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FASE 2: INTERVIEWS MED UNGE MED ASF OG DERES FORÆLDRE                            

 

6 UNGE OG DERES FORÆLDRES RETROSPEKTIVE PERSPEKTIVER PÅ SKOLEGANG I 

ALMENKLASSE VERSUS SPECIALTILBUD 

 

Fase 2 består af 12 semi-strukturerede interviews; seks interviews med unge med en 

diagnose inden for autismespektret (ASF), der alle har afsluttet deres skolegang i 

grundskolen, samt interviews med deres forældre. Her vil vi først kort give en sammenfatning 

af Fase 2’s resultater og hvilke spørgsmål disse har inspireret til i forhold til Fase 3’s 

spørgeskemaundersøgelse. Efterfølgende vil vi gennemgå Fase 2’s formål, metode og analyse. 

For en uddybende redegørelse for denne fase henvises til bilag 11 og bilag 22. 

SAMMENFATNING AF ANALYSENS TEMAER 

Analysen af de 12 interviews frembragte en række temaer, der berørte aspekter af de unges 

og deres forældres (mødres) oplevelse af, hvad der har været af betydning for en positiv 

oplevet inklusion eller omvendt, hvad der har medvirket til en følelse af marginalisering eller 

segregation. Interviewene har primært fokuseret på det psykologiske aspekt af inklusionen, 

dvs. der hvor personen selv oplever sig som en del af en helhed sammen med jævnaldrende. 

For at man kan tale om en vellykket inklusion, er det ikke tilstrækkeligt at man blot fysisk er 

sammen med andre eller at man socialt deltager i aktiviteter sammen med andre, men at man 

som person netop selv oplever sig som en værdifuld del af denne sammenhæng. 

Det overordnede indtryk vi får fra de temaer, som dukker op i analysen, og som vi mener kan 

udgøre nogle vigtige pejlemærker for det videre arbejde med at fremme en vellykket 

inklusion for elever med ASF, er bl.a., at den oplevede inklusion ikke er betinget af, at man er 

elev i den almene klasse, men at en elev både kan føle sig inkluderet henholdsvis 

marginaliseret i den almene klasse såvel som i et specialtilbud. Det som fremmer oplevelsen 

af at være inkluderet er bl.a. at blive forstået med de særlige behov man har (ASF diagnosen 

bliver stillet og forstået af omgivelserne), at man kan møde andre som én selv (f.eks. andre 

med en ASF diagnose), at der foregår et konstruktivt samarbejde mellem skole, forældre og 

andre instanser (omkring elevens særlige behov) og at eleven tilbydes en støtte, som er 

målrettet hans eller hendes særlige behov (det kan være i form af støtte i den almene klasse 

eller i et specialtilbud). 

Vi fandt også i analysen eksempler på nogle mere specifikke forhold, som de interviewede 

unge og deres mødre fremhævede, som positivt kunne medvirke til oplevelsen af at være 

inkluderet. Forhold som at der var et mindre antal af elever/eller flere voksne i klassen og en 

                                                                    

1 Iben Rasmussen, ”Mening gennem levet inklusion” (2014). 
2 Pernille Harreschou, ”Betingelser for deltagelse og læring” (2014). 
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individuel tilpasning af undervisningen var forhold som oplevedes at fremme elevens 

oplevelse af at være en del af fællesskabet. Når eleven har oplevet sig inkluderet og når 

elevens styrkeområder er blevet anerkendt har det samtidigt haft en positiv betydning for 

læringen.  

Af særlig betydning for elevens trivsel og dermed mulige oplevelse af at være inkluderet i et 

fællesskab dukker, hvad vi her har kaldt ”den sociale oversætter”3, frem. Det er en for eleven 

helt central og vigtig person, som kan være med til at formidle forståelsen mellem elevens 

perspektiv og omgivelsernes ditto. Det kan være en forælder, en lærer, en pædagog eller en 

anden person, som i det daglige er til rådighed for eleven og kan formidle forståelsen og 

kommunikationen mellem denne og omgivelserne. Mødrene beretter om deres kamp for, at 

deres viden om deres eget barn, bliver inddraget i skolens tilrettelæggelse af undervisningen.  

Analysen har også peget på en række risikofaktorer som kan skubbe eleven i retning af en 

oplevet marginalisering eller segregation fra samværet med andre. Det at have ASF er i sig 

selv en risikofaktor for at komme til at føle sig marginaliseret. Det være sig grundet mange 

skoleskift, mange sygdomsperioder eller udvikling af komorbide psykiske lidelser, der kan 

være et resultat af, at ens særlige behov (ASF diagnosen) ikke bliver identificeret eller fordi 

man skal gennem en længere udredning i psykiatrien eller fordi udfordringerne i dagligdagen 

er for belastende og udløser psykiske reaktioner hos eleven. En særlig risiko synes at være 

forbundet til udskolingsperioden i almenklassen, hvor det sociale samvær mellem eleverne er 

langt mere komplekst at navigere i. 

