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FASE 3: SKOLEGANG OG DEN AKTUELLE LIVSSITUATION HOS VOKSNE MED EN 

AUTISMESPEKTRUMFORSTYRRELSE  

–  EN SPØRGESKEMABASERET UNDERSØGELSE OMFATTENDE 134 PERSONER I ALDEREN 

18-40 ÅR. 

 

Fase 3 består af en spørgeskemabaseret undersøgelse omfattende 134 personer. 
Spørgeskemaet er besvaret af forældrene til en søn eller datter, som har en 
autismespektrumforstyrrelse (ASF) og som aktuelt er mellem 18 og 40 år. 
 

FORMÅL 

Formålet med undersøgelsen er at undersøge, hvorvidt der er en sammenhæng mellem den 
aktuelle livssituation hos voksne med ASF og det skoletilbud, som de har modtaget i 
grundskolen (1.-9. klasse).  
 
Nogle af de spørgsmål vi gerne vil have belyst er bl.a. følgende:  

 Er der større sandsynlighed for, at en elev med ASF kommer videre med en almindelig 
ungdomsuddannelse, hvis han/hun har været elev i en almenklasse fremfor i et 
specialtilbud i grundskolen?  

 Hvordan går det på andre områder, som kan være af stor betydning for personen selv i 
voksenalder, f.eks. med hensyn til sociale relationer, med hensyn til at kunne klare sig 
selv og med hensyn til livskvaliteten? Er der en sammenhæng mellem personens 
aktuelle situation og det skoletypetilbud han/hun har modtaget i grundskolen? 

 
Et andet formål er at belyse, om der er forskelle i den oplevede skolegang hos de personer, 
som overvejende eller hele deres skolegang har gået i en almenklasse sammenlignet med de 
personer, som overvejende eller hele deres skolegang har gået i et specialtilbud. 

 

METODE 

 
Der er tale om en spørgeskemaundersøgelse henvendt til forældre med en voksen søn eller 
datter med ASF, der aktuelt er i alderen 18-40 år. Spørgeskemaet er udarbejdet af 
forskningsteamet på baggrund af egne kliniske erfaringer, indsamlet viden fra andre studier 
der har undersøgt, hvordan det går med voksne med ASF1 og resultaterne fra dette projekts 
fase 22.  

                                                        

1 Disse studier omtales ofte med betegnelsen ’outcome’ studier, når man ser på, hvordan den aktuelle 
livssituation kan hænge sammen med tidligere funktion i f.eks. skolealder. Vi vil i denne rapport bruge 
betegnelsen ’outcome’, når vi ser på sammenhængen mellem informationer om skoleerfaringer og den aktuelle 
livssituation hos personen. 
2 Fase 2: Interviews med unge med ASF og deres forældre - 6 unge og deres forældres retrospektive 
perspektiver på skolegang i almenklasse & specialtilbud. Se Center for Autismes hjemmeside! 
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Områderne, der spørges indtil, er følgende: 1) baggrundsoplysninger (aktuel alder, bolig, 
beskæftigelse, forsørgelsesgrundlag, familiære relationer, selvstændighed, diagnoser mv.), 2) 
aktuel livskvalitet, 3) faktuelle oplysninger om skolegang 4) faglighed i grundskolen 5) 
støtteforanstaltninger i løbet af skolegangen, 6) faktorer før skolestart og selve skolegangen 
og 7) skole-hjem kontakt (spørgeskemaet kan ses i Bilag 1).  
 
Som led i udarbejdelsen af spørgeskemaet blev der gennemført en mindre pilotundersøgelse 
med udgangspunkt i fire voksne med ASF, hvor forældrene blev bedt om at besvare skemaet 
og give deres feed-back til dets udformning. På baggrund heraf blev det endelige spørgeskema 
udarbejdet.  
 
Spørgeskemaet blev herefter omsat til elektronisk format, således at respondenterne via et 
identitetsnummer, kunne besvare skemaet over nettet. 
 

RESPONDENTER 

Respondenterne er forældre, der har et voksent barn i alderen 18-40 år på det aktuelle 
tidspunkt for besvarelsen. Øvrige kriterier har været, at deres søn/datter har fået stillet en 
ASF diagnose og at der ved besvarelsen af spørgeskemaet fremkommer oplysninger om deres 
barns skolegang, der gør os i stand til at kategorisere denne, som værende i ”almenklasse” 
eller i ”specialtilbud”. 
Respondenterne blev hvervet på to forskellige måder (Jf. Bilag 2 for en udførlig beskrivelse af 
denne proces):  
 
1. Via direkte henvendelse fra Center for Autisme (CFA) til hjemmet, hvilket afstedkom i 

alt 73 besvarelser, som opfyldte kriterierne for deltagelse.  
 

2. Via annoncering, hvilket afstedkom i alt 78 besvarelser, som opfyldte kriterierne for 
deltagelse.  
 

I alt resulterede dataindsamlingen altså i 151 besvarelser. 17 ud af de 151voksne (11%), 
havde ud over en ASF diagnose tillige en Mental Retarderingsdiagnose. I Fase 13 så vi, at 
mental retardering er en væsentlig faktor for skoleplacering, idet at stort set alle de elever, 
som havde en mental retardering var placeret i et specialtilbud. I forhold til det lille antal 
besvarelser vi fik, der vedrørte denne gruppe af personer, mener vi ikke at det giver nogen 
mening at forsøge at sammenligne skolegang (skoletype) og ’outcome’ for denne gruppe. Det 
endelige antal besvarelser, som vi efterfølgende har baseret vores analyser på, er derfor 134, 
hvor personerne alle antages at have et intellektuelt funktionsniveau inden for 
normalområdet.  
 

KATEGORISERING AF SKOLETYPE 

                                                        

3 Fase 1: Skoleplacering af børn med ASF. En undersøgelse af forskelle mellem elever der går i den almene klasse 
og elever i specialtilbud. Se Center for Autismes hjemmeside! 
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Vi ønsker at opdele personerne i vores undersøgelsessample i 2 kategorier af skoletype 
henholdsvis ”almenklasse” og ”specialtilbud” til brug for den videre analyse. I spørgeskemaet 
blev respondenterne bedt om at svare på, hvilket skoletype deres barn overvejende havde gået 
i (“Hvilken skoletype har din søn/datter overvejende gået på?”). Der var følgende 
svarmuligheder: 
 
Skolekategorier (i parentes angives antallet af personer): 
1 = Normalklasse (evt. med ekstra støtte i klassen) (n = 93) 
2 = Både i normalklasse og specialklasse (n = 11) 
3 = Specialklasse eller gruppeordning på almen skole (ikke specialiseret i autisme) (n = 5) 
4 = Specialklasse eller gruppeordning på almen skole (specialiseret i autisme) (n = 5) 
5 = Specialskole (ikke specialiseret i autisme) (n = 3) 
6 = Specialskole (specialiseret i autisme) (n = 11) 
7 = Behandlingshjem med egen skole (ikke specialiseret i autisme) (n = 0) 
8 = Behandlingshjem med egen skole (specialiseret i autisme) (n = 2) 
9 = Andet (n = 4) (her kunne respondenten uddybe, hvad dette ’andet’ er) 
 
Denne kategorisering svarer til den, som blev anvendt i Fase 1 og Fase 2 af projektet. I 
analysen opererer vi således med de to overordnede skolekategorier: 1) ”Almenklasse”, som 
omfatter skolekategori 1, hvor barnet går i en almindelig klasse med eller uden ekstra 
støttetimer. Kriteriet for at placere en elev i kategorien ”Almenklasse” er, at eleven ikke er 
”taget ud” af klassen, som led i den ekstra støtte han/hun har fået. 2) Den anden overordnede 
kategori har vi valgt at kalde ”Specialtilbud” og omfatter alle skolekategorierne fra 2-8, hvor 
eleven i en eller anden udstrækning har været taget ud af den almindlige klasse enten i dele af 
undervisningstiden eller har tilbragt al skoletid i et specialtilbud4. Skolekategori 9 (“Andet”) 
blev efterfølgende ændret til en af kategorierne 1-8 af rapportens forfattere, hvor dette var 
indlysende ud fra den medfølgende oplysning fra respondenten.  
 
 

BESKRIVELSE AF VORES UNDERSØGELSESSAMPLE 

I Tabel 1 kan vi se, hvorledes de to grupper, der er kategoriseret i henholdsvis ”Almenklasse” 

og ”Specialtilbud”, er sammensat mht. aktuel alder, køn, diagnosekategori, alder for stillet ASF 

diagnose og komorbiditet (henholdsvis psykiatrisk og somatisk). 

  

                                                        

4 Forud for projektets start forestillede vi os, at vi kunne analysere mulige forskelle i de specialtilbud der var specialiseret til børn med ASF 

og de tilbud som ikke var dette. Da antallet i de enkelte kategorier imidlertid har vist sig at blive relativt få har dette ikke kunnet lade sig 

gøre. 
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Tabel 1 Baggrundoplysninger (n = 134)  
____________________________________________________________________________________________________________ 

 Total Almenklasse Specialtilbud 
Aktuel alder* 23.74 (5.4) 24.65 (5.63)  22.83 (4.64)  
 
Køn (Mand/Kvinde) 

 
93/41 

 
64/30 

 
29/11 

 
ASF diagnose 
Asperger’s syndrome 79 (58.9%) 61 (64.9%) 18 (45%) 
Atypisk autisme 17 (12.5%) 9 (9.6%) 8 (20%) 
Infantil autisme 28 (20,9%) 16 (17%) 12 (30%) 
PDD-NOS 6 (4.4%) 4 (4.3%) 2 (5%) 
Andre** 4 (2.9%) 4 (4.3%) 0 
 
Alder for stillet ASF 
diagnose (n = 133) 

15.6 (6.6) 17.6 (5.8) † 11 (6.3) † 

 
Komorbiditet: 
psykiatrisk *** 

79 (59%) 58 (62%) 21 (53%) 

 
Komorbiditet:  
somatisk**** 

31 (23%) 19 (20%) 12 (30%) 

* Gennemsnit (standard afvigelse). 
** I kategorien ”Andre” har respondenter bl.a. svaret følgende: ”autisme spektrum forstyrrelse” eller ”mild 
autisme” 
*** Denne kategori indeholder svar på om eleverne på et eller andet tidspunkt i deres liv har fået én eller flere 
psykiatriske diagnoser ud over en ASF-diagnose  
**** Denne kategori indeholder svar på om eleverne på et eller andet tidspunkt i deres liv har fået én eller flere 
somatiske diagnoser 
† p < 0.0001 

 
Som vi kan se, så er der en signifikant forskel på de to grupper på variablen ”Alder for stillet 
ASF diagnose” ((n=133) (t (131) = 5.77, p < 0,0001 (to-sidet)). Det betyder, at de forskelle vi 
måtte finde i de to forskellige gruppers aktuelle situation, ikke alene kan søges forklaret med 
baggrund i, hvilken skoletype de har haft i grundskolen, men at vi også må forholde os til den 
forskel, der kan være et resultat af den alder, hvor de har fået stillet deres ASF diagnose. Her 
er forskellen i de to grupper hele 6,6 år og for gruppen i kategorien Almenklasse falder 
gennemsnitsalderen på 17,6 år tillige efter, at de har afsluttet grundskolen.  
 
