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Forord 

 

Jeg vil først og fremmest takke vores informanter for at I har delt jeres fortællinger med os 

forhåbentlig til gavn for de børn med autisme der står for at skulle starte i grundskolen. 

Center for Autisme skal også have en stor tak for at have inviteret os -studerende til at del-

tage i Sofiefondens forskningsprojekt. Uden alle jer havde dette speciale ikke været det 

samme. 

 

Tak til Pernille Harreschou og specialegruppen ”Inklusion” ved DPU for alle de gode dis-

kussioner som har været en stor inspirationskilde. 

Specialet har kostet megen tid og mangel på socialt liv i et halvt år.Hvilket jeg gerne vil 

undskylde overfor mine omgivelser. Tak fordi I bar over med mig. 

 

Til sidst skal der lyde en stor tak til min vejleder Tine Basse Fisker der i sandhed forstår 

kunsten at vejlede og støtte, når livet går sin gang og tiden løber ud - uden dig var jeg ikke 

blevet færdig til tiden. 

 

Juli 2014 

Iben Tvermose Rasmussen 
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Indledning 

Nærværende speciale er blevet til i et samarbejde med Center for Autisme (CFA), der med 

midler fra Sofiefonden er i gang med et forskningsprojekt ”Inklusion i folkeskolen -

erfaringer med skoleforløb blandt børn og unge med en autismespektrum diagnose” (bilag 

1), der forventes afsluttet primo 2015. Specialet er derfor også et udsnit af CFA´s forsk-

ningsprojekt, der består af projektbeskrivelsens fase to, beskrevet i bilag 1 under metode-

beskrivelse pkt. III.  

I samarbejde med studerende Pernille Harreschou ved kandidatuddannelsen i pædago-

gisk psykologi ved DPU Århus Universitet, har jeg fremstillet empirisk materiale i form af 

kvalitative interviews med unge med autisme spektrum forstyrrelse (ASF), der har afsluttet 

grundskolen, og med deres mødre. Ud fra denne empiri har vi skrevet hver sit speciale med 

hver sit teoretiske ståsted, og belyser i disse de unges og deres mødres viden om det at ha-

ve gennemført et grundskoleforløb i Danmark. Vi håber derved at kunne bidrage til at øge 

kvaliteten i CFA´s forskningsprojekt, til gavn for de børn og forældre der søger rådgivning 

om hvilke typer af grundskoleforløb, der giver børn med ASF de mest optimale faglige og 

personlige udviklingsmuligheder. 

I mit speciale har jeg valgt at indtage et socialkonstruktionistisk ståsted, hvorfra jeg har 

analyseret de seks unges og deres mødres narrative, retrospektive fortællinger om det der 

for dem har givet mening i de unges grundskoleforløb. Jeg forfølger derved forsat to af de 

spørgsmål jeg har arbejdet med fra starten af mit studie: ”Har venskaber med jævnaldrene 

betydning for børn og unge med ASF´s læring og trivsel? Og: Hvordan er det – set ud fra 

den socialkonstruktionistiske videnskabsontologi – muligt at udvikle sin identitet når man 

er diagnosticeret med ASF?  

 

Problemformulering 

I hvilke temaer henter unge med ASF deres meningsdannelse om at føle sig inkluderet og 

opnå faglig læring under deres grundskoleforløb? Og hvilke faktorer i grundskoleforløbet 

kan fremme udviklingen af resiliens hos børn med ASF – set ud fra en socialkonstruktioni-

stisk ontologi?  



5 

Læsevejledning 

Præsentationen af formålet med mit speciale efterfølges i resten af indledningen af en kort 

beskrivelse af hvad Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) er, da denne diagnose er centralt 

for specialet. Efterfølgende sættes begrebet ”inklusion” ind i sin historiske og kulturelle 

ramme, hvorpå begrebets anvendelse i dette speciale afklares. Indledningsafsnittet afsluttes 

af ”State of the Art”, for derigennem at præcisere hvilke steder i den eksisterende forsk-

ning dette speciale forsøger at bidrage til. I afsnittet ”Teori og metode” beskrives de me-

tateoretiske overvejelser der ligger til grund for specialets og analysens opbygning, samt de 

begreber der bruges til at folde selve analysen ud. 

Inden jeg folder selve analysen ud, præsenteres empirien samt de etiske overvejelser vi 

som specialestuderende har gjort os forud for udførelsen af de kvalitative interviews. 

Efter præsentation af analysen fremlægger jeg min konklusion, som efterfølgende vil blive 

diskuteret - dels i forhold til forskningsdesignet og dels i forhold til resultatet. Afslutnings-

vis vil jeg perspektivere konklusionen i forhold til de tendenser der findes på uddannelses-

området i dagens Danmark.  

Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) 

ASF er en overordnet betegnelse for en medfødt neurologisk udviklingsforstyrrelse, der 

kan vise sig som infantil autisme, atypisk autisme, uspecificeret gennemgribende udvik-

lingsforstyrrelse eller Aspergers syndrom (AS). Af diagnosemanualerne ICD-101 og DSM 

52 fremgår diagnosekriterierne for hvordan ASF diagnosticeres. Autisme bliver ofte diag-

nosticeret sideløbende med forekomsten af mental retardering eller andre diagnoser, som 

f.eks. OCD3, Tourettes syndrom eller ADHD4. Grunden til at autisme omtales som en 

spektrumtilstand er, at spektret er meget bredt. Autismespektret dækker fra infantil autisme 

helt uden sprog, til AS med høj intelligens og uden sproglige vanskeligheder. For at kunne 

stille diagnosen infantil autisme kræves det, at der forekommer vanskeligheder inden for 

følgende tre områder der kaldes for triaden: Afvigelser i forestillingsevnen, afvigelser i 

                                                           
1 ICD-10: International Classification of Diseases, 10. version,  udgives  af  World Health Organiza-

tion(WHO) 

2  DSM 5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. version, udgivet i maj 2013 af  Ameri-

can Psychiatric Association's (APA) , som det amerikanske “classification and diagnostic tool” 

3 Obsessive Compulsive Disorder (OCD), tilbagevendende tvangstanker og-handlinger.(Fisker, 2012) 

4 Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), AD står for opmærksomhedsforstyrrelse og HD står for 

hyperaktivitet og impulsivitet. (ibid.) 
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kommunikationen, afvigelser i det sociale samspil. Diagnosen infantil autisme kan først 

stilles når barnet udvikler et sprog, derfor stilles diagnosen ofte ikke før tre års alderen. 

AS-diagnosen stilles ofte omkring puberteten og kræver at der er afvigelser på to af tria-

dens punkter (Landsforeningen Autisme, Socialstyrelsen Autisme).  

Før de i diagnosemanualerne afgrænsede symptomer undersøges for at stille en diag-

nose, er der væsentlige principper der altid skal tages højde for. Det første princip er at un-

dersøge hvorvidt der er grund til at stille en diagnose. Alle mennesker har livet igennem 

vanskeligheder af varierende art, men det at begynde diagnosticeringsprocessen kræver at 

menneskets vanskeligheder er af så væsentlig omfang, at mennesket ikke kan klare sig i 

hverdagen. Med andre ord: Mennesker der har vanskeligheder, men kan klare sig i hverda-

gen, kan ikke få en diagnose. Det andet princip er, at en vanskelighed ikke kan diagnostice-

res hvis den er opstået pga. en forudgående eksisterende vanskelighed. En blind person vil 

derfor aldrig kunne få diagnosen ordblind, da vedkommende aldrig har kunnet se bogsta-

verne (Beier, Elvén, & Veje, 2012).   

Autisme er en sundhedsfaglig betegnelse for en række udviklingsforstyrrelser som har 

det til fælles, at de hæmmer den tidlige udvikling af sociale færdigheder og dermed også 

trivsel og udviklingsmuligheder. Dette kommer til udtryk gennem adfærd - især i forhold 

til kommunikation, samspil og forestillingsevne - der er anderledes end hos børn uden au-

tisme. I et psykologisk udviklingsperspektiv ændres præmisserne for socialt samspil, 

kommunikationen og selvoplevelse for dem der befinder sig inden for autismespektret 

(Landsforeningen Autisme).  

En diagnose inden for autismespektret rammer også den diagnosticeredes omgivelser. 

Forældre til børn med autisme kan have svært ved at få omgivelserne til at forstå hvorfor 

deres barn reagerer anderledes end andre børn. Der er derfor en risiko for at omgivelserne 

anser forældrenes opdragelse af barnet som værende årsag til barnets atypiske reaktions-

mønstre. Dette kan hos forældrene fremkalde skyldfølelser og fornemmelsen af ikke at 

være gode nok i ”forældrerollen”. Derudover kræver børn med autisme en anden og meget 

omfattende hjælp og støtte fra sine omgivelser end  børn uden autisme. Forældrene kan 

derfor igennem barnets opvækst meget let komme på overarbejde og få brug for aflastning 

for ikke selv at blive overbelastede. Oveni alle disse belastninger kommer så også den sorg 

forældre kan opleve når deres barn får tildelt en diagnose (Beier et al., 2012). 

Det har stor betydning for den diagnosticeredes udviklingsmuligheder, hvordan omgi-

velserne agerer i forhold til autismen, med andre ord er det muligt at kompensere for men 

også muligt at forstærke konsekvenserne af autismen, da det kræver indsigt i den særlige 



7 

kognitive stil som er typisk for mennesker med autisme (Peeters, Haracopos, & Ebbesen, 

2010). ASF er ikke et synligt handicap, men udviklingen hos mennesker med ASF er ofte 

præget af kommunikations- og sprogforstyrrelser samt stereotypier eller særinteresser. Per-

soner med ASF kan derfor opleves som afvigende i deres adfærd, og risikerer at blive mis-

forstået af deres omgivelser (Beier et al., 2012).  

Asperger-diagnosen blev gældende i Danmark i 1994 (Socialstyrelsen, 2014), hvorfor 

mange først diagnosticeres som voksne. De afvigelser som personer med AS viser i det 

sociale samspil skal ses som et resultat af den specielle kognitive stil som også resulterer i 

signifikant forsinkede eksekutive funktioner (Attwood, 2007). Forsinkede eksekutive funk-

tioner kommer til udtryk ved at mennesker med AS ofte ikke er i stand til at lære nyt på 

baggrund af deres erfaringer. Dette bevirker at deres problemløsning har en idiosynkratisk 

karakter. I bogen ”The Complete Guide to Asperger´s Syndrome”, omtaler Tony Attwood 

(2007) denne type af problemløsning som Frank Sinatra syndromet eller ”My way”(ibid. 

s.237). Attwood henviser endvidere til undersøgelser udført af Reitzel og Szatman i 2003, 

der beskriver at 20% af børn diagnosticeret med AS har problemer med at lære at læse og 

50% har problemer med matematik. Attwood (2007) understøtter sit ovenstående argument 

ved at referere til Hippler og Klicpers (2004) der i deres undersøgelse har fundet frem til at 

23 % af personer diagnosticeret med AS er gode til matematik, 12 % har et særligt autistisk 

talent og 17 % har problemer med at lære at læse og skrive (ibid.). Det er ikke ualmindeligt 

at børn med ASF også har specifikke indlæringsvanskeligheder som f.eks. ordblindhed 

(dysleksi), talblindhed (dyskalkuli) etc. (WHO, 2010; Beier et al., 2012).   

Forekomsten af ASF er stigende, hvilket bl.a. skyldes øget opmærksomhed og viden 

på området, men også det at mennesker med ASF er blevet mere synlige på grund af sam-

fundets voksende krav til individets sociale evner og omstillingsparathed. ASF betragtes 

som et socialt handicap, da det er i den anderledes adfærd og manglende evne til at aflæse 

andre personer og til at omsætte sociale spilleregler, personer med ASF synes at falde ved 

siden af det som er normen i et givent samfund (Socialstyrelsen Autisme). 

 

Baggrunden for inklusion 

I maj 2012 blev Lov om folkeskolen ændret ved at § 3, stk. 2 blev erstattet med nedenstå-

ende: 

”Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialun-

dervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. 

Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til 
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børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i 

mindst 9 undervisningstimer ugentligt” (Folketingstidende, L 103). 

 

Ole Hansen og Lars Qvortrup omtaler i deres artikel ”Inklusion i Danmark” (2013) denne 

ændring af loven, som værende det der i folkemunde kaldes ”inklusionsloven”, da denne 

formulering giver børn, der kan klare sig i den almindelige klasseundervisning i folkesko-

len med mindre end 9 timers støtte, mulighed for at forblive i folkeskolen. Denne kategori 

af børn blev tidligere ofte henvist til segregeret undervisning i specialklasser eller special-

skoler.  

Historisk kan denne udvikling spores tilbage til 1960´erne hvor socialdemokraten 

Julius Bomholt (1896-1969) først som undervisningsminister i 1953-1957, siden som soci-

alminister 1957-1961 og til sidst som Danmarks første kulturminister, var en af hovedkræf-

terne ved redigeringen af socialdemokraternes kulturpolitik5. Det var den gang der i Dan-

mark blev taget de første politiske skridt til at udligne skellet mellem det der dengang hed 

særforsorgen og den almene folkeskole. Inklusionsloven kan derfor siges at have været 

længe undervejs; mange har kæmpet længe for en ændring af Lov om folkeskolen. 

I 1969 blev endnu et skridt taget for at skabe lige muligheder for alle børn, idet Lov 

om folkeskolen fik tilføjet § 9: ”Undervisning af børn med handicap skal ske så tæt på bar-

nets hjem som muligt” (Hansen & Qvortrup, 2013). Det var det første skridt mod at få op-

løst de kategorielle forsorgsgrene som Statens blindeforsorg, døveforsorg og åndssvagefor-

sorg, hvor handicappede borgere tidligere havde været gemt væk fra de almene skoler.  

Amterne overtog ansvaret for særforsorgen i 1970 med det formål, at handicappede i frem-

tiden skulle synliggøres i lokalsamfundet, i skolen og på arbejdspladsen hvorved der kunne 

skabes større accept af de handicappende (ibid.).  

 Internationalt blev der også arbejdet på at skabe lige muligheder for alle: UNESCO6 

afholdte i 1994 en verdenskonference i den spanske by Salamanca, der resulterede i det vi i 

dag kalder Salamanca erklæringen (UNESCO, 1994). I denne konference deltog mere end 

300 deltagere der repræsenterede i alt 92 regeringer og 25 internationale organisationer.  

Danmark deltog og underskrev Salamanca erklæringen, der siger at alle børn uanset handi-

cap har lige ret til uddannelse i det almene uddannelsessystem.  

Citat: 

                                                           
5 http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1914-40/Julius_Bomholt 

6 UNESCO: Forkortelse for: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  
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“…Education for all, recognizing the necessity and urgency of providing 

education for children, youth and adults with special educational 

needs within the regular education system …” (UNESCO 1994, pkt.1) 

 

Inklusion - en sejr 

Historisk set er inklusion en sejr efter en lang proces, hvor mennesker med handicap er 

gået fra at have været gemt væk i forsorgsinstitutioner til i dag at have lovmæssigt krav på 

at blive inkluderet i det almene samfund - på lige fod med de borgere der ikke har et handi-

cap. Salamanca erklæringen (UNESCO 1994) er et dokument der har stor indflydelse på 

skolepolitikken. Erklæringen blev fulgt op af det såkaldte Luxemburgcharter (1996), der 

blev udfærdiget i det selvstændige Agentur for specialundervisning7, hvor EU-

medlemslandene deler deres viden. 

 

I 2012 indgik den danske regering og Kommunernes Landsforening (KL) en aftale om 

øget inklusion. Konkret går aftalen ud på at få inkluderet 96 pct. af alle danske skolebørn i 

de almene klasser i år 2015 (UVM 2012). Årsagen til denne aftale var den voldsomme 

stigning i antallet af børn, der havde behov for specialundervisning og de deraf følgende 

øgede udgifter.  I marts 2013 kunne dokumentationsprojektet: ”Kommunernes omstilling 

til øget inklusion”(2013) konstatere en stigning i elevtallet i den almindelige undervisning 

fra 93,1 pct. i 2010 til 94,9 pct. i de 12 repræsentative kommuner som dokumentationspro-

jektet har undersøgt (Baviskar, B., Dyssegaard, C. B., Egelund, N., Lausten, M., Lyng-

gaard, M. og Tetler, S, 2013). Årsagerne til den ekskluderende tendens, der har foranledi-

get ovenstående indsats om øget inklusion, er ikke kendt. Men ifølge Tine Basse Fisker 

(2012) er en af årsagerne den eksplosive stigning i antallet af børn der diagnosticeres med 

gennemgribende udviklingsforstyrrelser8 (ICD10), herunder autisme. Fisker understreger 

at der er tale om en markant stigning på 800 % inden for disse diagnoser i perioden 1995-

2008. Årsagerne til denne stigning er ikke entydig, men det er denne gruppe af børn der 

fylder meget i pædagogernes dagligdag (ibid.). Mange af de enkeltsager der tages op af de 

landsdækkende nyheder ex. Danmarks Radio 9 handler om disse børn med autisme der 

mistrives som inkluderede i folkeskolen.  

                                                           
7 The European Agency for Special Needs and Inclusive Education  

8 F-84- diagnoser, herunder autisme i ICD10. 

9 http://www.dr.dk/search/Result?query=inklusion Lokaliseret d.28.03.14 

http://www.dr.dk/search/Result?query=inklusion
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Ved sidste lovændring af Lov om folkeskolen i december 2013 (UVM 2013) i forbin-

delse med skolereformen, blev inklusion skrevet ind som en selvstændig målsætning, sam-

tidig med at folkeskoleloven blev rettet til for også at indføre obligatoriske test, heldags-

skole, faglig fordybelse, bevægelse og meget mere. Med andre ord kan det siges at folke-

skolen i Danmark, på meget få år, skal gennemgå nogle meget store forandringer og samti-

digt inkludere flere børn end den hidtil har skullet gøre. 

Begrebsafklaring af inklusion  

 

Jeg benytter i resten af dette speciale begrebet ”Inklusion” ud fra Alenkærs definition som 

kommer fra en teoriretning Alenkær selv er medskaber af: Den kvalitative inklusion: 

 ”Inklusion er en dynamisk og vedvarende proces, der har til formål at udvikle mulig-

hederne for ethvert menneskes tilstedeværelse i, og udbytte af, samfundets almene are-

naer. 

 I denne proces har man fokus på kvaliteten af det enkelte individs fysiske betingelser, 

sociale samspil og opgaveløsning inden for rammerene af en valgt kontekst. 

 Der tages i den forbindelse særligt hensyn til dem, der er i farezonen for marginalise-

ring og eksklusion.”  (Alenkær, 2013) 

 

Under sin beskrivelse af kvaliteten af det enkelte individs fysiske betingelser fremhæver 

Alenkær ”følelsen” af at være en del af fællesskabet, hvor den enkeltes oplevelse af at være 

inkluderet bliver sat i centrum, ligesom Lars Qvortrup fremhæver vigtigheden af det ”psy-

kologiske blik” eller den ”oplevede inklusion” (Alenkær, 2012; Hansen & Qvortrup, 

2013). 

State of the Art 

Inklusion har været længe undervejs, hvorfor der også forefindes en del empirisk peer re-

viewed forskning på området. Dansk Clearinghouse udgav i 2013 (Søgaard Larsen, 

Dyssegaard , Tiftikçi, & Uddannelsesforskning) et systematisk review i form af en forsk-

ningskortlægning over inklusionsområdet i almenundervisningen, omhandlende børn med 

særlige behov og fra sammenlignelige lande. Forskningskortlægningen dækker perioden 

fra 1994 til 2012. I dette review blev der fundet 279 studier og heraf blev der vurderet 65 
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studier, og af disse blev 43 studier vurderet til at være af medium eller høj kvalitet.  Re-

viewet tager udgangspunkt i Dansk Evalueringsinstituts (EVA) definition af inklusion:  

”Deltagelse i læringsfællesskabet vil sige, at eleven befinder sig sammen med og 

deltager aktivt i samme undervisning og fællesskab som sine klassekammerater, og 

at eleven derudover har optimalt udbytte af og udvikler positive selvbilleder på 

baggrund af deltagelse i læringsfællesskabet." (EVA, 2011, 12). 

 

Det fremgår af dette review at der mangler forskning på inklusionsområdet i dansk og 

skandinavisk kontekst, der kan pege på, hvordan børn med særlige behov sikres den bedst 

mulige skolegang gennem inklusion (Søgaard Larsen et al., 2012).  

Forskere fra verdens universiteter har længe forsket i emnet inklusion, da det er en es-

sentielt del af FN´s menneskerettigheder, og da der globalt set er stor forskel på hvordan 

den gribes an (ibid.). Hestenes et. al (2008) konkluderer i deres artikel: “Quality in Inclusi-

ve Preschool Classrooms”, på baggrund af undersøgelser fortaget i North Carolina, at un-

dervisningskvaliteten i inkluderende førskoleklasser er væsentlig bedre end i de ikke in-

kluderende klasser. Årsagen er fagligt bedre uddannede lærere, hvilket kommer alle børne-

ne i klassen til gode, samt det forhold at elevtallet ofte er mindre. Dette er interessant, da 

det vidner om behovet for videnskabeligt at kunne modbevise forældres generelle bekym-

ring for hvorvidt det faglige niveau sænkes hvis bare der integreres et enkelt handicappet 

barn i deres børns klasser (ibid.) 

Forskningen har dog hovedsageligt koncentreret sig om alle børn med handicap. Meget 

af den forskning der er til rådighed på inklusionsområdet vedrørende børn med særlige 

vanskeligheder og gennemgribende udviklingsforstyrrelser, har hovedsagligt undersøgt 

børnenes trivsel og udvikling i forhold til omstruktureringen af grundskoleundervisningen 

fra segregeret til enkelt integreret.  Der mangler videnskabelig dokumentation for hvilken 

type af grundskole der giver barnet med udviklingsforstyrrelser de bedste faglige kompe-

tencer. Dette ses tydeligt i den analyse der blev gennemført ud fra skoleåret 2008/2009 på 

baggrund af en aftale mellem KL og den tidligere regering ”Specialundervisning i folke-

skolen - veje til en bedre organisering og styring” (UVM, 2010). Analysen skulle danne 

grundlag for forslag til kommunerne om en bedre ressourceudnyttelse og om en bedre or-

ganisering af specialundervisningen i folkeskolen. Et gennemgående tema i flere af studi-

erne i ovenstående analyse omhandler elevernes læringsforløb og hvilken betydning disse 

forløb har for elevernes muligheder for at fortsætte i ungdomsuddannelserne. Her peges på, 

at det specialiserede undervisningstilbud i for høj grad synes at vægte den sociale og triv-
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selsmæssige udvikling hos eleverne frem for den faglige, idet hver fjerde elev ikke er i 

stand til at gennemføre en afgangseksamen (ibid.). 

Jeg har derfor valgt at trække Jacky Ravets (2011) bud på hvad der mangler i debatten, 

når der diskuteres, på hvilken måde det vil være bedst at inkludere elever med autisme. 

Ravet forslår at der skal arbejdes henimod en ”behovsbaseret” undervisning frem for en 

rettighedsbaseret undervisning, da sidstnævnte med sin specialpædagogiske læringstilrette-

læggelse ofte medfører processer der ekskluderer eleven (ibid.).   

Systematisering i kategorier af handicaptyper har været styret af en naturvidenskabelig 

tilgang via diagnosticeringsredskaber som ICD10, og har været medvirkende til, at det har 

været medicinske løsninger fremfor pædagogiske strategier som har været i fokus. Uddan-

nelsessystemerne har derfor været opdelte gennem særlovgivninger og tendens til segrege-

ring ud fra den medicinske tanke om at særlige børn har brug for særlige tilbud (Alenkær, 

2011; Morin, 2011). Anne Morin omtaler i kapitlet ”Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

som samarbejdspartner i den inkluderende skole” (ibid.) denne tilgang som den individuel-

le orientering, idet den tager udgangspunkt i diagnosen eller individets særligt afvigende 

træk, der søges at kompenseres for. ICD10 kan derved siges at have været styrende for 

hvorvidt der tildeltes støtte i form af specialundervisning og støtteforanstaltninger (ibid.).  

Forskningen viser at elevers trivsel i grundskolen afhænger af om eleverne føler sig som en 

del af fællesskabet i deres klasse, hvilket vanskeliggøres af ekskluderende processer som 

specialundervisning uden for klassen (ibid.).   

I et forskningsprojekt omhandlende 20 inkluderede elever med AS fra fire almene 

grundskoler i England, gennemført af University of Manchester (Humphrey & Lewis, 

2008), fremgår det bl.a. at elever med AS på grund af stress, forårsaget af social isolation 

og mobning i forsøget på at ”passe ind”, har øget risiko for udvikling af yderligere hel-

bredsproblemer. Der argumenteres for at årsagen til ovenstående skal findes i, der ikke er 

tilstrækkeligt viden om hvilken form for støtte elever med AS har behov for, på grund af 

deres anderledes kognitive stil. Et andet centralt emne der blev berørt var selvforståelsen af 

det at have en diagnose hos eleverne med AS. Her foreslås det at de, der omtaler deres AS i 

negative vendinger, muligvis har konstrueret dette selvbillede på baggrund af den feedback 

de har fået fra de andre elever, i det de udtrykte tydelige ønsker som ”Make me normal” 

samt ønsket om ikke at blive behandlet anderledes end de andre på skolen (ibid.).   