At være elev i et specialtilbud har også sine risikofaktorer, som kan fremme oplevelsen af 

marginalisering. Her peger analysen på det forhold, som mange elever i specialtilbud til 

hverdag lever med, nemlig at blive fragtet med skole/taxabus til og fra skole. Elever i 

specialtilbud har ofte en længere transport til/fra skole, hvor man tilbydes en særlig transport 

til børn med særlige behov. Her kan samværet med børn, som man ikke går i klasse med og 

som kan været præget af en udadvendt og forstyrret adfærd, være med til at eleven føler sig 

marginaliseret og måske ligefrem medvirker til at eleven vægrer sig mod at gå i skole.  

En ASF diagnose kan også blokere for en identificering af andre særlige behov hos barnet, 

således at man eksempelvis overser at eleven har andre specifikke indlæringsproblemer, som 

eksempelvis dysleksi. I interviewene tales der også om risikoen ved at omgivelserne (skolen) 

tolker ASF diagnosen alt for firkantet og overser elevens specifikke karakteristika (styrker, 

svagheder eller behov). 

Endelig har analysen fremhævet nogle vigtige forhold der vedrører tiden efter grundskolen. 

Her oplever eleverne/mødrene, at der i specialtilbuddet er en nedsat forventning til elevens 

                                                                    

3 Iben Rasmussen (2014) s.104. 
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mulighed for at gennemføre Folkeskolens Afgangsprøve, hvilket kan påvirke elevens videre 

uddannelsesvalg (anvisning af et STU tilbud frem for et tilbud i en almen 

ungdomsuddannelse) 

For de elever, som slutter deres skolegang i den almene klasse, gælder det omvendt at der fra 

omgivelsernes side er en forventning om at eleven fortsætter den videre uddannelse i den 

almene ungdomsuddannelse. Her viser det sig så, at det kan være svært at finde ”en kasse, der 

kan passe”, f.eks. at det kan være svært at få den særlige støtte, som eleven har brug for, i 

forbindelse med en skolegang i en sådan almen ungdomsuddannelse. 

TEMAER TIL FASE 3 

På baggrund af analysen blev følgende temaer således fundet relevante at spørge ind til i Fase 

3’s spørgeundersøgelse til forældre: 

1) Skoleskift og flere forskellige skoleforløb; årsager til skoleskift, spørge ind til den skole, 

eleven primært har gået på. 

2) Hjemmeundervisning; årsager til hjemmeundervisning (bla. psykiske vanskeligheder, 

manglende skoletilbud), varighed af hjemmeundervisning. Ligeledes inspireret af 

følgegruppen, hvor Landsforeningen ASF oplever stigende skolevægring blandt børn 

med ASF4. 

3) Tidspunkt for elevens ASF-diagnose. 

4) ”Den sociale oversætter”; hvorvidt forældre til børn med ASF oplever sig i denne rolle. 

5) Samarbejde mellem skole, hjem og andre instanser (f.eks. PPR, Børnepsykiatrisk afd., 

Center for ASF, tale/høre/motorikpædagog, andre) – sammenlignet med kommune 

ved skolestart. 

6) Antal af elever i klassen. 

7) Støtte i klassen. 

8) Støtte til eksamen. 

9) Støtte udenfor klassen. 

10)  Venskaber. 

11)  Trivsel i indskoling, på mellemtrin og i udskoling. 

12)  Indlæringsvanskeligheder. 

13)  Angst, OCD, ADHD, depression, somatiske diagnoser (eks. Crohns syndrom) og 

tidspunkt for konstatering af disse. 

14)  Transport til og fra skole. 

15)  Gennemførsel af Folkeskolens Afgangsprøve; evt. delvist. 

16)  Vurdering af elevens faglige niveau ved afsluttet skolegang. 

                                                                    

4 Heidi Thamestrup ”Børn med ASF bliver syge af at gå i skole” (2015). 
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FORMÅL 

Formålet med Fase 2 er at indsamle de unges og deres forældres retrospektive perspektiver 

på deres skolegang i relation til spørgsmålet om inklusion vs. specialtilbud. På baggrund af 

indsamlede data foretages en analytisk afdækning af de mest fremtrædende temaer i disse 

perspektiver. Fase 2 danner efterfølgende tillige udgangspunkt for udarbejdelsen af det 

forældre-spørgeskema, som vi bruger i Fase 2 af vores projekt.  

I Fase 2 besvarer den enkelte unge med ASF samt dennes forældre derfor spørgsmål af 

følgende type: 

1. Hvordan oplevedes skolegangen i henholdsvis almenklasse og specialtilbud?  

2. Hvilke fordele og ulemper var der forbundet med en skolegang i henholdsvis en 

almenklasse og et specialtilbud? 

3. På baggrund af egne erfaringer, hvad kunne man have ønsket forbedret – og hvad er 

værd at bevare? 

 

METODE 

UDVÆLGELSE AF INFORMANTER 

I udvælgelsen af informanter er søgt at sammensætte en gruppe på seks tidligere elever med, 

samlet set, så stor erfaringsmæssig diversitet som muligt. I gruppen er der derfor én elev som 

har været i almenklasse sin fulde skolegang, én elev som har været i et specialtilbud sin fulde 

skolegang, samt fire elever med erfaring fra begge typer af skoletilbud.  

