Hele mennesker
Det er ikke sånn at vi enten ødelegger familier eller er fantastiske
genier, vi er hele mennesker
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Mitt første møte med en ﬁktiv autist var i den begredelige TV-ﬁlmen Family Pictures.
Her er det autistiske barnet et element som ødelegger familien – kanskje den dystreste
stereotypien om autisme vi har. Bedre skildringer har kommet til, men ofte er det slik at
eksplisitt autistiske karakterer fremstår som en sjekkliste av DSM-kriterier. I et forsøk
på å gi en troverdig fremstilling passer man på at omtrent alle diagnostisk relevante
trekk er med og glemmer at man skal skape et helt menneske.
Nå er det ikke slik at alle karakterer som fremstår som autistiske, eksplisitt er ment å
være det, og om vi skal snakke om autistiske karakterer i ﬁlm og TV, må vi til en viss
grad ta med ﬂere eksempler enn kun de som er uttalt autistiske fra opphavspersonenes
side. Slike karakterer kan vi si er autistisk kodet, de fremviser autistiske trekk uten at
det er sagt i klartekst at karakteren er autistisk. To eksempler på dette er Sheldon
Cooper fra serien Big Bang Theory, og Saga Norén fra Broen. Slike karakterer fremstår
som autistiske for mange av seerne, og de vil også være med på å forme bildet av hva
autisme er, for mange av oss. Dermed ligger det et stort ansvar i det å skape slike
karakterer.
Problematiske stereotypier inkluderer at den autistiske karakteren oftest er en hvit
mann, som er genial, men sosialt utilpass. Sensoriske vanskeligheter forekommer
sjelden, og ﬁguren fremstår påtatt frekk og brå. Et godt eksempel på dette er Sheldon
Cooper. Selv om det ikke er uttalt at Sheldon er autist, vil han likevel leses som å være
det. Han er en av de mest kjente autistiske karakterene som ﬁnnes, men jeg har aldri
møtt noen autistiske mennesker som oppfører seg som han gjør. Selvsagt er det riktig at

vi kan bomme på sosiale koder, eller at vi kan fremstå som frekke fordi vi ikke ser
verdien av small talk, men de aller ﬂeste av oss går ikke inn for å være frekke.
Gode portretter ﬁnnes, og inkluderer for eksempel den blå rangeren fra Power Rangers
(2017). Han er åpenbart smart, men ikke fullstendig genial, og han er ikke frekk – og
bare det er forfriskende. Filmen har små ﬁne detaljer, som hvordan han klapper i
hendene når han blir ivrig. Kanskje den mest gledelige oﬃsielt autistiske karakteren på
ﬁlm og TV den senere tid.
Andre gode eksempler er Dr. Spencer Reid, fra Criminal Minds, og Saga Norén. Saga
fremstår karikert i enkelte perioder av serien, men vi får også noe som mangler i mange
andre fremstillinger; vi får se sårbarheten i henne. Reid fremviser mye av det samme, og
sprenger til dels de rammene som stereotypien gir.
Det ﬁnnes nyere serier, deriblant The Good Doctor og Atypical, som jeg ennå ikke har
orket å se fordi jeg må forholde meg til min egen reaksjon på disse seriene. Det har vært
nok å se trailere, og å lese andre autisters omtale.
Mitt håp er at en mer realistisk fremstilling av autistiske karakterer kan være et
hjelpemiddel til å få bukt med stereotypier, og til å øke den generelle forståelsen av
autisme. I tillegg kan TV og ﬁlm nå ut til folk som kanskje trenger en diagnose.
Diagnostiseringsraten har heldigvis økt, men enkelte grupper synes fremdeles
konsekvent å underdiagnostiseres. Karakterer som representerer hele spekteret, kan
føre til at ﬂere kjenner seg igjen. Jeg savner diversitet i fremstillingene av autistiske
folk, og jeg savner nyanserte fremstillinger. Det er ikke sånn at vi enten ødelegger
familier eller er fantastiske genier, vi er hele mennesker.
Jeg hadde rukket å bli 32 år før noen fant ut at jeg hadde Asperger syndrom. Jeg
foretrekker å si at jeg er autist eller autistisk når jeg skal omtale min egen diagnose. Man
bør si «autistiske personer» og ikke «personer med autisme» når man skal omtale oss
som gruppe. Formuleringen «… med autisme» får det til å virke som at det autistiske er
noe som er separat fra mennesket – et slags tillegg som man kanskje kan tenke seg å
erne. Det gir ikke et korrekt bilde. Når det er sagt, er det viktig å alltid respektere den
språkbruk som hvert enkelt menneske foretrekker – det er bare å spørre!
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