Vi så også på, om der eventuelt kunne være en forskel på “Alder for diagnose” de to køn 
imellem. Gennemsnitsalderen for mænd var her 15.07 og for kvinder 17.05. Denne forskel var 
dog ikke signifikant ((n = 133) ((t (131) = -1.606, ns (to-sidet)). Vi finder heller ikke nogen 
signifikant forskel i de to grupper på andre af baggrundsvariablerne, som er præsenteret i 
Tabel 1.   

Vi vil nedenfor diskutere, hvilke konsekvenser det har for vores videre analysearbejde, at vi 
har med to så forskelligt sammensatte grupper i kategorierne Almenklasse og Specialtilbud 
(Jf. afsnittet: ”En diskussion af vores videre analyser af datamaterialet”). 
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EN DISKUSSION AF VORES UNDERSØGELSESSAMPLE 

Vi kan konstatere, at et flertal af respondenterne har været forældre, som har et voksent barn, 
der i grundskolen overvejende har gået i Almenklasse og som for en stor del af disse først har 
fået deres ASF diagnose efter, at de har forladt grundskolen. Blandt respondenterne, hvis børn 
overvejende har gået i et Specialtilbud har der tillige været relativt få, som har en søn/datter, 
der ud over en ASF diagnose også har en Mental Retarderings diagnose. Sammensætningen af 
vores undersøgelsessample er på denne vis meget anderledes end hvad, vi i udgangspunktet 
havde forventet, da vi udarbejdede vores spørgeskema. Som vi vil redegøre for senere, har vi i 
spørgeskemaet mange spørgsmål, som tager for givet, at personen allerede har fået en ASF 
diagnose i løbet af sin grundskoletid. Det betyder, at vi må opgive at bruge disse spørgsmål i 
vores analyser (Jf. afsnittet ”En diskussion af vores videre analyser af datamaterialet” 
nedenfor). 
 

EN DISKUSSION AF VORES VIDERE ANALYSER AF DATAMATERIALET 

Hvor vi i Fase 1 studiet havde to meget ensartede og dermed sammenlignelige grupper i 
henholdsvis ”Almenklasse” og ”Specialtilbud”, når det drejede sig om alderen for deres 
stillede ASF diagnose (henholdsvis 11,5 år og 11,4 år), så har vi altså i dette studie to grupper, 
som er væsensforskellige.  
 
Den store forskel på “Alder for stillet ASF diagnose” de to grupper imellem kan – ud over den 
skævhed, der kan forklares ved sammensætningen af vores undersøgelsessample (se 
ovenstående afsnit) – tillige skyldes, at en diagnose øger sandsynligheden for at eleven 
efterfølgende visiteres til et specialtilbud5. I så fald vil gennemsnitsalderen for “Alder for 
stillet ASF diagnose” på elever i specialtilbud automatisk blive mindre end på elever i 
almenklasse. Omvendt kan en overflytning til specialtilbud også tænkes at øge 
sandsynligheden for at eleven efterfølgende udredes, idet man i højere grad ønsker klarhed 
over baggrunden for elevens udfordringer og vanskeligheder med at klare en skolegang i den 
almene klasse. I begge tilfælde vil det resultere i den observerede forskel på gennemsnitlig 
“Alder for stillet ASF diagnose” de to skoletyper imellem. I vores spørgeskema har vi en række 
spørgsmål, som har haft som forudsætning, at forældre og eventuelt også lærere/skole har 
været bekendt med barnets ASF diagnose. Da det altså for en meget stor del af især gruppen 
af elever i kategorien Almenklasse ikke har været tilfældet (de har først fået ASF diagnosen 
efter grundskolen), har vi valgt ikke medtage disse spørgsmål i vores analyser (jf. Bilag 3). 
 

ALDER FOR DIAGNOSE 

I den videre analyse vil vi således forholde os til, at grupperne ikke er sammenlignelige i 
forhold til alderen for deres diagnose. Der kan tænkes at være en række forskelle i aktuel 
livssituation, der lige så godt kan forklares ved, at personerne har fået en sen diagnose og 
dermed først sent får mulighed for at få en eventuelt støtte og hjælp, som det at personerne 

                                                        

5 Vi må huske på, at personerne i vores undersøgelse gik i grundskolen i den periode, hvor 
specialundervisningstilbud uden for den almene klasse var meget udbredt og ofte blev tilbudt børn med særlige 
behov.  
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har haft et forskelligt skoletilbud (Almenklasse versus Specialtilbud). En elev som har haft en 
u-diagnosticeret og dermed formodentligt også u-erkendt ASF og som har gennemgået et 
skoleforløb i almen klasse, kan højst sandsynligt ikke direkte sammenlignes med en elev, som 
har fået stillet en ASF diagnose og hvor man har valgt, at denne elev skal være placeret i 
almenklassen. Man kan forestille sig, at en elev med ASF, hvor dette ikke er erkendt i 
omgivelserne, både kan have en række negative konsekvenser for eleven (hans udfordringer 
og behov for støtte imødekommes ikke6), men omvendt kan det heller ikke udelukkes, at det 
kan betyde at eleven ikke stigmatiseres og dermed undgår en række negative reaktioner på 
det at have en ASF diagnose. 
 
Vi vil derfor i de kommende analyser, hvor vi finder at der ér en signifikant forskel på en given 
variabel mellem gruppen fra Specialtilbud og gruppen fra Almenklasse, også foretage en 
analyse af ”alder for stillet ASF diagnose” for at se om denne variabel også er signifikant 
forskellige for de to skoletyper.  
 

FIRE FORSKELLIGE SKOLEFORLØB 

I vores analyse af data vedrørende skolegangen som sådant (spørgsmål der omhandler 
”venner”, ”mobning”, ”hvornår det har været sværest i løbet af skoletiden” m.fl.) dukkede der 
et mønster op, som vi fandt, var meningsfuldt at dykke længere ned i. I en analyse af de to 
spørgsmål: “Hvilken skoletype har din søn/datter overvejende gået på?” og ”Hvilken 
skoletype gik din søn/datter sidst på (0.-10. Klasse)? ” fandt vi, at vi kunne opdele vores 
sample i fire forskellige kategorier på baggrund af deres ”skoleforløb”: 1) elever som både 
overvejende og som sidste skoletype har været placeret i almenklasse (AA); 2) elever, som 
overvejende har gået i specialtilbud, men har afsluttet skolegangen i almenklasse (SA); 3) 
elever som overvejende har gået i almenklasse, men som har afsluttet grundskolen i et 
specialtilbud AS); 4) elever som overvejende har gået i specialskole og også har afsluttet 
grundskolen i et specialtilbud (SS). Man kan på den måde spørgsmålene er formuleret i 
spørgeskemaet og dermed besvaret af forældrene ikke udelukke, at der er personer, som 
igennem de 9 eller 10 år i grundskolen har skiftet frem og tilbage mellem både almenklasse og 
specialtilbud adskillige gange, men vi tror at det vil være et fåtalligt antal. Vi går ud fra, at et 
skoleskift mellem almenklasse og specialtilbud er foretaget på baggrund af grundige 
overvejelser og drøftelser mellem hjem og skole, der også oftest vil involvere PPR og andre 
visitationsinstanser, hvorfor gentagne skift frem og tilbage mellem disse tilbud ikke vil 
forekomme i særligt stort omfang. Det gennemsnitlige antal skoleskift for alle personer i vores 
sample er 2,6 og der er næsten ingen forskel på det gennemsnitlige antal skoleskift de to 
forskellige typer af skoletilbud imellem (Specialtilbud =2.72 og Almenklasse=2.57). Ud over et 
skoleskift pga. en flytning fra almenklasse til et specialtilbud eller omvendt kan der være 
mange andre grunde til skoleskift, som eksempelvis at familien flytter til en anden kommune, 
en sammenlægning af klasser på en ny skole, flytning til kommunens 10.klasses center m.v. 
 
I Tabel 2 har vi opgjort antal personer i de fire forskellige ”skoleforløb”: AA, SA, AS og SS og 

                                                        

6 Jf. Fase 2 hvor et af temaerne handler om netop tidspunkt for stillet diagnose og hvad dette kan have af 
betydning for oplevelsen af at være inkluderet. 



7 

 

sammenlignet kønsfordelingen på de fire forskellige tilbud.  
 
Tabel 2 Skoleforløb & kønsfordeling (n=134) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Skoleforløb: 
Køn: 
 

AA SA AS   SS Total: 

PIGER 18 1 12 10 41 

DRENGE 
 

34 3 30 
 

26 
 

93 

Total: 52 4 42 36 134 
AA = elever, som både overvejende og som sidste skoletype har været placeret i almenklasse; SA = elever, som overvejende har gået i 
specialtilbud, men har afsluttet skolegangen i almenklasse; AS = elever, som overvejende har gået i almenklasse, men som har afsluttet 
grundskolen i et specialtilbud; SS = elever, som overvejende har gået i specialskole og har afsluttet grundskolen i et specialtilbud 

 
Som det kan ses er kønsfordelingen nogenlunde ensartet for de fire skoleforløb. Antallet af 
personer totalt er i kategorien SA så lille (n=4), at vi har valgt ikke at medtage disse i de videre 
analyser. I de tre andre kategorier er antallet af personer af en størrelse, hvor de hver for sig 
og ved sammenligning kan analyseres meningsfuldt. Opdelingen viser sig at kunne kaste mere 
lys over vores undersøgelsessamples sammensætning og deres respektive skolegang. Der ér 
på en række centrale områder forskelle mellem de 3 grupper, som vi skal se senere. 
 
 

OPSUMMERING VEDRØRENDE VORES VIDERE ANALYSER 

I de fortsatte analyser, hvor vi vil forsøge at afdække mulige sammenhænge mellem 
personens aktuelle situation har vi altså 2 overordnede parametre, som vi vil tage 
udgangspunkt i, i vores analyser: 
  

1) Skoletype: ”Almenklasse” & ”Specialtilbud” 
Kan personens aktuelle situation mht. uddannelsesniveau, beskæftigelse, økonomiske 
forhold, bolig og sociale liv m.v. relateres til det skoletilbud, personen har haft i 
grundskolen? 
 

2) Alder for stillet diagnose 
Hvis der ses en forskel, der kan relateres til skoletype, kan denne forskel så også 
forklares ved alder for personens ASF diagnose (tidlig eller sen)? 

 
I tillæg hertil vil vi kaste lys over nogle vigtige forskelle i vores samples oplevede skolegang 
med baggrund i deres forskellige skoleforløb: 
  

3) ”Skoleforløb” 
Er der forskel mht. oplevet mobning, omfang af venskaber, følelse af at være en del af 
fællesskabet m.v.  i de tre grupper, som har haft forskellige skoleforløb (AA, AS og SS)? 
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RESULTATER 

I den videre analyse af vores indsamlede data har vi, som tidligere forklaret, måttet udelade 
en hel del spørgsmål der ikke længere gav mening at analysere. Det er primært spørgsmål, der 
som udgangspunkt går ud fra at personernes diagnose har været kendt på et tidspunkt i løbet 
af deres grundskolegang.  Derudover er der en del spørgsmål, som opererer med flere 
forskellige underkategorier, som på baggrund af det samlede antal svar (n=134) ikke giver 
mening at analysere hver for sig. Derfor har vi samlet disse i færre, men stadig adskilte 
meningsfulde kategorier, der dermed i højere grad kan kvalificere vores analyser. Vi gør i de 
enkelte spørgsmål opmærksom på, når dette er tilfældet og det er da muligt i Spørgeskemaet 
(Bilag 1), at se disse i sin fulde form. 