Yderligere kriterier for udvælgelsen af elev-informanterne er følgende5: 

1) Alder: 18-25 år. Dermed kunne vi sikre os at informanterne har overstået 10. kl. forud 

for indførelsen af inklusionsloven6 og tillige har opnået en vis erfaring med videre 

uddannelse og/eller arbejde og socialt liv efter endt grundskole. 

2) Diagnose: Aspergers syndrome eller infantil autisme7.  

3) Køn: begge køn forholdsvis ligeligt repræsenteret.  

4) Videre uddannelse/arbejde: I gruppen af informanter ønsker vi både at have nogen 

som har fået erfaring fra den almene ungdomsuddannelse og nogen med erfaring fra 

den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), samt informanter som har erfaring 

fra begge typer ungdomsuddannelse. 

                                                                    

5 Se begrundelser for disse kriterier i bilag 1 s. 29 samt bilag 2, afsnit 5.3. 
6 Lov om øget inklusion (24/04/2012), www.retsinformation.dk. 
7 Vi vil fremefter i denne rapport bruge forkortelsen ASF om begge diagnosekategorier. 
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5) Kognitivt funktionsniveau: Informanterne skal have et intellektuelt funktionsniveau ”i   

normalområdet” og være i stand til psykisk, såvel som kommunikativt at gennemføre 

et interview. 

6) De unge der skal deltage, skal tillige have en forælder, der er villig og i stand til at 

deltage i undersøgelsen. 

Ved opslag på Center for Autismes hjemmeside og nyhedsbrev, samt samarbejde med lærere 

og psykologer rekrutteredes ud fra disse kriterier følgende informanter: fem tidligere elever 

med diagnosen Asperger’s syndrom og én med diagnosen infantil autisme samt deres mødre. 

Eleverne var alle mellem 20-22 år på interviewtidspunktet og der er fire mænd og to kvinder, 

alle med et kognitivt funktionsniveau indenfor normalområdet. De fleste af eleverne har haft 

flere skoleskift i løbet af deres grundskoletid; kun to har gået i samme skoletilbud i alle 10 

eller 11 år (én i almen klasse og én i specialtilbud), de øvrige har haft henholdsvis 2, 3, 4 og 5 

skift i løbet af grundskoletiden og har erfaringer fra både inklusions- og specialtilbud. 

Efter endt skolegang læser to elever videre på almene uddannelsestilbud på tidspunktet for 

interviewet; én læser på HTX (Teknisk gymnasium) med støtte i form af en mentorordning og 

én har taget grundforløb på HTX og er igang med adgangsforløb til universitetet. De fire 

øvrige elever deltager i forløb på STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) på Center for 

Autisme. Fire af de seks elever har deltaget i hhv. 1, 3, 4 og 6 uddannelses-/afklarings- eller 

behandlingsforløb før deres nuværende uddannelsestilbud. De to øvrige er gået direkte videre 

fra grundskolen til deres nuværende uddannelsestilbud.  

Et grafisk overblik samt uddybende beskrivelse af elevernes forløb mellem almenklasse og 

specialtilbud kan ses i Bilag 3 ”Indledende overblik”. 

INTERVIEW-SPØRGSMÅL  

Til de semi-strukturerede interviews blev udformet to sæt åbne spørgsmål; et til forældrene8 

og et til de unge9. Spørgsmålene er inspireret af publiceret arbejde fra en lang række 

eksperter indenfor semi-strukturerede, kvalitative interviews10 samt fagfolk der 

forskningsmæssigt har beskæftiget sig med emnet inklusion og specialundervisning11.  

Forældrespørgsmålene omfattede følgende temaer: 

1) Type(r) af skole(r), deres barn har gået på. 

2) Barnets behov for støtte før skolestart og i løbet af skoletiden. 

3) Barnets sociale, følelsesmæssige og intellektuelle forudsætninger for at starte i skole. 

                                                                    

8 Bilag 4 ”Spørgsmål til forældre”. 
9 Bilag 5 ”Spørgsmål til de unge”. 
10 Hanne Haavinds (1987;2000) og Solveig Sagatuns (2008) livsforms-interviews. 
11 Susan Tetler (2009), Tetler & Baltzer (2009b), Dorte Kousholt (2011) og Henrik Skovlund (2013). 
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4) Forældrenes overvejelser om skolevalg, herunder skolens afstand til deres bopæl, 

deres indtryk af skolens (lærere, elever, forældres) rummelighed og de andre elevers 

faglige niveau, forældrenes oplevede mulighed for at vælge mellem flere skoletilbud, 

oplevede inddragelse i processen samt tilfredshed med valget af skoletilbud. 

5) Oplevelsen af barnets skolestart, trivsel, venskaber samt behov for støtte til at styrke 

og vedligeholde venskaber. 

6) Oplevet information fra og samarbejde med lærere og pædagoger, samt inddragelse af 

forældrenes viden om barnet. 

7) Oplevet inddragelse af viden om ASF i tilrettelæggelsen af undervisningen. 

8) Oplevet særlig støtte til barnet i skole og fritidshjem, beskrivelse af en af barnets 

vigtigste lærere. 

9) Vurdering af barnets faglige, sociale og følelsesmæssige udvikling i forhold til 

jævnaldrende. 

