
Bilag 3: Spørgsmål til forældre 

 1 

Spørgsmål til forældre 

 

 

1. Indledende spørgsmål 

 Hvad er dit barns alder, navn? 

 Hvor har han/hun gået i skole? Har han/hun gået på flere skoler? Hvilke? 

 

2. Før skolestart 

 Hvornår blev dit/jeres barns behov for ekstra støtte (/autisme) opdaget første 

gang? Af hvem? 

 Hvilken støtte har barnet fået i børnehaven? 

 Har barnet modtaget medicin for vanskeligheder i forbindelse med sin autisme? 

Hvilken? Hvor længe? Hvornår? Hvorfor? 

 Hvordan var barnets forudsætninger for (/hvordan var barnet rustet til) at 

starte i skole? Socialt, følelsesmæssigt, intellektuelt? 

 Hvem bestemte hvilket skoletilbud, barnet skulle deltage i? På hvilken 

baggrund? Hvad var dine/jeres overvejelser om skolevalg (f.eks. afstand til 

skolen, grad af faglig udfordring, indtryk af rummelighed, opfattelsen af de 

andre elevers niveau)?  

 Blev du/I inddraget tilstrækkeligt i processen? Havde du/I mulighed for at 

vælge mellem flere tilbud? Var du/I på det tidspunkt tilfredse med valget af 

skoletilbud? Kunne du se meningen med det skoletilbud, der blev valgt i forhold 

til dit kendskab til dit barn? 

 

3. Efter skolestart 

 Hvordan husker du/I barnets skolestart? Var barnet glad for at skulle af sted 

om morgenen? Hvilket humør var han/hun oftest i, når han/hun kom hjem?  

 Havde han/hun klassekammerater med hjem efter skole eller besøgte han/hun 

klassekammerater efter skole? Hvor ofte? Hvordan gik det? Oplevede du/I, at 

han/hun havde venner i skolen? Eller udenfor skolen? Hvad gjorde du/I for at 

styrke og vedligeholde dit/jeres barns venskaber (F.eks. arrangere legeaftaler, 

kørsel frem og tilbage, hjælp til at lege/klare konflikter)? Hvad gjorde 

lærerne/pædagogerne i skolen? 

 Hvad fortalte lærerne dig/jer om hans/hendes skolestart? Følte du/I jer 

tilstrækkeligt informeret? Oplevede du/I, at jeres barn fik tilstrækkelig støtte i 

skolen?  

 Hvordan gik det i SFO(venskaber, relationer til voksne og børn, interesser, evt. 

konflikter)? 

 Prøv at beskrive en af barnets vigtigste lærere i skolestarten; F.eks. indstilling, 

kontakt og pædagogisk tilgang til barnet og dig/jer, væremåde, betydning for 

barnets skolestart.  
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 Hvordan følte du/I at din/jeres viden om barnet blev inddraget? Følte du dig/I 

jer inddraget tilstrækkeligt af lærerne? Havde du/I behov for mere/mindre 

kontakt med lærerne/pædagogerne? Hvordan kunne det evt. have været bedre? 

 

4. I løbet af skolegangen 

 Oplevede du/I at barnet fik tilstrækkelig støtte i sin 

faglige/sociale/følelsesmæssige udvikling? Følte du/I, at lærerne søgte at 

udvikle barnets særlige styrkesider? På hvilke måder? Hvordan kunne det have 

været bedre? 

 Hvordan oplevede du/I, at jeres viden om barnet blev inddraget i 

tilrettelæggelsen af undervisningen(f.eks. valg af undervisningsmetoder eller 

emner, særlige hensyn)? Følte du dig/I jer tilstrækkeligt inddraget? Hvordan 

kunne det have været bedre? 

 Hvordan oplevede du/I, at viden om autisme blev inddraget i tilrettelæggelsen 

af undervisningen(f.eks. undervisningsmetoder, undervisningsmateriale, særlig 

struktur, indretning af klasselokaler, evt. træning af sociale færdigheder, 

undervisning om autisme)? 

 Hvordan vurderer du/I barnets udvikling i forhold til jævnaldrende? Fagligt, 

socialt og følelsesmæssigt?  

 Havde han/hun venner? Hvis ja; hvordan oplevede du/I de venskaber/det 

venskab(f.eks. harmonisk/ligeværdigt/symmetrisk/asymmetrisk 

/problematisk)? Hvad mener du/I årsagen kan være til det? Hvad gjorde du/I 

for at styrke og vedligeholde barnets venskaber(f.eks. legeaftaler, kørsel)? Hvad 

gjorde skolen(f.eks. undervisning om autisme, tilrettelæggelse af 

arbejdsgrupper, legegrupper, træning af sociale færdigheder)? Hvornår 

begyndte barnet selv at koordinere sine aftaler med kammeraterne? Hvordan 

gik det? 

 Hvad mener du/I samlet set, at denne skolegang har betydet for jeres/dit barns 

udvikling? Har barnet udviklet sig i samme retning, som du/I forestillede jer før 

han/hun startede i skole? Hvis nej; Hvordan har han/hun udviklet sig 

anderledes? Hvad mener du/I årsagen kan være til det? 

 

5. Evt. skoleskift 

 Hvad var årsagen/årsagerne til at barnet skiftede skole?  

 Hvordan var jeres indtryk af den nye skole/det nye skoletilbud? Hvordan 

svarede jeres indtryk/forventninger med den faktiske skolegang på den nye 

skole? Hvordan adskilte denne skolegang sig fra den første skole(f.eks. 

undervisningsmetoder, undervisningsmateriale, struktur, indretning)? 

 Havde barnet venner på den nye skole? Hvis ja; hvordan oplevede I de 

venskaber? Hvad gjorde skolen for at styrke og vedligeholde barnets 

venskaber? Hvad gjorde I?  
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 Hvad har denne skole efter din/jeres mening betydet for dit/jeres barns faglige, 

sociale og følelsesmæssige udvikling? 

 

6. Efter skolen 

 Hvordan oplever du/I, dit/jeres barns muligheder for uddannelse har været 

efter denne skolegang? Hvad mener du/I, årsagerne kan være til det? 

 Havde barnet venskaber på tværs af skole/fritidstilbud/opvæksten? 

 Startede barnet på anden uddannelse eller arbejde efter afslutningen på 

skolegangen?  

Hvis ja; Hvilken? Hvordan er det gået? Hvad mener du/I, årsagerne kan være til 

det?  

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

 Hvordan forestiller du dig, det vil gå dit barn fremover? Hvilke muligheder og 

begrænsninger ser du for at gennemføre en uddannelse? Og for at klare sig 

socialt? Flytte hjemmefra? Få et arbejde? 

 Hvordan kunne skolegangen efter jeres mening have forberedt barnet bedre på 

livet efter skolen (f.eks. mere vægt på den faglige/sociale/følelsesmæssige 

udvikling, bestemte fag(f.eks. kreative, musiske, håndværksmæssige, 

matematiske, sproglige), andet)?  

 Er der andet, du/I har lyst til at tilføje om forløbet? 