Vi vil i det følgende først gennemgå resultaterne vedrørende personerne i vores 
undersøgelsessamples aktuelle situation som voksne og sammenfatte og diskutere disse 
resultater. 

Herefter vil vi gennemgå resultaterne der vedrører vores samples skolegang og sammenfatte 
og diskutere disse resultater.  

Afslutningsvis vil vi konkludere på resultaterne vedrørende Fase 3. 

  



9 

 

AKTUELLE SITUATION SOM VOKSEN 

Vi vil i dette afsnit gennemgå de oplysninger, vi har fået indhentet, der vedrører vores 
samples aktuelle situation med hensyn til uddannelsesniveau, beskæftigelsessituation, 
boligforhold, økonomiske forhold, sociale relationer og livskvalitet. Det er områder, som 
typisk inddrages i vurderingen af ”outcome” hos voksne med en ASF diagnose7, som på et 
mere overordnet plan kan sige noget om, hvor selvstændigt et liv personen har.  
 

UDDANNELSESNIVEAU OG BESKÆFTIGELSE 

Vi har med spørgsmålet: ”Din søns/datters uddannelsesniveau” indhentet oplysninger om det 
uddannelsesniveau, som personen aktuelt har erhvervet sig. Spørgsmålet omhandler nogle 
mere detaljerede kategorier (se Bilag 1), men vi har valgt at samle disse i de 2 overordnede 
kategorier: ’Højst Grundskole’ og ’Over grundskole’. 
 
Vi har tillige med spørgsmålet: ” Din søns/datters aktuelle dagtilbud/beskæftigelse?” 
indhentet oplysninger om personens aktuelle beskæftigelsessituation fordelt på forskellige 
underkategorier som Fuldtidsjob, Deltidsjob, Flexjob, Under uddannelse m.v. Også her vælger 
vi, at samle disse i 3 overordnede kategorier: ’I arbejde’, ’Uden daglig beskæftigelse’ og ’Under 
uddannelse’ (se nedenfor). 
 

ANALYSE AF UDDANNELSESNIVEAU & SKOLETYPE 

 
I Tabel 3 ses på personernes aktuelle uddannelsesniveau fordelt på de to skoletyper. 

Tabel 3 Uddannelsesniveau (n = 134) 

________________________________________________________________ 
 Almenklasse Specialtilbud 

Uddannelsesniveau: 
 

  

Højst grundskole*: 49 (52%) 26 (65%) 
Over grundskole**: 45 (48%) 14 (35%) 

Total: 94 (100%) 40 (100%) 
 
*Højst grundskole omfatter alle der kun har gennemgået grundskolen (med/uden 9-10.  kl. afgangsprøve), samt elever der eksempelvis er i 
gang med eller har afsluttet eksempelvis et STU forløb eller andet ikke-kompetencegivende skoleforløb; **Over grundskole omfatter de 
personer som efter grundskolen har taget eller er i gang med en forberedende ungdomsuddannelse (eksempelvis gymnasie, HH, HF) eller en 
erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsuddannelser og kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse). 

 
Resultatet viser at uddannelsesniveauet ikke er signifikant forskelligt de to skoletyper 

                                                        

7 Steinhausen H-C, Mohr Jensen C, Lauritsen MB. (2016): A systematic review and meta-analysis of the long-term 
overall outcome of autism spectrum disorders in adolescence and adulthood. Acta Psychiatr Scand 2016: 133: 
445–452 
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imellem 3 ((Chi2(1, N=134) =1.887, ns). Vi har efterfølgende også set på, om alderen for 
diagnosen har betydning for uddannelsesniveauet.  
 

ANALYSE AF UDDANNELSESNIVEAU & ”ALDER FOR STILLET ASF DIAGNOSE” 

 

74 elever som højst har grundskole havde en gennemsnitlig alder for diagnose på 15.9 år (én 
person opgav ikke alder for diagnose). 59 elever som havde et uddannelsesniveau over 
grundskolen havde en gennemsnitlig alder for diagnose på 15.37 år. Denne lille forskel i alder 
var ikke signifikant ((n=133) (t (131) = 0.471, ns (to-sidet)).  

 

ANALYSE AF BESKÆFTIGELSE & SKOLETYPE 

 
Vi finder, at der i alt kun er 8 personer i vores undersøgelsessample, som er i ordinær 
beskæftigelse (7 på deltid og 1 på fuldtid).  Yderligere 11 er i en beskæftigelse, hvor der er tale 
om et særligt arbejdsforhold, som er indrettet efter personens funktionsbegrænsninger eller 
handicap (Flexjob eller Skånejob/Beskyttet beskæftigelse). Vi sammenlægger herefter disse 
underkategorier (fuldtids- eller deltidsarbejde, flexjob og skånejob/beskyttet beskæftigelse) i 
en hovedkategori, som vi kalder ”I arbejde” og får herefter i alt tre hovedkategorier: I arbejde, 
Uden daglig beskæftigelse samt kategorien Under uddannelse (se Tabel 5).  
 
Tabel 5 Aktuelle beskæftigelse og skoletype (n = 120) * 

________________________________________________________________ 
 

Aktuelle dagtilbud/beskæftigelse Almenklasse  Specialtilbud Total: 

I arbejde 
Uden daglig beskæftigelse 
Under uddannelse 

12 (14%) 
26 (30%) 
48 (56%) 

7 (21%) 
3 (9%) 

24 (70%) 

19 (16%) 
29 (24%) 
72 (60%) 

Total 86 34 120 (100%) 
*) N = 120 idet ”Andet” udelades i denne statistiske analyse 
 
En analyse af fordelingen viser at denne er signifikant forskellig de to grupper imellem (chi2 
(2, N = 120) = 6.18, p<0.046) og at det er kategorien ’Uden beskæftigelse’, som her gør 
forskellen (analysemetode baseret på ”adjusted standardized residuals” (se Sharpe, 2015)). 
Der er altså signifikant flere af personerne, der kommer fra skoletypen Almenklasse, som 
aktuelt er uden daglig beskæftigelse, sammenlignet med antallet i gruppen, der kommer fra 
skoletypen Specialtilbud. 
 

ANALYSE AF BESKÆFTIGELSE & ”ALDER FOR STILLET ASF DIAGNOSE” 

 
Vi ser efterfølgende på, om alderen for diagnose også kan have en betydning for personens 
aktuelle beskæftigelse (I arbejde, under uddannelse og uden beskæftigelse). I Tabel 6 
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præsenterer vi den gennemsnitlige alder for diagnose og den gennemsnitlige aktuelle alder 
for de tre kategorier. 
 
Tabel 6 Beskæftigelse, alder for stillet ASF diagnose og aktuel alder (n=119) 

________________________________________________________________ 
 
Beskæftigelse: 

Gennemsnitlige alder 
for diagnose (år) 

Gennemsnitlige 
aktuelle alder (år) 

Under uddannelse 14 22 
I arbejde 16 28 
Uden daglig beskæftigelse 19 27 

 
Som vi umiddelbart kan se af Tabel 6, så har personer, som er under uddannelse, 
gennemsnitligt fået deres ASF diagnose tidligere (14 år) end personer, som aktuelt er I 
Arbejde (16 år) og gruppen som er uden beskæftigelse har den markant højeste alder for 
stillet diagnose (19 år). En analyse af forskellen viser sig at være signifikant (Kruskal-wallis H 
test: (H (2) = 11.68, p = 0.003)). Det er her specifikt forskellen på alder for diagnose for 
kategorierne ’Under uddannelse’ og ’Uden beskæftigelse’, som er signifikant (parvise 
sammenligninger med Conover's-test for multiple sammenligninger med bonferroni 
korrektion). 
 
På baggrund af ovenstående analyse kan vi altså umiddelbart udlede, at de personer, der i 
vores undersøgelsessample har fået en senere diagnose, har en større sandsynlighed for at 
være uden beskæftigelse sammenlignet med de personer, som har fået en tidligere stillet 
diagnose.  
 
Vi kan konstatere, at den gennemsnitlige aktuelle levealder for gruppen ”Uden beskæftigelse” 
er 27 år. Derfor kunne man forestille sig, at der i gruppen er et større antal af personer, som 
aktuelt er jobsøgende efter at de har afsluttet et videre uddannelsesforløb. Da gruppen, der er 
i arbejde, har nogenlunde samme aktuelle alder (=28år), vil vi derfor sammenligne de to 
grupper. Er de sammenlignelige mht. uddannelsesbaggrund, men blot forskellige mht. om de 
har fået sig et arbejde eller ej?  
 
I Tabel 7 nedenfor sammenligner vi gruppen der er uden beskæftigelse med den gruppe som 
er i arbejde og ser på deres uddannelsesniveau, idet vi her opdeler dette i Højst grundskole’ 
og Over grundskole’.  
 
Tabel 7 Uddannelsesniveau og Aktuel beskæftigelse 
 

Aktuel 
beskæftigelse: 

Højst 
grundskole 

Over 
grundskole 

I arbejde: 9 10 
Uden beskæftigelse: 22 7 

 
Vi ser her, at de to grupper ikke er sammenlignelige mht. deres uddannelsesbaggrund. Ca. 
50% af de, der er i arbejde, har mere end et grundskoleforløb bag sig, mens det kun gælder for 
ca. 25% af de, som er uden beskæftigelse. Denne forskel undersøges med en Chi-test.  
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Forskellen viser sig, at være signifikant ((Chi2(1, N=48) =4.075, p<=0.04). 
 
Det kan ud fra denne analyse tyde på, at det for unge med ASF godt kan betale sig at få en 
yderligere uddannelse efter grundskolen, idet signifikant flere der har mere end 
grundskoleuddannelse er i arbejde, sammenlignet med de som ikke har det.  
 

SAMMENFATNING VEDRØRENDE UDDANNELSESNIVEAU OG BESKÆFTIGELSE 

Vi finder, at uddannelsesniveauet ikke er forskelligt, om man har gået i Specialtilbud eller 
Almenklasse. Vi finder til gengæld, at der ér en forskel, når det kommer til aktuel 
beskæftigelse. Her er der en større risiko for aktuelt at være uden beskæftigelse, hvis man har 
gået i Almenklasse frem for i Specialtilbud. I forlængelse heraf ser vi, at også alderen for stillet 
ASF diagnose har betydning, idet en senere stillet ASF diagnose også øger risikoen for at man 
aktuelt er uden beskæftigelse. Vi ser herefter på, om der er forskellig uddannelsesbaggrund 
hos den gruppe som er i arbejde og den gruppe som er uden beskæftigelse og finder her, at 
der ér en signifikant forskel. Gruppen der er uden beskæftigelse har et signifikant mindre 
uddannelsesniveau end gruppen, der er i arbejde.   
 

AKTUELT FORSØRGELSESGRUNDLAG 

Vi har med spørgsmålet: ”Hvilket forsørgelsesgrundlag har din søn/datter?”, indhentet 
oplysninger om personernes aktuelle forsørgelsesgrundlag inddelt på en række specifikke 
underkategorier: løn, kontanthjælp, SU, revalidering og pension.  
 
I Tabel 8 præsenterer vi forsørgelsesgrundlaget fordelt på de to forskellige skoletyper 
Almenklasse og Specialtilbud. 
 