10)  Årsager til eventuelle skoleskift, fordele og ulemper ved den nye skole fremfor den 

tidligere, anderledes undervisningsmetoder og –materiale, struktur og/eller 

indretning, oplevelse af barnets trivsel, udvikling og venskaber på denne skole samt 

dennes oplevede betydning for barnets faglige, sociale og følelsesmæssige udvikling. 

11)  Oplevelsen af barnets psykiske velbefindende samt faglige, kommunikative, kreative 

og/eller sociale kompetencer efter den samlede skolegang og forældrenes oplevelser 

af barnets fremtidige muligheder for uddannelse, arbejde og selvstændighed på 

baggrund af dette. 

12)  Hvilke tiltag, der kunne have forberedt deres barn (endnu) bedre på livet efter skolen. 

Til de unge med ASF omfattede spørgsmålene følgende temaer: 

1) Hvornår fik du at vide, at du havde ASF. 

2) Oplevede behov for særlig hjælp inden skolestart. 

3) Tanker om skolestart, herunder kendskab til muligheder for skolevalg, oplevelse af den 

valgte skole, kendskab til andre børn, der skulle starte på samme skole. 

4) Skolestart; erindringer om den første tid i skolen, glæde ved at gå i skole, fag og 

aktiviteter, der oplevedes gode/mindre gode, samt de unges begrundelser for dette. 

5) Særlig indretning på skolen i forhold til børn med ASF (f.eks. flere lokaler til hver 

klasse, mulighed for opdeling i mindre grupper) og den oplevede betydning af dette. 

6) Beskrivelse af en god time i skolen; fag, aktivitet, lærer, elever, evt. opdeling af klassen, 

placering af den unge i lokalet i forhold til lærer og øvrige elever, samt andet af 

betydning for den unges oplevede velbefindende og optimale læring. 

7) Oplevelse af om de valgte undervisningsmaterialer (f.eks. bøger og hjælpemidler) 

indimellem var anderledes for den unge end for de andre elever, samt hvorvidt og 

hvordan dette oplevedes som en hjælp eller ej og hvilke andre 

undervisningsmaterialer, den unge oplever, kunne have været en hjælp. 

8) Oplevelse af frikvartererne, gruppearbejde, klassekammerater, venskaber, samt 

mulighed for deltagelse i klassens faglige og sociale miljø. 
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9) Oplevelse af klassens sociale miljø; rummelighed, drillerier, mobning samt indsats fra 

lærere/pædagoger, forældre og elever for at fremme trivslen i klassen. 

10)  Forhold til lærere på skolen, beskrivelse af den unges foretrukne lærer(e) på skolen 

samt undervisningsindsatser, der oplevedes mere/mindre virksomme. Hvilke tiltag, 

der kunne have hjulpet (endnu) bedre. 

11)  Årsager til eventuelle skoleskift, fordele og ulemper ved den nye skole fremfor den 

tidligere, anderledes undervisningsmetoder og –materiale, struktur og/eller 

indretning samt den unges oplevede trivsel, venskaber og faglige udvikling på denne 

skole. 

12)  Oplevelse af fagligt udbytte af skolegangen samt deltagelse i og gennemførelse af 

folkeskolens afgangseksamen. 

13)  Oplevede muligheder for uddannelse/arbejde efter endt skolegang, aktuelle 

uddannelse eller arbejde samt hvordan skolegangen evt. kunne have gjort den unge 

bedre i stand til at realisere sine ønsker om uddannelse/arbejde, bolig og familie. 

Varigheden af de 11 mundtlige interviews spændte fra 29 til 63 min. De blev alle optaget på 

diktafon og efterfølgende transskriberet12. Navne, skoler, stednavne og andre oplysninger, der 

kunne identificere informanterne, er blevet sløret i transskriptionerne. 

En enkelt informant valgte efter eget ønske, at gennemføre interviewet pr. mail grundet 

personlige vanskeligheder med at skulle indgå i en 1-til-1 interviewsituation på daværende 

tidspunkt. Her blev spørgsmål, svar samt opfølgende spørgsmål samlet i et dokument, 

hvorefter navne og steder i svarene blev sløret. 

ANALYSE 

Analysen er udført med analysemetoder fra kvalitative traditioner som ”Grounded Theory”13, 

Praksisforskning14, såkaldt narrativ analyse15  inspireret af socialkonstruktionisme16 samt 

kritisk psykologisk analyse17 inspireret af Social Praksisteori18.  Fra dette analytiske 

udgangspunkt er de mest fremtrædende temaer, fra informanternes erfaringer med og 

oplevelser af inklusions- og specialtilbud, blevet uddraget.   