Henrik Skovlund (2011) har i en dansk interviewundersøgelse af børns selvforståelse i 

forhold til det at have en diagnose, argumenteret for at selvdannelse er noget der finder 

sted i det skjulte og ofte uden for pædagogisk kontrol. Skovlund omtaler det som et inklu-
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sionsparadoks, da børn ved spejling af sig selv i de andre elever i den almene grundskole 

risikerer en marginaliseret negativ selvopfattelse. På den anden side risikerer børn, der er 

diagnosticeret og i grundskolen er placeret i et specialiseret tilbud, at få en selvopfattelse af 

at de er anderledes og derfor ikke passer ind i de almene ungdomsuddannelser (Bryderup 

& Brante, 2011).   

Et dansk studie har undersøgt hvor mange børn der i 200910 (årgang 1990) har gen-

nemført deres folkeskolegang med en 9. klasse og set på forskelle mellem elever med/uden 

handicap og elever, der har modtaget/ikke modtaget specialundervisning (Capacent, 2009). 

97 pct. af elever uden handicap afsluttede deres skolegang med 9. klasse, mens tallet for 

elever med handicap var 82 pct. Det er ikke alle børn med handicap, der modtog special-

undervisning, og der var en større andel af disse, der gennemførte 9. klasse (87 pct.), end 

der er blandt de børn, der har modtaget specialundervisning (82 pct.). En af forklaringerne 

kan i følge studiets forfattere være, at der skal være en vis vægt i handicappet, før man til-

deles specialundervisning, hvorfor de elever, som ikke modtager specialundervisning, også 

er de børn, der har ”færrest” problemer, og dermed en større chance for at afslutte skole-

gangen på normal vis. Af gennemførelsesprocenterne hos de forskellige diagnosegrupper 

fremgår det, at det er i gruppen af børn med ASF (67 pct.), hvor færrest gennemfører 9. 

klasse. Den traditionelle specialundervisning synes således ikke at være lige så effektiv 

over for børn med adfærdsmæssige vanskeligheder som over for børn med andre handicaps 

(ibid.). 

I den internationale litteratur er der kun lidt at hente (Kasari & Smith, 2013), idet man 

her konstaterer, at der ikke i dag er foretaget systematiske studier af hvordan man imple-

menterer evidensbaserede effektfulde specialundervisningsmetoder for børn med ASF i de 

almindelige klasser, i den almene skole. Anbefalingerne bygger i almindelighed på ”best 

practices”, hvor man peger på de metoder fra specialundervisningen og specielle undervis-

ningsmiljøer der er tilrettelagt udelukkende for børn med ASF, i specialtilbuddene. 

På konferencen med overskriften ”Bæredygtig resiliens hos børn og unge” ved DPU, 

Århus Universitet i København den 24.april 2014, påpegede canadiske Ph.D. Michael 

Ungar, at der mangler forskning angående børn med særlige behov, idet resiliensforsknin-

gen hovedsageligt har beskæftiget sig med socialt udsatte børn. Begrebet resiliens beskri-

ves af Anne Inger Helmen Borge (2004) med beslægtede begreber som alle har det tilfæl-

                                                           
10 Året 2009 valgtes for at kunne medtage de elever der tager folkeskolens afgangsprøve (FSA) med forsin-

kelse fra årgang 1990. 
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des, at de vedrører mestring, modstandskraft og overlevelses mekanismer. En populærvi-

denskabelig betegnelse for børn, der har udviklet resiliens i samspil med deres miljø, er 

”mælkebøttebørn” eller ”risikobørn”. Det er børn der klarer sig på trods af dårlige op-

vækstvilkår og ikke får mén, i form af psykiske afvigelser eller andre problemer som f.eks. 

misbrug. Borge (2004) henviser f.eks. til Pippi Langstrømpe og Forest Gump, som begge 

klarer og udvikler sig på trods af en relativ høj risiko for at blive marginaliseret. 

Børn med særlige behov på baggrund af et medfødt handicap har handicappet med sig 

som en konstant risikofaktor og der er ingen forskning på resiliensområdet der belyser 

hvilke beskyttelsesfaktorer, der kan støtte disse børn i deres tilblivelsesproces i grundskole-

forløbet (Ungar, 2013). Ungar har efter mange års erfaring udviklet et bud på en analyse-

model der tager udgangspunkt i Bronfenbrenners økologiske model og argumenterer for at 

børn ikke bliver født med resiliens som noget iboende, men at børn der udvikler resiliens 

gør det i kraft af deres samspil med omgivelserne:  

“Children are not usually born resilient: they are made resilient through the many 

different interactions with their social and physical ecologies. 

These aspects of their environment depend on social policy and structures to make 

resources available.” (Ungar, Ghazinour, & Richter, 2013, s. 360) 
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Teori og metode 

Metateori 

Betegnelsen socialkonstruktionisme dækker bredt over narrativ psykologi, konversa-

tionsanalyse, diskurspsykologi samt diverse poststrukturalistiske forgreninger (Tanggaard, 

L., & Brinkmann, 2010).  Fælles for alle socialkonstruktionistiske tilgange er, at de trækker 

på Foucaults magtbegreb som definerer magt som værende produktiv, da magten er med til 

at konstituere diskurserne (Winther Jørgensen & Phillips, 1999).  Jeg har i dette speciale 

valgt udelukkende at foretage en narrativ analyse uden at se på diskurserne. Magtens tilste-

deværelse viser sig dog tydeligt i analysen, ikke i form af diskursive kampe, som vi kender 

dem fra diskurspsykologien, men i form af forældrenes kamp for retten til at få hjælp til at 

give deres barn med ASF de bedste forudsætninger for et liv i trivsel (ibid.) 

Metateoretisk er dette speciale opbygget med udgangspunkt i en socialkonstruktioni-

stisk forståelsesramme, der anser menneskets forståelse af verden som en kontinuerlig kon-

struktion der bliver til gennem forhandling med de kontekster mennesket er i berøring med 

(Gergen, 2008).  Når mennesker med en diagnose indenfor ASF har autismen som et bio-

logisk og neurologisk vilkår med sig fra fødslen, hvilket bl.a. kommer til udtryk i form af 

indlæringsvanskelighed, påvirker dette vilkår deres mulighed for at blive til gennem for-

handlinger med deres omgivelser (Peeters et al., 2010). Netop dette spændingsfelt har jeg 

fra starten af mit studie i pædagogisk psykologi været optaget af, og det skal ses som årsa-

gen til, at det er socialkonstruktionismens ontologi der er mit udgangspunkt i dette specia-

le. Med andre ord er det den udfordring, mennesker med ASF har i forhold til hvordan ver-

den oversættes for at deres handlinger giver mening for dem de er iblandt, og sådan at de 

selv kan lære af omgivelserne, når ikke de på egen hånd kan føje mening til deres percepti-

on af verden omkring sig, der har kaldt på socialkonstruktionismen (ibid.). 

Metateoretisk kombination af teori, socialkonstruktionisme, narrativanalyse og resi-

liens 

At jeg har valgt at indsamle empirien til dette speciale ud fra den sociale praksisteori 

(Denzin, 2010) i form af kvalitative interviews inspireret af Hanne Haavind (2000) og Tet-

ler (2009), er med til at præcisere hvor i det socialkonstruktionistiske landskab jeg befinder 

mig. Det kvalitative interview, kombineret med den sociale praksisteoris formål, gør det 

muligt at give stemme til de mennesker en given sag handler om, i dette speciale de unge 

med ASF som har erfaringen at være elever i grundskolen (Denzin, 2010). 
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Med udgangspunkt i de retrospektive fortællinger fra de kvalitative interviews, egnede 

den narrative analyse sig bedst i min søgen efter de temaer hvor informanterne hentede 

deres meningsdannelse om grundskoleforløbene. Bruners teori (1999) om, at der altid lig-

ger en mening til grund for enhver handling, trækker tråde til den kulturhistoriske teori, der 

også indgår i min analyse i form af et enkelt teoretisk begreb.  Analysen har desuden kaldt 

på begreber fra interaktionismen, sociallæringsteori, kognitiv psykologi og resiliensforsk-

ningen. Jeg vil i analysen skelne mellem de kulturelle fortællinger og individets fortælling 

for at tydeliggøre forskellen mellem de kulturelt formidlede og den enkelte informants op-

levede erfaringer, da der er stor forskel på hvem der i en given kultur kan anfægte de kano-

niske fortællinger. Magtaspektet vil derfor blive inddraget i forbindelse med de fælles hi-

storier (Horsdal, 1999). 

Kulturelt og historisk er analysen forankret i den bevægelse der har ændret folkeskolen 

fra at være almen dannende, til i dag hvor den skal understøtte den enkelte elevs tilblivel-

sesproces som aktivt individ i samfundet (Illeris, 2014).  

I min søgen efter redskaber, der egner sig til at belyse på hvilken måde et barn med 

ASF bliver til i en socialkonstruktionistisk forståelsesramme, har jeg valgt at benytte mig 

af resiliensforskningens teori om risiko- og beskyttelsesfaktorer (Borge, 2004). Resiliens-

forskningen kan ikke siges at have direkte tilknytning til socialkonstruktionismen, hvorfor 

jeg vil skitsere resiliensforskningens historie og herigennem argumentere for berettigelsen 

af at anvende resiliensbegrebet i en socialkonstruktionistisk kontekst. 

Resiliens forstås af den internationale forskning som værende en evne hos individet til 

at klare sig på trods af udsathed og modgang. Resiliens indebærer en udviklingsmæssig 

progression der opstår som resultatet af en dynamisk og relativ proces gennem livsforlø-

bets ændrede livsvilkår (Sommer 2011). Dion Sommer (2010) har sammenlignet begrebet 

resiliens med følgende metafor omhandlende en plastisk membran: ”Den kan trykkes ud af 

facon, men når presset aftager genfinder membranen sin normale facon” (Sommer 2010, 

s.33). Teoretisk var resiliensforskningen ved dens begyndelse knyttet til udviklingspsyko-

logien og psykodynamikken, som anså evnen til resiliens for at være noget barnet iboende. 

Resiliensforskningens udvikling beskrives af Dion Sommer (2011) som fire bølger der har 

bevæget sig i takt med den udviklingspsykologiske forskning. I 1960´erne og 1970´erne 

gav et studie af skizofrene børn et uventet sideresultat hvor nogle af patienterne viste en 

relativ bedre psykisk tilstand end der kunne forventes. Disse atypiske tilfælde blev senere 

studeret af Kaufmann m.fl. (1979), der præsentrede deres resultater i artiklen: ”Superkids: 

Competent Children of Psychotic Mothers”.  I denne forskning kom forskerene frem til at 
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de seks mest socialt og intellektuelt kompetente højrisikobørn af psykotiske mødre var 

langt mere velfungerende end den samme gruppe af børn af mødre uden psykoser i kon-

trolgruppen. Det var studier som førnævnte, sammen med et longitudinelt studie på  

Kauai11, der blev vendepunktet inden for den herskende psykiatriske symptommodel og 

den psykoanalytiske forståelse af afvigelser. I disse studier begyndte man bl.a. at interesse-

re sig for en række beskyttende faktorer der kunne forklare hvorfor nogle af deltagerene 

udviklede sig bedre end forventet, hvor man tidligere havde været optaget af årsagerne til 

den afvigende udvikling (Borge, 2004; Sommer, 2011). I den anden bølge forlod man den 

”ego resiliente” opfattelse og op i gennem 1980´erne var der en kraftig stigning inden for 

forskning der forsøgte at definere den første bølges resiliensbegreber ved at forankre disse 

begreber videnskabeligt gennem empirisk forskning. Der blev bl.a. forsket i tilknytningsre-

lationer, familiesamspil og psykologisk stressaktivitet. Resiliens blev nu betragtet som et 

paraplybegreb der omfattede mange processer og ikke kun handlede om stærke, usårlige 

personligheder (ibid.). 

Dette førte videre til resiliensforskningens tredje bølge i 1990´erne, hvor man på bag-

grund af den tidligere grundforsknings mange resultater forsøgte at skabe resiliens via in-

tervention.  Interventionerne var forsøg på at skabe vendepunkter gennem bevidst hand-

ling, ved at de beskyttende processer, der var dokumenteret fra den tidligere forskning, 

blev forstærket. For eksempel identificeres først en potentiel ressource i barnets omgivelser 

fx. en bedstemor, en lærer eller anden ressourceperson og efterfølgende intensiveres denne 

persons indflydelse på barnet (ibid.). 

Det, Sommer (2011) betegner som den fjerde bølge, der begyndte i 2000 og som varer 

ved til den nuværende forskning, kendetegnes ved en øget interesse for neurobiologien og 

den interdisciplinære ”Developmetal Cognitive Neuroscience”. Dette betyder at både de 

fysiologiske, biologiske og miljømæssige processer tilsammen med erfaringsdannelsens 

betydning bringes ind i resiliensforskningen. Dynamiske, systemteoretiske modeller som 

Michael Ungars multisystemiske socialøkologiske model begynder at vinde indpas i denne 

fjerde bølge. Ungars (2013) økologiske forståelse bygger på forståelsen af resiliens som en 

kvalitet både hos individet men også i miljøet. Da den økologiske forståelse tænker indivi-

det som en del af sine relationer i flere forskellige lag f.eks. mikro (personligt), meso 

(nærmiljø), exo (relationer mellem nærmiljøer), makro (relationer til ideologiske og kultu-

relle institutioner) (ibid.). Resiliens udvikles når mennesket eller den gruppe som menne-

                                                           
11 Kendt som Hawaii-studiet der begyndte i 1954(Werner & Smith, 1977; 1982; 1992) 
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sket er en del af, er i stand til at navigere mod og forhandle sig frem til de ressourcer der 

kan understøtte det enkelte medlem af gruppen i dets psykiske eller fysiske udvikling. 

Hvilket betyder at det i denne sammenhæng er lige så vigtigt, at resiliensforskningen stude-

rer miljøets evne til at tilpasse sig selv til et barn med f.eks. ADHD, som det er at studere 

samme barns evne til at tilpasse sig miljøet.  

 “For a child with ADHD, we can investigate their resilience by asking not only 

‘How has the child adapted to his school environment given his disorder?’ but also 

‘How has the child’s school and home adapted their structures to meet the needs of 

the child?” (Ungar et al., 2013, s. 350). 

 

Det er med ovenstående jeg vil skabe en forbindelse til socialkonstruktionismen, idet resi-

liensforskningen i dag har bevæget sig mod en interaktionistisk forståelse af resiliensbe-

grebet. Ungar er ikke i tvivl om, at resiliens opstår som følge af den interaktion individet 

har med sine relationer, og relationernes evne til at navigere og forhandle med de systemer 

de er en del af. Det, som gør det svært at få resiliensforskningen til at gå i spænd med soci-

alkonstruktionismens ontologi, er den velkendte kritik socialkonstruktionismen har for-

holdt sig tavs over for. Kritikken går i sin enkelthed ud på at dekonstruktionen skulle kun-

ne anses som en mulig tilintetgørelse, ved der ikke er en krop, ingen intentioner og ingen 

følelser, pga. konstruktionismens manglende redegørelse for bl.a. adfærdens biologiske 

grundlag og den menneskelige intentionalitet. Gergen tydeliggør, at det er en misforståelse 

der længe har ligget til grund for denne kritik af socialkonstruktionismen og argumenterer i 

sit nye forord til anden udgave af ”Virkeligheder og relationer” (2008) tydeligt imod denne 

kritik af socialkonstruktionismen. Han skriver: ”Med hensyn til at vide hvad der ”virkelig 

er” – bortset fra de kulturelt indlejrede forståelser – forholder konstruktionismen sig kloge-

lig tavst.” (Gergen, 2008, s. 10). Gergen siger med andre ord, at kritikken ikke er på sin 

plads, idet socialkonstruktionismen klogelig ønsker at forholde sig tavst om disse emner - 

og dermed netop ikke siger, at der ikke findes en biologisk krop med intentioner og følel-

ser. I samme forord anerkender Gergen ”The social construct of reality” (1966) skrevet af 

Berger og Luckmann som værende den første markante udformning af de grundtanker 

Gergen selv fremfører i første udgave af bogen ”Realities and Relationships”(2008). Ger-

gen tilkendegiver derved at vedkende sig Berger og Luckmanns teori om den samfunds-

skabte virkelighed, i hvilken der bl.a. trækkes på Georg Herbert Meads interaktionistiske 

teori om selvets tilblivelse (Mead, 1997). Jeg tager derfor Gergens opfordring i forhold til 

hans afsluttende bemærkning i ovennævnte forord op ”(…) at vi i stedet for den fortærende 
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kamp for absolutter må blande os med hinanden i relationer, der er præget af samarbejde” 

(Gergen, 2008, s. 12).   

Jeg vil med afsæt i Gergens bemærkning tillade at begreber fra forskellige ontologiske ret-

ninger samarbejder i udfoldelsen af min analyse i mit speciale. 

Jeg advokerer derved – på trods af de forskellige ontologiske oprindelser som mine begre-

ber stammer fra (Gergens, Meads, Berger og Luckmanns teoridannelser, resiliensforsknin-

gens socialøkologiske multisystemiske drejning og Attwoods kognitive afsæt) - for at disse 

begreber tilsammen kan give mening ved at blive inddraget i samme analyse. Meningen 

med at lade disse teorier samarbejde skal ses i at alle ovennævnte teorier medtager betyd-

ningen af de relationelle interaktioner i forhold til samfundets og menneskers dialektiske 

tilblivelse. I min narrative analyse tager jeg konsekvensen af ovenstående ved at indtage 

det interaktionistiske perspektiv der også deles af socialkonstruktionismen. Dette perspek-

tiv betyder at jeg i rollen som interviewer er bevidst om, at jeg selv bidrager til menings-

konstruktionen i interviewmaterialet. I analysen søger jeg derfor ikke efter en endegyldig 

sandhed, men ønsker at undersøge den meningsproduktion som de unge - via deres dialek-

tiske interaktion gennem grundskoleforløbet og som medvirkende informanter (Järvinen & 

Mik-Meyer, 2005) - er skabt igennem. 

 

Jeg advokerer i ovenstående for at børn med ASF dannes dialektisk med deres omgivelser, 

de udvikles gennem deres relationer, men på baggrund af deres gennemgribende udvik-

lingsforstyrrelse har de brug for støtte og hjælp med udgangspunkt i alle de teoretiske ret-

ninger der kan bidrage til deres udvikling.       

Analysens teoretiske forankring 

Jeg har valgt at besvare problemformuleringen ved at undersøge min empiri gennem en 

narrativ analyse. Mit valg er begrundet af at når man søger viden om hvordan andre ople-

ver deres verden, er det nærliggende at spørge ind til hvad der for dem har dannet mening 

retrospektivt. Jerome Bruners teori, fremlagt i ”Mening i handling (1999)”, giver et teore-

tisk fundament til denne analyse. Desuden er jeg i min analyse inspireret af Marianne 

Horsdals metode i ”Livets fortællinger” (1999), i hvilken også Bruners narrative teori ind-

drages. 
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Da specialet udover at være en selvstændig opgave også skal udfylde fase 2 i CFA´s 

projekt12, er det nærliggende at søge efter det der ikke er umiddelbart, men som i ”groun-

ded theory” introduceret af Glaser og Strauss i 1967 (Kvale & Brinkmann, 2009), er de 

temaer der selv manifesterer sig i empirien. I dette speciale opstår temaerne gennem de 

fortællinger de unge og deres mødre retrospektivt fortæller som værende afgørende for de 

unges tilblivelse under grundskoleforløbet. Derved bliver det muligt at give stemme til de 

unge med ASF, der selv har ”gennemlevet” inklusion i folkeskolen (Denzin, 2010). Dette 

kommer til udtryk i et citeret ordspil fra det transskriberede interview med Jonas: 

 

”Informant (Jonas): Det eneste jeg kan sige er, hvis man ikke får hjælp når man 

har brug for det, i en eller anden form, så knækker man og så får man ikke noget 

ud af undervisningen. 

Assistent (Iben): Sådan det er godt observeret (Der grines). 

Informant(Jonas): Det er ikke så meget observeret som det er gennemlevet (gri-

ner).” (Transskription 7, Jonas, s.16, linje 16-20) 

 

Med det her foreliggende speciale bliver det i tredje fase af CFA`s projekt ”En landsdæk-

kende kvantitativ spørgeskema undersøgelse” muligt at fremanalysere de temaer de unge 

og deres mødre finder relevante at spørge ind til. På denne måde kan der samles valideret 

og kvalificeret viden angående inklusion af børn med autisme. 

Den narrative teoris begreber 

Til forankringen af den narrative teori henter jeg de i analysen anvendte teoretiske begre-

ber i nedenstående argumenter, fremført af teoretikerne Kenneth Gergen og Jerome Bru-

ner, der begge har det til fælles at de ser sproget som konstituerende. De mener, at vores 

viden om verden ikke umiddelbart kan betragtes som en objektiv sandhed, da mennesker er 

historiske og kulturelle væsener, hvis viden skabes i social interaktion, hvorved der opstår 

en sammenhæng mellem viden og social handling (Winther Jørgensen & Phillips, 1999).  

 

 

                                                           
12  Se venligst indledning og bilag 1 vedr. de kvalitative interviews forud for udarbejdelse af spørgeskema. 
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Kenneth Gergens tilgang er, at virkeligheden og den enkeltes erfaringer altid skabes i 

samspil med andre, hvilket kan ses som et interaktionistisk udgangspunkt. Gergens ud-

gangspunkt er bl.a. at vi anvender historier til at gøre os selv forståelige. Vi fortæller ikke 

blot vore liv som historier; i en betydningsfuld forstand lever vi også vore relationer med 

hinanden ud i narrativets form. For White og Epsom (1990): ”… giver mennesker mening 

til deres liv og relationer ved at lave historier ud af deres oplevelser og erfaringer (s.13) 

”(i: Gergen, 2008, s.218). Gergen påpeger, at en historie er en narrativ redegørelse, der 

både er det den beskriver og en social handling. Hverdagens begivenheder får via historien 

en virkelighed bestående af en begyndelse, et lavpunkt, et højdepunkt og en slutning 

(ibid.). Denne beskrivelse inddrager meningsskabelse som en funktion af narrativer. 

Jerome Bruner påpeger, at en historie kræver en rollebesætning med personer der har 

deres egne hensigter og bevidstheder. Hans pointe er, at disse personer har en række for-

ventninger til hvordan verden ser ud, også selvom disse forventninger kan være uforståeli-

ge for andre. Bruner siger i den forbindelse: ”Historien vil desuden næsten uvægerligt være 

en redegørelse for en mulig verden, hvor den påtrufne undtagelse på en eller anden måde 

kommer til at give ”mening”.” (Bruner, 1999 s. 56) 

Mennesket reflekterer med andre ord over sig selv i forhold til sit samspil med omver-

denen og danner sig sin helt personlige opfattelse af virkeligheden. Historien fortælles i en 

kæde af sekvenser og skaber en sammenhæng, der gør det muligt for individet at skabe 

mening i begivenhederne (ibid.). Meningen er personlig og forhandlet med de aktører, der 

indgår i fortællingen. Bruner citerer Frederic Charles Bartlet der påpeger at:” Enhver social 

gruppe organiseres og holdes sammen af en eller anden specifik psykologisk tendens eller 

gruppe af tendenser, der giver gruppen en bias i dens omgang ved ydre omstændigheder. 

Biasen konstruerer de særlige varige træk ved gruppekulturen.” (Bartlett, i: Bruner, 1999 

s.63) Dette har betydning for, hvordan den enkelte ser på sine omgivelser, opfatter sit liv, 

danner sine værdier og begrunder sine handlinger (Bruner, 1999).  For at forstå den kultur 

og kontekst vores informanter historisk er indlejret i, har jeg valgt at udføre en narrativana-

lyse der ligger tættest på Jerome Bruners version, idet Bruner lægger vægt på at det enkelte 

individ godt kan have sin egen - for andre uforståelig - opfattelse af verden, og samtidig 

være bevidst om de særlige træk ved gruppekulturen (ibid.). Bruner belyser i sin bog ”Me-

ning i handling (1999)”, hvordan mennesket gennem narrative fortællinger hele tiden søger 

forklaring for at skabe mening i det usædvanlige ved at sætte det op imod det kanonisti-

ske eller det normale, der er selvforklarende. Bruner benytter begrebet obligato således: 
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”[et obligato] er ifølge Oxford-ord-bogen noget, ’der ikke kan udelades…’ en del, der er 

væsentlig for kompositionens helhed” (Bruner, 1999, s. 91)”, noget der skal give det ufor-

ståelige mening (ibid.). Personlige fortællinger kan derved udsige noget om det enkelte 

individs tilknytning til omgivelserne og indeholder refleksioner over, hvilke forhold der 

har betydning for vedkommendes oplevelse af en given episode (ibid.).  

Enhver fortælling udfoldes i tid, men er ikke altid kronologisk. Ifølge Horsdal (1999) 

vil livshistorier indeholde en række temaer der er kædet sammen og prioriteret på forskel-

lig måde. Fortællinger adskiller sig fra opremsninger ved at have et indbygget plot. Plottets 

funktion er at knytte de enkelte episoder i fortællingen sammen, således at de delhistorier 

der fortælles om giver mening til den samlede fortælling (ibid.). 

Enkelte begivenheder kan optræde flere gange og giver derved særlig betydning Disse 

kan sammentrækkes til det som Horsdal kalder for prototypeoplevelser (ibid.). Der skel-

nes ofte imellem fortællerens fremstilling af forløbet og forskerens (re)konstruerede kro-

nologiske forløb. Når der i analysen foretages en (re)konstruktion af det kronologiske for-

løb, bliver det muligt at få en bedre fornemmelse for informantens selektion, hierarkise-

ring og konfiguration af fortællingen. 