Tabel 8 Aktuelt forsørgelsesgrundlag og skoletype (n = 128) 

________________________________________________________________ 
Forsørgelsesgrundlag: Almenklasse  Specialtilbud 
Løn 13 4 
Kontanthjælp 26 6 
Pension 13 16 
SU 33 10 
Revalidering 5 2 
Total 90 38 

 
Som vi kan se i Tabel 8, er der en forholdvis større del af personer som kommer fra 
Specialtilbud, der modtager en pension (16/38) end personer, som kommer fra Almenklasse 
(13/90). Vi sammenlægger herefter kategorierne Revalidering og SU, så der nu er fire 
kategorier (Løn, Kontanthjælp, Pension og SU/Revalidering). Personerne i de fire kategorier 
fordeler sig signifikant forskelligt de to skoletyper imellem (chi2 (3, N = 128) = 12, p<0.0076) 
og den signifikante forskel drives af kategorien ”Pension” (analysemetode baseret på 
”adjusted standardized residuals” (se Sharpe, 2015)). Der er altså signifikant flere i 
”Specialtilbud”, som modtager pension. 
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Vi har set på gruppen af personer, der er på pension og fundet, at ca. halvdelen af disse aktuelt 
er i en eller anden form for beskæftigelse eller under uddannelse.  

AKTUELLE BOLIGSITUATION 

Vi har med spørgsmålet: ”Din søns/datters aktuelle boligsituation” indhentet oplysninger om 
personernes aktuelle boligsituation. Vi har spurgt til 3 forskellige boligformer: 
Hjemmeboende, Pædagogisk botilbud og Egen bolig. Vi har tillige spurgt til eventuelle 
støtteforanstaltninger i relation til personens boligforhold, men har ikke medtaget disse i 
nedenstående analyse.  

ANALYSE AF BOLIGSITUATION & SKOLETYPE 

I Tabel 9a præsenterer vi fordelingen af de tre forskellige boligtyper på de to skoletyper. 
 
Tabel 9a Din søn/datters aktuelle boligsituation (n=134) 

________________________________________________________________ 
Boligsituation: Almenklasse  Specialtilbud      Total 
Hjemmeboende 36 (38%) 14 (35%)                  50 (37%) 
Pædagogisk botilbud 12 (13%) 15 (38%)                      27 (20%) 
Egen bolig 43 (46%) 11 (27%) 54 (40%) 
Andet 3 (3%) 0 (0%)  3 (2%) 
Total 94 (100%) 40 (100%) 134 (100%) 
 
Vi ser umiddelbart, at der er en større forskel i det relative antal af personer fra de to 
forskellige skoletyper, der bor i et pædagogisk botilbud (Specialtilbud vs. Almenklasse = 38% 
vs. 13 %). En statistisk analyse (hvor ”andet” ikke er medtaget) viser, at fordelingen er 
signifikant forskellig (chi2 (2, N = 131) = 10.75, p<0.05). Det viser sig at den signifikante 
forskel fortrinsvist drives af netop kategorien ”Pædagogisk botilbud” (analysemetode baseret 
på ”adjusted standardized residuals” (se Sharpe, 2015)). Der er altså signifikant flere i 
Specialtilbud, hvis aktuelle bolig er i et pædagogisk botilbud, når man sammenligner med 
gruppen af personer fra Almenklasse. 
 

ANALYSE AF BOLIGSITUATION & ”ALDER FOR STILLET ASF DIAGNOSE” 

 
I Tabel 9b har vi opgjort gennemsnitlig alder for stillet ASF diagnose på de forskellige typer af 
boligforhold.  
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Tabel 9b Boligsituation fordelt på alder for diagnose (gn) 

__________________________________________ 
Boligsituation: Alder for diagnose (gn)  
Hjemmeboende 14a 

Pædagogisk botilbud 14b  

Egen bolig   18a,b 

a: p=0.002; b: p=0.002 

 
Det ses tydeligt i Tabel 9b, at alder for diagnose også har indflydelse på boligsituationen, idet 
personer, som bor i pædagogisk botilbud, i gennemsnit er blevet diagnosticeret 4 år tidligere 
end de, som bor i egen bolig. En analyse af forskellen i den gennemsnitlige alder for diagnose i 
de tre typer af boligforhold (Hjemmeboende, Pædagogisk botilbud og Egen bolig) viser sig at 
være signifikant (Kruskal-wallis H test: (H (2) = 12.084, p = 0.002)). Forskellen i alder for 
diagnose mellem Hjemmeboende og Pædagogisk botilbud er ikke signifikant forskellig, mens 
forskellen for både ”Egen bolig” vs. ”Hjemmeboende” samt ”Egen bolig” vs. ”Pædagogisk 
botilbud” er signifikant forskellig (parvise sammenligninger med Conover's-test for multiple 
sammenligninger med bonferroni korrektion). 
 

BOLIGTILBUD OG GRAD AF SELVSTÆNDIGHED 

Da vi finder, at personer der har gået i et specialtilbud har en højere sandsynlighed for at 
flytte i et pædagogisk botilbud frem for i egen bolig, kunne man tænke sig, at der kunne ligge 
forskellige grunde bag dette. Det ene kunne være, at omgivelserne (= det kommunale system 
og/eller familie) tager for givet, at personen i forbindelse med at flytte hjemmefra har brug 
for et specielt tilbud, ligesom han/hun fik i sin tid i grundskolen. Omvendt kunne det også 
tænke sig at afspejle en reel forskel i personernes mulighed for at klare sig selv i dagligdagen, 
således at personer som kommer fra Specialtilbud har brug for mere støtte end personer som 
kommer fra Almenklasse. For at belyse denne problematik nærmere har vi kigget på 
sammenhængen mellem ”Boligtype” og ”Niveau af selvstændig funktion”, således som dette 
belyses gennem spørgsmålet om ”Grad af selvstændighed” (Høj, Mellem, Mindre god eller 
Dårlig). Hvis vi sætter graden Dårlig=0, Mindre god=1, Mellem=2 og Høj=3, så er den 
gennemsnitlige grad af selvstændighed i gruppen i pædagogisk botilbud =1.3 og i egen bolig 
= 1.9. Det viser, at begge grupper er karakteriseret ved en lav grad af selvstændighed. Når vi 
kigger nærmere på vores data for den gruppe som bor i egen bolig, så kan vi da også se, at 
knap halvdelen af disse har tilknyttet en støttekontaktperson, hvilket indikerer at også 
personerne i egen bolig kan have svært ved at klare sig uden en eller anden form for 
pædagogisk støtte. 

 

SAMMENFATNING VEDRØRENDE BOLIGSITUATION 

Hvis man kommer fra et Specialtilbud i grundskolen er der større sandsynlighed for, at man 
aktuelt bor i et pædagogisk botilbud frem for gruppen, der kommer fra Almenklasse.  
Samtidigt spiller alder for stillet ASF diagnose også ind på boligforholdet, idet en senere stillet 
diagnose øger sandsynligheden for at man bor i egen bolig frem for at bo hos forældrene eller 
at bo i et pædagogisk botilbud.  
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Man kunne forestille sig, at det, at man som ung får tilbudt at flytte i et pædagogisk botilbud i 
højere grad vil forekomme for den gruppe af unge, som i forvejen har fået stillet en diagnose 
og tillige har haft en grundskolegang i et specialtilbud. At man tilbydes et pædagogisk 
botilbud, viser sig ikke nødvendigvis at have noget med personens funktionsniveau at gøre. Vi 
kan i vores data se, at begge grupper (Pædagogisk botilbud og Egen bolig) har en relativ lav 
grad af selvstændighed og mange personer i gruppen Egen bolig har tillige tilknyttet en 
støttekontaktperson.  
 
 

AKTUELLE SOCIAL FORHOLD 

Vi har stillet en række spørgsmål om personens aktuelle sociale forhold, herunder ”Er din 
søn/datter i et fast forhold?”, ”Mødes din søn/datter regelmæssigt med én eller flere venner 
(fx besøger hinanden, tager i byen sammen med, rejser med el.lign.)?” og ”Går din søn/datter 
til fritidsaktiviteter (fx sport, interesseforening)?” 
 

ANALYSE AF SOCIALE FORHOLD & SKOLETYPE 

 
I Tabel 10 præsenterer vi fordelingen af svar på de spørgsmål, der vedrører personens 
aktuelle sociale forhold på baggrund af ovennævnte spørgsmål, idet vi ser på hvordan de 
fordeler sig efter skoletype.  
 
Tabel 10 Socialt liv fordelt på skoletype (n = 130-133) 

________________________________________________________________ 
          Er i et fast forhold: Mødes med venner: Aktiv i fritid: 

 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
Almenklasse 20 72  42 50 29 64 
Specialtilbud 5 34 21 17 18 22 
TOTAL: 25 106 63 67 47 86 

 
Vi kan i Tabel 10 se, at det kun er 25 ud af 131 (svarende til 19%), som er i et fast forhold og 
at stort set halvdelen ikke mødes regelmæssigt med venner (63 ud af 130) og at kun 47 ud af 
133 (svarende til 35%) deltager i fritidsaktiviteter.  
 
På ingen af disse sociale forhold fordelte personerne sig dog signifikant forskelligt de to 
skoletyper imellem (Er dit barn i et fast forhold?:chi2 (1, N = 131) =1.411, p<0.24. Mødes dit 
barn regelmæssigt med en eller flere venner? chi2: (1, N = 131) =0.995, p<0.31. Går dit barn til 
fritidsaktiviteter? chi2: (1, N = 133) =2.33, p<0.13). 
 
Vi har også stillet spørgsmålet om personen er ”selvtransporterende”. I hele vores sample er 
der 19 % som ikke er selvtransporterende. Der er her ikke nogen signifikant forskel i forhold 
til de to skoletyper.  
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SAMMENFATNING OM SOCIALE FORHOLD 

Vi finder ikke, at der er store forskelle i de sociale forhold imellem grupperne fra de to 
forskellige skoletyper. Vi kan konstatere, at der i vores undersøgelsessample som helhed er en 
meget stor del, som ikke er i et fast forhold. Derudover ser vi at omkring halvdelen ikke 
mødes regelmæssigt med venner og at langt over halvdelen ikke deltager i aktiviteter i deres 
fritid.  

 

LIVSKVALITET 

Vi har spurgt til forældrenes syn på deres søn/datters livskvalitet på en række områder: 
boligforhold, socialt liv, generel psykisk trivsel og selvstændig funktion i hverdagen. På hvert 
spørgsmål var det muligt at graduere kvaliteten som værende henholdvis: Høj, Mellem, 
Mindre god eller Dårlig.  
 

ANALYSE AF LIVSKVALITET 

 
Boligforhold: Her var vi særligt interesserede i at undersøge om kvaliteten af bolig hos 
personer som bor i egen bolig er anderledes end kvaliteten af bolig hos personer som bor i et 
pædagogisk botilbud. Vi fandt ingen forskel her (Mann-Whitney U = 665, Z = -0.68, ns (to-
sidet), N=81).  
 

Socialt liv: Vi bad her forældrene vurdere kvaliteten af deres søn/datters sociale liv, defineret 
som ”venskabsrelationer, samvær med jævnaldrende, er del af en gruppe” og så på mulig 
forskel imellem grupperne fra de to forskellige skoletyper Specialtilbud og Almenklasse. Vi 
fandt heller ikke her nogen forskel (Mann-Whitney U = 1768, Z = -0.57, ns (to-sidet)).  