Sammendrag og delkonklusioner af analysen er præsenteret for projektets følgegruppe ved 

oplæg på Center for Autisme, hvor gruppen har haft mulighed for at stille spørgsmål til og 

perspektivere disse. Sammendrag og delkonklusioner er herudover sendt til informanterne 

                                                                    

12 Transskriberingsmetode inspireret af Kvale & Brinkmann (2009). Se Bilag 2, afsnit 5.6 for uddybning af 
metoden samt begrundelser for denne.  
13 Som introduceret af Glaser & Strauss (1967), gengivet af Brinkmann & Tanggaard (2010). 
14 Som beskrevet af Mørck & Hunicke (2006) og Charlotte Højholt (2005). 
15 Inspireret af Jerome Bruner (1999), Marianne Horsdal (1999) og Hanne Haavind (2000). 
16 Kenneth Gergen (2008) samt Dorte Marie Søndergaard (2006). 
17 Inspireret af Ole Dreier (1994;1999), Jean Lave (1999), Line Lerche Mørck (1995;2007), Lave & Wenger 
(1991) og Vibeke Jartoft (2004). 
18 Som beskrevet af Line Lerche Mørck (2007). 
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pr. mail, der her har haft mulighed for at validere og kommentere dette. Én informant har 

benyttet sig af denne mulighed og gjort opmærksom på en fejl i analysen, der herefter er 

blevet rettet. 

ANALYSENS KONKLUSIONER 

Af analysen fremkom bl.a. følgende temaer, der blev inddraget i udarbejdelsen af 

spørgeskemaet til brug for Fase 2: 

Tidspunktet for hvornår eleven har fået stillet sin ASF diagnose har været afgørende 

for tilbud om særlig støtte/specialtilbud: 

 De to elever19, der fik ASF diagnosen før skolestart startede i hhv. almenklasse med 

egen støttepædagog 27 timer om ugen og i et specialtilbud. Den førstnævnte elevs mor 

oplevede, at hun måtte kæmpe for særlig støtte til hendes barn, da ASF diagnosen på 

det tidspunkt ikke var så kendt i kommunens regi, men den blev alligevel 

udslagsgivende for tildeling af støtte i skolen, samt et omfattende samarbejde med 

lærere, pædagoger, ledelse, psykologer, psykiater og sagsbehandler. I den anden elevs 

tilfælde oplevede moderen en høj grad af inddragelse i valg af skoletilbud til hendes 

barn; hun blev vist rundt på fire forskellige specialtilbud og kunne vælge mellem disse.  

 En tredje og fjerde elev fik diagnosen i hhv. 0. og 6. klasse og blev herefter visiteret til 

specialskole.  

 De to piger fik først deres ASF diagnoser efter grundskolen og blev først her henvist til 

specialtilbud i ungdomsskolen. Det var efter flere år med store personlige udfordringer 

i almenklassen. Den ene af disse elever modtog dog i to år ekstraundervisning i flere 

fag grundet faglige vanskeligheder.  

 Kun én elev forblev således i almenklassen efter at have fået stillet ASF diagnosen og 

han modtog her støtte med udgangspunkt i det faglige kendskab til ASF og denne elevs 

individuelle behov; dette omfattede bl.a. støtte i frikvarterer til at deltage i andre 

elevers grupper, sige fra, klare konflikter, undgå mobning samt aftale tilflugtssteder (et 

sted hvor eleven kan søge ro, når det blev for svært at være i klassen), støtte i timer til 

inddragelse af egne interesser og brug af styrkeområder i gruppearbejde; fra 3. kl. 

modtog eleven støtte i form af 11 timer om ugen med to lærere i klassen, der hjalp med 

at holde ro i klassen samt tage eleven væk fra klassen ved behov. De tre øvrige elever, 

der fik ASF diagnosen før eller i løbet af grundskoletiden og skiftede til specialtilbud, 

modtog her specialundervisning målrettet elever med ASF. 

 

                                                                    

19 I dette afsnit vil vi omtale informanterne som ”elever” og henvise til dem som ”børn”, når det er deres mødre 

der taler om deres erfaringer med deres søn eller datters skolegang. 
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Fagfolk tilskriver familien årsagen til barnets særlige adfærd, hvilket kommer til at stå 

i vejen for en identificering af barnets ASF 

 Tre mødre oplevede, at forhold i forældrenes opdragelse af børnene eller forhold i 

familien blev tillagt det fulde ansvar for børnenes vanskeligheder og at dette stod i 

vejen for at opdage deres særlige behov for støtte; børnenes vanskeligheder blev af 

pædagoger og lærere tolket som udtryk for at forældrene var for eftergivende eller 

styrende; man mente at der skulle arbejdes med at støtte barnets selvværd; barnets 

særlige adfærd blev forklaret som et resultat af en voldsom skilsmisse og/eller at 

familien var flyttet var andre årsagsforklaringer,som mødre blev præsenteret for.  

 Tre mødre gav desuden udtryk for, at fordi det var deres første barn, følte de sig 

ikke selv i stand til at vurdere, hvorvidt deres barns særlige behov adskilte sig fra 

andre børns, hvilket var medvirkende til at de valgte den almene klasse til barnet 

på trods af mistanke om særlige vanskeligheder. 

 

Elevens oplevede inklusion som forudsætning for læring  

I vores analyse skelner vi mellem fysisk inklusion (at være til stede), social inklusion (at 

deltage aktivt) og psykisk eller oplevet inklusion (at opleve sig inkluderet, føle sig som en 

værdifuld deltager i fællesskabet)20. Regeringens målsætning om at 96% af alle elever skal 

være inkluderet i den almene undervisning drejer sig om den fysiske inklusion, mens den 

sociale inklusion kan observeres af lærere/pædagoger/forældre og den psykiske inklusion 

groft sagt kun kan vurderes af eleven selv.  