  ”I selektionen og hierarkiseringen af episoder og i den måde, de forbindes på, af-

tegnes konturerne af fortællerens identitetsforståelse og tilværelsestolkning.” 

    (Horsdal, 1999, s. 119) 

Fortællingerne indeholder ofte historier om særlige begivenheder, der dukker op når der er 

noget der bryder med de kanonistiske fortællinger. Disse brud med det kanonistiske bliver 

ofte vendepunkter der får betydning og tillægger ny mening til den videre fortælling 

(ibid.). 

Mit valg af teoretisk ståsted udspringer derved af mit valg af empiri, idet jeg vil analy-

sere dels hvilke temaer der fremkommer gennem plottene i historierne om grundskole for-

løbene, dels analysere hvilke roller protagonisterne tilskriver sig selv samt hvilke signifi-

kante andre der deltager som fortællingernes agenter.  

Analysens opbygning. 

Analysen er opbygget igennem fem trin med inspiration fra Haavinds (2000) og Sønder-

gaards (2006) beskrivelser af analysemetoden i deres forskning vedrørende kønnede be-

tydninger.  

De fem trin starter med transskriberingen og afsluttes af eksemplificeringen af analysen i 

afsnittet ”Den narrative analyse” (side 56). Analysen er opstået igennem en proces der be-
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stod af flere læsninger af transskriptionerne. Processen nødvendiggjorde anvendelsen af 

kronologisk konstruerede skemaer over hver enkelt ung informant, samt et kondenserede 

overbliksskema (bilag A). Disse understøttede processen som et note- og arbejdsredskab; 

dog indgår alene det kondenserede overbliksskema i specialet som bilag A. Analyseproces-

sen eksemplificeres derfor i dette speciale gennem analysens trin fire og fem. Af hensyn til 

analysens transparens, beskriver jeg herunder alle analysens bevægelser for derved at rede-

gøre for, hvordan de enkelte trin i analysen er opstået (Tanggaard  & Brinkmann, 2010).  

Analysens fem trin: 

 

Første trin:   Interviewene transskriberes og maskeres13 således at informanternes anony-

mitet opretholdes. Da vi er to specialestuderende14 der arbejder med empirien 

til dette speciale, har vi valgt at dele transskriberingen op, således at vi hver 

især har transskriberet halvdelen af interviewene og efterfølgende overdraget 

transskriberingerne til den anden for gennemlæsning og korrektur i forhold til 

lydoptagelserne. I følge Kvale & Brinkman (2009) vil reliabiliteten bedst op-

nås når to personer transskriberer samme materiale uafhængigt af hinanden, 

set i lyset af at der kan gå meget tabt i forhold til det uudtalte. Vi har valgt at 

imødekomme dette ved at sætte udbrud som ex ”griner” i parentes og udfører 

transskriptionerne ordrette uden hensyntagen til ortografiske og grammatiske 

regler (ibid.). Vi har endvidere været opmærksomme på at vi, på trods af vore 

bestræbelser på at transskribere så ordret og tekstnært som muligt, ikke vil 

kunne gengive interviewene præcis som de foregik, da transskriptionen ikke 

omfatter alle aspekter ved informanternes fysiske tilstedeværelse. Lydopta-

gelse indebærer ifølge Kvale & Brinkmann en abstraktion, der ”medfører et 

tab af kropssprog såsom kropsholdning og gestus” (ibid., s.200) og trans-

skription medfører tab af ”stemmeleje, intonationer og åndedræt” (ibid.). 

Trods dette tab undlader vi dog at inddrage de emotionelle aspekter af samta-

len, som ”anspændt stemme”, ”nervøs latter” osv., da Kvale & Brinkmann 

(ibid., s.207) vurderer sådanne tolkninger som udfordringer for transskriptio-

nens reliabilitet.  

                                                           
13 Se afsnitte ”Etiske overvejelser” s. 29, i forhold til hvordan vi har valgt at maskere og anonymisere. 

14 Se venligst indledningen, hvor dette forklares. 
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Andet trin:  Består af et skematisk konstrueret, kronologisk overblik over de unges for-

skellige typer af grundskoleforløb og forudsætninger (Horsdal, 1999). Ske-

maet indeholder informantens grunddata, grundskoleforløb, diagnosticerings-

forløb, samt de temaer og noter der fremkom under første læsning. Temaerne 

og noterne kalder her de teoretiske begreber, som anvendes i analysen frem.  

I dette skema sammenholdes interviewene med forældrene med de unges for-

tællinger, således at de unges udviklingsstier flettes sammen og belyses af 

mødrenes fortællinger. Fra dette trins noter udspringer de begreber der kan 

medvirke til at folde analysen ud. De skematiske, konstruerede kronologiske 

overbliks skemaer danner derved grundlaget for kondenseringen af temaerne 

og den narrative analyse. I praksis består selve analysen i at der læses på 

tværs i transskriptionerne, og her benyttes dette trins skemaer til at understøt-

te den tværgående læsning (Haavind 2000).  

 

Tredje trin: Her opstår kondensering af temaerne under den narrative analyse, ved at der 

fremanalyseres hvilke faktorer der tillægges betydning i de plot der fremtræ-

der i fortællingerne. Der ses på selektionen og hierarkiseringen i forhold til 

plottene i fortællingerne og på hvor informanterne henter deres obligato til 

deres meningsdannelse, bl.a. igennem de roller de tillægger agenterne og sig 

selv som protagonister. Analysen består af tværgående læsninger af trans-

skriptionerne og de kronologiske konstruerede overbliksskemaer, hvorved det 

skematiske, kondenserede skema opstår. I analysen tages der udgangspunkt 

dels i forskningsspørgsmålene og dels i de temaer der fremkom ved første 

læsning.  Kondenseringen af temaerne sker derved i forhold til hvordan de 

første temaer knytter sig indbyrdes til hinanden på tværs af transskriptionerne 

under den narrative analyse (Haavind 2000; Søndergaard 2006).   

 De kondenserede temaer (bilag 7) sendes til informanterne som aftalt i inter-

viewene informanternes feedback på disse inddrages i analysens femte trin. 

 

Fjerde trin:  Der udfærdiges et resume af alle transskriptionerne som fremstilles i en 

(re)konstrueret fortælling som præsenteres på side 40. Den (re)konstruerede 

fortælling har til formål både at præsentere empirien og at redegøre for hvor-
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dan temaerne er fremkommet gennem første læsning (Horsdal, 1999; 

Tanggaard  & Brinkmann, 2010). 

 Resuméet konstrueres over de delfortællinger fra transskriptionerne hvor ana-

lysens temaer stod frem. Disse første temaer fremhæves i teksten med fed 

skrift og en talkode der henviser til det enkelte tema. 

 

Femte trin: Her konstrueres præsentationen af den ”Narrative analyse” (Se s. 56).  Denne 

præsentation består af fire afsnit som hver især repræsenterer sit kondensere-

de tema, hvor tilbagemeldingerne fra de af informanterne der har givet ”feed 

back” på temaerne indarbejdes. Under hvert tema argumenteres for analysens 

resultater ved at inddrage dels den (re)konstruerede fortælling som forankring 

og dels citater fra transskriptionerne til yderligere eksemplificering af analy-

sens resultater (ibid.). I praksis gøres dette ved at spørge ind med forsknings-

spørgsmålene og den narrative teoris begreber, under hvert kondenseret tema. 

Derved og med hjælp af de fremlagte teoretiske begreber, bliver det muligt at 

få det, der har givet mening på tværs af de enkeltes fortællinger om grund-

skolen til at stå frem.  

 

Analysens teoretiske begreber og temaer udspringer af empirien, ved at der gennem analy-

sens trin findes frem til i hvilke temaer informanterne henter deres obligato til menings-

dannelserne om grundskoleforløbene. Analysens tværgående læsninger resulterer i de kon-

denserede temaer via hierarkiseringen og selekteringen af delfortællinger der beskriver 

prototypeoplevelser på tværs af fortællingerne.  

Teoretiske begreber 

Jeg vil her argumentere for de teoretiske begreber der indgår i selve analysen, begreberne 

vil derfor ikke forklares i selve analysen, da det vil være forstyrrende for den samlede 

fremstilling. Jeg har for overblikkets skyld valgt at fremhæve analysens teoretiske begreber 

med fed skrift. 

Jeg anvender i analysen mit eget begreb ”Den sociale oversætter”, da jeg har fundet det 

nødvendigt at inddrage dette begreb for at kunne forklare den komplekse udfordring børn 

født med en ASF-diagnose er stillet over for i udviklingsprocessen henimod et ”helt 

selv”(Mead, 1999). 
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I forhold til de begreber jeg gennem min kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi har 

fået kendskab til, ligger ”Den sociale oversætter” et sted i mellem ”De signifikante an-

dre”(Berger & Luckmann, 1987; Mead, 1997) og ” Den eksekutive sekretær”(Attwood, 

2007).  Da der ikke er konsensus omkring hvad begrebet ”De signifikante andre” dækker 

over, vil jeg til en begyndelse redegøre for årsagen til denne forvirring, nemlig at Berger 

og Luckmann (1987) har benyttet begrebet ”De signifikante andre” i en anden betydning 

end Georg Herbert Mead, og i den forbindelse angivet Mead som kilde. Mead benytter be-

grebet ”De signifikante andre” udelukkende i sammenhæng med barnets primære sociali-

sering, og bidrager med et andet begreb ”Den generaliserende anden” i sin teori om sel-

vets tilblivelse (Rye, 2013). Jeg vil derfor først redegøre for Meads teori om selvets tilbli-

velse ved at definere ”Den generaliserende anden”. Derefter vil jeg argumentere for Ber-

ger og Luckmann´s ”De signifikante andre” og for Attwoods ” Den eksekutive sekre-

tær”, for til sidst at nå frem til at argumentere for mit begreb ”Den sociale oversætter”. 

 

Den generaliserende anden: 

I ”Mind, Self & Society”(1997) introducerer Georg Herbert Mead begreberne ”Jeg’et”, 

”mig’et”, ”Den generaliserende anden” og ”Et helt selv” for at fremhæve sine pointer 

omkring menneskets udvikling igennem dets relation til samfundet.” Jeg’et” er ifl. Mead 

den frie og spontane del af menneskets bevidsthed. Det er den umiddelbare eller den intui-

tive ageren i f.eks. et interaktionistisk samspil. Set ud fra et socialbehavioristisk perspektiv 

vil det sige, at mennesket udsender nogle spontane stimuli i dets dialog med f.eks. et andet 

individ.  

Responsen bliver de signaler som sendes tilbage til ”Jeg’et”. Det er i denne forbindelse at 

”jeg” bliver til ”mig”. ”Mig’et” er altså det selvbillede eller den selvforståelse mennesket 

erhverver i kommunikationen men andre. Det er en reaktion på de oprindelige spontane 

handlinger og ytringer i dialogen. Kun ved at overtage andres syn på os selv kan vi gøre os 

selv til objekt for vores erkendelse og opmærksomhed, og der med opnå selvbevidsthed. 

”Den generaliserende anden” er et aspekt af ”mig’et”, idet den opstår gennem vedvaren-

de interaktioner med jeg’ets omgivelser. ”Den generaliserende anden” fungerer altså 

som en indre samtalepartner, idet den over tid afspejler f.eks. moral og diskurser i sam-

menhæng med individets involvering i sociale grupper, institutioner og samfundet generelt 

(ibid.). 

Mead argumenterer endvidere for at mennesket besidder ”multiple personalities”.  
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Mead beskriver at mennesket normalt organiserer sine ”selv’er” i et ”helt selv” på samme 

måde som vi organiserer vore sociale processer (interaktioner) i en social helhed (”den 

generaliserende anden”).  Det ”hele selv”, vil derved altid være en samlet afspejling af 

den sociale helhed, idet samtlige sociale ”selv’er” er blevet til i en samlet social proces. 

Det ”hele selv” er altså et samlet produkt af de sociale processer omkring det enkelte men-

neske (ibid.).  

 

Berger & Luckmanns ” De signifikante andre” 

Berger og Luckmann (1987) benytter ikke kun ”De signifikante andre” som en beskrivel-

se af betydningsfulde andre i menneskets primære socialisering som hos Mead, men i for-

hold til deres begreb om vedligeholdelsen af hverdagslivets ”taget-for-given-heder”(reality 

maintenance). Her har ”Den signifikante anden” rollen som den der i hverdagens for-

handlinger er med til at fastholde mennesket i sit selvbillede, og som derfor spiller en vig-

tig rolle hele livet igennem. De mest potente signifikante andre er de mennesket har et 

stærkt emotionelt forhold til, hvorfor de primære omsorgspersoner er afgørende for barnets 

forudsætning for at udvikle et ”helt selv” (Rye, 2013). 

 

Den eksekutive sekretær introduceres af Tony Attwood i bogen den ”The complete 

guide to Asperger’s syndrome” (2007), og er en person tæt på barnet, en forælder eller en 

lærer, der hjælper barnet med at strukturere, motivere, planlægge, tilbyde alternative stra-

tegier og organisere hverdagen. Dette er nødvendigt for at barnet - med sin specielle kogni-

tive stil og de sent udviklede eksekutive funktioner der kendetegner AS diagnosen (ibid.) - 

ikke bliver stresset. Attwood benytter begrebet ”Den eksekutive sekretær” i følgende sam-

menhæng: 

“One strategy to reduce the problems associated with impaired executive function- 

ing is to have someone act[ing] as an ‘executive secretary’.” (Attwood, 2007 s. 236) 

 

”Den sociale oversætter” er den person som barnet med ASF er emotionelt tæt knyttet til 

på en så tryg måde, at det er tilladt for barnet at lave ”fejl” uden at blive straffet eller irette-

sat.  For at bruge Meads begreb altså en slags ”Generaliserende anden”, men fyldt med 

ubetinget accept og forståelse af barnets udviklingsforstyrrelse. Desuden skal ”Den sociale 

oversætter” fungere som barnets ”Eksekutive sekretær”, og er udover de ovenfor nævnte 

eksekutive sekretærfunktioner i stand til, på fremsynet vis, at oversætte omgivelsernes krav 

og forventninger til barnet, på en for barnet forståelig måde. ”Den sociale oversætter” 
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skal ligeledes oversætte barnets udfordringer over for omgivelserne, således at barnet ikke 

opfattes som uopdragent eller u-samarbejdsvilligt. På vejen til at danne sig et ”helt selv” 

kan barnet bruge sin ”sociale oversætter” som sin ”generaliserende anden”. Nogle kan 

have behov for ”Den sociale oversætter” hele livet igennem for at kunne opretholde et 

”helt selv” gennem ”reality maintenance”, som Bergers og Luckmanns ”signifikante 

andre” giver mulighed for.    

 

Resiliens forstås af den internationale forskning som værende en evne hos individet til at 

klare sig på trods af udsathed for modgang livet igennem. Resiliens anses for at være dy-

namisk og relativ på grund af livsforløbets omskiftelige livsvilkår og indebærer en udvik-

lingsmæssig progression (Sommer, 2011). 

 

Risiko er ikke et egentligt begreb indenfor resiliensforskningen, men ses som en statistisk 

sandsynlighed for at udvikle resiliens eller domænespecifik resiliens i forhold til hvor 

mange sårbarheds- respektive beskyttelsesfaktorer et individ har været udsat for i sit liv 

(Sommer, 2010). 

 

Domænespecifik resiliens betegner den situation at et individ klarer sig godt på et område, 

f.eks. matematisk eller musisk, men har problemer på et andet, f.eks. med tilknytning. 

(Borge, 2004) 

 

Vendepunkter er begivenheder der får betydning for de valg der træffes der er anderledes 

end forventet. Et barn bliver sat i verden med medfødte udviklingsmuligheder og af-

hængigt af det miljø og de relationer barnet vokser op i, vil barnet udvikle sig mere eller 

mindre resilient på en sårbarheds/ resilienspol (Sommer, 2010). Forskningen har vist at de 

individer, der klarer sig bedre end forventet, alle har oplevet ”vendepunkter”, som har 

været afgørende for hvilke udviklingsstier de har valgt at følge i deres liv (ibid.).  

 

Stilladsering kommer af det engelske ord ”scaffolding” og henviser til det stillads der af 

den mere erfarne bygges om omkring den lærende, i den lærerendes proces med tilegnelsen 

af nye kompetencer. Begrebet knytter sig til Vygotskys begreb ”Zonen for nærmeste ud-

vikling”, der beskriver det en novice kan med støtte - forstået som stilladsering - fra en 

mere erfaren anden (Vygotskij & Cole, 1978). 
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Empiri 

Etiske overvejelser 

Inden empirien præsenteres fremlægges herunder de etiske overvejelser der har ligget for-

ud for selve indsamlingen af empirien. Da vi som nævnt i indledningen har været to stude-

rende der i samarbejde har indsamlet empirien, indeholder dette afsnit vores fælles etiske 

overvejelser. Sarah Parlar og Lennart Pedersen fra CFA har desuden deltaget i nogle af 

vore diskussioner i forbindelse med de etiske overvejelser, dels da CFA har været behjæl-

pelig med at stille lokaler til rådighed for interviewene og dels da vort speciale undervejs i 

processen blev inddraget fra at være en forundersøgelse af CFA´s projekt fase to15 til at 

udfylde denne fase. 

 

Deltagere og etiske overvejelser i forbindelse med udvælgelse af informanter 

Forskersiden består af stud.cand.pæd.pæd.psyk. Iben Rasmussen og 

stud.cand.pæd.pæd.psyk. Pernille Harreschou, der sammen har gennemført 12 interviews, 

heraf seks med unge med ASF og seks interview med deres mødre. Vi har valgt at begræn-

se os til seks unge og en af deres forældre, hvorved vi i alt har 12 informanter. Det er et 

udbredt fænomen at dataindsamlingens omfang er afhængigt af mætningspunktet, som op-

står når der ikke fremkommer nye oplysninger om emnet i en interviewrække. Dorte Marie 

Søndergård (2006) omtaler dette fænomen som ”saturation”, og fra tidligere erfaringer for-

ventede vi at opnå denne mættethed inden for de 12 interviews. 

 

Vores målgruppe består af unge i alderen 18-25 år, der har en ASF-diagnose. Aldersgrup-

pen er valgt, da de unge skal have afsluttet grundskoleforløbet og have opnået en vis erfa-

ring med efterfølgende uddannelsesmuligheder. De unge skal være diagnosticeret med en-

ten infantil autisme eller AS. Ca. halvdelen af de unge informanter kan være unge, der går 

på CFA’s særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), men her kan der være risiko for 

bias, da de kan have en overvægt af negative erfaringer med folkeskolen, siden de har valgt 

en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. De, der går på denne uddannelse, kan også føle 

sig forpligtet til at deltage i undersøgelsen for at bevare relationer på skolen. For at inddra-

                                                           
15  Se venligst bilag 1, Projektbeskrivelsen 
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ge så mange forskellige perspektiver som muligt, har vi søgt de resterende informanter på 

normale ungdomsuddannelsesinstitutioner, der dog er kendt af CFA i anden sammenhæng. 

Desuden har vi lagt vægt på at finde to informanter der har gået i folkeskole, to som delta-

ger i specialtilbud samt to, der har prøvet begge dele, idet vi har en antagelse om, at disse 

tilbud bidrager på hver deres måde til børns udvikling. 

Psykolog Sarah Parlar, der sidder i styregruppen i CFA´s projekt og har sit daglige vir-

ke på CFA, har med hjælp fra to andre studerende gennemgået de unge, der er registreret i 

deres database for at se hvilke skoletilbud de har oplevet. De fandt frem til otte forskellige 

kategorier af skoletilbud, vi har dog begrænset vor undersøgelse til kun at omfatte elever 

med skoleerfaringer indenfor ovenævnte tre kategorier. Vor definition af specialtilbud i 

vores specialer omfatter både tilbud i specialklasse på almen folkeskole og tilbud på spe-

cialskole. En skolegang i folkeskolen eller almen privatskole skal primært være foregået i 

en normalklasse men kan have været med eller uden særlig støtte. 

Sarah Parlar har assisteret ved at hverve mulige informanter, da det er vigtigt i forhold til 

den af os valgte undersøgelsesmetode, de kvalitative interviews, at informanterne har et 

kognitivt funktionsniveau indenfor normalområdet. CFA´s psykologer har den kliniske 

erfaring at et kognitivt funktionsniveau inden for normalområdet er et væsentligt kriterie 

for at blive tilbudt skolegang i folkeskolen. Derved sikrede vi os, at det var muligt at finde 

unge der kunne have fået tilbudt både specialskole- og folkeskoleundervisning. Udvælgel-

sen af informanter blev desuden baseret på lærernes eller CFA-psykologers vurdering af, 

hvem der psykisk og kommunikativt vil være i stand til at gennemføre et interview, samt 

havde forældre der kunne være interesseret i at deltage. Vi er bevidst om at denne udvæl-

gelsesproces udelukker andres erfaringer fra undersøgelsen, som f.eks. blev gjort af unge 

der har modtaget hjemmeundervisning, af psykisk sårbare unge, af unge med større kom-

munikative vanskeligheder, af unge med lavere kognitivt funktionsniveau og disse unges 

forældre samt af unge, hvis forældre ikke ønskede eller ikke var i stand til at deltage i et 

interview. Nogle af disse unge og forældre kan gives stemme i den efterfølgende spørge-

skemaundersøgelse i fase tre af CFA’s projekt16 og i den videre forskning på området, men 

dette ville sprænge vore specialers rammer. 

Mennesker med autisme kan ses som sårbare på visse punkter, idet diagnosen peger på at 

de kan have “… vanskeligheder med at tolke andres adfærd og intentioner og [har] svært 

ved almindelig social omgang” (Landsforeningen Autisme 2008). Forældre til børn med 

                                                           
16 Se bilag 1. 
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autisme kan ses som sårbare, idet vi som forskere spørger ind til overvejelser omkring de-

res børns grundskoleforløb, som er præget af børnenes vanskeligheder og derfor kunne 

fremkalde minder om ubehagelige oplevelser. Når vi alligevel finder det nødvendigt at in-

terviewe dem, skal vor beslutning ses ud fra Pernille Harreschou der - med den kritisk psy-

kologi som sit metateoretiske ståsted - ønsker at undersøge sagen ud fra et førstepersons-

perspektiv og aktivt inddrager de personer “der især har ‘noget på spil’”(Mørck, 2009, 

s.179) ) i forskningsprocessen, da disse personers perspektiver ofte er uberørte (ibid.). 

Dette synspunkt deles af Norman K. Denzin (2010), der skriver: “...programs must always 

be judged by and from the point of view of the persons most directly affected.” (ibid. s.25). 

Set fra poststrukturalismens og socialkonstruktionismens position, som dette speciale byg-

ger på, kan det argumenteres for ”... at når vi ønsker at undersøge fænomenet [at være in-

kluderet i et segregeret tilbud eller som enkelt integreret i et alment grundskoleforløb] på 

dets egne diskursive præmisser og derved deltage i den stadige citation og medkonstrukti-

on af fænomenet – eller evt. at bryde med præmissenerne og citationen - kan der åbnes op 

for nye refleksioner i forhold til fænomenet inklusion” (Søndergaard s. 69, i Haavind, 

2000).   

Vi har taget højde for de unges eventuelle sårbarhed ved på forhånd at informere om 

interviewets tema. Idet CFA´s psykologer er med til at formidle vor kontakt til informan-

terne, sikrer vi os at CFA´s personale står til rådighed for informanterne, såfremt informan-

terne efterfølgende ønsker en samtale om de emner der bliver berørt i interviewet. I forbin-

delse med det informerede samtykke forud for interviewene, opfordres informanterne til at 

give feedback på de temaer vi finder interessante. Vi har bevidst valgt ikke at lade infor-

manterne gennemlæse transskriptionerne, da vi udformer dem så ”talesprogs-nært” som 

muligt, hvorfor vi anser denne tradition inden for social praksisteori som uetisk i forhold til 

vore informanters udviklingsforstyrrelse.  

Interviewene ønskes udført i direkte kontakt med vore informanter, så informanternes 

uudtalte sprog også kunne opleves. Dog har vi valgt at gøre det muligt at lade sig inter-

viewe per mail, da en af informanterne grundet sin ASF-diagnose fandt det grænseover-

skridende at mødes med os ansigt til ansigt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Da vi har valgt at interviewe ud fra et retrospektiv, og deler empirien, selvom vi som 

specialestuderende har hver sit teoretiske udgangspunkt, var det vigtigt at interviewene 

metateoretisk kan rumme begge teoretiske retninger. Som tidligere nævnt er dette speciale 

forankret i den socialkonstruktionistiske ontologi. I følge socialkonstruktionismen kan for-

skeren aldrig stå adskilt fra informanten, idet den socialkonstruktionistiske ontologi altid 
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vil hævde, at den viden der fremkommer via et interview altid er en fælles forhandling 

mellem informanten og intervieweren, hvorved interviewet bliver til som en fælles kon-

struktion (Gergen, 2008). Dette betyder imidlertid ikke, at intervieweren i forskerrollen 

ikke vil fremstå neutral, men at det er vigtigt at fremhæve, at intervieweren er bevidst om 

sin påvirkning af interviewet ved at have reflekteret over de forforståelser vedkommende 

selv er i besiddelse af og derved også evner at holde disse forforståelser ude af interviewet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Socialkonstruktionistisk tænkt findes der ingen universel 

sandhed, derfor søger jeg ikke efter en sandhed, men efter at finde frem til hvad informan-

terne har tillagt betydning i deres grundskoleforløb. Derfor anser jeg det som værende re-

levant at benytte elementer fra Haavinds livsformsinterview, for dermed at fremme den 

retrospektive, narrative fortælling (Haavind 2000).  