Selvstændig funktion i hverdagen: Vi bad forældrene vurdere graden af deres børns 
selvstændige funktion i hverdagen og kiggede igen på mulig forskel mellem grupperne fra de 
to forskellige skoletyper. Vi fandt ingen forskel her (Mann-Whitney U = 1840, Z = -0.203, ns 
(to-sidet) (N=134)). 

Generel psykisk trivsel: Vi fandt heller ikke her nogen forskel imellem grupperne fra de to 
skoletyper (Mann-Whitney U = 1631, Z = -1.278, ns (to-sidet) N=134).  
 
Sammenfattende finder vi altså ikke nogen signifikant forskel imellem grupperne fra de to 
skoletyper, når det drejer sig om livskvaliteten på områderne socialt liv, selvstændig funktion 
i hverdagen og generel psykisk trivsel. 
 

SAMMENFATNING OG DISKUSSION AF RESULTATERNE VEDRØRENDE 

AKTUEL SITUATION SOM VOKSEN 

Formålet med undersøgelsen var at undersøge, hvorvidt der kunne være en sammenhæng 
mellem den aktuelle livssituation hos voksne med ASF og det skoletilbud, som de har 
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modtaget i grundskolen (Almenklasse versus Specialtilbud). Er der større sandsynlighed for, 
at en elev med ASF kommer videre med en ungdomsuddannelse, hvis han/hun har været elev 
i en almenklasse fremfor i et specialtilbud i grundskolen? Og er der en sammenhæng mellem 
personens aktuelle situation (eksempelvis socialt, boligmæssigt, beskæftigelse og mht. 
livskvalitet) og den skoletype han/hun har modtaget i grundskolen? 

Vi finder i vores undersøgelse, at skoletype (Almenklasse versus Specialtilbud) ikke har 
nogen betydning for personens videre uddannelsesforløb efter grundskolen. Der er lige så 
stor sandsynlighed for, at en elev der overvejende eller udelukkende har gået i specialtilbud 
har fortsat i et uddannelsesforløb efter grundskolen, som en elev, der overvejende eller 
udelukkende har gået i almenklasse. Til gengæld finder vi, at der er en større sandsynlighed 
for, at en elev fra almenklasse aktuelt er helt uden beskæftigelse (dvs. ikke er i gang med en 
uddannelse og ikke har et arbejde) end en elev fra specialtilbud. Gruppen af personer, som er 
uden beskæftigelse, viser sig dog også, at adskille sig fra de, som er i videre uddannelse eller 
har arbejde ved, at have fået ASF diagnosen på et signifikant senere tidspunkt. Det, at ASF 
diagnosen er stillet sent, kan både være et resultat af, at eleven har klaret sig uden de store 
problemer i almenklassen eller at man har overset elevens problemer. I begge tilfælde har det 
som konsekvens, at personen måske først sent har fået eller stadig mangler at få den hjælp, 
han/hun har brug for i forhold til hans/hendes grundlæggende autistiske funktionshandicap.  

Når det drejer sig om forsørgelsesgrundlaget, så finder vi en større andel af personer, der har 
fået tildelt pension fra gruppen af personer, der har gået i specialtilbud, sammenlignet med de 
personer som har gået i almenklasse. Det er vores antagelse, at elever som henvises til 
specialtilbud i løbet af grundskolen også har et større funktionshandicap end de elever som 
går i almenklasse på det tidspunkt, hvor de starter i skole. Det mener vi, at kunne begrunde i 
dels resultaterne fra Fase 1 af vores inklusionsprojekt8 og dels det forhold at elever i 
specialtilbud gennemsnitligt har fået stillet en ASF diagnose signifikant tidligere end elever i 
almenklasse. Det at få stillet en ASF diagnose vil betyde, at man har identificeret nogle 
funktionsbegrænsninger eller psykiske problemer af en vis betydning, som efterfølgende 
resulterer i en henvisning til psykiatrisk udredning. Vi må formode at elever som først 
henvises på et senere tidspunkt i deres liv i de fleste tilfælde også udviser nogle mindre tegn 
på funktions- eller psykiske problemer. Der er dog også elever, som har gået i almenklasse, 
som har fået tildelt pension på tidspunktet for vores undersøgelse. 

Skoletypen viser sig også at have en særlig betydning for personens senere boligsituation. Vi 
finder at det især er personer fra specialtilbud, som er flyttet i et bofællesskab, mens personer 
fra almenklasse flytter i egen bolig. I forlængelse af vores antagelse om, at elever, der henvises 
til specialtilbud ved skolestart eller tidligt i grundskoleforløbet er mere 
funktionshandicappede end de elever som går i almenklassen, kunne man forestille sig at de 
også på det tidspunkt, hvor de flytter hjemmefra, har brug for mere hjælp. Det synes dog ikke 
at være tilfældet.  At man tilbydes et pædagogisk botilbud, viser sig ikke nødvendigvis at have 
noget med personens funktionsniveau at gøre. Vi kan i vores data se, at det for begge grupper 
(de som bor i et pædagogisk botilbud og de som bor i egen bolig) gælder, at de aktuelt 

                                                        

8 Jf. Fase 1 i vores studie, hvor vi fandt at elever i specialtilbud havde en større grad af vanskeligehder mht. social 
interaktion end de elever som var i den almene klasse. 



18 

 

vurderes til at have en relativ lav grad af selvstændighed. Vi finder tillige, at mange personer i 
gruppen ”Egen bolig” har tilknyttet en støttekontaktperson. Det synes derfor mere 
sandsynligt, at valg af boligtype i højere grad kan forklares ved alder for diagnose. Vi fandt 
således, at en senere stillet diagnose øger sandsynligheden for, at man bor i egen bolig frem 
for at bo hos forældrene eller i et pædagogisk botilbud. Man kunne forestille sig, at det, at man 
som ung får tilbudt at flytte i et pædagogisk botilbud i højere grad vil forekomme for den 
gruppe af unge, som i forvejen har fået stillet en diagnose og tillige har haft en grundskolegang 
i et specialtilbud. At få tilbudt et bofællesskab på det tidpsunkt man skal flytte hjemmefra, er 
formodentligt mere oplagt for både personen selv, familien og de offentlige myndigheder (fx 
handicapafdelingen, som skal visitere til en sådan foranstaltning), når personen gennem en 
længere årrække i allerede har været i en speciel foranstaltning (specialtilbud).  
 

Skoletype synes ikke at have nogen betydning for vores undersøgelsesgruppes aktuelle 
sociale forhold, såsom hvorvidt man har et fast forhold, venner eller et aktivt fritidsliv. 
Skoletype synes heller ikke at have haft nogen betydning for vurderingen af deres aktuelle 
livskvalitet på områderne socialt liv, selvstændig funktion i hverdagen og generel psykisk 
trivsel.  

Alt i alt synes skoletype kun at spille en meget lille rolle for, hvordan elever med ASF senere 
klarer sig i ungdoms- og tidlige voksenalder. Når det kommer til fortsat uddannelse og 
beskæftigelse er der ingen forskel de to skoletyper imellem.  
 
Alder for stillet diagnose synes til gengæld at øge risikoen for at stå uden beskæftigelse og 
uden fortsat uddannelse efter endt grundskole. Dette kan tale for, at man i langt højere grad 
forsøger at identificere og diagnosticere elever med ASF tidligere i skoleforløbet, så man kan 
forebygge problemer, der kan opstå i overgangen fra grundskoleforløbet til 
ungdomsuddannnelserne.  
 
Vi skal i næste afsnit se på, hvordan de to elevgrupper trivedes i løbet af deres 
grundskolegang, hvilket kan være med til at belyse hvilken betydning tidspunktet for den 
stillede ASF diagnose kan have for elevens trivsel i løbet af grundskolen.  
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GRUNDSKOLETIDEN  

I analysen af besvarelserne der vedrører grundskoletiden ser vi på mulige forskelle i de to 
grupper Almenklasse og Specialtilbud, ligesom vi også vil se på mulige forskelle på de 
grupper, som vi har opdelt på ”skoleforløb” (AA, AS og SS; Jf. side 7) I dette afsnit ser vi først 
på nogle mere generelle aspekter ved de to skoletyper: ’klassestørrelse’ og i hvilken grad 
’undervisningen er blevet tilpasset elevens behov’. Derefter ser vi spørgsmålene vedrørende 
’mobning’, ’at føle sig som en del af fællesskabet’, ’hvornår personen har haft det bedst i løbet 
af skolegangen’ og ’venskabsrelationer’. 
 

SPECIALTILBUD VS. ALMENKLASSE: KLASSESTØRRELSE 

Der kan være en række årsager til at interessere sig for forskelle imellem de to skoletyper. I 
Fase 2 var klassestørrelse og antal lærere i klassen nævnt som et parameter for oplevelsen af 
at være inkluderet af de interviewede unge.  Det fremgik det af interviewene at et mindre 
antal elever i klassen eller flere lærere i samme undervisningstime var medvirkende til at øge 
den positive oplevede inklusion..  Det viser sig, at der er en afgørende forskel på antallet af 
elever mellem de to skoletyper. Forældrene blev stillet spørgsmålet: “Hvor mange elever var 
der i klassen (på den skole deres søn/datter har gået længst på)?”. Af Tabel 11 fremgår det, at 
næsten ingen fra kategorien ”Almenklasse” gik i klasser med <11 elever, mens næsten alle i 
”Specialtilbud” gik i klasser med <11 elever. Der er altså en klar deling mellem 1-10 elever i 
specialtilbud og 11 eller flere elever i almenklasse.  
 
Tabel 11 Hvor mange elever var der i klassen? * (n=133) 

________________________________________________________________ 
Antal elever: Almenklasse  Specialtilbud 
1-10 2 (2%) 31 (78%) 
11-20 26 (28%) 4 (10%) 
Over 20 65 (70%) 5 (12%) 
Total 93 (100%) 40 (100%) 

*  På den skole deres søn/datter har gået længst på. 
 
 

SPECIALTILBUD VS. ALMENKLASSE: TILPASNING AF UNDERVISNINGEN TIL 

ELEVENS FAGLIGE NIVEAU  

Vi ved også fra Fase 2 studiet, at en af de andre vigtige parametre for en positivt oplevet 
inklusion var, at eleven oplevede at undervisningen blev tilpasset elevens særlige behov 
herunder elevens faglige niveau. Forældrene blev i spørgeskemaet bl.a.  bedt om at besvare 
følgende spørgsmål vedr. den skole som deres barn havde gået længst på: “I hvor høj grad var 
undervisningen tilpasset din søn/datters faglige niveau? ”. Svarmulighederne var (med den 
nævnte rækkefølge i spørgeskemaet): ”i høj grad”, ”i tilpas grad”, ”i mindre grad”, ”slet ikke”, 
”ved ikke”. Denne variabel blev analyseret de to skoletyper imellem (”i høj grad” = 4, ”i tilpas 
grad” = 3, ”i mindre grad” = 2, ”slet ikke” = 1). Resultatet af testen viser at forældrenes 
vurdering, af i hvor høj grad undervisningen blev tilpasset deres barns faglige niveau, var 
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stærkt signifikant forskelligt de to skoletyper imellem (Mann-Whitney U = 915, Z = -4.394, p < 
0.000 (to-sidet)).  Ses på gennemsnitsscoren, er den for elever i specialtilbud 2.64, og for 
elever i almenklasse 1.80. Denne forskel på 0.84 er næsten en hel grad bedre for elever i 
specialtilbud (altså en forskel fra ”i mindre grad” til ”i tilpas grad”. 
 

