-og-timelapse#
https://www.clioonline.dk/danskfaget/mellemtri
n/emner/medier/film/animationsfilm/lav-enanimationsfilm/stopmotion/
http://tmoeller.dk/wordpress/hvordan-laverman-en-stop-motion-video-i-folkeskolen-medmobilen.html

www.autismefilm.dk

Debatindlæg

Tid
6 lektioner

Eleverne ser filmene og skal
herefter vælge hvad de vil skrive et
essay om. Essayet skal fange de
unges udtalelser i filmene, hvor
eleven skriver fra de unges
perspektiv om hvordan det opleves
at have autisme og eleven skal
formidle disse med egne ord. Hvad
får vi at vide omkring de unges
oplevelser med autisme; deres
følelser, håb, drømme, interesser,
konflikter eller svære ting?

Målgruppe
7-10 klasse

Fag
Dansk/ samfundsfag/ socialfag

Forberedelse
Alle film i serien ”Det der med
autisme” - i alt 25 min.
Hele klassen ser alle 4 film
Mere information
Læs gerne tematikkerne fra de fire
film. Kombiner fx udsagn fra de
unges perspektiv med tematikker fra
de yngste børn med autisme. Her
kan eleven støtte sig til filmene i
serien Hverdagens Helte på
hjemmesiden.

www.autismefilm.dk

Essay
Eleverne vælge, hvad de vil skrive et
essay om.
Essayet skal fange de unges udtalelser
i filmene, hvor eleven skriver fra de
unges perspektiv om, hvordan det
opleves at have autisme.
Eleven skal formidle perspektiverne
med egne ord: Hvad får vi at vide
omkring de unges oplevelser med
autisme; deres følelser, håb, drømme,
interesser, konflikter eller svære ting?

Tid
4 lektioner
Fag
Dansk
Målgruppe
7-10 klasse
Forberedelse
Alle film i serien ”Det der med
autisme” - i alt 25 min.
Hele klassen ser alle 4 film
Mere information
Læs gerne tematikkerne fra de fire
film. Kombiner fx udsagn fra de
unges perspektiv med tematikker fra
de yngste børn med autisme. Her
kan eleven støtte sig til filmene i
serien Hverdagens Helte på
hjemmesiden.

www.autismefilm.dk

Filmanalyse
Ud fra et oplæg omkring analyseværkstøj i forhold til billede- og
filmanalyser, drøfter eleverne i grupper filmenes virkemidler,
budskaber og perspektivere med deres egne forhåndskundskaber til
emnet autisme.
Filmene er lavet som animationsfilm i et unge-perspektiv:
Hvordan virker de filmiske virkemidler? Er der en pointe i at filmene er
lavet som animationsfilm? Hvordan ville filmene virke hvis de var lavet
som realfilms-dokumentar? Ville filmene virke anderledes hvis de ikke
var lavet af de unge? Hvad tilføjer det til filmene at de unge er
medskabere af filmen? Hvad har det været muligt at lære af filmene?
Relater gerne til eget ungdomsliv ved at beskrive vigtige emner eller
områder.
Eleverne fremlægger deres filmanalyse i grupper. Drøft med eleverne
hvor tematikkerne er ens og forskellige – også i klassen (med
anerkendelse af forskellighed), drøft klassens arbejde med emnet og
lad eleverne kan evaluere deres egen indsats.

Tid
8 lektioner
Fag
Dansk og mediefag
Målgruppe
7-10 klasse
Forberedelse
Alle film i serien ”Det der med
autisme” - i alt 25 min.
Hele klassen ser alle 4 film
Mere information

Gyldendal Analysecirkler:
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/redskaber/a
nalysecirkler.aspx
Eleverne kan med fordel relatere til andre film
eller tekster læst i klassen, eller som eleverne har
set/læst privat omkring unges oplevelser af det
at være ung (ungdomsserier som eksempelvis
SKAM osv.)

www.autismefilm.dk

Sundhedsfagligt
perspektiv
Eleverne drøfter i grupper filmene og emnet
autisme generelt og ud fra et etisk perspektiv om
medansvar for det faglige og sociale miljø i klassen.
Emnet drøftes ud fra et sundhedsfagligt perspektiv;
omkring psykisk, fysisk og socialt miljø i klassen/på
skolen.
Diskuter hvad er et sundt psykisk, socialt miljø i
klassen? Hvordan inkluderer man bedst muligt en
person med autisme i en klasse sammenhæng?
Hvad er de største udfordringerne for klassen og for
eleven med autisme?
Lad eleverne drøfte emnerne trivsel og sundhed
med udgangspunkt i filmene. Hvad er elevernes
egne erfaringer og refleksioner?

Tid
2 lektioner
Fag
Socialfag
Målgruppe
7-10 klasse
Forberedelse
Alle film i serien ”Det der med
autisme” - i alt 25 min.
Hele klassen ser alle 4 film
Mere information
https://socialstyrelsen.dk/handicap/
sjaeldne-handicap/beskrivelser-afdiagnoser-1 og
https://faktalink.dk/titelliste/boernog-diagnoser

www.autismefilm.dk