 

Forskningens berettigelse 

De, der kan drage fordel af denne forskning, er børn der er i gang eller skal i gang med et 

grundskoleforløb og deres forældre. Disse inddrages ikke i dette projekt, idet de er udenfor 

specialets målgruppe, men de vil kunne trække på projektets resultater. Den valgte metode 

afskærer os fra muligheden for at undersøge, hvordan det går de unge informanter efter 

grundskoleforløbet, men da formålet med projektet er at forbedre ASF diagnosticerede 

børns grundskoleforløb, begrænser vi os til udelukkende at studere dette. Ifølge Denzin 

(2010, s.24) ”kan kvalitativ forskning bidrage til social retfærdighed ved at hjælpe med 

identifikationen af forskellige definitioner af et problem eller en situation, samt identificere 

strategiske områder for intervention og hermed bane vej for en forbedring og evaluering af 

et program”, i dette tilfælde folkeskolens og specialskolens inklusion af børn med autisme. 

Set i dette lys vil undersøgelsen kunne bidrage til social retfærdighed ved at udforske børn 

med ASF’s muligheder for inklusion i folkeskolen. Ifølge Søndergård (2006) er det grund-

læggende, at der åbnes op for nye refleksioner i forhold til den konstituerende proces i ste-

det for at søge efter essensen, idet denne ikke kan findes, da den altid vil være afhængig af 

den materielle og kulturelle historicitet, med andre ord: Fordi den hele tiden vil være til 

forhandling. 

 

Rekruttering af informanter 

For at undgå at informanterne føler sig forpligtiget til at deltage i undersøgelsen, har vi på 

nedenstående skitserede måde, valgt at hverve dem der af CFA´s lærere og psykologer fin-

des egnet. Gennem psykologerne og/eller lærerne fra CFA har de mulige informanter fået 
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udleveret et opslag med information om projektet samt vores kontaktoplysninger (bilag 2), 

således at det var op til informanten selv, om de ønskede at kontakte os pr. mail. Når vi 

havde etableret e-mailkontakt med informanten og dennes forældre, aftalte vi enten telefo-

nisk eller via e-mail, hvor og hvornår interviewene skulle finde sted. 

Informationsmaterialet om projektet har vi valgt at udforme i samme dokument som 

samtykkeerklæringen (bilag 3), af hensyn til overskueligheden. Når de unge har kontaktet 

os, har vi efterfølgende sendt dem dette informationsmateriale i form af et følgebrev der 

beskriver projektet mere detaljeret. Da samtykke erklæringen findes i form af side to i in-

formationsmaterialet, har vi bedt dem medbringe dette ved interviewet, og på den måde har 

vi forud for interviewet kunne sikre os, at alle informanterne har afgivet informeret sam-

tykke. I forhold til interviewguiden har vi valgt at udforme en særskilt interviewguide til de 

unge (bilag 4), samt en særskilt til deres forældre (bilag 5). På denne måde blev der taget 

hensyn til de unge, som grundet deres ASF har behov for kort og præcis information, samt 

til det faktum at forældrene kan have viden eller gjort sig overvejelser, som de ikke ønsker 

at dele med deres børn. Vi besluttede derfor efter mange overvejelser at forældrene gerne 

måtte være til stede mens deres børn blev interviewet, såfremt de unge ønskede dette, hvor-

imod vi - af hensyn til forældrenes mulighed for at kunne tale frit – ikke ønskede, at de 

unge var til stede under interviewet med forældrene. Denne overvejelse ligger også til 

grund for vores valg i forhold til ikke at vedhæfte specialerne de transskriberede interviews  

og udelukkende at lade de dele af transskriberingerne som vedrører specialernes genstands-

felt indgå i disse. 

 

Erfaring med interviews  

I forskerrollen har vi begge erfaring med at bruge spørgsmål inspireret af Hanne Haavinds 

”Livsformsinterview” (Haavind, 1987a). Vi har tidligere interviewet dels alene og dels i 

samarbejde omkring en opgave i videnskabsteori på suppleringsuddannelsen til kandidat-

uddannelsen. Målgruppen var dengang unge med AS på en særlig it-ungdomsuddannelse 

kun for elever med en AS diagnose (Asp-It i Odense). Vi har begge flere års erfaring fra 

vort arbejde som pædagoger med målgruppen for denne interviewundersøgelse, hvorfor vi 

føler os kompetente i rollen som interviewere.   

 

Mulige risici 

Vi behandler informanternes data fortroligt og efter transskriberingen bliver lydbåndende 

slettet, hvorfor vi ikke mener, at undersøgelsen medfører alvorlige risici for informanterne. 
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Der kunne være risiko for, at resultaterne fra undersøgelsen bliver ukritisk overført på alle 

børn med diagnosen autisme, men dette vil vi sikre os imod ved at fremhæve dette forbe-

hold i vore konklusioner. 

De nævnte eventuelle risici kan delvist opvejes af muligheden for i fremtiden at skabe 

bedre undervisning og skolegang for børn og unge med ASF. Informanternes deltagelse i 

interviewene giver dem mulighed for at genfortælle deres oplevelser i grundskolen og må-

ske endda tilføje disse oplevelser ny mening. Med Denzins ord (2010, s.24): ”(…) får de 

og vi mulighed for at øge den sociale retfærdighed (…)”, ved at kunne evaluere og forbed-

re skolegangen for børn med ASF, og dermed være medvirkende til at det på sigt bliver 

muligt at producere evidens til brug for den rådgivning der gives via PPR17 i hele landet. 

Center for Autisme har som tradition at tilbyde deltagere ved forskning et gavekort på 

200 kr. som tak for deltagelsen. Som studerende har vi det svært ved det etiske aspekt om-

kring betaling for deltagelse, men er også vidende om, at det er almen praksis inden for de 

naturvidenskabelige fag. Vi mener ikke at elever burde få penge for at deltage, men da det 

på den anden side drejer sig om et forholdsvist lille beløb, og da det er en af CFA´s traditi-

oner, har vi som specialestuderende valgt at acceptere dette.  

 

Fortrolighed og anonymitet  

Anonymiteten bevares ved at deltagerne i de transskriberede interviews vil fremstå med 

andre, vilkårligt valgte navne fra den kulturelle ramme, deres oprindelige navn stammer 

fra. Identificerbare lokaliteter og afslørende oplysninger i form af stednavne vil blive ma-

skeret og anonymiseret ved at omtale stednavne og lokaliteter som f.eks. ”en folkeskole på 

Sjælland”, og de optagede interviews vil blive slettet efter projektets afslutning. 

Ved interviews der gennemføres af unge der går på CFA's ungdomsuddannelse (STU), kan 

der være risiko for at informanterne kan genkendes af medstuderende og undervisere gen-

nem den senere offentliggjorte beskrivelse af de unge. Vi har derfor aftalt at de dele af spe-

cialerne der offentliggøres ikke indeholder bilag i form af de transskriberede interviews 

eller andet materiale der kan afsløre informanternes identitet. 

 

 

 

 

                                                           
17 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 
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Informeret samtykke 

Som beskrevet har vi inden interviewenes gennemførelse sendt uddybende information om 

undersøgelsen og projektet ud til deltagerne. Forud for det enkelte interview har vi gen-

nemgået informationerne for at sikre os at informanterne har fået den rigtige forståelse, og 

først derefter bedt informanterne om at underskrive samtykkeerklæringen. 

Deltagerne er i forbindelse med erklæringen om informeret samtykke blevet oplyst om 

muligheden for efter interviewet at tilføje oplysninger via mail samt for at fortryde deres 

deltagelse (Kvale & Brinkmann, 2009).  Det informerede samtykke vil desuden omfatte 

tilladelse til at bruge udsagn fra interviewene i forbindelse med offentliggørelsen af specia-

lerne og til at referere til interviewene i fremtidige artikler og rapporter, der omtaler CFA´s 

projekt. 

Med disse overvejelser forsøger vi at leve op til Norman K. Denzins (2010) etiske praksis-

ser for kvalitativ forskning som af ham beskrives som følgende: 

 

1. “Strive to always use a process informed consent model, ensuring that co-researchers un-

derstand that consent is a process that can be terminated at any time. 

2. Strive to get training in all phases of the oral history interviewing process. 

3. Strive at all times for intellectual honesty. Always respect and honor the narrator’s point of 

view; avoid promises that cannot be met; retain the integrity of the narrator’s perspective. 

4. Strive to never do harm. 

5. Strive to always tell as much of the truth as you can. 

6. Strive at all times to exhibit compassion and care. 

7. Strive to enact a pedagogy and ethic of love. 

8. Strive to practice an ethic of equity. 

9. Strive for a social ethic of resistance.” (Denzin, 2010, s. 122) 

 

Empirien 

Empirien består af transskriberede, semistrukturerede, kvalitative interviews med seks un-

ge og en af deres forældre, der alle er blevet udvalgt i samarbejde med psykologer på CFA. 

Som det fremgår i dette afsnit anså vi det for etisk og videnskabeligt korrekt at forsøge at 

få dækket følgende tre grundskoleforløb ind: Almen grundskoleforløb18, specialgrundsko-

leforløb og grundskoleforløb hvor informanten har deltaget i begge typer af grundskolefor-

løb. Ligeledes var vort ønske at begge køn blev repræsenteret i interviewundersøgelsen. 

                                                           
18”Almen grundskole” dækker over folkeskoler, friskoler og privatskoler.  
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Det lykkedes langt hen ad vejen at få opfyldt de videnskabelige og etiske overvejelser 

vi havde gjort os forud for interviewene, dog med en enkelt undtagelse. Virkeligheden vi-

ste sig at være anderledes i forhold til hvilken type af grundskole de unge havde gået i, og 

vi blev nødt til at lave en hel ny opdeling under interviewene, der i stedet handlede om 

hvor mange forskellige skoler - både almen- og specialgrundskoler - den unge havde gået i, 

og i hvilke klassetrin eleven havde skiftet skole eller klasser. Der var kun en ud af vores 

seks informanter der havde haft hele sin skolegang i den samme folkeskole. Analysen viste 

også at skole- og klasseskiftene stod frem som afgørende vendepunkter i de unges fortæl-

linger. Det blev derfor interessant at spørge ind til informanternes oplevelser af disse for-

skellige skoler og klasser, samt hvad der for de unge havde givet så megen mening at de 

var i stand til at erindre det og lægge det til grund for plottene i deres fortællinger. 

Forforståelsen 

Min forforståelse har jeg erhvervet gennem 13 års arbejde i ansættelser som socialpædagog 

og fra min tid på Anstalten ved Herstedvester, hvor jeg var ansat som fængselsbetjent. Jeg 

har dyb respekt for mennesker der forsøger at passe ind i institutioner og sammenhænge 

som de ikke selv føler at de passer ind. Jeg har gennem mange år samarbejdet med børn og 

unge samt deres familier på at finde en plads i samfundet, som de unge selv følte de hørte 

til. Derfor har jeg en positiv holdning til inklusionstendensen, men inklusion skal ikke kun 

gennemføres i folkeskolen. Børn og unge har brug for kontinuerligt at have andre at spejle 

sig i, og som ikke er alt for forskellige fra dem selv. Det har altid været mit motto at ”glade 

børn lærer bedst” og ”lige børn leger bedst”, så min forforståelse går i korthed ud på, at det 

er svært at tilegne sig faglige kundskaber hvis ikke man trives og ikke kan finde genken-

delse hos dem man er iblandt.  

Jeg er selv et menneske der livet igennem søger efter mening i alle livets forhold, så-

som uddannelse, samfundsøkonomi etc.  Jeg vil derfor i dette projekt holde min egen for-

forståelse uden for empirien, om hvad trivsel og god samfundsøkonomi er, og bestræbe 

mig på at lade analysens temaer vokse ud af specialets empiri. 

I selve interviewsituationen har jeg ikke kunnet undlade at påvirke det samlede pro-

dukt, da der naturligt opstår en selektion i forhold til hvad jeg som interviewer har spurgt 

ind til. Jeg har her forsøgt at læne mig så meget som muligt op ad Haavind og Horsdals 

anbefalinger om, hvordan man i rollen som interviewer - ved at være aktivt lyttende - giver 

informanterne mulighed for at fortælle deres historier (Horsdal, 2001; Haavind 2000).  
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Design af interview guide 

Vi har valgt at udforme en interviewguide til de unge informanter (bilag 3) og en anden 

interviewguide til de unges forældre (bilag 4). Begge interviewguides er designet ud fra 

ønsket om at udføre et semistruktureret interview med inspiration fra Haavinds Livsforms-

interviews (Haavind, 1987a) og Tetlers arbejde der dels er fremstillet i samarbejde med 

Baltzers (Tetler & Baltzer, 2009) og som yderligere uddybes i bogen: ”Effekter af special-

undervisningen: Pædagogiske vilkår i komplicerede læringssituationer og elevernes fagli-

ge, sociale og personlige resultater ” (Egelund, Tetler, & Andersen, 2009). 

Interviewguiden til forældreinterviewene er inspireret af spørgsmålstypen i afsnittet: 

”Forældreperspektiv” i ovennævnte bog (ibid. s. 146), hvor effekten af specialundervisnin-

gen er beskrevet ud fra en kvalitativ undersøgelse. I dette afsnit fremhæves det der har vist 

sig at være vigtigt for forældre til børn der deltager i specialundervisning. F.eks. havde det 

i denne kvalitative undersøgelse vist sig, at det var vigtigt for forældrene at have mulighed 

for at vælge mellem flere skoletilbud. Af de forældre der havde de haft denne mulighed, 

har ingen ladet barnet skifte skole.  Endvidere var det for forældrene vigtigt, at børnene fik 

faglige, kommunikative, kreative og/eller sociale kompetencer, så de ville kunne klare sig i 

voksenlivet, ligesom andre aspekter som en tryg skolegang, skolens afstand til bopæl, ind-

tryk af rummelighed og opfattelsen af de andres elevers niveau, var vigtige for forældrene 

(ibid.). 

Vi har konstrueret vor interviewguide med spørgsmål og underspørgsmål der sikrer at 

vi berører alle emner der blev belyst af Tetler & Baltzer(2009), således at den kunne bru-

ges som tjekliste for om forældrene i den fortælling, vi opfordrede dem til at fortælle ved at 

tænke tilbage på deres barns skolestart, havde omtalt alle de emner vi ønskede at få belyst. 

Vi har brugt samme inspiration til den interviewguide der skulle bruges til interviews 

med de unge, men af hensyn til de unges ASF, har vi hentet inspiration til hvordan 

spørgsmålene kunne stilles i Tetler og Baltzers spørgeskema fra ”Elevernes perspektiv” af 

Tetler & Baltzer (2009) om elevernes selvopfattelse. Her er spørgsmålene fremstillet i et 

spøgeskema, som gav os inspiration til at behandle temaer som skolefaglighed, sociale re-

lationer og deltagelse (ibid.) 
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Selve interviewteknikken 

Vi har i selve interviewsituationen valgt at lade den ene af os være interviewer, mens den 

anden var besiddende assistent. Assistenten har haft en rollen som den der sikrede at vi 

kom omkring alle temaerne i interviewguiden, desuden skulle vedkommende nedskrive 

kronologien i fortællingerne, hvorved det blev muligt at vende tilbage til emner der kræve-

de uddybelse. Dette opfattede vi som værende nødvendigt for at kunne sammenholde in-

formanternes skoleforløb, og derved i analysen at kunne opnå viden om det de unge selv 

fremlægger som meningsgivende for deres grundskoleforløb. 

Assistentens havde også den funktion at observere hvordan informanten befandt sig i 

interviewsituationen, specielt når interviewet berørte svære emner som ”det sociale”, det at 

føle sig anerkendt, det at passe ind.  F.eks. når informanten fortalte om de perioder der har 

været ”rigtig, rigtig” svære og måske endda har ført til indlæggelser, har det i analysear-

bejdet været tydeligt, at intervieweren eller assistenten bevidst har drejet samtalen hen 

imod et emne hvor informanten bedre kunne fortælle frit. Assistenten har f.eks. spurgt ind 

til yndlingsinteresser, der tidligere i interviewet var blevet nævnt eller om overgange fra 

noget skidt til noget godt, hvor informanten havde nydt at fortælle om den positive foran-

dring. Dette har fået informanten til at slappe af og derved muliggjort at der senere, når 

informanten igen fremstod som rolig og afbalanceret i interviewsituationen, igen kunne 

spørges ind til det svære. Det var meget tydeligt under interviewene når informanten fortal-

te om de episoder i skolegangen hvor vedkommende havde følt sig følelsesmæssig overbe-

lastet. Dette kom til udtryk i nervøse bevægelser, vanskeligheder ved at finde de rigtige ord 

og sætninger, undvigende blik eller let rystende bevægelser. Et enkelt interview valgte vi at 

afslutte lidt før tid, da selve interviewsituationen for informanten syntes at have været en 

belastning i sig selv. 

I forbindelse med interviewene af mødrene var det tydeligt at mange følte sorg over at 

skulle erkende at deres barn måske ikke ville kunne få et - efter deres opfattelse - vellykket 

voksenliv. De var præget af en sorg over at deres barn havde fået tildelt en livsvarig diag-

nose, der betyder at barnets vej frem i livet ikke kan forventes at blive lige så forudsigelig 

som hos deres søskende uden ASF. Når forældrene udtrykker dette i selve interviewet, har 

intervieweren i enkelte tilfælde ikke kunnet undlade at intervenere i form af at tilbyde al-

ternative, positive måder at anskue barnets kvaliteter på (White, 2006).  I nedenstående 

citat eksemplificeres dette ved at vise at intervieweren ved et interview, hvor informanten 
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udtrykker sin sårbarhed, ubevidst forlader den neutrale forskerrolle og træder ind i en tera-

peutisk rolle for at tilbyde informanten en anden, mere positiv vinkel umiddelbart før in-

terviewet afsluttes (ibid.).  

 

”Informant (Mettes mor): Det er Mettes plan B, og den er ikke særlig positiv eller 

konstruktiv på nogen måde. 

Interviewer (Iben): Men det er en plan!  

Informant (Mettes mor): Ja (griner) 

Interviewer (Iben): og den virker? 

Informant (Mettes mor): Ja vi reagerede jo til sidst.  

Interviewer (Iben): Ja og den har jo virket for Mette. 

Informant (Mettes mor): Ja 

Interviewer (Iben): Ja, så det har måske ikke været helt tosset! 

Informant (Mettes mor): (griner) næ.. når der ikke var nogen andre der kunne så 

kunne hun jo selv. ”  

(Transskription 6, Mettes mor s. 22, linje 10-20) 
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Analysen 

Ved alle læsninger af transskriptionerne er der søgt efter svar på nedenstående forsknings-

spørgsmål, hvorved disse dels skal ses som en afgrænsning i forhold til hvad der søges ef-

ter i analysen og dels som fundamentet til konstruktionen af de temaer der er fremanalyse-

ret.  

Forskningsspørgsmål 

 

 Hvilke temaer fortælles der frem i de unges historier om deres grundskoleforløb?  

Hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer italesætter de respektive temaer? 

(Sommer, 2010; Ungar et al., 2013) 

 

 Hvad tillægger de unge og deres mødre obligato i deres narrativer i forhold til de unges 

trivsel i og faglige udbytte af grundskoleforløbet? (Bruner, 1999) 

 

 Hvilken roller tildeler informanterne sig selv og de signifikante andre der træder frem i 

deres fortællinger?  Er der roller der går igen på tværs af interviewene? (Berger & 

Luckmann, 1987; Horsdal, 1999) 

 

 Gives der udtryk for særlige vendepunkter, som er blevet meningsbærende for de un-

ges handleevne, selvværd og identitet, i forhold til den måde de positionerer sig i ung-

domsuddannelserne? (Bruner 1999, Sommer 2010) 

 

Resume af fortællingerne gennem den (re)konstruerede fortælling 

Jeg vil her præsentere den samlede fortælling om de unges tilblivelse gennem grundskolen 

med udgangspunkt i de transskriberede interviews. Fortællingen er delt op i to afsnit, først 

kommer afsnittet om de af vores informanter som blev tidligt diagnosticeret, efterfulgt af 

en kort opsamling af de temaer som den (re)konstruerede fortælling tilbyder. De udvalgte 

temaer har jeg valgt at fremhæve med fed skrift og et nummer i parentes, der henviser til 

hver sit tema. Temaerne vil danne grundlag for de kondenserede temaer og den narrative 

analyse, der efterfølgende foldes ud ved hjælp af de teoretiske begreber.  
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Fortællingen om grundskoleforløbene 

Fortællingerne udspringer af at de seks unge med ASF og deres mødre bliver bedt om at 

tænke tilbage på deres skolestart, der fandt sted i årene omkring slutningen af det tyvende 

århundrede. Det var dengang, amterne stadigvæk eksisterede og tog sig af undervisningen 

af børn med særlige behov. De unge mennesker er i dag mellem 20 og 22 år gamle. Ingen 

af dem har afsluttet en ungdomsuddannelse, to af de unge med ASF har bestået folkesko-

lens afgangseksamen og to er i gang med videregående uddannelser på særlige vilkår. De 

øvrige unge forsøger at tilegne sig de kompetencer, de ikke nående at få med i grundsko-

len, via STU eller andre af CFA’s tilbud, i håb om at få adgang til en ungdomsuddannelse.  

Første afsnit: De tidligt diagnosticerede 

 

Alex er en af de unge der er i gang med en videregående uddannelse. Han har fået adgang 

til et teknisk universitet på dispensation (7), fordi lærerne på hans folkeskole glemte at 

han havde særlige behov ved eksamen, selvom han som den eneste af de seks unge infor-

manter havde gået på den samme folkeskole i hele grundskoleforløbet. Alex’ adgang til det 

tekniske universitet blev mulig på grund af det 12-tal han fik i virksomhedsøkonomi, som 

han har læst som enkeltfag efter sit grundskoleforløb. Alex’ stædighed har været medvir-

kende til dette og til at han - i forsøget på at kunne begynde en militærkarriere - fik lov til 

at deltage i sessionen som 18-årig. Alex må acceptere at hans AS, som han har haft si-

den 3-4 års alderen, desværre blev brugt til at begrunde, at han ikke var egnet til at  

gøre karriere i det danske militær (7). Alex’ mor synes, dette er ærgerligt, da Alex har 

en onkel der ligner ham meget og trivedes et helt liv med sin ansættelse i militæret. Alex 

har ellers været rigtig glad for at gå i skole. Han har altid vidst at han havde noget au-

tisme, men han havde gode venner i skolen (2), som han gik i samme fritidsklub. Det 

bedste ved skolen synes Alex var, når han fik lov til at fremlægge noget for klassen(6). 

I 10-12 års alderen udvikler Alex en kronisk stressrelateret sygdom (3), men langt hen 

ad vejen mener hans mor, at Alex ikke kunne have udviklet sig så godt, hvis ikke han hav-

de fået lov til at gå i almindelig folkeskole. Alex’ mor fortæller mange gode historier om 

de fantastiske mennesker der har dannet netværk omkring Alex. Specielt nævnes en over-

læge i psykiatri der kalder Alex for en solstrålehistorie (4). Denne psykiater har været 

tovholder ved alle netværksmøderne, hvor både Alex’ faste støttepædagog (4), der har 

fulgt ham helt fra børnehaven op til og med tredje klasse, lærerne, skoleinspektøren, social-
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rådgiveren og moderen har deltaget. Moderen har af kommunen fået refusion for syv ti-

mers tabt arbejdsfortjeneste om ugen, og har selv kunnet fastlægge datoerne for netværks-

møderne, da det jo var hende der skulle tage fri fra arbejdet. Alex’ mor er uddannet pæ-

dagog og gør brug af sin viden om de rettigheder vedr. børn med særlige behov, der 

beviliges via kommunen, (5). Alex har boet alene med sin mor fra han var tre år gammel 

og indtil han fik en lillebror da han var seks år gammel. Alex’ mor siger lidt undskyldende: 

”Alex var jo mit første barn (8), så det var én i vuggestuen der fik mistanke om at der var 

noget med Alex.” I dag bor Alex i egen lejlighed og han betaler selv for sin rengørings-

hjælp, for moderen har sørget for at han (5) er blevet arbejdsprøvet ved Specialisterne19, 

så han kunne få pension i stedet for bistandshjælp.  SU er nemlig ikke en mulighed på 

grund af den måde hvorpå han er tilknyttet studiet (7). Moderen ved godt, at det ikke 

er noget man taler om, for så vil Alex’ medstuderende undre sig, og Alex kan ikke lide at 

være anderledes (2). Han har taget et år på STU, men der synes han slet ikke selv han 

passer ind. Alex har en god veninde som han har kendt gennem mange år (4). Han har 

prøvet at få medicin for sin ADHD, men så gik han helt i stå, hvorfor han i dag kun får 

medicinsk behandling af sin stressrelaterede sygdom, som er kronisk.  