 Eleverne i denne undersøgelse har oplevet, at den psykiske inklusion har været 

afgørende for deres læringsudbytte; flere har haft faglige vanskeligheder i 

perioder, hvor de har været udsat for mobning, har følt sig udenfor fællesskabet, 

har følt sig misforstået, har haft problemer i forhold til lærere/pædagoger, skole-

hjem samarbejdet, transport til og fra skole eller har oplevet uro pga. ændringer på 

mellemtrinnet (i form af eksempelvis klasse- eller skolesammenlægninger) og flere 

har oplevet et fagligt løft efter et skoleskift til et tilbud, hvor de oplevede en højere 

grad af psykisk inklusion.  

 Analysen har vist eksempler på, at man kan føle sig inkluderet såvel som 

marginaliseret i både en almenklasse såvel som i et specialtilbud.  

 

 

                                                                    

20 Denne skelnen er inspireret af Lars Quortrups (2012) definition af inklusion. 
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Færre elever og flere voksne i klassen fremmer den oplevede inklusion  

 Fem elever angiver antallet af elever i klassen som betydningsfuldt for graden af 

deres oplevede inklusion. Nogle angiver et antal mellem 14-20 elever, andre et 

antal mellem 3-10 i klassen, som betydningsfuldt for tilstrækkelig ro, 

overskuelighed og støtte. Flere af deres mødre deler denne oplevelse og angiver 

klassens og skolens størrelse som afgørende for deres valg af skole til barnet.  

 Fem elever angiver desuden flere voksne i klassen og hermed mulighed for at dele 

eleverne op i mindre grupper, hjælpe med opgaver og/eller hjælpe eleven væk fra 

klassen, når det er nødvendigt, som betydningsfuldt for deres mulighed for at 

deltage.  

 Flere elever fortæller, at de ikke har brudt sig om en støtteperson, der var til stede 

alene for deres skyld, men foretrak hellere at der var to voksne i klassen, så der er 

nemmere adgang til at få hjælp, når man har brug for det. Dette svarer til 

konklusioner fra Søgaard Larsen, m.fl. (2013), undersøgelse om inklusion af børn 

med særlige behov. 

 

Individuel tilpasning af undervisningen som forudsætning for oplevet inklusion 

 Flere elever fremhæver muligheder for at forfølge deres interesser som en vigtig 

tilpasning af undervisningen (f.eks. i projekter og fremlæggelser for klassen). 

Andre fortæller om undersøgelse af læringsstil samt ordblindhed (dysleksi) og 

tilpasning af undervisningen herefter, som noget der har medvirket til en større 

grad af oplevet inklusion. Derudover bliver der nævnt individuelle læringsplaner, 

mulighed for både fælles- og eneundervisning, struktureret undervisning med klar 

og tydelig kommunikation fra læreren, klassens indretning (faste arbejdspladser 

og skillevægge, overskuelighed, mulighed for at kunne se læreren), tilstrækkelig 

støtte i timer og frikvarterer samt aftaler om tilflugtssteder, som betydningsfulde 

for deres oplevede inklusion og læringsudbytte.  

 For to elever har det, at have en ASF diagnose og andre vanskeligheder forhindret 

at de er blevet testet for ordblindhed, hvilket har resulteret i at de har oplevet 

betydelige vanskeligheder ifht. det faglige læringsudbytte; først efter 

grundskoleforløbet har eleverne fået hjælp til denne specifikke udfordring.  

 Én elev fremhævede gruppearbejde som en mulighed for at udnytte individuelle 

styrker; eleven kunne her bidrage med sin omfattende viden og evne til 

videnssøgning, uden at blive begrænset af sin mangelfulde stavning.  

 Særligt i frikvartererne oplevede flere elever behov for hjælp til at deltage i 

samvær med de andre elever, få hjælp til at sige fra, klare konflikter, undgå 

mobning samt indgå aftale om mulige tilflugtssteder. 
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Anerkendelse af styrkeområder som forudsætning for læring  

 Alle seks elever fortæller om oplevelser, hvor anerkendelse af deres 

styrkeområder blev afgørende for deres trivsel og ny læring; ved at bygge videre 

på og få anerkendelse for evner til at synge, spille musik, huske, fortælle, stå på 

skøjter, ’game’ eller dyrke rollespil, fik eleverne udviklet og støttet deres 

selvforståelse, selvværd og selvfølelse og øget motivationen for ny læring.  

 

Muligheden for at møde andre som én selv som forudsætning for oplevet inklusion 

 Tre elever fortæller om lettelsen ved at komme fra almenklasse til specialtilbud, 

hvor de mødte elever, der mindede om dem selv, med lignende interesser og 

måder at tænke på og de oplevede glæden ved at knytte venskaber21.  

 Fem fortæller om venskaber eller fraværet af venskaber som betydningsfulde for 

deres sociale og psykiske inklusion.  

 To af fire elever i almenklassen havde nære venskaber i indskoling og på 

mellemtrin; en ligeledes i udskolingen og efter endt skolegang; en elev flyttede til 

specialtilbud efterfulgt af efterskole og oplevede her at knytte endnu flere 

venskaber. 