SAMMENFATTENDE OM KLASSESTØRRELSE OG TILPASNING AF UNDERVISNINGEN 

Sammenfattende finder vi altså, at der på to vigtige parametre er nogle signifikante forskelle 
på de to skoletyper Almenklasse og Specialtilbud: klassestørrelse og i hvilken grad 
undervisningen tilpasses den enkelte elevs særlige behov. Begge disse parametre bliver 
udpeget som havende betydning for den oplevede inklusion i vores interviews med unge og 
deres forældre, som er præsenteret i Fase 2.  
 
Vi vil nu kigge på andre områder, som kan have betydning for graden af en oplevet inklusion 
eller omvendt en oplevet segregation. 
 

MOBNING 

Vi har stillet spørgsmålet ”Blev din søn/datter mobbet eller holdt uden for, systematisk og 
over en længere periode, gennem skoletiden”. Der var i besvarelsen mulighed for at graduere 
graden af mobning på fire niveau fra ”Slet ikke” til ”I høj grad”. På grund af en teknisk fejl ved 
opsætningen afden endelige udgave af spørgeskemaet har det ikke været muligt at operere 
med fire gradsniveau men kun tre, som det vil fremgå nedenfor. (Jf. Bilag 4 for en detaljeret 
redegørelse for denne disposition). 

ANALYSE AF MOBNING & SKOLETYPE 

Vi har stillet spørgsmålet ”Blev din søn/datter mobbet eller holdt uden for, systematisk og 
over en længere periode, gennem skoletiden” og præsenterer i Tabel 12 fordelingen af 
svarene for på de to forskellige skoletyper. 
 
Tabel 12 Mobning fordelt på skoletype 

________________________________________________________________ 
Grad af mobning: Almenklasse  Specialtilbud 
Slet ikke 24 (26%)     15 (38.5%) 
I mindre grad 31 (34%) 16 (41%) 
I høj grad 37 (40%)       8 (20.5%) 
Total 92 (100%) 39 (100%) 

 
Vi foretog en statistisk analyse af graden af mobning som funktion af skoletype. Resultatet 
viser, at graden af mobning er signifikant større for gruppen af elever, som fortrinsvist har 
været i almenklasse (Mann-Whitney U = 1400, Z = -2.106, p = 0.035 (to-sidet)).   
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ANALYSE AF MOBNING OG SKOLEFORLØB 

 
Vi udregnede dernæst den gennemsnitligegrad af mobing separat for de tre forskellige 
skoleforløb (”I høj grad”=2; ”I mindre grad”=1 og ”Slet ikke”=0). 
 
Tabel 13 Gennemsnitlige grad af mobning fordelt på de tre skoleforløb (n=127) 

________________________________________________________________ 
Skoleforløb Antal Gennemsnit 
AA 51 0.98 
AS 41 1.34* 
SS 35 0.74 
Total 127 1.05 

* p=0.028 

 
I ovenstående tabel kan vi se, at der er forskel på, i hvor høj grad eleverne i skoleforløbet AS 
har oplevet mobning sammenlignet med eleverne i skoleforløbene AA og SS. De elever som 
overvejende har gået i almenklassen og som har afsluttet skolegangen i et specialtilbud (AS) 
har oplevet et højere niveau af mobning end eleverne i de to andre forløb (AA & SS). En 
analyse af forskellen de tre grupper imellem viser sig at være signifikant (Kruskal-wallis H 
test: (H (2) = 11.126, p <= 0.0039)). Det er her specifikt forskellen mellem AS og SS som er 
signifikant (parvise sammenligninger med Conover's-test for multiple sammenligninger med 
bonferroni korrektion). Der er ikke forskel på graden af mobning mellem grupperne i AA og 
SS.  
 
Vi ser altså her, at der er en særligt sårbar gruppe i almenklassen, hvor risikoen for mobning 
er forhøjet og det er de elever, som senere i skoleforløbet viser sig at afslutte deres skolegang 
i et specialtilbud.  
 

SAMMENFATTENDE OM MOBNING 

 
Sammenfattende finder vi, at risikoen for at opleve mobning er signifikant større i den almene 
klasse sammenlignet med specialtilbuddet. I Almenklassen er det så især eleverne i AS 
gruppen, som er udsat for den højere grad af mobning sammenlignet med eleverne i SS. Når vi 
sammenligner indeks for den oplevede grad af mobning, så ligner eleverne i gruppen AA 
eleverne i gruppen SS.  
 

FØLE SIG SOM DEL AF FÆLLESSKAB  

Forældrene blev bedt om, at besvare følgende spørgsmål vedr. den skole, som deres barn 
havde gået længst på: ”I hvor høj grad følte din søn/datter sig, som en del af fællesskabet i 
skolen”. Svarmulighederne var: ”I høj grad”, ”I tilpas grad”, ”I mindre grad”, ”Slet ikke” (og 
”ved ikke”). De blev bedt om at besvare spørgsmålet særskilt for indskolingen, mellemtrinnet 
og udskolingen. 
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ANALYSE AF ”AT FØLE SIG SOM EN DEL AF FÆLLESSKAB” & SKOLETYPE 

Vi graduerede besvarelserne på spørgsmålet om ”at føle sig som en del af fællesskabet”, 
således at ”I høj grad”=4, ”I tilpas grad”=3, ”I mindre grad”=2 og ”Slet ikke”=1. Herefter 
analyserede vi, om der var forskel de to skoletyper imellem på hvert af de forskellige 
skoletrin. Resultatet er som følgende:  
 
Indskoling (Specialtilbud: mean rank = 64; almenklasse: mean rank = 66 (Mann-Whitney U = 
1713, Z = -.331, p = 0.74 (to-sidet)).   
Mellemtrin (Specialtilbud: mean rank = 73; almenklasse: mean rank = 62 (Mann-Whitney U = 
1488, Z = -1.546, p = 0.12 (to-sidet)). 
Udskoling (Specialtilbud: mean rank = 84; almenklasse: mean rank = 57 (Mann-Whitney U = 
1016, Z = -4.09, p < 0.000 (to-sidet)).   
 
Analysen ovenfor viser at der i indskolingen og mellemtrinnet, ikke er signifikant forskel de to 
skoletyper imellem. I udskolingen derimod er der en signifikant forskel, hvor elever i 
specialtilbud i højere grad føler sig som en del af fællesskabet end elever i almenklasse.  
 
Man kunne nu forestille sig, at det ikke var skoletypen som sådan, der havde betydning for i 
hvilken grad en elev føler sig som en del af fællesskabet. Det er også tænkeligt, at det, at en 
elev har fået stillet ASF diagnosen, kunne have en betydning. Det kunne være, at omgivelserne 
i højere grad er opmærksom på de særlige behov en elev har, hvis man er bekendt med 
dennes diagnose. Omvendt kunne man forestille sig at en elev med en u-diagnosticeret 
autismeforstyrrelse kunne opleve ikke at blive mødt eller forstået i tilstrækkelig grad, hvilket 
kan øge elevens oplevelse af ikke at høre til i fællesskabet. Det var et af de temaer, der 
dukkede op i Fase 2 interviewene, hvor det, at diagnosen var erkendt og forstået, kunne 
styrke den positive oplevede inklusion hos eleven.  
 
Vi undersøger derfor om den signifikante forskel i udskolingen, de to skoletyper imellem 
forsvinder, hvis vi udelukkende ser på elever som diagnosticeres allerede inden eller i starten 
af mellemtrinnet. Vi ser altså nu på alle de personer i vores undersøgelsessample, som har 
fået stillet ASF diagnosen ≤ 10 år. Resultatet er som følgende: 
 
Indskoling (Specialtilbud: mean rank = 16; almenklasse: mean rank = 20 (Mann-Whitney U = 
1722, Z = -.384, p = 0.7 (to-sidet)).   
Mellemtrin (Specialtilbud: mean rank = 17; almenklasse: mean rank = 17 (Mann-Whitney U = 
1536, Z = -1.563, p = 0.12 (to-sidet)). 
Udskoling (Specialtilbud: mean rank = 20; almenklasse: mean rank = 11 (Mann-Whitney U = 
1041, Z = -4.09, p < 0.000 (to-sidet)).   
 
På trods af at antallet af personer falder drastisk (n =33), resulterer denne analyse i samme 
resultat som tidligere analyse. Der er en statistisk markant forskel på elever i specialtilbudet 
sammenlignet med elever i almenklassen, hvor eleverne i specialtilbuddet i højere grad føler 
sig som en del af fællesskabet end eleverne i almenklassen. 
 

ANALYSE AF ”FØLE SIG SOM EN DEL AF FÆLLESSKAB” & SKOLEFORLØB  
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I Figur A præsentere vi sammenhængen mellem de forskellige skoleforløb og i hvor stor grad 
hver af grupperne, har følt sig som en del af fællesskabet. Vi har opdelt det i de 3 tidspunkter i 
skoleforløbet: Indskoling, Mellemtrin og Udskoling som vi også gjorde i analysen ovenfor. Jo 
højere score, jo mere har man følt sig som en del af fællesskabet. 
 
 
Figur A Føle sig del af fællesskabet: skoleforløb & skoletrin 

 
 
Errorbars 95% confidens intervaller. 
Slet ikke=0, i mindre grad=1     i tilpas grad=2      i høj grad=3 
AA: børn som både ”overvejende” og ”har afsluttet” deres skolegang i almenklasse 
AS: børn som ”overvejende” har gået i almenklasse, men som har afsluttet skolegangen i specialtilbud. 
SS: elever som både ”overvejende” og ”har afsluttet” deres skolegang i specialtilbud 
 
Som vi kan se af figuren, så er der 3 meget forskellige forløb for hver af grupperne.  I 
Indskolingen har eleverne i AA gruppen den højeste score af de tre grupper, men dette 
ændrer sig hen over skoletiden og den laveste score opnås i Udskolingen.   
Gruppen SS har omvendt den højeste score i Udskolingen sammenlignet med de andre to 
grupper og denne score har ikke ændret sig af betydning hen over skoleforløbet fra 
Indskoling til Mellemtrin til Udskolingen.  
Gruppen AS har både den laveste score af de tre grupper i Indskolingen og denne forværres 
yderligere hen over skoleforløbet, således at den også er den laveste score af de tre grupper i 
Udskolingen. 
 

SAMMENFATTENDE OM AT ”FØLE SIG SOM DEL AF FÆLLESSKAB” 

Sammenfattende finder vi altså, at der er større risiko for ikke at føle sig som en del af 
fællesskabet i almenklasse sammenlignet med specialtilbud. Dette er især udtalt for den 
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gruppe af elever, der i det meste af grundskolen har gået i almenklasse, og som skifter til et 
specialtilbud i slutningen af skoleforløbet (AS). Vi kan samtidigt konstatere, at følelsen af at 
være en del af fællesskabet i udskolingen, hvor gruppen af elever i AS jo er flyttet over til 
specialmiljøet, tillige ligger markant under niveauet for de elever, som er i gruppen SS og som 
altså hele skolegangen har været i specialtilbud.  
 

HVORNÅR HAVDE ELEVEN DET BEDST? 

Forældrene blev bedt besvare følgende spørgsmål: ”Hvornår havde din søn/datter det bedst i 
løbet af hans/hendes skoletid? ”. Igen var det muligt at besvare spørgsmålet separat for de tre 
skoletrin: indskoling, mellemtrin, og udskoling.  
 