Alex er en af de to unge der blev diagnosticeret i starten af børnehavealderen og derfor 

fik hjælp og støtte fra overgangen mellem vuggestue og børnehave. Den anden tidligt diag-

nosticerede informant hedder Morten og som Alex er han den førstefødte (8) og også i 

hans tilfælde er det en ansat i vuggestuen der første gang mener at Morten måske har brug 

for noget særlig hjælp. Lige som Alex’ mor, bliver Mortens mor skilt før Morten begyn-

der at gå i børnehave (5), men Morten får diagnosen infantil autisme og moderen får lov 

til at vælge den skole for børn med særlige behov i amtet som hun selv mener, er bedst for 

hendes dreng. Mortens mor mener, hun har fået al den hjælp hun har haft brug for; der 

har været praktisk hjælp i hjemmet, aflastning i weekender og nogen hun kunne 

sparre med (4), når hun havde svært ved at støtte Morten i hans udvikling. Mortens mor 

har banet vejen for at Morten har udviklet sit særlige musikalske talent og samtidig 

knyttet venskaber med de andre, diagnosefrie unge i musikskolen (5). Mortens mor er 

ingeniør og har engang forsøgt at flytte til en anden kommune, men fortrød og flyttede 

tilbage, fordi der langtfra var samme forståelse og støtte til Morten i den anden 

kommune (5). Morten selv har ikke altid været lige glad for at gå i skole (6). Morten 

                                                           
19  Specialisterne er et socialøkonomisk firma der skaber jobmuligheder for mennesker med autisme og lig-

nende udfordringer.  
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synes, at der var mange meget specielle elever der fægtede rundt med armene og skreg i 

hans skole, men med tiden vænnede han sig til dem. Værst synes han det var, når han 

skulle køre i skoletaxa med dem (6). Morten lærte at cykle da han var omkring 14 år, 

derved blev taxa-problemet løst, og siden da har han cyklet 12 km til og fra skole. Morten 

giver udtryk for at han har det bedst sammen med dem der er lidt lige som han selv 

og ikke er alt for handicappede (2). Mortens mor har også sørget for at han har ad-

gang til et ungdomsfritidstilbud, hvor han har fået gode venner (4, 5). Morten mødte 

også sin kæreste (4) i det fritidstilbud, så selvom Morten bor hjemme i dag, har han et 

godt netværk af kammerater (4). Mortens mor synes dog, at det er blevet svært at få 

hjælp til Morten; først nu føler hun at hun skal kæmpe for at få hjælp til det der kan 

støtte Morten (5). Kommunen er løbet fra sit løfte og vil pludselig ikke betale for den ud-

dannelse som Morten ønsker sig mest. Morten vil gerne uddanne sig musisk, f.eks. til lyd-

teknikker, men kommunen mener ikke det er et rigtig arbejde, så nu venter Morten på en 

neurologisk udredning. Indtil han har fået den, må han klare sig med sin kontant-

hjælp da EGU’en20 ikke er SU berettiget (7). På en måde kan man sige, at Morten er sat 

i en venteposition. Han er på CFA ind til videre, hvor han føler sig rigtig godt tilpas, og 

håber at der en dag vil være nogen der vil tage ham i praktik i et lydstudie eller lignende. 

Fagligt har matematik altid været svært for Morten, men til gengæld kan han adskillige 

sprog og har evnen til at lære et nyt sprog på meget kort tid, f.eks. ved at se tegnefilm på 

polsk eller fransk og efterfølgende recitere dem ordret, - ja og mormor lærte ham 

tegnsætning da specialskolen ikke kunne (6).  

En anden, som har gået på specialskole det meste af sit grundskoleforløb, er Mikkel, 

dog startede han i en lille lokal privatskole. Moderen søgte selv om hjælp til udredning 

af Mikkel pga. hans problemer men blev i første omgang afvist. Først da skolen via 

sundhedsplejersken beder om en udredning, går det stærkt (5). Mikkel bliver indlagt 

til udredning på børnepsykiatrisk afdeling i 6 måneder, hvor Mikkels mor får lov til at be-

søge ham hver onsdag. Mikkel bliver diagnosticeret med autisme da han er seks et halvt år 

gammel og bliver skrevet op til et behandlingshjem med intern skole. Der går næsten et år 

hvor han modtager hjemmeundervisning, før der er plads på behandlingshjemmet med in-

tern skole, hvor Mikkel bor i fem år til han er 12 år gammel. Siden Mikkel var i to års alde-

                                                           
20 Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er en 2-årig uddannelse -med stor vægt på praktik- for unge under 30 

år. 
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ren har Mikkels mor haft mistanke om, at Mikkel havde andre behov end andre børn. Men 

pædagogerne, der kom på besøg i hjemmet for at vurdere hvorvidt Mikkel var klar 

til at starte i skole, mente bare at Mikkels mor var for beskyttende. Desuden var hun 

også begyndt at læse til pædagog og samtidig blevet skilt (1).  

Mikkels erfaringer med skolen er ikke særlig gode. Han giver her udtryk for det han mener 

der er svært: 

”Informant(Mikkel): Ja. Jeg synes meget af min skolegang har været ret belastende 

og har været hårdt for mig psykisk. Det har ikke altid været nemt og jeg har fået 

mange store selvmordstanker ud af det også… og fået selvmordsforsøg ud af det 

også, fordi det var så hårdt… Og jeg synes bare, det ligesom er vigtigt at pointere, 

at det er ikke rart, ikke at kunne klare sit skolearbejde - alle elever vil jo gerne væ-

re gode til det, de laver. Det er jo ikke rart at blive, ikke kunne det… Især ikke hvis 

der bliver sat fokus på, at, du skal blive bedre til det.” 

(Transskription 3, Mikkel, s.15, linje 14) 

Mikkel udvikler angst og indlægges gentagne gange. Han bliver diagnosticeret med 

mikropsykose (3), og dysleksi, men får først hjælp til sidstnævnte da han igen starter i 

9. klasse på STU (1, 10). Det som har været værst, har været den anden specialskole som 

Mikkel gik på, efter de privat er flyttet da han skal i ottende klasse. Dels fordi Mikkel skul-

le køre med skoletaxaerne (6) og dels fordi at hans specialklasse fysisk er placeret som 

en integreret del midt i en almindelig folkeskole (6). Mikkel kommer ikke så tit i denne 

anden specialskole, fordi han ikke kan komme i skole uden at blive opdaget af de andre 

børn og af dem føler han sig mobbet.  

Mikkel har nu gået på STU i 6 år, siden han blev 16 år. Han har præsteret et 12-tal i 

mundtlig dansk på VUC21  og Mikkels mor håber at han vil forsætte med HF22-enkeltfag. 

Mikkels mor mener ikke, han har lært noget fagligt på nogen af de specialskoler han 

har gået på (6). Mikkel var dog rigtig glad for at være på behandlingshjemmet, men der 

var han ikke klar til at lære det faglige og fik for det meste lov til at tegne. Mikkels mor er 

glad over at for hun fik hospitalet overtalt til at overføre ham fra døgn- til dagshospi-

tal (5) sidst han var indlagt, for hospitalet kunne ikke få ham til at spise. I modsætning til 

Mortens mor, synes Mikkels mor ikke, hun har fået megen hjælp. Hun har søgt aflastning, 

men det er ikke lykkedes at finde noget hun synes der har passet til sin drengs behov. Først 

                                                           
21 Voksenuddannelsescenter (VUC) 

22 Højere Forberedelseseksamen (HF) som er en almen gymnasial uddannelse, der kan tages som enkeltfag.    
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da Mikkels mor får kontakt med CFA, synes der at være hjælp at hente. Her møder hun 

forståelse og får redskaber til at hjælpe Mikkel. De redskaber Mikkels mor lærer af 

CFA, lykkedes det til sidst også for hende at lære behandlingshjemmet at benytte(4).  

 

Opsamling af temaer  

Vi har nu læst (re)konstruktionen af de fortællinger der handler om de af vores unge in-

formanter der blev diagnosticeret tidligt, det vil sige før deres syvende leveår, og jeg vil 

her samle op på de temaer der er kommet frem. For at fremme overblikket og analysens 

gennemsigtighed, har jeg valgt at give temaerne numre. 

 

1. Noget der skygger for diagnosen 

2. At komme til forståelse med sig selv ”Et helt selv” 

3. Udvikling af komorbide diagnoser  

4. Signifikante andre 

5. Mors kamp  

6. Trivsel, vejen til faglig læring. 

7. Problemet med at finde en ungdomsuddannelse der kan passe 

8. Den første fødte 

9. Ændringer på mellemtrinnet i grundskolen  

10. Ordblindhed (Dysleksi) 

11. Vendepunkter 

 

Andet afsnit: De sent diagnosticerede 

 

Jonas er en helt almindelig dreng, men måske lidt stille. Han har aldrig været til fodbold 

men sådan er der nogen der er. Derfor har Jonas’ forældre også valgt den folkeskole til 

Jonas der er mindst og mest overskuelig (6), det er en skole der er opdelt i en indsko-

lingsafdeling med egen legeplads og mellemskoleafdeling på den anden side af vejen. 

Jonas er familiens første barn (8) og det er først i forbindelse med en skolehjemsam-

tale i sjette klasse at Jonas’ forældre får mistanke om, at der kan være noget ”galt” med 

Jonas. Der har ikke tidligere været problemer med Jonas. Han har haft lidt svært ved at 

lære at læse, men da hele familien er ordblind, har Jonas’ mor også fortalt det til Jo-

nas’ klasselærer, der dog mener at Jonas nok skal lære at læse (10). Ved den nævnte 
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skolehjemsamtale i sjette klasse fortæller Jonas’ nye lærer om Jonas på en måde som for-

ældrene slet ikke kan genkende. Det er lidt ligesom lærerne fortalte om en helt fremmed 

dreng. Jonas’ klasse er fysisk blevet slået sammen med en anden klasse og alle lærerne 

er nye for ham (9). En af årsagerne til samtalen er, at Jonas i en periode er begyndt at bli-

ve væk fra tysk. Jonas’ mor spørger om der slet ikke er noget positivt at fortælle om Jonas, 

der naturligt også er til stede ved samtalen. Men nej, lærerne kan ikke komme på noget 

positivt. Jonas’ mor er uddannet sygeplejeske, men har også taget en bachelor i psyko-

logi og arbejder på dette tidspunkt med utilpassede unge (5). Beskrivelsen af en af dis-

se unge – som har fået diagnosen Aspergers syndrom - kunne passe på Jonas. Jonas’ mor 

kontakter selv skolepsykologen (5) og får her hjælp til hvordan man som forældre selv 

kan få sit barn udredt, når ventetiden i det offentlige system er lang. Forældrene betaler 

derfor selv for en udredning og Jonas får en AS diagnose, samt får bevilliget støtte i under-

visningen. Lærerne på skolen vil efterfølgende gerne beholde Jonas i klassen, og med 

hjælp fra skolepsykologen (4) får forældrene også en bedre dialog med lærerne. Jonas’ 

mor mener dog at Jonas har fortjent en ny start, så hun presser på for at få et bedre til-

bud til Jonas og lykkedes med dette (5).  

Jonas er rigtig glad for sin nye skole og klasse, hvor han begynder i syvende klasse.  

Jonas fortæller om sit skoleskift (11): ”… Jeg var ikke særlig glad for min første folke-

skole, men syvende klasse på min anden skole og derefter, det var FEDT. Det var nærmest 

som at man mandag morgen var sådan ’yes jeg skal i skole igen’. (smiler)” (Transskription 

7, Jonas, s. 7, linje 23-26)  

Dér var nogen som forstod ham, dér var andre der var ligesom ham, og lærerne tog sig tid 

til alle eleverne. Jonas får nye venner i klassen, der hører ind under en almindelig folkesko-

le, men ligger i sin helt egen afdeling nede i kælderen. Jonas går der til og med niende 

klasse. Da ingen i specialklasserne modtager tyskundervisning, deltager Jonas i tysk 

sammen med en almen klasse. Han er så uheldig at hans specialklasse trækker tysk til 

eksamen, men det gør hans hold ikke (6). Derved bliver Jonas den eneste elev på hele 

skolen der skal til eksamen i tysk og sikrer sig et syv tal, og derved en hel afgangseksamen. 

Jonas får overtalt en af klassekammeraterne til at tage 10. klasse sammen med ham- på en 

efterskole, hvor Jonas får rigtig mange gode venner og får forbedret sin karakter i 

fysik til et 12-tal (4, 6). Efter 10. klasse starter Jonas på HTX23. Forældrene og Jonas hav-

                                                           
23 Teknisk gymnasium (HTX) 
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de overvejet STX24, der tilbyder klasser for unge diagnosticeret med AS, men Jonas er 

naturfaglig interesseret og HTX ligger ikke så langt fra hans hjem som STX (7). 

Jonas får fra begyndelsen på HTX tildelt en mentor og for første gang får han tildelt 

ordblinderedskaber (1,10). Jonas er glad for sin mentor, men på andet år begynder det 

fagligt at halte, og selv i sine yndlings fag, naturfagene, er han bagud med afleveringerne. 

Jonas er stresset og begynder at tale om at gå ud foran et tog (3). Jonas’ mor får etab-

leret kontakt med CFA (5) og Jonas får nu tilknyttet en mentor fra CFA som har vi-

den om ASF (4, 11). I alt tildeles Jonas 100 mentortimer af kommunen. Jonas får lov 

til at fordele andet år over to år, således at han kun skal forholde sig til halvdelen af fagene. 

Med massiv lektiehjælp fra forældrene (4,5) og den nye mentor (4) får Jonas igen styr 

på lektierne og lyst til livet. Med hensyn til fremtiden, tror Jonas ikke at universitets un-

dervisningsmetode er noget han kan magte. Jonas mener ikke, at der er struktur nok på 

universitet, så han prøver at finde en uddannelse inden for biologi med en struktur der pas-

ser til hans læringsstil. Selv kalder han det ”den videnskabelige dyrepasseruddannelse”.  

Jonas mor synes det er svært at få øje på de muligheder der ligger i den pulje midt 

imellem de håndværksmæssige og de videregående uddannelser (7).  Jonas’ mor mener 

at uddannelser i dag indeholder så megen skriftlighed, og Jonas har ikke rigtig lært at 

forholde sig til sin ordblindhed (1), desuden har Jonas et stort behov for struktur i sin 

hverdag. Jonas’ mor udtrykker det således:” …jeg synes faktisk at det er rigtigt svært, det 

er det som er sværest som forældre, ikke at kunne se sit barns vej frem i livet, ikk'.” 

(Transskription 8, Jonas mor, s. 20, linje 23-25). Via en af sine bekendte der arbejder 

med dyr i forbindelse med forskning, forsøger Jonas’ mor at skaffe en praktikplads 

til Jonas (5).  

 

Ligesom Jonas har Mette en mor der er sygeplejeske: Mette er det første barn, og hendes 

forældre bor sammen. Mette bliver først diagnosticeret i 15-års alderen. Mette får det fy-

sisk så dårligt, at forældrene må hente hende fra en lejerskole i slutningen af 8. klasse. 

Mette får krampeanfald (3), så hun bliver indlagt og undersøgt i alle ender og kanter. 

Lægerne mener hun har epilepsi. Da hun skal starte i skole igen efter sommerferien, bliver 

Mette ved med at falde om. Mettes mor får hende udredt på et privathospital, efter at Mette 

selv har foreslået at hun muligvis har ADHD. Mette har fået ideen fra et tv-program om 

ADHD. Den psykolog, som hendes mor har fundet til Mette (5), synes godt der kan væ-

                                                           
24 Gymnasiet, med almen studentereksamen (STX)  
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re noget om det. På privathospitalet bliver Mette først diagnosticeret med ADHD, men se-

nere - da hun ikke kan tåle ritalinbehandlingen - bliver diagnosen ændret til Aspergers syn-

drom og angst (3).  

Mettes forældre har altid vidst, at Mette var en stille pige, og som i de andre historier 

om stille børn, har forældrene derfor også valgt den mindste folkeskole til Mette, da hun 

skulle starte i børnehaveklassen. Allerede i 5-6 klasse kontakter Mettes mor skolepsyko-

logen (5), for Mettes forældre har rejst meget, og på den internationale skole Mette kom-

mer fra, havde hun en ”special need teacher”. Mettes mor tænker, at Mette også har brug 

for noget ekstra hjælp da hun kommer tilbage til sin oprindelige klasse efter at familien har 

været udenlands i henved fem år. Skolepsykologen finder ingen anledning til at Mette 

burde have brug for hjælp (1). Mette fungerer ikke særlig godt og det bliver ikke 

bedre da hendes klasse bliver sammenlagt med en anden klasse på 6. klassetrin (9). 

Forældrene prøver derfor i første omgang at flytte Mette til en mindre privatskole. Der er 

ingen der ved, at Mette i længere tid har pjækket fra skole efter at klasserne er blevet slået 

sammen. Mette er faktisk bare cyklet med sin søster til skolen, og er så kørt ned til en bænk 

hvor hun har ventet på at skulle cykle med søsteren hjem efter undervisningen. 

Da Mette er blevet diagnosticeret med AS, bliver hun en tid undervist i hjemmet, men 

til sidst vælger forældrene at udskrive hende af skolen. Mette har det rigtig dårligt, og 

forældrene prøver at få Mette indskrevet på en specialskole. Mette har svært ved at 

acceptere sin diagnose og har det bare rigtig skidt (2). Det ender med at Mettes mor 

tager sagen i egen hånd og finder et sted hvor hun prøver at sætte Mette i rideterapi. Her er 

Mette glad for at være i dagtimerne, de dage hvor Mette er hos rideterapeuten får Mettes 

mor et pusterum. I længden er det ikke en optimal løsning, da Mette skal have en uddan-

nelse, så i samarbejde med kommunens socialrådgiver finder familien et opholdssted med 

intern skole for unge med AS. Mette kan egentlig godt lide at være der, men opholdsstedet 

mener ikke de er gearet til Mette. Mette går igen hjemme… Forældrene er rådvilde, Met-

tes mor får via sit arbejde kontakt til en person der kan guide hende til hvad de skal 

gøre for at hjælpe Mette (4). For første gang føler Mettes mor sig hørt og virkelig hjulpet. 

Da en medarbejder ved VISO25 ringer tilbage til Mettes mor, som lovet efter sommerferi-

en. I denne samtale får Mettes mor vejledning, der resulterer i, at der bliver udfærdiget en 

henvisning til CFA. På CFA tilbydes familien hjælp med støtte og viden, og en af behand-

                                                           
25 VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialunder-

visningen. Rådgivningen er gratis. 
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lerne bliver sat til at opbygge kontakt til Mette (4) der nu har det rigtig skidt. Det er et 

længere forløb, hvor Mette får besøg i hjemmet, til senere hvor Mette begynder at komme 

med ud på behandlerens kontor, for til sidst at nå så langt at hun kan starte på STU og gen-

optage sin skolegang. Mette får så god kontakt til sin behandler på CFA, at hun også 

kan bruge hende som aflastning i privat regi (4).  

Mette finder på STU ud af at hun kan synge og begynder selv at lave musik. Tid-

ligere har hun ellers kun lyttet til musik, når hun har dyrket sin særlige interesse, 

nemlig at male (11). Fagligt har Mette altid haft det svært med matematik, men til gen-

gæld er hun flersproget da hun i den internationale skole kun talte engelsk. Mette håber 

nu, at hun kan få folkeskolens afgangseksamen. Egentlig vil Mette rigtig gerne leve af 

at male, men det tror Mette ikke selv er muligt (7). Når vi spørger Mette hvilken skole 

hun har lært mest i, er hun ikke i tvivl: Det er den internationale. Mette begrunder dette 

med at dels var alle forskellige, så alle var mærkelige på hver deres måde (2), og dels 

fordi når der var noget der var svært fagligt, blev Mette taget ud til undervisning med sin 

”special need teacher” i enerum, hvor Mette kunne lytte til musik i hovedtelefonerne. 

 

Den sidste af vores unge informanter er Anne. Anne blev også sent diagnosticeret, fak-

tisk så sent at hun først fik sin ASF-diagnose efter hun havde bestået folkeskolens afgangs-

eksamen som 19-årig. Anne fortæller selv at hun altid har lidt af separationsangst og altid 

har haft det svært. Anne har prøvet at starte på flere ungdomsuddannelser og har fået en 

depression da hun var 17 år (3). I dag bor Anne i egen lejlighed, som hendes mor har 

skaffet hende (5) ikke langt fra hvor hun selv bor. Anne er den førstefødte (8) og mode-

ren blev skilt fra Annes far samtidig med at Anne skulle starte i folkeskolen. Moderen for-

tæller mange historier om de kampe hun har haft for at få hjælp til Anne (5). Men alle 

hun har søgt hjælp hos har altid set skilsmissen som årsag for Annes vanskeligheder (1). 

Annes mor er uddannet leder og har brugt sin viden om kommunikation til at forsøge 

at hjælpe Anne gennem grundskoleforløbet, specielt i forhold til det at få venskaber 

(5). 

Anne har modtaget ekstra undervisning i op til 11 timer om ugen til hun afsluttede 

femte klasse. Hvorefter Anne flyttede med sin mor til en anden by i sommerferien og star-

ter derfor på en ny skole i sjette klasse. På denne skole havde Anne det rigtig godt. Det 

var en almindelig folkeskole, men der var kun 15-16 børn i klassen (6). Undervisnin-

gen og kulturen var helt anderledes end på Annes første folkeskole. Anne havde ikke 

brug for ekstra undervisning på den nye skole og var nu en af de dygtige elever i klas-
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sen (11).  Anne gik der kun et år, da hendes mor var nødt til at flytte på grund af private 

årsager. Da Annes mor mente at det faglige niveau var meget lavt på den anden folkeskole 

Anne havde gået på i et år, valgte hun at Anne skulle tilbage til sin gamle klasse i sin første 

folkeskole. Annes mor forklarer at hun var bekymret for at yderligere skoleskift vil skade 

Anne, derfor valgtes den skole Anne havde gået i før. 

Anne valgte selv at komme på efterskole i niende klasse, men på andet år, i 10. klasse, 

begyndte Anne at få det dårligt. Efter efterskolen fik Anne en kæreste på Fyn og flyttede 

ind hos hans familie, men dette fungerede ikke godt. Annes mor fik hjulpet Anne tilbage 

til Sjælland efter hun havde forsøgt at støtte datteren ved at skaffe Anne og kæresten 

deres egen lejlighed, men dette fungerede heller ikke (5). Anne fik på den produktions-

skole hun gik på en mentor der hjalp hende (4) til at få kontakt med psykiatrien på grund 

af hendes gennerelle vanskeligheder. Her fik Anne som 19-årig tildelt sin diagnose inden 

for autismespektret. I dag er Anne i gang med en EGU, to dage om ugen er hun på 

CFA og to dage om ugen er hun i praktik i en virksomhed (2). Anne håber at dette kan 

føre til en assistentuddannelse på det pædagogiske område. 

Afgrænsning af temaerne forud for kondenseringen 

 

I kondenseringen af analyserne stod det klart at der var elementer i tema fem og otte der lå 

uden for problemformuleringen, idet der i transskriptionerne fra interviewene med mødre-

ne var en meget stor selektion af historier, hvor mødrene satte sig selv ind som den aktivt 

handlende agent, som vist i nedenstående eksempler: 

 

”Til noget arbejdsevneafklaringsforløb… ja… Inden han fik tilkendt sin pension. 

Ja… Det krævede de. Eller det vidste jeg, de krævede, så… sørgede jeg for at han 

fik.”           (Transskription 2, s.21 linje 9-10) 

 

”(…) Jeg fik dem overtalt til, det var en dagindlæggelse (smiler) - mod deres reg-

ler…”          (Transskription 4, s.11 linje 13-14) 

 

”Jeg er en mor der gør ting, som aktivere ting… Skal hun have lektiehjælp skal 

hun have psykologhjælp(…), hun har hovedpine, hvad sker der… jeg var der hele 

tiden men det der (…)” 

(Transskription 10, s.8 linje 10-13)  
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”… Jeg kender nogen som kender nogen og så spørger man, nå hvem skal man så 

have fat i til det her, og der får vi så fat i en god børnepsykolog (…)” 

          (Transskription 6, s.10, linje 29-31)  

 

Jeg vil derfor i nedenstående afsnit tydeliggøre afgrænsningen af analysen - inden jeg 

fremlægger de kondenserede temaer der sammen med (re)konstruktionen af fortællingerne 

vil danne grundlag for den samlede narrative analyse. 

 

Afgrænsning af analysen 

- via temaet 5 ”Mors kampe” og tema 1 ”Den første fødte” 

I det materiale vi som specialestuderende udleverede til de mulige informanter, har vi tyd-

ligt anmodet om et interview med den unge selv og om et interview med en af forældrene. 

Som forklaring for, hvorfor alle seks informanter har deres mor til at repræsentere ”foræl-

drene”, kan jeg kun henvise til de kulturelle kanonistiske fortællinger der omhandler nor-

men for opgavefordelingen indenfor familien i en nordisk kontekst, i den historiske periode 

som vores informanter med ASF er opvokset i (Haavind, 1987b). På trods af ligestillingen 

mellem kønnene i samfundet, er det ifølge Haavind (1987b) stadig ”moderen” i denne hi-

storiske periode - slutningen af firserne - der bærer det overordnede ansvar for barnets ud-

vikling. Dette kan være årsagen til at vore unge informanters mødre har et større behov for 

at komme til orde i kvalitative interviews. Når mødrene i interviewene har fortalt om de 

unges tidlige barndom, har langt de fleste nærmest undskyldt, at de som mødre ikke tidli-

gere har fået mistanke om at deres barn havde brug for noget ekstra, noget andet på grund 

af autismen. Denne undskyldning kommer i interviewene til udtryk som f.eks.: ”… han er 

vores første barn, og vi har simpelthen ikke tænkt at der var noget galt med ham, vi har 

bare tænkt ”sådan er vores dreng”...” (Transskription 8, Jonas mor, s.1, linje 27- s.2, linje 

2), eller som her: ”… Men hun har jo altid været meget genert og en stille pige, så derfor, 

det har vi ligesom, - hun er vores første, så vi tænkte, at ”nå… sådan er vores barn, hun er 

bare genert og stille” (Transskription 6, Mettes mor, s.10, linje10-11) 

Rollen som mor indeholder nogle succeskriterier, der er bestemt og videreleveret gen-

nem vore kulturelle fortællinger og de gældende diskurser i samfundet. Derfor har alle i 

vort samfund en holdning til hvad en ”god mor” er. Når denne norm om moderskabet bry-

des og moren ikke udfylder rollen i overensstemmelse med de kanonistiske fortællinger, 

påvirker det moderens selvforståelse. Derfor dækker tema 5: ”Mors kampe” dels over 
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mødrenes italesættelse af og forsvar for deres rolle som mor og dels over de kampe mødre-

ne beskriver at skulle kæmpe for at få den rette hjælp til deres børn. 