 De to piger der gik i almenklasse gennem hele grundskolen, oplevede 

vanskeligheder ved at knytte venskaber både i indskoling, på mellemtrin og i 

udskoling, med undtagelse af perioder, hvor de gik på skoler med færre elever i 

klasserne og større fokus på individuel tilpasning af undervisningen samt et 

rummeligt miljø i klassen.  

 Én elev der har gået i tre forskellige specialtilbud oplevede størst mulighed for at 

knytte venskaber i indskoling og på mellemtrin, da han boede på et 

behandlingshjem med tilhørende skole; til gengæld oplevede han begrænsede 

muligheder for venskaber i udskoling da han gik på specialtilbud, der var placeret 

inde i det almene skoletilbud.   

 En anden elev i specialtilbud havde nære venskaber gennem hele skoletiden, også 

med børn udenfor specialskolen gennem sin fritidsinteresse.  

                                                                    

21 Ifølge Hebron & Humphrey (2013) er positive relationer en beskyttende faktor mod mobning for børn med 

ASF. 
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 Én elevs mor fortæller, at muligheden for at fastholde elevens venskaber med 

klassekammerater var afgørende for beslutningen om elevens fortsatte skolegang i 

den almene klasse på trods af vanskeligheder i starten af udskolingen. 

 

Kørsel i skolebus/taxabus som risikofaktor for inklusion 

 To elever der gik i specialskole oplevede, at kørsel i skolebus/taxabus med elever, 

der larmede, sparkede ud, skreg eller kunne få ’anfald’, kunne have betydning for 

såvel deres fysiske, sociale og psykiske inklusion; de følte sig ikke som en del af 

elevgruppen og én elev valgte ofte at blive hjemme fra skole for at undgå turen. 

Hebron & Humphrey (2013) fandt at kørsel med offentlig transport eller skolebus 

til og fra skole udgjorde en særlig risikofaktor for at blive udsat for mobning for 

børn med ASF. 

 

Risiko for marginalisering i udskolingen 

 Fire elever i almenklassen oplever omkring 6.-7. klassetrin i varierende grad risiko 

for marginalisering i form af isolation, faglige vanskeligheder, mobning, 

stressrelaterede sygdomme, tiltagende skolefravær, øget aggression, depression 

og/eller angst. Følgegruppens erfaringer samt forskning22 understøtter dette tema. 

 En af eleverne i specialtilbud oplever ligeledes problemer med mobning, angst, 

depression og tiltagende skolefravær og angiver specialtilbuddets placering ved 

siden af eller inde i en folkeskole, som afgørende årsag til disse problemer; eleven 

oplever sig mobbet og truet af elever fra den almene skole.  

 Af de seks elever har eleverne der har gået i almenklasse uden særlig støtte i 

højere grad oplevet sig marginaliserede/haft en lav grad af oplevet inklusion 

sammenlignet med de elever, der har gået i almenklasse med særlig støtte og 

elever i specialtilbud. Dette svarer til tidligere undersøgelser om inkluderede børn 

med ASF (Hebron & Humphrey, 2013; Humphrey & Symes, 2011; Mehlbye, 2008).  

 

 

                                                                    

22 Et større review fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (Søgaard Larsen, Dyssegaard & Tiftikçi, 

2013) om inklusion af elever med særlige behov i den almene undervisning. Viser, at elever med særlige behov i 

almenskolen trives bedst i indskolingen, men føler sig mindre godt tilpas på mellemtrin og i udskoling. Hebron & 

Humphrey (2013) viste, at risikoen for at blive udsat for mobning øges i takt med børnenes alder. 
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Gentagne skoleskift og længere perioder med fravær 

 Fire elever har som nævnt haft gentagne skoleskift i løbet af deres grundskoletid 

grundet mistrivsel, mobning, indlæggelser, udredning på børne- og 

ungdomspsykiatrisk afdeling og/eller familiens flytning.  

 To har desuden haft længere perioder med fravær og/eller hjemmeundervisning i 

løbet af deres skoletid grundet mistrivsel, stress, angst, depression, indlæggelser 

og/eller manglende skoletilbud. De to elever har i alt haft fravær i hhv. 1 og 2 år 

mellem 0.-9. klasse.  

 

Skolegang som udløser af komorbide diagnoser  

 Fire elever og/eller deres mødre giver udtryk for, at deres skolegang i perioder har 

været så stressende, at de har lidt af depression, krampeanfald og/eller 

tarmproblemer. Tre af disse elever gik primært i almenklasse, mens den fjerde gik 

i forskellige specialtilbud.  

 En femte elev fik en depression efter endt skolegang da eleven oplevede 

vanskeligheder i den almene ungdomsuddannelse.  

 To af ovennævnte elever beretter om selvmordstanker i perioden efter 

grundskolen. 

 

Samarbejde mellem skole, hjem og andre instanser som forudsætning for trivsel 

 Alle seks elevers mødre angav graden af samarbejde mellem forældre, lærere, 

pædagoger, specialpædagoger, sagsbehandlere, psykologer (PPR), psykiatere samt 

Center for Autisme, som en afgørende faktor for deres børns trivsel.  