ANALYSE AF ”HVORNÅR ELEVEN HAR DET BEDST” VERSUS SKOLETYPE 

I Tabel 14 kan vi se, hvordan svarene fordelte sig på de to skoletyper. 
 
Tabel 14 Hvornår havde din søn/datter det bedst i løbet af skoletiden?: Skoletype og 
skoletrin (n = 109) 

________________________________________________________________ 
Skoletrin: Almenklasse Specialtilbud 
Indskoling 52 (70%) 10 (29%) 
Mellemtrinnet 9 (12%) 6 (18%) 
Udskolingen 14 (18%) 18 (53%) 
Total 75 (100%) 34 (100%) 

 
 
Fordelingen besvarelserne i de to skoletyper på de tre skoletrin blev analyseret med en chi2 –
test. De to skoletyper fordelte sig særdeles forskelligt på de tre skoletrin og forskellen var 
stærkt signifikant (chi2 (2, N = 109) = p<0.00001).  
 
Vi kan ikke med dette spørgsmål sige noget om, hvorvidt den ene gruppe af elever har haft det 
bedre end den anden, vi kan alene sige, at eleverne i almenklasse overvejende har haft det 
bedst i indskolingen, mens det omvendte gør sig gældende for eleverne i specialtilbud, hvor 
flertallet har haft det bedst i udskolingen. Resultatet komplementerer fint det vi fandt ved 
analysen af spørgsmålet, om ”at føle sig som en del af fællesskabet”, hvor eleverne i 
specialtilbud havde den højeste (positive) score i udskolingen (se ovenfor). 

ANTAL VENSKABSRELATIONER 

Forældrene blev bedt besvare følgende spørgsmål: ”Havde din søn/datter en 
venskabsrelation til en eller flere børn i skolen? ”. Der blev spurgt specifikt til indskoling, 
mellemtrin, og udskoling. Svarmulighederne var ”0”, ”1”, ”2”, ”mere end 2”. 
 

ANALYSE AF VENSKABSRELATIONER & SKOLETYPE 

Vi har analyseret om der er forskelle i antal venskabsrelationer mellem de to skoletyper. 
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Besvarelserne analyseres med en Mann-Whitney U-test (n = 134) (”0” = 0, ”1” = 1, ”2” = 2, 
”mere end 2” = 3). Resultatet af testen viser at forældrenes vurdering af antallet af deres 
barns venskabsrelationer ikke adskilte sig de to skoletyper imellem. 
  
Indskoling: Specialtilbud: mean rank = 58; almenklasse: mean rank = 71, Mann-Whitney U = 
1511, Z = -1.87, p <= 0.062 (to-sidet)). 
Mellemtrinnet: Specialtilbud: mean rank = 69; almenklasse: mean rank = 67, Mann-Whitney 
U = 1825, Z = -.28, p <= 0.78 (to-sidet)). 
Udskoling: Specialtilbud: mean rank = 70; almenklasse: mean rank = 66, Mann-Whitney U = 
6233, Z = -0.56, p <= 0.57 (to-sidet)).  
 

ANALYSE AF ANTAL VENSKABSRELATIONER OG SKOLEFORLØB 

Vi analyserer herefter om der er forskel på venskabsrelationer mellem de forskellige 
skoleforløb. I Figur B præsenterer vi sammenhængen mellem antal venner og de tre grupper 
opdelt på skoleforløb (AA, AS, SS).  
 
Figur B Antal venner: skoleforløb & skoletrin 

 
Antal venner: 0=0, 1=1, 2=2, ”flere end 2”=3. 
 
Som vi kan se i figur B, er det gennemsnitlige antal af venner for de to grupper AA og AS 
faldende fra indskoling til udskolingen. For gruppen SS er der ikke nogen væsentlig forskel 
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hen over skoleforløbet. I udskolingen ligner grupperne SS og AA hinanden mht. antal af 
venskabsrelationer, mens gruppen AS adskiller sig fra de to andre ved at have et markant 
lavere antal af venskabsrelationer.  
 
Som tidligere ser vi også her, at der er en forskel på de to grupper af elever, som alle 
overvejende har gået i almenklasse, nemlig at den gruppe af elever som i slutningen af 
skolegangen ender i en specialklasse allerede i Indskolingen har et mindre antal venner end 
gruppen som fortsætter i almenklassen gennem hele grundskolen.  
 

SAMMENFATNING OM ANTAL VENSKABSRELATIONER 

Sammenfattende finder vi således, at antallet af venner ikke er signifikant forskelligt, når vi 
sammenligner grupperne Almenklasse og Specialtilbud. Når vi til gengæld kigger på 
grupperne i de tre forskellige skoleforløb, så ser vi igen, at eleverne fra AS gruppen adskiller 
sig fra eleverne i AA gruppen. De har helt fra Indskolingen haft færre venskabsrelationer og 
dette reduceres yderligere hen over skoleforløbet ind i udskolingen.  
 

SOCIALT SAMVÆR MED KAMMERATER EFTER SKOLE 

Vi bad forældrene om at svare på spørgsmålet: ”Havde din søn/datter svært ved at indgå i 
socialt samvær med kammerater efter skole? ” Der var igen mulighed for at besvare 
spørgsmålet på de tre skoletrin hver for sig: Indskoling, Mellemtrin og Udskoling og 
forældrene kunne svare ’slet ikke’, ’i mindre grad’, ’i nogen grad’ og ’ i høj grad’.  
 

ANALYSE AF SOCIALT SAMVÆR EFTER SKOLETID OG SKOLETYPE 

Vi graduerede besvarelserne på spørgsmålet ” Havde din søn/datter svært ved at indgå i 
socialt samvær med kammerater efter skole?”, således at ”I høj grad”=3, ”I nogen grad”=2, ”I 
mindre grad”=1 og ”Slet ikke”=9. Herefter analyserede vi, om der var forskel de to skoletyper 
imellem på hvert af de forskellige skoletrin. 
 
Indskoling (Specialtilbud: mean rank = 82; Almenklasse: mean rank = 57 (Mann-Whitney U = 
1105, Z = -3.665, p < 0.001 (to-sidet)).   
Mellemtrin (Specialtilbud: mean rank = 68; Almenklasse: mean rank = 64 (Mann-Whitney U 
= 1677 Z = -0.656, ns (to-sidet)). 
Udskoling (Specialtilbud: mean rank = 56; Almenklasse: mean rank = 70 (Mann-Whitney U = 
1443, Z = -2.056, p < 0.04 (to-sidet)).   
 
Værdien ”mean rank” afspejler hvor svært eleven har ved at indgå i socialt samvær efter 
skole. Jo større mean rank desto sværre har eleven det med at indgå i socialt samvær. Således 
kan det ses, at det i indskolingen var eleverne fra specialtilbud som havde sværest ved at 
indgå i socialt samvær med kammerater efter skole. På mellemtrinnet var der ikke 
signifikante forskelle mellem elever fra specialtilbud og elever fra almenklasse. I udskolingen 
ændrer billedet sig således, at det nu er elever fra almenklasse, der har sværest ved at indgå i 
socialt samvær med kammerater efter skole.  
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ANALYSE AF SOCIALT SAMVÆR EFTER SKOLETID OG SKOLEFORLØB 

 
I Figur C kan vi se, hvorledes svarene fordelte sig på de 3 forskellige skoleforløb. 

 

 
 
Figur C Svært ved socialt samvær efter skoletid: skoleforløb & skoletrin 
 

 
Svært ved socialt samvær efter skoletid: 0 = slet ikke; 1 = I mindre grad; 2 = I nogen 
grad; 3 = I høj grad 
   

Som det fremgår af Figur C, så ser vi igen nogle væsentlige forskelle på de 3 grupper. For 
gruppen af elever, der overvejende har gået i specialtilbud og også afslutter skolegangen her 
(SS), gælder det, at de har haft det sværest af de 3 grupper i indskolingen og at det fortsætter 
på samme niveau hen over skolegangen, dog med en mindre reduktion i sværhedsgraden i 
udskolingen. Omvendt går det med de to andre grupper, hvor de begge (AA og AS) synes at 
have det lettest med socialt samvær efter skole i indskolingsperioden, men at det bliver 
sværere hen over skoletiden og er sværest i udskolingen. Også her ser vi, at AS gruppen 
adskiller sig fra AA gruppen ved, at have haft det sværere allerede i indskolingen og at det 
fortsætter hen over skoletiden frem til og med udskolingen.  
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SAMMENFATNING OM SOCIALT SAMVÆR EFTER SKOLETID 

Sammenfattende finder vi således, at elever i Specialtilbud gennem hele skoleforløbet 
(indskolingen, mellemtrin og udskoling) har det svært med at indgå i socialt samvær efter 
skoletid. Eleverne i almenklasse har det lettere med socialt samvær i indskolingen, men det 
bliver i tiltagende grad sværere på mellemtrinnet og sværest i udskolingen, hvor der ikke er 
forskel, når man sammenligner med eleverne i specialtilbud. Igen finder vi at der i gruppen 
Almenskole er en forskel på de elever som senere skifter til specialtilbud (AS) og de elever 
som bliver i almenklasse (AA). AS gruppen har det sværere med socialt samvær allerede i 
indskolingen og når vi når frem til udskolingen har de det sværest af alle tre grupper (AA, AS 
og SS). 

ADFÆRDSPROBLEMER I LØBET AF SKOLEGANGEN 

Vi har spurgt forældrene om deres søn/datter har været præget af en eller flere psykiske og 
adfærdsmæssige problemer i løbet af skolegangen. Der blev i spørgsmålet præsenteret 6 
forskellige eksempler på adfærdsproblemer (hyperaktivitet/impulsivitet, selvdestruktivitet, 
tristhed m.fl.), samt muligheden for at tilføje eventuelle andre problemer, som ikke er nævnt 
specifikt.  
 

ANALYSE AF ADFÆRDSPROBLEMER OG SKOLETYPE 

Vi har på baggrund af besvarelserne udregnet et ’Adfærdsindeks’, hvor vi sammenlægger 
antal problemer totalt, som forældrene har afkrydset for deres søn/datter. Således vil en scor 
e på 0 betyde, at eleven ikke udviste nogle adfærdsmæssige problemer i løbet af skolegangen, 
scoren 1 at eleven havde udvist ét eksempel på adfærdsproblemer og så fremdeles. 
Maksimale score kunne således blive 6, hvis der var sat kryds ud fra alle eksemplerne. 
 
I Tabel 13 præsenterer vi det adfærdsindekset (gennemsnitligt antal) for de tre forskellige 
skoleforløb. 
 
Tabel 13 Adfærdsindex for de fire skoleløb 

______________________________________ 
Skoleforløb: Antal adfærdsproblemer (gn.) 
AA 
AS 
SS 

1.85 
2.69 
2.61 

TOTAL 2.34 

En sammenligning af de tre skoleforløb (AA, AS og SS) mht. adfærdsindexet (0-6 point) viser 
at der er en signifikant forskel. Adfærdsindekset er ikke signifikant forskelligt for grupperne 
AS og SS, medens gruppen AA har en signifikant lavere score end både AS og SS (Kruskal-
wallis H test: (H (2) =11.528, p =0.003, parvise sammenligninger med Conover's-test for 
multiple sammenligninger med bonferroni korrektion).  
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Når det drejer sig om adfærdsproblemer, så ligner grupperne AS og SS hinanden mere end 
gruppen AA. 