At mødrene forsvarer sig med at have udfyldt rollen som mor på den bedste måde 

hænger til dels sammen med et element i tema 1 ”Den førstefødte”, da mødrene henter 

obligato til deres meningsdannelse i det faktum at barnet er den førstefødte. Denne oplys-

ning bliver derved noget der ikke kan udelades, for det forklarer hvorfor mødrene ikke har 

opdaget at barnet har brug for særlig støtte. Mødrene bruger altså oplysningen om den før-

stefødte som afsæt til deres historiers plot, hvor de selv er den aktive agent. Mødrene har, 

siden de opdagede barnets behov for særlig hjælp, kæmpet - og gør det forsat - for at deres 

barn skal få de bedste forudsætninger i livet. Dette ses som delfortællinger der underbygger 

plottet kontinuerligt gennem alle interviewene med mødrene.  

Delfortællingerne handler om hvordan mødrene har uddannet sig i pædagogik og psy-

kologi, taget specialkurser om autisme, eller har valgt mænd eller kæreste fra. Når mødrene 

havde muligheden, har de bevidst valgt små overskuelige skoler til deres børn, har selv 

betalt for udredninger, terapi og psykologhjælp. De har trukket på deres kollegers erfarin-

ger, på deres egen faglighed, på deres netværk og er privat flyttet efter den kommune der 

har tilbudt den bedste hjælp. 

Plottet i mødrenes fortællinger opstår derfor via den selektering og hierarkisering af 

de historier der får sat dem selv ind i rollen som ”den handlende agent” i deres retrospekti-

ve fortællinger. For helt at forstå, hvorfor det er så vigtigt for mødrene at give sig selv rol-

len som ”den handlende agent” i fortællingen om deres barns skoleforløb, er det nødven-

digt at se på de kulturelle historier om den gode mor, og derigennem lave en selvstændig 

analyse over dette fænomen. Jeg vil imidlertid afgrænse mig fra dette, da fænomenet ved-

rører mødrenes meningsdannelse om det at udfylde rollen som mor til et barn med ASF og 

ikke indgår i denne opgaves problemformulering.  

 

Det foreliggende afsnit skal derfor dels læses som en afgrænsning og dels som en an-

erkendelse af den fantastiske indsats mødrene til børn med ASF-diagnoser har gjort og sta-

dig gør. Temaet ”Mors kamp” vil i resten af analysen udelukkende henføre til de kampe 

mødrene har med samfundet og magthaverne for at få forhandlet sig frem til den rette 

hjælp til deres børn. Temaet ”Den førstefødte” vil i analysen kun tages i anvendelse i for-

hold til de unges oplevelse af at blive overhalet socialt og skolefagligt af deres yngre sø-

skende. Derfor vil temaet ”Den førstefødte” også i kondenseringen være adskilt fra temaet 

”Mors kamp”. 
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Kondensering af temaerne 

Jeg vil i dette afsnit præsentere de kondenserede temaer der opstod under den narrative 

analyse, da jeg læste på tværs af transskriptionerne. De første temaer synes at samle sig i 

særlige forbindelser, idet informanterne hentede deres meningsdannelser i de samme fæ-

nomener på tværs af fortællingerne, hvorved kondenseringen fandt sted. De kondenserede 

temaer har jeg valgt som værende de delresultater af analysen, som jeg har fundet det etisk 

og relevant at anmode vore informanter om at give tilbagemeldinger på. Informanterne har 

derfor fået tilsendt de kondenserede temaer sammen med en beskrivelse af mit begreb 

”Den sociale oversætter” (bilag 7), da jeg ville være sikker på at jeg ikke havde overset 

vigtige temaer i transskriptionerne, samt ønskede deres feedback på mit eget begreb ”Den 

sociale oversætter” der opstod i forbindelse med analysen.  

Inden jeg udfolder analysen gennem disse kondenserede temaer, præsenteres her deres 

indhold. 

 

Det kondenserede tema: ”Noget der skygger for diagnosen” 

Dette kondenserede tema er opstået under analysens tredje trin gennem meningsdannelser-

nes bevægelser mellem temaerne 1: ”Noget der skygger for diagnosen”, 3: ”Komorbide 

diagnoser, 9: ”Ændringer på mellemtrinnet og 10: ”Ordblindhed”. 

Temaet referer til to prototypeoplevelser, hvor den første kommer fra mødrenes fortæl-

linger og vedrører de unge, der har fået deres diagnose sent, bl.a. fordi man i det offentlige 

system havde lagt andet end diagnosen til grund for barnets vanskeligheder i skolen. Dette 

kunne være forældrenes skilsmisse, at barnet var flersproget grundet flere år med udlands-

ophold, samt opfattelsen af forældrenes opdragelsesstil som værende overbeskyttende eller 

for styrende. 

Den anden prototypeoplevelse kommer både fra de unge selv og fra deres mødre. Her 

dækker temaet over de unge, der udover deres ASF eller AS også har specifikke vanske-

ligheder i form af enten ordblindhed (dysleksi) eller talblindhed (dyskalkuli). Den anden 

prototypeoplevelse skal derfor forstås således, at det er selve autismen der har skygget for 

denne specifikke vanskelighed, hvilket har resulteret i at den unge først efter grundskole-

forløbet har fået hjælp til sin ordblindhed. 
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Det kondenserede tema: ”Et helt selv” 

Dette kondenserede tema er opstået under analysens tredje trin gennem meningsdannelser-

nes bevægelser mellem temaerne; 2: ”At komme til forståelse med sig selv”, 4: ”Signifi-

kante andre”, 8: ”Den førstefødte” og tema 11: ”Vendepunkter”.  

Temaet handler bl.a. om at barnet bliver overhalet socialt og fagligt af yngre søskende 

og om hvornår og hvordan barnet med en ASF lærer/lærte at acceptere autismen som et 

vilkår og derfor kan trives på trods af denne gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Te-

maet vedrører  også den unges tilhørsforhold til signifikante andre og den unges trivsel 

gennem kontekster hvor den unge oplever sig som en del af gruppen.  

 

Det kondenserede tema: ”Trivsel, vejen til faglig læring” 

Dette kondenserede tema er opstået under analysens tredje trin gennem meningsdannelser-

nes bevægelser mellem temaerne 3: ” Komorbide diagnoser”, 6: ”Trivsel til faglig læring”, 

9: ”Ændringer på mellemtrinnet” og tema 11: ”Vendepunkter”. 

Temaet indeholder alle de gode historier om, hvornår de unge med ASF har følt glæde ved 

at gå i skole. Temaet søger at besvare spørgsmålet om, hvad der efter de unge og deres 

mødres mening kendetegner en god lærer, og hvad der gør en klasse til en god klasse at 

være i. Altså alt det, der var med til at få barnet med ASF til at trives i skolen, således at 

barnet fik overskud til faglig læring. Nogle gange bliver dette udtrykt ved at noget der stod 

i vejen for barnets trivsel i skolen blev fremhævet, hvorfor disse udtalelser også indgår i 

temaet. Dette kan handle om skole-hjem-samarbejdet, transport til skole, mobning eller 

andet. 

 

Det kondenserede tema: ”En kasse der kan passe”  

Dette kondenserede tema er opstået under analysens tredje trin, ud fra at det var de samme 

typer af delhistorier der gjorde sig gældende i forhold til tema 5 ”Mors kampe” og tema 7, 

”Problemet med at finde en ungdomsuddannelse der kan passe”. Temaet: ”En kasse der 

kan passe” handler dels om den udfordring det kan være for unge med ASF at finde en 

gruppe at passe ind i, dels om selve diagnosesystemet og dels om udbuddet af ungdomsud-

dannelser. Alle unge er unikke og forskellige, selvom de har fået tildelt den samme diagno-

se eller en diagnose inden for autismespektret. 

Temaet dækker forældrenes og børnenes egen oplevelse af at finde sig til rette i et til 

tider stift diagnosesystem (Beier et al., 2012). Et system der nogle gange kræver, at foræl-

drene skal kæmpe for at få tildelt deres barn en diagnose der kan være adgangen til den 



55 

rette hjælp til barnet. Da dette tema dækker over mange meningsdannelser om de mulighe-

der der er for at understøtte barnet i sin udvikling, behandler temaet også over de grund-

skole-, fritids- og ungdomsuddannelsesmuligheder der er til rådighed, når den unge har fået 

tildelt en diagnose. Der er enkelte ungdomsuddannelser, der er tilpasset unge med AS, men 

det er ikke sikkert, at en sådan ungdomsuddannelse også matcher den unges interesser. 

Desuden kan det faktum, at unge med ASF bliver optaget på særlige vilkår på en uddannel-

se betyde, at de ikke som andre studerende er berettiget til at modtage SU, men får pension 

eller bistandshjælp og derfor føler sig stigmatiserede. 
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Den narrative analyse 

Selve analysen præsenteres gennem de kondenserede temaer der blev dannet under analy-

sens tredje trin, hvor den (re)-konstruerede fortælling tjener som en fælles forforståelses-

ramme. For at kunne folde analysen ud, benytter jeg de teoretiske begreber som er forklaret 

i afsnittet om metode og teori; desuden har jeg valgt at eksemplificere analysen ved at be-

nytte citater fra transskriptionerne, der ikke indgår i (re)konstruktionen af fortællingen, 

men kun er beskrevet i denne. Disse citater fra transskriptionerne har jeg i dette afsnit valgt 

at sætte i kursiv. 

Noget der skygger for diagnosen  

Temaet ”Noget der skygger for diagnosen” kan siges at dække over to forskellige fænome-

ner. Det første fænomen er, at forældre får en mistanke om at deres barn har nogle vanske-

ligheder og derfor kontakter det professionelle system. Et system der har magten over di-

agnosemanualernes udredningsmuligheder og derved også magten over hvilken støtte der 

kan i værksættes. Det andet fænomen er når ASF-diagnosen skygger for specifikke vanske-

ligheder som f.eks. ordblindhed. 

Det første fænomen ses overvejende i de fortællinger der handler om de sent diagno-

sticerede, bl.a. ved at forældrene trækker på et fælles obligato omhandlende oplevelsen af 

at deres børn som stille børn. Stille børn kan have flere årsager til at være stille, men som 

det fremgik af den (re)konstruerede fortælling, var det dels forældrenes skilsmisse og det at 

have været i international skole der blev set som årsagssammenhæng af skolepsykologen 

og pædagogerne. For disse børn, der af forældrene er blevet omtalt som stille børn, er det 

den normafvigende adfærd i skolekonteksten der bliver årsagen til at de bliver set som an-

det end stille børn. Deres afvigende adfærd i form af udeblivelse fra undervisning eller 

uopdragen opførsel i undervisningen, kan derfor betragtes som en beskyttelsesfaktor. Det 

er alene barnets adfærd der påkalder sig lærernes opmærksomhed. Derved hjælper adfær-

den barnet til ”at blive set” og barnet kan på denne måde ubevidst opnå at få hjælp til det 

der er svært. Mette giver i sin fortælling et eksempel: ”(…) når vi sådan f.eks. havde diktat 

og vi skulle sidde stille og så noget, så var jeg sådan en der hoppede op på bordene og 

krøllede papiret sammen og kastede det efter læren, altså virkelig irriterende (...)”( Trans-

skription 5, s.14, linje 14-16). Mette kommer senere ind på at hendes handling på ingen 

måde var bevidst, idet hun selv ville have ønsket at der havde været en til at hjælpe hende 

med at bryde denne adfærd, da den ofte havde konsekvensen at hun blev sendt til inspektø-
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ren. Mette udtrykker det således: ”Hmm, jeg kunne ærligt, altså bare det der med at tænke, 

”(…) nu krøller jeg et papir sammen og kaster det efter læren”, det var slet ikke i mit ho-

ved, det var handling alt sammen, jeg tænkte slet ikke over, hvad jeg gjorde (...)” (Trans-

skription 5, s. 15, linje 16-19) 

 

De unge hentede deres obligato til hvorfor de ændrede adfærd bl.a. i følgende historier om 

klassesammenlægningerne på mellemtrinnet: 

”Informant (Jonas): … Som sagt, det eneste jeg vidste var, at jeg var ikke så glad 

for skolen, som jeg plejede at være, jeg var ikke særligt… det hjælper heller ikke, 

at lige i slutningen af 5. klasse, der beslutter skolen sig så for, at de 3 klasser, der 

var på skolen, skulle slås sammen til 2 og jeg havde ligesom to gode venner på år-

gangen og den ene kom i klasse med mig og den anden kom over i den anden klas-

se. Så gik det ned ad bakke derfra.” (Transskription 7, Jonas, s. 2, linje 5) 

Her forklarer Jonas hvorfor han ændrede adfærd. Han henter sit obligato til hvorfor han 

udeblev fra tysk i ikke at have noget yndlingsmusikband: 

”Informant (Jonas): Der skete det, at jeg begyndte at stoppe med at lave lektier og 

begyndte sådan at pjække, i en periode pjækkede jeg bare konsekvent fra tysk, for-

di der var denne her opgave der, jeg viste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle 

komme i gang med den, det virker fuldstændigt latterligt, når jeg tænker tilbage på 

det, altså når man bare hører det, så er det [en] simpel opgave; jeg skulle skrive 

en, en lille tysk tekst som jeg havde bevist gang på gang, jeg var mere end i stand 

til, om mit yndlingsmusikband. Men det var bare det her med, at jeg havde ikke 

noget yndlingsmusikband og så begyndte jeg bare at køre i ring. Jeg begyndte ba-

re at køre i ring om det her og til sidst kunne jeg ikke længere overskue det. Og til 

sidst så begyndte jeg bare at blive langt væk fra tysk.” (Transskription 7, Jonas, 

s.2. linje 12) 

 

Jonas henter obligato dels i klassesammenlægningen, dels i ovenstående citat hvor hans 

mangel på et yndlingsmusikband udvikler sig til fravær, hvilket jeg fortolker som Jonas’ 

mangel på en social oversætter eller en signifikant anden der kan gå ind og hjælpe med 

at overskue og løse dette problem. Fraværet af den signifikante anden bliver meget tyde-

ligt da det i interviewet med Jonas’ mor fortælles, at alle lærerne omkring Jonas er blevet 

udskiftet i forbindelse med klassesammenlægningen, hvorved der ikke er nogen af lærerne 

der kender Jonas.  
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”Informant (Jonas’ mor): … det er helt nye lærere for alle børnene, som jeg hu-

sker det. Jonas kendte i hvert fald ikke de der lærere der, han havde ikke mødt dem 

før…” (Transskription 8, Jonas mor, s. 2, linje 28-29) 

 

Informanten Mette fortæller om oplevelsen af skoleskiftet da hun var kommet tilbage til 

sin gamle klasse efter fem år i udlandet og kort tid der efter oplever en klassesammenlæg-

ning: 

”Informant (Mette): … og så begyndte de at synes, at jeg var lidt underlig, hmm, 

også - fordi jeg var virkelig, jeg viste ikke helt, hvordan jeg skulle opføre mig da 

jeg kom hjem, så jeg løj helt vildt meget. Jeg var total lystløgner, jeg løj om alt 

muligt, om, hvad jeg havde oplevet og hvor jeg havde boet og der var ingen græn-

ser, og så derefter det der år, så blev vi blandet med en anden skole, (skolens 

navn), fordi de kun gik op til sjette … og alle dem som jeg så lige havde lært at 

kende, så kunne vi så blive blandet igen, det var lidt… 

Interviewer (Iben): Så var der lidt kaos igen? 

Informant (Mette): Ja, det kan man godt sige og det havde jeg vildt svært ved, og 

så skulle vi jo være sammen med dem vi skulle blandes med, inden vi blev blandet, 

så der var en hel masse vi skulle til at forholde os til, det var også der, hvor jeg 

var så ked af det og så forvirret når jeg kom hjem, for jeg viste ikke ’hvad 

faaeen…’ 

Interviewer (Iben): Hvordan kom du i skole? Gik du selv i skole, eller? 

Informant (Mette): Jeg cyklede, mig og min søster fulgtes altid og det gjorde vi 

indtil, sådan, - vi har altid fulgtes, men så da det begyndte at blive sværere og 

sværere, da jeg kom i de ældre klasser og så noget, så fulgtes vi i skole og så ven-

tede jeg til at alle var kommet ind i skolen og så slappede jeg sådan lidt af og så 

cyklede jeg væk (fnis). 

Interviewer (Iben): Okay! 

Informant (Mette): Og så sad jeg på en bænk i fem timer indtil skolen den var slut, 

og så kom jeg tilbage og så mødtes vi derude ved cyklerne igen, og så spurgte min 

søster: ”Nå, har du haft en god dag?”, ”ja, jeg har haft en rigtig god dag” og 

så…” (Transskription 5, Mette, s.8 linje 23 - s. 9 linje 11) 
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Mette er dobbelt ramt: Først kommer hun tilbage til en klasse hun ikke har set i fem år og 

ca. et halvt år efter skal hendes klasse sammenlægges med en anden. Mette vælger at præ-

sentere denne historie som en delhistorie i forbindelse med at hun bliver spurgt om det var 

let at få venner, da hun kom tilbage til Danmark efter fem år. Mette selekterer historien 

om klassesammenlægningen som en af de historier hun henter obligato i at hun har det 

svært i skolen, underforstået at hun også har det svært med at få venner. Da denne delfor-

tælling slutter og intervieweren spørger, hvordan Mette kom til og fra skole, selekterer 

Mette at indsætte endnu en delfortælling om hvor svært det var at være i skolen. Her er det 

tiden på bænken, og senere det at lærerne ikke kontakter hverken hende eller forældrene, 

hvor Mette henter obligato til sin meningsdannelse om sig selv, som en irriterende elev 

som ingen lærer har lyst til at have i klassen: 

”Informant (Mette): … for jeg var også sådan pisseirriterende at have i en klasse, så jeg 

tror også, at lærerne nogen gange bare tænkte: ”åh puha, nu er hun væk”, jeg ved ikke, 

jeg har virkelig også nogen gange bare været en lorteunge.”(Transskription 5, s.9, linje 

16-19) 

 

Endvidere er disse delhistorier med til at lægge den røde tråd som er en del af konfigura-

tionen i Mettes samlede fortælling. Denne røde tråd leder frem til det Mette selv ser som 

sit vendepunkt, hvilket jeg tager udgangspunkt i under næste tema.  

Inden vi forlader Mettes historie om klassesammenlægningen, vil jeg påpege at Mette 

også bruger sin historie til at fortælle, at hun godt ved, at det er forkert at lyve, ligesom 

Mette også i sin historie får fortalt, at hun godt ved, at det forventes at man ”bør” have haft 

en god dag i skolen, idet Mette får bygget denne historie om løgnene ind både i forhold til 

historierne over for klassekammeraterne men også over for lillesøsteren. Mette dækker her 

over det hun ved forventes af en elev ud fra de kanonistiske fortællinger, og ved at lyve 

undgår hun at lade sin lillesøster opdage, at hun ikke kan leve op til det at være en god 

elev. Løgnene og det at blive væk fra skolen er tilsammen en adfærd med hvilken det lyk-

kedes for Mette at skjule ”at hun har det rigtig svært”. Dette lykkedes helt op til ottende 

klasse, hvor Mette udvikler psykosomatiske symptomer. Mettes krampeanfald kan være en 

komorbiditet der opstår, da omgivelserne ikke kan tage højde for Mettes ASF i og med at 

denne ikke er opdaget. Mettes adfærd kan derfor anses som risikofaktor, idet den er med-

virkende til at Mettes vanskeligheder ikke bliver opdaget. 
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Opsamling på temaets første fænomen ”Når noget skygger for diagnosen” 

I ovenstående har jeg eksemplificeret at ændringer på mellemtrinnet i forhold til klasse-

sammenlægninger kan betragtes som en risikofaktor for et barn med ASF, da denne for-

andring kan være medvirkende til at barnet ikke længere fungerer i skolens hverdag. Æn-

dringer på mellemtrinnet kan påvirke barnet så meget, at barnet ændrer adfærd, hvilket kan 

være enten en beskyttelses- eller en risikofaktor, afhængig af hvordan adfærden fortolkes 

af omgivelserne. 

Temaet var ikke opstået, hvis barnet havde fået sin diagnose tidligere, da det ville være 

forventeligt at omgivelserne havde tilrettelagt klassesammenlægningen på en måde der tog 

hensyn til et barn med ASF. Der hvor der hentes obligato til det der skygger for diagnosen 

er i forhold til forældrenes måde at italesætte ”de stille børn” og ”de førstefødte”. Lærere 

og pædagoger får som følge af at fejlvurdere betydningen af forhold i barnets omgivelser - 

som f.eks. forældrenes skilsmisse eller det at barnet har rejst meget - disse forhold til at 

skygge for opdagelsen af den gennemgribende udviklingsforstyrrelse og dermed for den 

støtte børnene egentlig skulle have fået. Annes mor italesætter dette på følgende måde: 

”(…) Så det, jeg fik at vide af lærerne og pædagogerne, det var ”ej det er nok fordi at den 

her skilsmisse, det er nok det” så når jeg kom med mine bekymringer omkring de her ting, 

så blev det kørt ind under det, det havde ikke noget med Anne at gøre(…)” (Transskription 

10, s. 2, linje 17-19) 

 

Opsamling temaets andet fænomen ”Når autismen skygger for specifikke vanske-

ligheder”  

Alle børn vil gerne være gode elever og leve op til de forventninger der stilles til dem. For-

ventningerne udspringer af de kulturelle fortællinger og gældende diskurser om, hvordan 

eleven skal opføre sig og hvad en elev skal kunne for at være en god elev. Når eleverne 

ikke kan leve op til disse kanonistiske fortællinger og ikke føler de kan få hjælp til det der 

er svært, har de kun muligheden ubevidst at tilkalde sig opmærksomhed ved hjælp af deres 

adfærd. Mikkel udtrykker det på følgende måde:  

”Jeg synes bare, det ligesom er vigtigt at pointere, at det er ikke rart, ikke at kunne 

klare sit skolearbejde - alle elever vil jo gerne være gode til det, de laver. Det er jo 

ikke rart at blive, ikke kunne det… Især ikke hvis der bliver sat fokus på, at du skal 

blive bedre til det.” (Transskription 3, Mikkel s.15, linje 17) 

Mikkels adfærd har været, at han ofte er blevet hjemme fra skolen på grund af angst. 

Mikkel har haft det svært med de faglige forventninger, og kombineret med angsten 
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for de andre elever, blev summen af risikofaktorerne så stor, at Mikkel ikke kunne 

overskue fysisk at skulle gå tværs igennem den almene skole for at nå hen til sin un-

dervisning. Mikkel udtrykker at han følte sig udstillet, ikke god nok til sit skolearbejde 

og drillet.  

Temaet ”Komorbide diagnoser” træder her tydeligt frem. Når ikke der er stilladsering 

til at støtte den unge i forhold til den gennemgribende udviklingsforstyrrelse, risikerer den 

samlede belastning i form af risikofaktorer at fylde så meget at der udvikles komorbide 

diagnoser. Hos to af vores sent diagnosticerede informanter fremgår det i analysen i form 

af udtryk som ”rigtig, rigtig svært” denne gentagelse af ordet ”rigtig” går f.eks. igen hele 

16 gange igennem Annes transskription, hvor det ”rigtig svære” henter obligato i separati-

onsangst og problemer med at passe ind i sociale kontekster. 

 

Informanten (Anne): ”… jeg har altid følt mig anderledes og ikke passet ind og jeg 

har altid haft det rigtig, rigtig svært med det sociale.”(Transskription 9, s.4, linje 

21-22) 

 

For Anne resulterer det, i at hun diagnosticeres med en depression som 17-årig og først 

som 19-årig får sin diagnose inden for autismespektret. Depressionen fortolkes derfor 

her som en komorbid diagnose.  

Mettes mor mener, at Mette også har træk fra OCD hvilket Mette ikke er diagnostice-

ret med, Mettes mor: ”… Man kan jo sige, at Mettes, de bliver jo meget udløst af, at hun 

bliver stresset, så går hun ud og begynder at vaske hænder og vaske ansigt og sådan noget, 

ik'.” (Transskription 6, Mettes mor, s.12, linje 7-9).  

 

Mikkel, der er tidlig diagnosticeret, får først redskaber til sin ordblindhed i niende klasse 

på trods af at moderen meget tidlig har gjort de professionelle opmærksom på, at Mikkel 

nok har denne arvelige tendens. Dette er dels et eksempel på en risikofaktor, og i dette 

eksempel dels det andet fænomen i temaet ”Noget der skygger for diagnosen”. Idet temaet 

her skal ses som værende Mikkels tidlige diagnosticering af AFS der skygger for hans spe-

cifikke indlæringsvanskelighed ”ordblindheden”. Det at Mikkel får redskaber til sin ord-

blindhed kan ses som et vendepunkt for Mikkel, som med sine nye redskaber får mulig-

heden for at klare skolearbejdet så godt, at han på VUC får 12 i mundtlig dansk ved FSA26. 

