
Bilag 4: Spørgsmål til de unge 

 1 

Spørgsmål til de unge 

 
 

1. Indledende spørgsmål 

 Hvor gammel er du og hvad er dit fornavn?  

 Hvor har du gået i skole? Har du gået på andre skoler? Hvis ja; Hvilke? 

 

2. Før skolestart 

 Hvornår hørte du første gang om autisme? Før/efter skolestart? Hvordan var 

det?  

 Var der noget, du havde behov for (særlig) hjælp til, før du startede i skole? Hvis 

ja; Hvad var det? Hvem hjalp dig med det? 

 Kan du huske, hvordan du tænkte om at skulle starte i skole (f.eks. glædede dig, 

var nervøs)? Hvad tror du, årsagen var til det? 

 Hørte du om forskellige muligheder for skolevalg? Hvis ja; hvordan tænkte du 

om det? Blev du spurgt om, hvad du helst ville? Hvordan havde du det med den 

skole, der blev valgt? 

 Kendte du andre børn, der skulle starte på den samme skole eller gik der 

allerede? Hvis ja; hvem var det? Hvordan havde du det med det? 

 

3. Efter skolestart 

 Hvad husker du om den første tid i skolen? Kunne du lide at gå i skole? Hvad 

kunne du bedst lide? Hvad kunne du ikke så godt lide? 

 Hvilke fag kunne du godt lide i skolen? Hvilke aktiviteter i fagene kunne du godt 

lide (f.eks. computer, tegne, gruppearbejde, individuelle opgaver)? Hvilke fag og 

aktiviteter kunne du ikke så godt lide? Hvordan kan det være? 

 Var skolens indretning på nogen måde tilpasset børn med autisme? F.eks. flere 

lokaler til hver klasse, mulighed for opdeling i mindre grupper? Hvis ja; 

Hvordan hjalp det dig? 

 Prøv at beskrive hvordan en rigtig god time i skolen kunne se ud for dig;  

F.eks. Hvilket fag skulle det være, hvordan skulle læreren være, hvad skulle I 

lave, hvad skulle de andre elever, du og læreren gøre? Skulle det være 

undervisning i hele klassen, i mindre grupper eller for hver enkelt elev? Hvor 

skulle du være i forhold til de andre elever (f.eks. imellem de andre, ved et bord 

for dig selv eller adskilt fra de andre)? Hvad kunne ellers have betydning for, at 

du kunne lære mest muligt og føle dig godt tilpas? 

 Oplevede du, at de valgte undervisningsmaterialer(f.eks. bøger, hjælpemidler) 

og -metoder indimellem var anderledes for dig end for de andre børn? Hvis ja; 

hvordan var de anderledes? Hvordan hjalp det dig? Hvilke 

undervisningsmaterialer og -metoder kunne ellers have været en hjælp for dig, 

tror du? 
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 Hvordan vil du beskrive dit faglige udbytte af din skolegang? I hvilke fag har du 

klaret dig godt/mindre godt? Deltog du i Folkeskolens afgangseksamen? Hvis ja; 

hvordan gik det? 

 Hvordan var frikvarterene for det meste for dig? Hvem snakkede eller legede du 

med? Kunne du lide frikvarterene? Hvordan kan det være? Hvad kunne have 

gjort dine frikvarterer (endnu) bedre? 

 Hvordan havde du det for det meste med de andre elever i klassen? Hjalp I 

hinanden i gruppearbejde? Havde du indimellem kammerater med hjem efter 

skole eller besøgte du kammerater efter skole? Hvis ja; Hvordan var det?  

Havde du en bedste ven i din klasse? Hvis ja; hvordan blev I venner?  

Kunne du lide at fortælle for de andre i timerne? Følte du at de andre elever 

hørte efter, når du fortalte? Følte du dig som en del af klassen på lige fod med de 

andre elever? Hvad tror du, årsagen var til det? Hvad kunne have hjulpet dig til 

at få det (endnu) bedre med de andre elever? 

 Oplevede du at der var nogen i klassen, der blev holdt udenfor, blev drillet eller 

mobbet af de andre elever? Hvis ja; Hvad tror du, årsagen var til det? Hvad 

gjorde lærere, forældrene, eleverne eller andre for at alle i klassen havde det 

godt? Hvordan hjalp det dig? Hvad kunne de ellers have gjort?  

 Hvordan havde du det for det meste med lærerne på skolen? Hvordan var de 

lærere, du bedst kunne lide? Hvordan underviste de dig? Talte du indimellem 

med dem om, f.eks. hvordan det gik i skolen, hvordan du havde det med de 

andre elever, hvordan det gik fagligt eller andet, der var vigtigt for dig? Hvordan 

var det en hjælp for dig, synes du? Hvordan kunne de have hjulpet dig (endnu) 

bedre, tror du?  

 Hvad vil du gerne fortælle til lærere, der skal undervise et barn, der har det 

ligesom dig? Hvad er vigtigt at huske på eller tage hensyn til? 

 

4. Evt. skoleskift 

 Hvad var årsagen/årsagerne til at du skiftede skole? 

 Hvordan var dit indtryk af den nye skole/det nye skoletilbud? Hvordan adskilte 

denne skolegang sig fra den første skole (f.eks. undervisningsmetoder, 

undervisningsmateriale, struktur, indretning)? 

 Havde du venner på den nye skole? Hvordan blev I venner? Hvad er særligt godt 

ved de venner/den ven? Følte du dig som en del af klassen på lige fod med de 

andre elever? 

 Hvordan vil du beskrive din faglige udvikling på den nye skole? I hvilke fag 

klarede du dig godt/mindre godt? Hvad mener du, årsagen kan være til det? 

Hvad kunne have hjulpet dig til at have klaret det (endnu) bedre? 
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5. Efter skolen 

 Hvordan oplever du, dine muligheder for videre uddannelse er efter denne 

skolegang? Hvad mener du, årsagerne kan være til det? 

 Startede du på anden uddannelse eller arbejde efter afslutningen på 

skolegangen? 

Hvis ja; Hvilken uddannelse/ Hvilket arbejde? Hvordan er det gået? Hvad mener 

du, årsagerne kan være til det?  

Hvis nej; Hvad mener du, årsagerne kan være til det? 

 Har du haft nogen ønsker om uddannelse, der ikke kunne realiseres? Hvordan 

kunne din skolegang efter din mening have forberedt dig bedre på livet efter 

skolen (f.eks. mere vægt på bestemte fag, mere social træning/ 

selvforståelseskurser, mere træning i praktiske færdigheder eller andet)? 

 Hvad er dine ønsker for fremtiden mht. uddannelse, arbejde, bolig, familie? 

Hvad skal der til for at disse ønsker kan realiseres? Hvordan kunne din 

skolegang have gjort dig bedre i stand til at realisere disse ønsker? 

 Har du oplevet, at din skolegang har givet mening i forhold til dine 

uddannelsesønsker? 

 Er der andet, du har lyst til at tilføje om din skolegang? 

 

 

 