ER DER PÅ ANDRE OMRÅDER FORSKEL MELLEM AA OG AS GRUPPERNE 

Da de ovenstående analyser har afsløret en lang række forskelle imellem gruppen af elever, 
der gennemfører hele deres grundskoletid i almenklassen (AA) og de elever, som det meste af 
tiden har gået i almenklassen, men afslutter deres skolegang i et specialtilbud (AS), har vi også 
ønsket at se på andre vigtige parametre, der kunne kaste lys over de to gruppers 
forskellighed: Alder for stillet ASF diagnose og antal skoleskift. 
 
En statistisk analyse af alder for stillet ASF diagnose som funktion af skoleforløb viser, at 
denne er statistisk signifikant forskellig imellem AA (18.85 år) vs. AS (16.07 år) (Mann-
Whitney U = 743, Z = -2.502, p = 0.012 (to-sidet)).   
 
En statistisk analyse af antal skoleskift som funktion af skoleforløb viser sig også at være 
signifikant forskelligt imellem AA (gennemsnitligt 1.06) vs. AS (gennemsnitligt =2.21) (Mann-
Whitney U = 549, Z = -4.293, p < 0.001 (to-sidet)).   
 
AS gruppen er således sammensat af elever, som har flere skoleskift end eleverne i AA og som 
samtidigt får stillet deres ASF diagnose tidligere.  
 

SAMMENFATNING OG DISKUSSION AF ANALYSEN AF GRUNDSKOLETIDEN 

Vi finder, at der på to generelle områder, er nogle signifikante forskelle de to skoletyper 
imellem. Det drejer sig om ”klassestørrelse” og i hvilken grad undervisningen opleves 
”tilpasset elevens individuelle behov”. Begge er faktorer, som kan have betydning for elevens 
oplevede inklusion, som der blev fremhævet i interviewene med de unge og forældrene i Fase 
2. Det er ikke så overraskende, at Specialtilbuddet i højere grad end Almenklassen kan tilbyde 
nogle bedre betingelser på disse to områder, da Specialtilbud ofte er karakteriseret ved en 
bedre lærernormering (færre elever pr. lærer) og at forventningen derfor også er, at man har 
bedre muligheder for at tilpasse undervisningen den enkeltes behov. 
 
Hvis vi kigger på de spørgsmål, som specifikt kan belyse elevernes trivsel i skolen: ”mobning” 
og ”at føle sig som en del af fællesskabet”, så synes trivslen at være signifikant bedre for elever 
i specialtilbud end elever i almenklassen. Eleverne i specialtilbud har været udsat for 
signifikant mindre grad af mobning og har i højere grad følt sig som en del af fællesskabet end 
eleverne i almenklasse. Når vi har spurgt, hvornår eleven helt overordnet har haft det bedst i 
løbet af grundskoletiden, finder vi at eleverne i almenklassen overvejende har haft det bedst i 
indskolingen, mens det for eleverne i specialtilbud overvejende er i udskolingen, at de har haft 
det bedst.  
 
Når det drejer sig om det sociale samvær med jævnaldrende, så kan vi belyse dette med 
spørgsmålene: ”antal venner” og ”at have socialt samvær med jævnaldrende efter skolen”. Der 
ses ikke nogen forskel på grupperne i de to forskellige skoletyper, når det drejer sig om ”antal 
venner”, mens der viser sig en forskel, når det drejer sig om at kunne indgå i socialt samvær 
efter skolen. Her har gruppen Almenklasse det generelt lettere i indskolingen men får det 
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sværere med årene og har det lige så svært som gruppen Specialtilbud, når de når op i 
udskolingen. Når eleverne i specialtilbud har det svært med socialt samvær efter skolen 
gennem hele skoletiden, kan man forestille sig det både hænger sammen med, at de i 
udgangspunktet har nogle større sociale udfordringer eller vanskeligheder (Jf. Fase 1), men 
også at mange specialtilbud ligger placeret langt fra hjemmet, så samvær med kammerater i 
skolen ikke så let kan videreføres til fritiden efter skoletid.  
 
Når vi opdeler gruppen af elever på forskellige skoleforløb (AA; AS; SS), så finder vi, at 
eleverne i AS gruppen har markant lavere trivsel end AA gruppen, idet de oplever en større 
grad af mobning og føler sig i mindre grad som en del af fællesskabet. AS gruppen adskiller sig 
også fra AA gruppen, når det drejer sig om antal venner.  De har helt fra indskolingen haft 
færre venskabsrelationer og dette reduceres yderligere hen over skoleforløbet ind i 
udskolingen. 
Endelig finder vi, at AS gruppen også adskiller sig fra AA gruppen, når det kommer til socialt 
samvær efter skoletid. De vurderes til at have haft det sværere allerede i indskolingen og 
dette mønster fortsætter hen over skoletiden frem til og med udskolingen. AS gruppen 
adskiller sig også fra AA gruppen, når vi kigger på antal skoleskift, idet eleverne i AS gruppen 
har haft signifikant flere skift end eleverne i AA gruppen. Endelig finder vi, at eleverne i AS har 
fået deres ASF diagnose signifikant tidligere end eleverne i AA gruppen. 
 
Der er således noget, der tyder på, at eleverne i AS gruppen har mere omfattende problemer 
end eleverne i AA gruppen, idet de ender deres skolegang i et specialtilbud og også får stillet 
ASF diagnosen tidligere. Det får vi også bestyrket, når vi ser på adfærdsindekset for, hvor 
mange adfærdsproblemer eleverne har haft i grundskolen. Her ligner eleverne i AS gruppen    
eleverne i SS gruppen, som overvejende eller hele grundskolen har gået i Specialtilbud, mens 
gruppen af elever som overvejende eller hele grundskolen har gået i Almenklasse(AA) har 
været præget af signifikant færre adfærdsproblemer.  

Endelig skal vi fremhæve her, at når vi sammenligner indeks for den oplevede grad af 
mobning, så ligner eleverne i gruppen AA eleverne i gruppen SS. Det er altså eleverne fra AS 
gruppen, som oplever den største grad af mobning.  

 

KONKLUSION 

På baggrund af vores spørgeskemaundersøgelse kan vi konkludere, at skoletypen 
(Almenklasse versus Specialtilbud) kun spiller en meget lille rolle for, hvordan elever med 
ASF senere klarer sig i ungdoms- og tidlige voksenalder. Når det kommer til fortsat 
uddannelse og beskæftigelse er der i vores sample ingen forskel de to skoletyper imellem. Af 
de 134 personer er der dog hele 24%, som hverken er i beskæftigelse eller i uddannelse og 
her finder vi, at alder for den stillede ASF diagnose udgør en risikofaktor for om man er blandt 
disse personer. En senere stillet diagnose øger risikoen for at personen ikke kommer videre 
med hverken uddannelse eller beskæftigelse efter grundskolen.  
 
Der, hvor skoletype har en betydning i vores sample, er bl.a. vedrørende den boligform man 
flytter ud i som voksen (specialtilbud øger sandsynligheden for at personen bor i 
bofællesskab, mens at være i almenklasse øger sandsynligheden for at personen bor i egen 
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bolig). Denne forskel synes ikke nødvendigvis at afspejle forskelle i støttebehov, idet personer 
i egen bolig også i mange tilfælde har en støttekontaktperson tilknyttet, ligesom vi også finder 
at personernes grad af selvstændighed i dagligdagen i begge grupper vurderes til at ligge lavt. 
Skoletype har også en betydning for om personen modtager pension. Der er signifikant flere 
fra gruppen Specialtilbud, som modtager pension. Vi formoder, at dette til dels kan hænge 
sammen med, at der i gruppen af elever fra specialtilbud er en større andel, som har en større 
grad af funktionsbegrænsninger end i gruppen af elever i almenklasse, hvorfor 
sandsynligheden for at få tildelt en pension er større i denne gruppe. Vi kan på baggrund af 
personernes aktuelle alder samtidigt konstatere, at det for de fleste gælder, at de 
formodentligt har fået tildelt denne pension inden den nye pensionslov trådte i kraft i 2013, 
hvorefter at tildelingen af en førtidspension til personer før de er fyldt 40 år kun vil 
forekomme i meget begrænset omfang. Vi kan samtidigt konstatere, at omkring halvdelen af 
de personer som modtager pension aktuelt er i en eller anden form for beskæftigelse eller i 
gang med en uddannelse.  
 

Når vi skal sammenfatte resultaterne fra analysen af vores undersøgelsessamples 
grundskoleforløb kan vi konstatere, at elever i Specialtilbud synes, at have haft den bedste 
trivsel og dermed betingelser for at føle sig inkluderet. Gruppen har nogle flere udfordringer 
mht. det sociale samvær med andre – hvilket formodentligt er en del af baggrunden for at de i 
første omgang overhovedet er blevet henvist til et specialtilbud (Jf. Fase 1) – og denne 
udfordring reduceres ikke med alderen. Til gengæld finder vi, at det for eleverne i 
almenklassen i løbet af skolegangen i stigende grad bliver et problem med socialt samvær, 
således at de, når de når udskolingen, tilsyneladende har de samme udfordringer som 
eleverne i specialtilbud.  

Vi har i vores analyserer identificeret en særlig sårbar gruppe af elever, nemlig de elever som 
i overvejende grad har gået i almenklasse, men som hen mod grundskolens afslutning 
overflyttes til et specialtilbud (AS gruppen). Det er tilsyneladende en gruppe med samme 
karakteristika som de elever der overvejende har gået i et specialtilbud gennem hele 
grundskoleforløbet (SS gruppen). Det understøttes af data fra vores adfærdsindeks (omfang af 
adfærdsproblemer), men også på spørgsmålet om ”antal af venner”, hvor de to grupper ligner 
hinanden, mens gruppen som overvejende eller kun har gået i almenklasse (AA gruppen) 
gennem hele skoleforløbet adskiller sig fra disse to grupper. I vores analyse finder vi, at AS 
gruppen har det laveste niveau af trivsel (mht. grad af mobning og at føle sig som en del af 
fællesskabet) af alle tre grupper og deres sociale udfordringer er større end i de to andre 
grupper, når de afslutter deres skolegang. Det er også denne gruppe, som har haft de fleste 
skoleskift og man kan tænke sig, at man netop på grund af deres mistrivsel har forsøgt sig 
med skoleskift for at se om det skulle hjælpe. For gruppen som helhed får de først deres ASF 
diagnose efter at de har afsluttet grundskolen.  

En senere stillet ASF diagnose synes således at være en risikofaktor for mistrivsel i løbet af 
grundskolen, hvor den manglende identifikation og erkendelse af nogle elevers 
grundlæggende funktionshandicap eller udfordringer i løbet af grundskolen betyder, at de 
ikke modtager støtte og hjælp før meget sent (i form af en overflytning til et specialtilbud). I 
tiden efter grundskolen bliver en sent stillet ASF diagnose også en risikofaktor for den unges 
videre uddannelse- og beskæftigelsesaktivitet. Jo senere stillet diagnose jo større risiko for at 
være helt uden beskæftigelse.  
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNING 

Resultaterne fra Fase 3 vil blive diskuteret i et sammenfattende diskussionsafsnit sammen 

med resultaterne fra Fase 1 og Fase 2. 

Det sammenfattende diskussionsafsnit vil blive lagt på hjemmesiden ultimo juni 2017. 
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