                                                           
26  FSA, forkortelse for ”Folkeskolens afgangsprøve” 
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Mikkel fortæller: ” … det [er] først nu, at jeg tager en niende klasses eksamen… 

Fordi det er først nu, jeg har fundet ud af min ordblindhed og det er først nu, at 

jeg har fået nogle hjælpemidler til at klare min ordblindhed.” 

(Transskription 3, Mikkel, s.11, linje 10-12) 

Mikkel fortæller, at der er gået fire år fra han fik konstateret sin ordblindhed til han har fået 

hjælpemidler til sin ordblindhed. Mikkels obligato til nu at være i stand til at færdiggøre 

folkeskolens niende-klasses-eksamen, henter han i ”først nu” og i ”hjælpemidlerne til at 

klare sin ordblindhed”.  

  

 

 

Opsamling på det kondenserede tema ”Når noget skygger for diagnosen” 

Når noget skygger for diagnosen, således at barnet med ASF ikke får hjælp til enten sin 

ASF eller sine specifikke indlærings vanskeligheder, risikerer barnet at blive overbelastet 

og derved udvikle komorbide diagnoser. Disse kunne måske være undgået hvis barnet 

havde fået den rigtige hjælp og støtte, i form af stilladsering til alle sine vanskeligheder. 

Hvis barnet havde lært at mestre f.eks. sin ordblindhed, kunne dette have været en re-

siliensfremmende medlæring i forhold til fremtidige udfordringer.  

Et helt selv 

Under det kondenserede tema ”Et helt selv” ligger alle fortællingerne om de episoder hvor 

de unge informanter har følt sig anerkendt, set, hørt og forstået og hvor de unge har fået 

tilbudt stilladsering i forhold til de vanskeligheder der knytter sig til ASF´en. Dette har 

medvirket til at de unge af signifikante andre har fået stilladsering til at erhverve nye 

sociale og faglige kompetencer. De unge har derved fået overskud til at opdage nye områ-

der af sig selv, hvor de har udviklet domænespecifik resiliens. Dette tema går på tværs af 

samtlige interviews og jeg vil herunder tydeliggøre temaet ved at indlejre informanternes 

fortællinger fra transskriptionerne. 

 

Historien om Mettes sang  

Informant (Mette): ”Det er en historie ikk': Fordi hende (navn) der er herude (CFA) ikk', 

jeg er nogen gange hjemme hos hende på sådan weekend ikk', hvor det begyndte med så-

dan noget aflastning ... og så sang jeg og spillede med hendes søn (navn) og så havde hen-

des mand lagt en video ud på YouTube, meget mod min vilje, men han synes det lød så 
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godt, så jeg var sådan okay.. og så nogle måneder efter var der nogen der ringede; ”de 

ville gerne kontakte mig, fordi de var i gang med at lave et program, der hed Mentor” Og 

så var han sådan ”nej, hvor spændende” og jeg var sådan ”Nej, det skal jeg overhovedet 

ikke”. Nej, det kunne jeg slet ikke forholde mig til og så var han sådan ”a..men” og så til 

sidst så kastede jeg mig bare ud i det ikk'. Så kom jeg til sådan en, jeg kom til en, ikke en 

audition, for man var jo blevet udvalgt alle sammen til det der, for vi havde været sådan 

200. Og så var vi blevet delt op, så vi kom i sådanne nogle grupper til de der auditions 

ting, - og man måtte ikke have nogen med, så jeg var der helt alene og det var så nervepir-

rende, så jeg kunne slet ikke åh… Jeg tror jeg har været 19, jeg var lige blevet 19 der.” 

(Transskription 5, Mette, s.18, linje 25 - s. 19, linje 6) 

 

Mette nåede at være med i to af udtagelses prøverne, men blev ikke udtager til selve live- 

showet i tv. Historien er en af de historier Mette henter obligato i, der vedrørende hendes 

selvforståelse og selvværd. Mette fortalte at det at hun havde været med, havde givet hende 

selvtillid, for det beviste at hun godt turde deltage. Mette var meget stolt over at have fået 

Thomas Blachman til at græde under sin sang, da dette for Mette betød at hendes sang-

stemme kunne noget, hvilket Mette kunne gøre brug af fremadrettet, hvorfor oplevelsen 

fortolkes som et vendepunkt for Mette.    

 

Historien om Alex og et ungdomshus fortalt af Alex’ mor 

Informant (Alex’ mor):” Han har haft kærester… ja… men han har en rigtig god veninde, 

som han bruger rigtig meget tid på… sammen med… så hun støtter ham rigtigt meget… 

Og også hendes mor og de har kendt hinanden siden de var tretten-fjorten år - også fra 

klubben dér. 

Assistent (Iben): (Navn på ungdomsklub)? 

Informant (Alex' mor): Ja (smiler) Nå men de kom inde (i et ungdomshus) og var med til 

demonstrationer og alt muligt mærkeligt derinde, de var sådan lidt autonome (smiler) - 

Lidt specielle, ja. Men altså, der passede han jo fint ind, for der kunne han jo tage en rolle 

på og sådan klæde sig ud ligesom de andre - så lignede han de andre… Og der kunne han 

sagtens argumentere for alt det, han syntes og han vidste jo alt om hvad der fungerede, 

altså, hvad der var i samfundet. Altså hvis der var nogen, der sagde et eller andet, så gik 

han hjem og søgte på det med det samme og så kunne han det hele udenad, altså bagefter, 

ik'…. Han var jo god at have med og som han sagde; 'Jeg følte mig rigtigt godt tilpas, 
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Mor, fordi næsten alle børnene der, deres forældre, de var enten lærere eller pædagoger' 

(smiler) - Så det var sådan nogle børn, der var vant til at ytre sine meninger og sige noget. 

Interviewer (Pernille): De havde sådan lidt social skills - kunne finde ud af at begå sig og 

tage hensyn og…? 

Informant (Alex' mor): Ja, nemlig, ja. Og så kunne han lære noget dér, ik'. Og så kunne de 

så bruge ham, hvis der lige var noget, 'Hvad var det nu med det dér?' - 'Nå, det var sådan 

og sådan og… (Transskription 2, Alex’ mor, s. 23, linje 13 - 29) 

 

Alex har en særlig evne til at huske og til at argumentere. Noget af det bedste ved skolen 

var for Alex at fremlægge for klassen. Denne evne kan Alex bruge i ovennævnte kontekst, 

hvor omgangskredsen nyder godt af Alex’ evner for at fremlægge. Alex får derved adgang 

til sin deltagelse dels via sin domænespecifik resiliens i forhold til at fremlægge og dels 

via stilladsering fra en signifikant anden: sin veninde. 

 

Historien om Mortens bytur, fortalt af Mortens mor: 

Informant (Mortens mor):”Han har venner fra (special-fritidstilbuddet), det er der 

han har sine venner, ikk’. Han har (to drengenavne, et pigenavn) og (pigenavn), 

som er hans kæreste og der er flere, (drengenavn) og dem. Og så har han spillet, 

jeg tog udfordringen op fordi kommunen sagde noget med musikundervisning, så 

meldte jeg ham ind i ungdomsskolen, den almindelige ungdomsskole. Og så snak-

kede jeg med lederen dernede og så sagde jeg; 'det er knald eller fald, er du parat 

til at prøve?', det ville han godt og det fungerede og han spillede i band dernede. 

Og der har han faktisk også et par venner fra - han har lige været til 18 års fød-

selsdag hos den ene, de var i byen inde i (større by på Sjælland), på bar.. Inter-

viewer (Iben): Wauw (smiler). Informant (Mortens mor): Ja (smiler). Sammen med 

hans - det var (navn), sammen med hans kæreste (navn), de spillede i band sam-

men med 'Morten', ikk’. Og så har han (drengenavn), som han skal til koncert med 

i morgen. Han bor nede i (område i hjembyen). Så han har jo fået venner, lokalt, 

det er første gang, han har haft det - altså (den ene dreng) ser han stadigvæk, de to 

andre er gået i gymnasiet nu, de er videre. Men de mødte ham og inviterede ham 

og (hans kæreste) og det ville de jo rigtig - så de var i byen sammen. Så de har jo 

stadigvæk nogen ting til fælles, kan man sige, ikk’. Og han hopper ind og er sam-

men med nogen gymnasiedrenge, ikk’, altså det synes jeg jo også er meget sejt, 



65 

ikk’, på en eller anden måde, altså…”(Transskription 12, Mortens mor, s.14, linje 

7- 24) 

Mortens mor fortæller her hvordan Morten har udviklet domænespecifik resiliens i for-

hold til at spille i band med de andre unge i den kommunale musikskole. Mortens musikal-

ske evne har givet ham adgang til, på lige fod med alle andre unge, at deltage i ungdomsfe-

ster og byens natteliv. Det er de signifikante andre der er blevet Mortens venner gennem 

den kommunale musikskole der stilladserer Mortens deltagelse på baggrund af Mortens 

domænespecifikke resiliens. 

 

Fænomenet de førstefødte 

I alt er fem ud af de seks unge informanter familiens førstefødte, Mette har som den eneste 

selekteret dette med ind i sin fortælling, i forhold til at føle ikke at kunne leve op til de ting 

som lillesøsteren gjorde.  

”Informant (Mette): Ja, ja men jeg har aldrig været sådan en, der har venner om-

kring mig hele tiden. Og sådan er min søster rigtig meget og så har jeg lidt følt, at 

det var sådan man skulle være så… 

Interviewer (Iben): Men det er ikke noget, du selv har haft lyst til? 

Informant (Mette): Nej jeg elsker at være alene og slappe af, for jeg bliver så di-

straheret af alle omkring mig og det er også fedt engang imellem, jeg elsker at væ-

re sammen med mennesker, men jeg elsker også at være alene.”  

                 (Transskription 5, s. 23 linje 23-29) 

 

På tværs af fortællingerne har et gennemgående fænomen der har været gennemgående i 

fem ud af de seks interviews med mødrene: været bekymringen om hvordan deres barn 

med autisme selv har oplevet at blive overhalet af en yngre søster eller bror, og hvordan 

det yngre barn har oplevet at vokse op med en storebror eller -søster der havde brug for 

forældrenes særlige opmærksomhed. 

”Jonas mor: (… )[Jeg kan] jo godt i bakspejlet se, at jeg har haft et ekstra øre på 

Jonas, hvor jeg aldrig har haft det på Markus. Altså i sociale relationer, det har 

altid sådan mere, ”hørte jeg en lyd eller var der et eller andet?” sådan, det kan 

jeg jo se bagefter. Markus, der behøvede jeg jo aldrig at gøre et eller andet, han 

har jo altid kunne finde ud af det med alle mennesker og han er sådan en solstråle 

på en anden måde, ikk’, som har enormt nemt ved sociale relationer og huset fuld 
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af venner altid, ikk’.  Så han kan bare klare sig, ikk’.”( Transskription 8, s.13, linje 

6-12) 

 

Opsamling på ”Et helt selv” 

Fra (re)konstruktionen ved vi, at Mette fik hjælp af en medarbejder fra CFA til at overvin-

de sin angst, så hun kunne deltage i undervisningen på STU på CFA. Denne person anser 

jeg for at varetage rollen som Mettes sociale oversætter. Tidligere blev denne rolle ude-

lukkende varetaget af Mettes mor, ligesom de andre mødre har varetaget den for deres børn 

og til dels stadig gør det.  Havde det ikke været for denne person fra CFA, var Mette ikke 

kommet på CFA. Mette fik så meget overskud, idet hun er godt på vej til at danne et ”helt 

selv” ved hjælp af den stilladsering hun får på CFA, at hun prøver sig selv af som sanger 

og derigennem fandt ud af at hun kan synge. Mettes sang fortolkes her som domænespeci-

fik resiliens, på samme måde som Mortens musikalske udfoldelse og Alex’ evne til at hu-

ske og fremlægge. I disse historier er der altid én der spiller rollen som den der gjorde det 

muligt at udvikle domænespecifik resiliens. Denne rolle besættes af en der kan varetage 

rollen som social oversætter og har tilbudt de unge stilladsering til at deltage og derigen-

nem udvikle domænespecifik resiliens, der fremadrettet kan være en problemfri zone at 

opholde sig i for den unge når noget er svært.  

Det at vokse op med mindre søskende, der under opvæksten overhaler den unge fagligt 

og socialt, kan anses som et væsentligt tema. Der er kun en af vores unge informanter der 

har i talesat dette, men da flere af mødrene er kommet ind på dette tema, synes det at være 

relevant i forhold til det ASF diagnosticerede barns udfordring med at danne sig et ”helt 

selv”.  

Trivsel, vejen til faglig læring 

Det, at barnet fik tildelt en diagnose har givet forældrene mulighed for at forhandle sig 

frem til andre skoletilbud, hvor deres børn har fået stilladsering i forhold til de vanske-

ligheder de har som følge af deres ASF. For Jonas sker det ved at han allerede i syvende 

klasse kommer ind i en specialklasse på en anden folkeskole og derved får en nystart. At 

dette er et vendepunkt for Jonas ses tydeligt i nedenstående citat og bliver afgørende for 

Jonas meningsdannelse om grundskolen, samt afgørende for hans fremtidige trivsel i sko-

len. Jonas fortæller om oplevelsen af at komme fra en skole hvor han ikke føler sig set, til 

at komme i en skole hvor det er lige modsat: 
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”Informant (Jonas): ”… Så var det sådan her: ” Hvordan har du det med det her 

og giver det her mening for jer?” og ”Er der nogen spørgsmål her”. Der var eks-

trem fokus på os.” (Transskription 7, Jonas, s. 24, linje 19) 

 

Jonas henter sit obligato i resten af sin fortælling i netop dette vendepunkt: 

”Informant (Jonas): ”… i sjette klasse var jeg ikke særlig glad for (1. folkeskole) 

men syvende klasse på (2. skole) og derefter, det var FEDT. Det var nærmest så-

dan, at man mandag morgen var sådan ”yes, jeg skal i skole igen!” (smiler).” 

                                                                   (transskription 7, Jonas s. 7, linje 19-21)  

Obligatoet til sin trivsel henter Jonas i at de var få elever og i at lærerne havde tid til 

personlig undervisning af den enkelte elev, samt i det hyggelige miljø i klassen på den 

anden folkeskole.  

”Informant (Jonas): … [i specialklassen] der var undervisningen meget personlig, 

nemlig, fordi der var, var så få elever, og vi havde kun de her tre lærere, der nær-

mest havde tid, - selv om det ikke var det fag de underviste i, så var de her tre 

nærmest altid til stede og var der så til at hjælpe os igennem med det her. Så der 

var det … meget personlig undervisning, hvor der var tid til alle, øh det var (gri-

ner), det var et rigtigt hyggeligt miljø.”(Transskription 7, Jonas, s. 7, linje 9-14) 

 

Mette fortæller om sine tre år på CFA, som sit vendepunkt, hvor ikke bare hun selv 

har bemærket at hun er på rette vej til et ”helt selv”, men hvor dette også bliver be-

mærket af de andre unge på uddannelsen.  

 

”Informant (Mette): … Det er sjovt, for nu, hvor jeg er nu, på sådan 2 år, der har 

de andre elever der går her også lagt mærke til, hvor meget jeg har rykket mig, det 

synes jeg er ret sejt, at det ikke kun er personalet, der har lagt mærke til det. For 

jeg har jo stadig, mens jeg har været her haft det noget skidt og bliver meget vred 

eller rigtig ked af det eller rigtig glad, jeg har et meget sådan stort ... øhmm 

Interviewer (Iben): Stort spektrum? 

Informant (Mette): Ja, så jeg har lært virkelig mange ting om mig selv og der er 

også rart at andre ligger mærke til, at man har ligesom sat nogle kræfter ind for at 

få det bedre, rykket sig meget.”  

                                                 (Transskription 5, Mette, s.20, linje 32- s.21, linje 8) 
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For de to af informanterne der har gået i specialskoler eller specialklasser hele deres grund-

skoleforløb, er det tydeligt, at de ikke selv har følt at de har passet ind i dér. Det viser sig 

dels i fortællingerne om taxakørslen til og fra skole, og dels i historierne, at de ikke mener, 

at skolen helt har levet op til det ønskede niveau for faglig læring. F.eks. er der Mikkel der 

ikke fik hjælp til sin ordblindhed og Morten hvis mor giver udtryk for dette i følgende ci-

tat:  

”Informant (Mortens mor): Der tog han jo nogle 9. og 10. klasses eksamener. Det 

er jo det med specialskolerne i dag, der får du jo ikke en eksamen, medmindre, det 

bliver arrangeret fra skolens side eller du beder om det eller kommer ud i et andet 

regi. Altså jeg måtte, de spurgte mig, om han skulle have fysik; 'Ja, selvfølgelig 

skal han have fysik’, 'Nå… nå'. Så gik de fire drenge fra (2.specialskole) over på 

den lokale folkeskole to gange om ugen og havde fysik derovre i deres fysiklokaler. 

Da 'Morten' valgte tysk, så måtte de ansætte en tysklærer, fordi 'han skulle have 

tysk', ikk’. så det gjorde de og da hans lærer sagde - jeg siger, ' kommaer og punk-

tummer…' - 'Ja men, du kan jo også bare vælge, at han ikke - du kan bare sige, at 

det ikke er nødvendigt - og religion, skal han have det?'.  Så siger jeg; 'Jeg synes, 

han skal have alt, hvad I kan tilbyde ham', sagde jeg så, fordi 'Jeg kan ikke stå her 

og vælge på 'Mortens vegne - I skal bare frem med skuffen'. Så de måtte - han har 

fået hele pakken, jo, så godt de kunne. Ja. Jeg synes ikke, jeg kan ikke stå og vælge 

på hans vegne. Selvfølgelig; Mormor hun satte sig ned med ham en weekend og 

sagde 'Nå, nu kan han sætte kommaer, (morens navn)!'(…)” 

   (Transskription 12, s17, linje 23- s.18, linje 6) 

Alex får af sin støttepædagog der har fulgt ham siden børnehaven, stilladsering i skolen, 

til at begå sig socialt og derigennem dannede Alex relationer til sine lærere og de andre 

elever som efterfølgende kunne overtage rollen som Alex’ signifikante andre.  

”Informant (Alex): Jeg havde det rigtig godt med stærke faglige intelligente lære-

re, som jeg kunne lære noget af. Havde det svære med de mere pædagogiske lære-

re. Vi havde en god dialog med vores lærere. I indskolingen havde jeg min støtte-

pædagog både i skolen og på fritidshjemmet. Han snakkede rigtig meget med mig, 

og han pressede mig ud i svære situationer, og var der til at samle mig op igen 

bagefter. Han var lynafleder. Efter 3. kl. tog mine lærere over, og de fik 11 timer 

om ugen til dobbeltlærer funktion. Så der var altid mulighed for, at tage mig ud og 

lave noget andet, hvis stressniveauet for lærerne i klassen blev for højt.”  

           (Transskription 1, s.3, linje 14-21)  
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Opsamling på ”Trivsel, vejen til faglig læring” 

De unge informanter selekterer de historier som viser at de føler sig forstået og får således 

konfigureret deres historier ved at sætte sig selv i rollen som den handlende agent der 

med hjælp fra andre i rollen som ”de signifikante andre” opnår trivsel i grundskolen. For 

Mettes vedkommende sker dette kun på den internationale skole og så først igen efter hen-

des grundskoleforløb, men mødet med CFA bliver muligheden for selv som aktiv agent og 

med hjælp fra en social oversætter at nå så langt, at hun får overskud til at gå i gang med 

et tiende klasses forløb. Alex skelner mellem de lærere der er ”intelligent fagligt kompe-

tente” og de der er pædagogiske, hvor det er de lærere der har rollen de ”intelligent fagligt 

kompetente” som Alex anser for at bidrage til hans faglige læring. Alex’ støttepædagog har 

en helt særlig rolle: Han både udfordrer og fungerer som lynafleder, hvorfor han kan be-

tragtes som en social oversætter.  

De ovenstående uddrag beskriver vendepunkter der opstår i takt med at beskyttelses-

faktorer som: Få elever i klassen, tid til at blive set af læren, et hyggeligt miljø og tilste-

deværelsen af ”en social oversætter” fremmer de unges trivsel. Tilsammen baner alle dis-

se beskyttelsesfaktorer vejen for barnet, respektive den unge, således at de får mod på at 

åbne op for signifikante andre, med hvem de kan opnå autentiske venskaber. Disse signi-

fikante andre kan hjælpe med ”reality maintenance” og understøtte børnenes og de unges 

udvikling, hvorigennem der opnås ny selvindsigt og handleevne både fagligt og socialt. 

Det er i fortællinger som de ovenstående, hvor børnene og de unge føler sig som en del af 

fællesskabet, at man i den givne kontekst kan tale om inklusion, og det bliver muligt at 

udvikle resiliens. 

En kasse der kan passe 

Det kan være svært at finde en kasse der kan passe, når alt forandres hele tiden, og det der 

skal til for at klare sig i et samfund er kontinuerligt til forhandling. Mortens farmor udtryk-

ker dette her, genfortalt af Mortens mor: ”Som Farmor så klogt sagde; 'Nu har vi en stor 

dreng, som kan recitere alle Disney-tegnefilmene og det gør han, fordi han er intelligent 

og når mit yngste barnebarn gør det, så er det fordi han er autist'(…)”(Transskription 12, 

Mortens mor, s. 12, linje 17-19) 

Jonas’ mor fortæller i interviewet historien om da Jonas fik bevilliget støtte på baggrund af 

diagnosen.  

”Informant (Jonas mor): (…) og der sagde jeg så til dem, - men der havde de alle-

rede planlagt syvende klasse - at det kunne være ligegyldigt, om jeg skulle sige mit 
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arbejde op og undervise min søn hjemme, så kommer han ikke til at gå hernede 

næste år, så det skal I ikke planlægge efter. Og så havde jeg en dialog med kom-

munen (griner) og med skoledirektøren, som ikke mente, at han havde et tilbud til 

mig og så sagde jeg, ”hvis du ikke har et i kommunen, så skal du betale for et 

udenfor kommunen”. Øhm, og der kan man sige, der var vi så heldige, at vi har 

vidst, hvad vi skulle slå på. Så der blev lavet en ekstrabevilling til, (…) (2. skole), 

så i stedet for syv børn i klassen, så fik de så ti børn i klassen, hvor Jonas så var en 

af dem, der fik en ekstra plads. Øh, og det var bøvlet, men det lykkedes. Og jeg 

tænker bare, jeg er bare enormt glad for, at vi havde overskud til at tage den 

kamp, for det synes jeg, det var.”                   (Transskription 8, s.5, linje 21-31)  

 

Jonas’ mor er fra sit eget arbejde vidende om de paragraffer som danner baggrund for 

kommunens støttebevilliger, hvilket er det, Jonas’ mor føler sig heldig at kunne ”slå 

på” i dialogen med kommunen. Det sted i Jonas’ historie hvor hans mor henter sit ob-

ligato til at føle sig nødsaget til at ”tage kampen” op, ligger i den forudgående historie, 

hvor Jonas’ mor oplyser, at Jonas’ diagnose straks resulterede i en bevilling i form af 

støttetimer, som af moderen ikke synes brugt på Jonas men snarere på hele klassen. 

Desuden ligger der en rød tråd til historien om skole-hjem-samtalen og de for Jonas 

nye lærere der ikke kunne fortælle noget godt om Jonas i forbindelse med hans udebli-

velse fra tyskundervisningen. Hele selekteringen underbygger hermed den forløsning i 

konfigurationen, hvor Jonas’ mor mener at Jonas har brug for en ny start i en ny klasse. 

På en måde kan det siges, at ovenstående historie gentager sig i forbindelse med at Jo-

nas starter på HTX. Jonas’ mor har sammen med Jonas overvejet et særligt STX gymnasi-

um med en linje udelukkende for børn med AS, men Jonas interesserer sig mest for det 

naturfaglige område og vælger derfor - og af hensyn til transporten til og fra gymnasiet - et 

HTX-gymnasium, der også ligger tættere på hjemmet. Ved optagelsen på HTX sørger Jo-

nas’ mor for, at der bliver etableret en mentorordning der skal støtte Jonas i forhold til 

Asperger-syndromet. På andet år går det galt for Jonas, i og med at Jonas er kommet bag-

ud. Mentorordningen har ikke fungeret efter hensigten, og Jonas mor må igen kæmpe for at 

få den rette hjælp, hvilket også lykkedes. Jonas får fordelt andet år på HTX på to år og der 

bliver bevilliget 100 timers mentorordning med en mentor der har specifik viden om AS. 

Det kan derfor siges, at moderen fungerer som Jonas’ sociale oversætter over for studie-

vejledningen og de magtsystemer der bevilliger penge til den hjælp Jonas har brug for.  
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Det er et gennemgående træk for alle mødrene, at de giver udtryk for, at de skal kæmpe - 

og helst kende lovgivningen bedre end socialrådgiveren der her sidder i rollen som den der 

har magten over bevillingerne - hver gang deres med barn med en ASF diagnose skal vide-

re fra en skole til den næste skole eller uddannelse. Annes mor udtrykker det gennem det 

hun erindrer at få fortalt i Autismeforeningen: ”(…) Hvis man har tænkt sig at være psy-

kisk syg, så er det vigtigt, at man vælger sine meget overskudsagtige forældre, fordi de skal 

have monster meget overskud til at kæmpe for en”. Ellers har man ikke en chance.” 