 Tre mødre med erfaringer fra forskellige bopælskommuner gav udtryk for en 

oplevet forskel mellem tilbud og tiltag alt efter kommune.  

 

Mødres kamp for inddragelse af deres viden om eleven 

 Alle de seks mødre giver udtryk for en til tider anstrengende kamp for at opnå den 

oplevede nødvendige støtte til deres barn; at deres viden om deres barn har været 

afgørende for at finde den rette form for støtte og at de har måttet insistere, 

undertiden i flere år, for at få inddraget denne viden i beslutninger om barnets 

skolegang. Det drejer sig om mistanke om dysleksi, mistanke om ASF, oplevet 

behov for støtte i timer, frikvarterer og til eksamen, samt mulighed for relevant 

uddannelse/beskæftigelse efter endt skolegang.  
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 To mødre giver udtryk for en generel høj grad af inddragelse i beslutninger om 

barnets skolegang, støtte i hjemmet samt aflastningstilbud og angiver dette som 

afgørende for barnets trivsel og positive udvikling.  

 

”Den sociale oversætter”23 som betingelse for trivsel 

 For alle eleverne kan tilstedeværelsen eller fraværet af en ”Social oversætter” eller 

”Signifikant anden” ses som hhv. en beskyttelses- eller risikofaktor for eleven. At 

eleven har haft en forælder/lærer/pædagog/ven, der har fungeret som mellemled 

mellem eleven og omverdenen og hjulpet eleven med at knytte venskaber og 

relationer, fungeret som lynafleder, har forstået elevens udfordringer og/eller 

kunnet hjælpe med at overskue og løse problemer, har været afgørende for en 

positiv trivsel og vej gennem skolesystemet for eleven. 

 

En lavere forventning om og mulighed for at gennemføre Folkeskolens Afgangsprøve, 

når man går i et specialtilbud  

 

 Tre elever, der afsluttede 9./10. klasse i specialtilbud gennemførte kun prøven 

delvist; en mor oplevede, at hendes barn ikke fik tilbud om at gå op til alle prøver, 

to andre elever havde det for dårligt psykisk og for meget skolefravær til at gå til 

eksamen. Disse elever har efterfølgende gennemført enkelte eksamener mens de 

har gået på STU.  

 Én elev, der afsluttede 9. klasse i specialtilbud, tog efterfølgende 10. klasse i 

almenklasse og gennemførte begge år hele afgangsprøven.  

 Én elev, der afsluttede i almenklasse, manglede enkelte eksamener og klarede 

andre under sit generelle faglige niveau, hvor stress, angst og manglende støtte til 

eksamen angives som afgørende faktorer for dette.  

 Den anden elev, der afsluttede i almenklasse gennemførte hele 9. klasses prøve, 

men under sit generelle faglige niveau og angav mobning og mistrivsel som 

årsager til dette. Året efter gennemførte eleven 10. klasses prøven med langt 

højere resultat fra en anden almenklasse. 

 

                                                                    

23 Iben Rasmussen (2014) s.104. 
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Rettethed mod almen ungdomsuddannelse efter grundskolens almenklasse, men svært 

at finde ”en kasse, der kan passe” 

En skolegang i almenklassen synes i højere grad at rette eleverne mod videre uddannelse i 

den almene ungdomsuddannelse end en skolegang i et specialtilbud. I Fase 1 blev dette 

spørgsmål imidlertid undersøgt for en stor gruppe elever og det fremgår af Fase 1 tydeligt at 

almenklassen på ingen måde er bedre til at rette eleverne mod videre uddannelse end  

specialtilbud: 

 

 Tre elever, der primært har gået i almenklassen er rettet mod almen 

uddannelse/beskæftigelse efter endt skolegang og oplever, at deres faglige 

forudsætninger burde være tilstrækkelige, men savner uddannelsestilbud, der kan 

leve op til deres behov for særlig støtte. To af eleverne har forsøgt tre forskellige 

almene ungdomsuddannelser uden at kunne gennemføre dem. Begge rettedes 

herefter mod STU, som den ene på tidspunktet for interviewet stadig var tilknyttet, 

mens den anden sprang fra og igen rettedes mod almen uddannelse. Den tredje 

elev gik på tidspunktet for interviewet på almen ungdomsuddannelse med 

mentorordning fra CFA. 

 Eleverne, der primært har gået i specialtilbud, samt én elev fra primært 

almenklasse har været rettet mod ungdomsuddannelse inden for 

specialundervisningsområdet (STU), men viser en begyndende rettethed mod 

almen uddannelse/beskæftigelse efter tiden på STU. Flere har oplevet krav fra 

deres kommune om at rette sig mod almen beskæftigelse og har svært ved at finde 

en ”kasse, der kan passe”; én er eksempelvis dygtig til at spille musik og søger en 

beskæftigelse, der har noget at gøre med musik, men bliver opfordret af 

sagsbehandler til at finde et job i et supermarked.  

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNING 

Resultaterne fra Fase 2 vil blive diskuteret i et sammenfattende diskussionsafsnit sammen 

med resultaterne fra Fase 1 og Fase 3. 
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