                                                                                  (Transskription 10, s. 21, linje 29-31). 

 

Det er ikke kun mødrene der kæmper på vegne af deres børn. Alex mener selv han kommer 

til at kæmpe hele livet. Alex’ mor har kæmpet for at Alex fik den bedst mulige støtte både 

fagligt og socialt igennem hele grundskoleforløbet. Moderens kampe er lykkedes så godt, 

at psykiateren, der har haft den centrale rolle som tovholder, kalder Alex’ historie for en 

solstrålehistorie. 

”Informant (Alex): Jeg har fået al den læring som alle andre unge mennesker har 

fået med på vejen gennem skolesystemet. Der bliver taget meget hensyn til mine 

svagheder, hvis jeg fortæller, at jeg har Asperger Syndrom, men det hjælper mig 

ikke. Det er med til at sætte mig i bås, og jeg føler at de mere tager hensyn til min 

diagnose end til mig som menneske. Som jeg ser det, har jeg 2 muligheder: Jeg 

kan enten tage en speciel uddannelse sammen med handicappede/retarderede un-

ge mennesker. Eller kæmpe mig igennem en uddannelse på normale vilkår. Jeg 

har valgt det sidste og må så tage de udfordringer der kommer hen ad vejen.”  

                                                                              (Transskription 1, s.4, linje 23-30) 

Alex har gået på den samme folkeskole i hele sit grundskoleforløb, men siden han forlod 

folkeskolen, er han stødt på forhindringer på vejen til at få en ungdomsuddannelse. Alex 

får i dag pension, men dette at få pension er med til at stigmatisere Alex. Alex er på en 

måde ”mellem to kasser”, hvor han ikke helt passer ind i nogen af dem. For eksempel går 

Alex på et universitet på særlige vilkår og får pension, men hans medstuderende får SU. 

Jonas ville oprindeligt gerne udnytte sine matematiske og naturvidenskabelige evner, 

Mette vil gerne udvikle sine kunstneriske evner, og Morten vil gerne udvikle sine musikal-

ske evner. Med andre ord vil alle vores unge informanter helst uddannes inden for det om-

råde hvor de har domænespecifik resiliens, for det er under disse aktiviteter deres ASF 

fylder mindst. Desværre er der ikke uddannelsespladser nok, og vi lever i et samfund styr-

ret af økonomi (Illeris, 2014). Dette betyder, at der skal forceres optagelsesprøver, opar-
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bejdes det rigtige karaktergennemsnit, tilkæmpes mentorordninger, udarbejdes arbejdsev-

neerklæringer, og at nogle bevillinger kun dækker få måneder mens andre dækker et år ad 

gangen. Børn med ASF har derfor behov for at udvikle resiliens i lige så høj grad som 

børn i risikosamfund (Ungar et.al.2013). Børn med ASF har bare deres gennemgribende 

udviklingsforstyrrelse som risikofaktor, hvor de andre, som resiliensforskningen oftest har 

koncentreret sig om, har den sociale arv eller katastrofen som risikofaktor.  

 

Opsamling på analysen 

De unge danner deres mening om det der har fungeret godt i deres grundskoleforløb gen-

nem alle oplevelserne hvor de har følt sig forstået og set som hele mennesker og ikke kun 

er blevet set i forhold til deres diagnose. Der hvor de unge med ASF har givet udtryk for at 

de har trives bedst, er, når de har fået lov til at udvikle sig inden for deres særinteresser, der 

ofte udvikles til domænespecifikke resiliensområder, f.eks. musiskalsk, naturvidenskabe-

ligt, og ved mundtlige fremlæggelser. Ofte kan deres særinteresse udvikles, således at de 

unge oprigtig kan bidrage til og derigennem føle sig inkluderet i fællesskaber der deler dis-

se interesser. Det at være en del af en gruppe, hvor gruppen er fælles om andet end autis-

men, synes at give særlig trivsel for de unge, men samtidig udtrykker de unge at det, at 

have et netværk med andre der fungerer lige som de selv, også har betydet meget. 

De af de unge informanter der deltager i sådanne sociale grupper, har alle fået hjælp af 

en social oversætter i de indledende faser af deltagelsen i gruppen. F.eks. kan der henvises 

til: Morten der af sin mor har fået hjælp til deltagelse i den kommunale musikskole; Mette 

der med sin sang får adgang til castingen af programmet ”Mentor” på DR tv.; Alex der har 

sin veninde der tager ham med i ungdomshuset og Jonas der får nye venner i specialklas-

sen. Deltagelsen i sådanne grupper giver de unge mulighed for at skabe relationer der på 

sigt kan blive ”signifikante andre”. Disse signifikante andre i form af venner og kære-

ster er deltagende i de unges liv og er med til at vedligeholde de unges trivsel gennem ”re-

ality maintenance”. Flere af mødrene har omtalt de unges manglede evne til at træffe afta-

ler om sociale arrangementer. Her kommer de signifikante andre ind og sørger sammen 

med den sociale oversætter for, at de unge vedligeholder og udvikler deres sociale kom-

petencer, ved kontinuerligt at opsøge de unge og invitere dem med til sociale arrangemen-

ter. 

De unge med ASF henter deres mening om hvornår de har udviklet flest faglige kund-

skaber gennem grundskolen i de fortællinger hvor de unge har haft størst trivsel. Det er 
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fortællinger om de gange, de unge har befundet sig i en social kontekst i hvilken de har følt 

sig anerkendt som hele mennesker og som aktivt medlem af en gruppe, i det store fælles-

skab. Som eksempler kan nævnes: Alex der holder af at fremlægge for klassen; Jonas der 

gennemfører tysk i en normal klasse mens han går i specialklasse; Morten der sammen 

med to andre elever fra sin specialskole deltager i fysik på en almen folkeskole; Mikkel der 

via CSV og VUC får 12 i dansk, og Mette der opdager at hun kan synge og nu går i gang 

med sin tiende klasse på STU.  

De beskyttelsesfaktorer, der kan medvirke til at et barn med ASF får mulighed for at 

udvikle resiliens, ligger derfor delvist i de kompetencer barnets sociale oversætter har, og 

delvist i de sociale konteksters vilje til at samarbejde med den sociale oversætter. Jo bed-

re den sociale oversætter er i stand til at forhandle en inkluderende kultur frem i de kontek-

ster barnet indgår i, og jo bedre den sociale oversætter er i stand til at tilvejebringe de ma-

terielle støtteforanstaltninger og den stilladsering barnet har brug for, jo større chance er 

der for at barnet udvikler resiliens og på sigt kan udlicitere den sociale oversætters opga-

ver til signifikante andre. Med andre ord: Har et barn med ASF en eller flere kompetente, 

dygtige sociale oversættere, bliver det muligt at begrænse summen af barnets risikofak-

torer som stresspåvirkning, komorbide diagnoser, konflikter og misforståelser, ventetid på 

støtteforanstaltninger og risikoen for marginalisering.   

Den sociale oversætter er derved medvirkende til at den unge med ASF kan opnå 

kontakt til de signifikante andre.  De signifikante andre er med til at understøtte kontak-

ten til de grupper og sociale sammenhænge hvor den enkelte unge med ASF, som alle an-

dre i samfundet, har mulighed for kontinuerligt at være i forhandling om at skabe sig et 

”helt selv” dialektisk med det samfund vi alle er en del af. På en måde kan det siges, at 

den sociale oversætter fungerer lidt som en stok fungerer for en dårligt gående. Når den 

dårligt gående har en god dag, kan stokken blive stående i entreen. Der er dog den forskel 

at den sociale oversætter, skal være opsøgende i kontakten, da personen med ASF ikke 

altid selv er klar over hvornår vedkommende skal tage den sociale oversætter i brug eller 

ikke helt er klar over hvilken betydning den sociale oversætter kan have. 

De unge henter deres meningsdannelse om det der har stået i vejen for deres faglige og 

sociale udvikling i de af deres fortællinger, der handler om at blive tvunget ned i en kon-

strueret kasse der ikke rigtig passer til dem. Denne tvungne deltagelse har været medvir-

kende til at de unge har følt sig marginaliseret i forhold til fællesskabet. Eksemplerne er: 

Klassefællesskaber hvor der er for den unge mange ukendte elever og lærere; transport til 

og fra skole ved hjælp af taxaordninger; den unge udstilles alene grundet specialklassernes 
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fysiske placering; der gives ikke hjælp til den unges specifikke indlæringsvanskeligheder; 

særlige optagelsesvilkår uden ret til SU på videregående uddannelser, samt mentorordnin-

ger hvor mentoren ikke har forståelse for det autismespecifikke og derved ikke forstår 

hvilken hjælp der skal gives.  

Unge med autisme har brug for at udvikle en særlig resiliens og være under vingerne 

af en kompetent social oversætter i forhold til de kampe, de kontinuerligt skal udkæmpe 

for at passe ind i statens støtteforanstaltninger, særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser og 

diagnosesystemets klassificeringsredskaber, da ventepositioner, kortvarige bevillinger og 

komorbide diagnoser kan ses som yderligere risikofaktorer oveni deres gennemgribende 

udviklingsforstyrrelse. 
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Konklusion 

Analysen viser, at informanterne hovedsagelig danner deres mening om deres grundskole-

forløb ud fra de fire kondenserede temaer, der alle overordnet handler om trivsel og inklu-

sion.  

Ud fra den socialkonstruktionistiske ontologi ”tilegner mennesket sig ikke et dybt og 

varigt selv, men et potentiale til at kommunikere og udføre et selv” (Gergen, 2008, s.239). 

Den foreliggende narrative analyses resultater tilbyder ”den sociale oversætter” som den 

der kan hjælpe barnet med ASF i processen med at kommunikere og udføre et selv. Gen-

nem ”den sociale oversætters” handlekompetencer, der kan anses som en beskyttelsesfak-

tor, bliver det muligt at reducere barnets risikofaktorer gennem forhandling og påvirkning 

af det miljø barnet befinder sig i. Gennem de tiltag miljøet iværksætter på baggrund af for-

handlinger med barnet og ”den sociale oversætter” underbygges barnets mulighed for at 

udvikle resiliens. På denne måde kan miljøet og kulturen rundt om barnet bidrage med 

yderligere beskyttelsesfaktorer. Analysen viste desuden, at ”den sociale oversætter” funge-

rede som medierende for barnet med ASF’s mulighed for at knytte venskaber og relationer, 

som på sigt kom til at udgøre den unges signifikante andre.  

Analysen viste også, at når de unge havde følt sig marginaliseret i forhold til klassefæl-

leskabet, blev deres overskud til faglig læring og deltagelse i undervisningen overskygget 

af denne marginalisering, hvorfor flere undlod at deltage i undervisningen. Det stod særligt 

slemt til i forhold til de unge informanters deltagelse i de almene ungdomsuddannelser, da 

man dér ikke var i stand til at tilrettelægge undervisningen med hensyn til de unges ASF.   

 

Jeg vil derfor foreslå, at børn med ASF får tilbudt kontekster som giver dem mulighed for 

at udvikle så megen resiliens som muligt - forud for mødet med uddannelsessystemet, der 

ifølge Illeris:”har lagt sig mere og mere op af de herskende strømninger i EU, OECD og 

andre, der har fremført økonomiske og administrativt baserede uddannelsesforståelser 

med vægt på reguleringer, evalueringer, test, ranglister, incitamenter o.lign., som har 

overlejret og fordrejet lærernes muligheder for at tilpasse undervisningen til deres egen 

formåen og elevernes eller de studerendes forudsætninger og situation.”(2014, s. 218).  

Som minimum burde barnet med ASF i uddannelsessystemet tilbydes den nødvendige stil-

ladsering til udvikling af sine særlige interesser og kompetencer, da det er igennem disse 

barnet tilegner sig domænespecifik resiliens og oplever trivsel som giver overskud til fag-
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lig læring. De unges særlige kompetencer og domænespecifikke resiliens kan derved på 

sigt blive adgangen til deres inklusion i ungdomsuddannelserne. 

Diskussion af forskningsdesign 

Når vi var ved at afslutte et interview, spurgte vi konsekvent ind til om der var noget in-

formanten gerne ville spørge os om, eller om der var noget informanten mente vi ikke hav-

de spurgt ind til, men som vedkommende mente var relevant. I den forbindelse kom vi i et 

interview med en mor til at berøre emnet om, hvem der melder sig som informanter ved 

kvalitativ forskning. Hun svarede ”at det nok kun var de ressourcestærke forældre der 

havde overskud til at deltage.” Vi havde selv i vore etiske overvejelser diskuteret dette 

aspekt, men da vi ønskede at give stemme til dem som inklusionsdebatten handlede om, 

samt forsøge at kvalificere CFA's spørgsmål i, den før omtalte landsdækkende spørgeske-

maundersøgelse, vurderede vi at et retrospektivt livsformsinterview - på trods af den bias 

der måtte forekomme i forhold til informantgruppens sammensætning – var det rigtige 

startsted. Det, at vores empiri yderligere kunne anskues ud fra både den kritiske psykologis 

og socialkonstruktionismens ontologiske ståsteder, synes at være en fordel i forhold til at 

kunne belyse inklusionsfænomenet fra begge synsvinkler. 

Selve analysedesignet kunne have været anerledes, men meget af designet er opstået 

under selve analyseprocessen, i takt med at beholdningen af noter blev for stor. Der opstod 

et behov for skemaer til noter og beskrivelser af analysens trin, således at jeg som forsker 

ikke kom til at miste overblikket. Søgefunktionen i programmet Word har i denne proces 

været et uvurderligt redskab ved navigationen mellem de 224 siders transskriptioner og 

mange siders noter. Det faktum, at indsamlingen af empirien er udført i samarbejde med en 

medstuderende, har vist sig som en stor fordel, da dette gav mig muligheden for at diskute-

re etik og design forud for selve indsamlingen af empirien med Pernille Harreschou, som i 

denne del af projektet har fungeret som medforsker. 

Det kvalitative interview med udgangspunkt i den narrative erkendelsesmåde giver 

muligheden for at spørge ind til de meningssammenhæng som informanterne fortæller 

frem ved hjælp af de delhistorier i hvilke de henter deres obligato. Vi havde overvejet om 

vi i stedet for et face to face interview skulle have benyttet et chat-medie af hensyn til at 

informanterne havde autisme og derfor kunne have en mulig udfordring med at mødes med 

os i en fysisk kontekst. Vi var dog bekymrede for om vi på en chatfunktion ville miste det 

situerede i deres fremtoning, hvorfor vi  har fastholdt at mødes med informanterne i et 

ugeneret lokale og i fysiske rammer, som de fleste i forvejen kendte til. 
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Det, at vi har valgt ikke at lade vore informanter gennemlæse og godkende interviews 

transskriptionerne, kan opfattes som en svaghed i forskningsdesignet, da det i dette specia-

le udelukkende har været muligt for informanterne at deltage i valideringsprocessen i for-

hold til delresultater i form af de kondenserede temaer. Jeg henviser her til de etiske reflek-

sioner i forhold til empiriindsamlingen, vi har fremført i afsnittet ”Etiske overvejelser” 

samt til det faktum at vi på forhånd havde oplyst informanterne om at vi ikke ville sende 

dem interviewtransskriptionerne til gennemlæsning, men dog ville meddele dem vore del-

resultater og medtage deres refleksioner over disse. Informanterne har derved udelukkende 

haft mulighed for at kommentere på de kondenserede temaer der i dette speciale synes re-

levant for forskningen og blev konstrueret af mig i forskerrollen. Da det ikke ansås for væ-

rende etisk korrekt at andre får mulighed for at læse disse transskriptioner, når ikke infor-

manterne selv har haft mulighed for at validere dem, har jeg - efter aftale med min vejleder 

- forsøgt at opveje dette ved ikke at vedlægge transskriptionerne i offentliggørelsen af spe-

cialerne. Jeg har bestræbt mig på at udføre en så omfattende og fyldestgørende beskrivelse 

af empirien i dette speciale som muligt, i håb om at transskriptionerne alene tjener formålet 

at validere specialet videnskabsteoretisk, hvorfor det kun er censor og vejleder for specialet 

der modtager transskriptionerne i form af et elektronisk bilag. Afslutningsvis vil jeg nævne 

at transskriptionerne desuden kan blive brugt af CFA's projektstyregruppe i forbindelse 

med projektets fase tre, når spørgsmålene til det landsdækkende spørgeskema formuleres. 

Diskussion af resultat 

På samme måde som informanterne har bygget deres plot i deres fortællinger, har jeg i for-

skerrollen selekteret i det empiriske materiale for derigennem at bygge et plot i mit specia-

le, der tydeliggør essensen af den narrative analyse. Dette speciale og dets resultater kan 

derfor ikke generaliseres til at gælde alle børn og unge med autisme. Analysens resultater 

er fremkommet af retrospektive fortællinger, hvor jeg som forsker ved hjælp af narrative 

begreber og teorier har forsøgt at komme frem til temaer der eventuelt ville kunne genera-

liseres inden for de samme kulturelle rammer, ved f.eks. at afprøve spørgsmål til disse te-

maer i førnævnte landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. Materialet er desuden både 

subjektivt og retrospektivt. Alle informanterne er i starten af 20'erne og kommer fra skoler 

på Sjælland, hvorfor det kan forventes at der siden deres meningsdannelse om det at gå i 

grundskolen er sket en historisk kulturel udvikling på grund af regeringens indsats i for-

hold til inklusion.  Da det ikke har været dette speciales intention at fremkomme med gene-

raliseringer, men at udvikle en sproglig formidlet beskrivelse og analyse af de unge og de-
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res mødres meningsdannelse om de unges grundskoleforløb, må det være op til læseren at 

bedømme om resultatet kan medvirke til at vi sammen kan reflektere over hvilke tiltag der 

skal udvikles og hvilke ændringer der er nødvendige i forhold til fremtidig inklusion af 

børn med autisme.  

Perspektivering  

At trivsel hos elever går forud for deres faglig læring, synes at have fundet vej til det dan-

ske undervisningsministerium (UVM), som kræver at alle skoler i Danmark skal udføre 

trivselsmålinger fra august 201527. Det er ikke længere nok at udføre en undervisningsmil-

jøvurdering (UMV), nu skal trivsel også måles. Dansk Center for Undervisnings Miljø 

(DCUM), under UVM, nedsatte derfor en ekspertgruppe, hvis sidste anbefalinger i forhold 

til trivselsmålingerne er, at der i alle 0 - 9 klasser udføres en trivselsmåling om året, da 

trivselsmålingerne kan danne grundlag for en hurtig indsats når en elev mistrives (UVM, 

2014). Disse målinger vil resultere i indikatorer som skal danne grundlag for skolens dag-

lige arbejde med trivsel. Ved at skabe åbenhed om blandt andet ro og orden skal målinger-

ne understøtte elevernes trivsel, således at elevernes faglige resultater kan højnes, så de 

opfylder regeringens mål. Målet, som af regeringen blev sat for over 20 år siden, er at 95 % 

af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse (Katznelson, 2014) 

 

 ”Indikatorerne skal danne grundlag for det nye måltal for trivsel i folkeskolen, 

hvor løbende digitale målinger vil skabe åbenhed om trivsel, ro og orden, som kan 

bidrage til at understøtte skolerne og kommunernes arbejde og dialog om at for-

bedre undervisningsmiljøet lokalt. ”(UVM, 2014, s. 1). 

 

Målingerne kan kun give indikatorer på trivsel og ikke definerer årsager for eventuel mis-

trivsel. Sidstnævnte skal den enkelte skole selv arbejde med at få lokaliseret og elimineret. 

Skolen kan få hjælp til ovenstående med redskaber der kan tilkøbes i form af vejledning, 

supervision, og tilknytning til programmer som ex LP modellen28 (Nordahl, 2005). Selve 

                                                           
27 http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2014/Feb/140203-Trivselsmaal-for-

skoleelever-paa-vej  

28 LP-Modellen er udarbejdet af Thomas Nordahl og er en pædagogisk analysemodel baseret på systemteori. 

http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2014/Feb/140203-Trivselsmaal-for-skoleelever-paa-vej
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2014/Feb/140203-Trivselsmaal-for-skoleelever-paa-vej
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måleinstrumentet i form af trivsels termometeret29 - der tilbydes af DCUM under UVM - er 

dog gratis at anvende. 

 

Katznelson peger i sin artikel ”Unges identitetsudvikling” i Illeris' ”Læring i konkurrence-

staten” (2014) på den restgruppe af unge der i dag ikke gennemfører en ungdomsuddannel-

se. Gruppen anslås til at udgøre 10 % af ungdomspopulationen. Det er den gruppe af unge 

der ikke passer ind i de nuværende ungdomsuddannelser, og som derved har rigtig svært 

ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Der udtrykkes i artiklen en lille forhåbning om at 

den sidste folkeskolereform på sigt vil medvirke til at mindske denne gruppe af unge, men 

at der er behov for nytænkning, hvis denne generation ikke skal tabes på gulvet (ibid.). 

Med andre ord: Det er langt fra tilstrækkeligt med en skolereform, der sigter på at fremme 

øget trivsel og inklusion. Arbejdsmarkedet og ungdomsuddannelserne bliver nødt til at 

tænke i nye veje, da de traditionelle løsninger ikke er svaret på alles udfordringer (ibid.). 

Der synes at opstå et dilemma i forhold til diagnosernes adgang til ressourcer i form af 

støtteforanstaltninger under grundskoleforløbet, når diagnoserne samtidig bliver medvir-

kende til en ekskludering fra f.eks. statens institutioner. Her tænker jeg på informanten 

Alex, der gerne ville have været i militæret som hans onkel, men hvor ASF-diagnosen be-

tyder at Alex udelukkes fra denne uddannelses- og karrieremulighed. Illeris (2014)  argu-

menterer for at det er tvingende nødvendigt med en gennemgribende reform der samler alle 

ungdomsuddannelser i et system. Et system hvori de erhvervsrettede og boglige uddannel-

ser kan kombineres i et utal af uddannelsesmuligheder, der omfatter mere og andet end 

absolvering af et pensum. Og dette samtidig med at der udvikles et arbejdsmarked der til-

godeser de unge der ikke længere orker at gå i skole, men stadig kan lære og uddanne sig 

via legitim perifer deltagelse som man kender fra mesterlæren (Wenger, 2014). Desuden 

synes det nødvendigt med en ”behovsbaseret” frem for en ”rettighedsbaseret” tildeling af 

støtteforanstaltninger, som jeg refererede til i afsnittet ”State of the Art” (Ravet, 2011).  

Går vi tilbage til historien om Alex, og antager at Alex’ mor har set rigtigt og Alex’ 

onkel også havde tegn på AS, synes det svært at se meningen i hvorfor en statsinstitution 

som militæret, udelukkende med henvisning til en AS- diagnosen, ikke vil give plads til en 

person som Alex, når onklen, der ligner Alex, havde et godt langt arbejdsliv i militæret før 

AS- diagnosen blev konstrueret.  Dette rammer ind i kernen af socialkonstruktionismens 

syn på hvordan sproget konstruerer virkeligheden. Gergen (2008) udtrykker bekymring i 

                                                           
29 http://dcum.dk/undervisningsmiljoe/termometeret-grundskolen 



80 

forhold til hvordan psykiatriens sprogkonstruktioner påvirker kulturen, med det resultat at 

de forøger menneskelig lidelse. Såfremt diagnoserne ikke havde eksisteret som sproglig 

konstruktion, ville Alex’ historie måske have set anderledes ud: Vi antager nu at Alex ikke 

havde fået en diagnose, men stadig havde fået hjælp til alt det Alex havde haft brug for op 

igennem sin opvækst, og stadigvæk havde haft de samme udfordringer på sin vej som vi 

har hørt om i den rekonstruerede fortælling. Så ville Alex måske være blevet indkaldt til 

session uden selv at skulle kæmpe for at få lov. Alex havde fået mulighed for at aftjene sin 

værnepligt, og muligvis ville der i militærets struktur være et sted hvor Alex på sigt var 

blevet tilbudt arbejde. Eller det kunne tænkes at Alex selv undervejs havde takket nej til en 

ansættelse og derved alligevel var startet på det tekniske universitet, men nu med erfarin-

gen at militæret ikke lige var noget for ham. I stedet for, som i dag, at have erfaringen ikke 

at være egnet, fordi han havde fået tildelt AS- diagnosen.  

Mit håb er at adgangskriterierne bliver lempet så det for flere end i dag bliver muligt at 

kunne deltage i det fremtidige uddannelses- og arbejdsmarkedet. Således at det ikke bliver 

summen af en række karakterer, på en i forvejen defineret faglig liste, men derimod den 

enkeltes særlige evner og interesser der kommer til at være styrende for til hvilke uddan-

nelser der gives adgang.  På denne måde ville der også i fremtiden være plads til store 

kunstnere, musikere, fysikere og de der er gode til at arbejde med deres hænder, selvom de 

måske ikke evner at bestå et eller flere af folkeskolens fag. 

Inden for samfundsvidenskaben tales om den danske stat som en konkurrencestat, hvor 

den økonomiske politik overskygger alle andre politikområder. Ove K. Pedersen (2011) 

beskriver det danske samfund som en konkurrencestat, hvor velfærd gennem sundhed og 

uddannelse betragtes som en investering indenfor den affektive økonomi, hvor sundhed og 

uddannelse nu anses som handlesvare. Katrine Hjort (2014) der har forsket i moderniserin-

gen af den offentlige sektor, stiller spørgsmålstegn ved hvordan skolen på en og samme tid 

kan opfylde sin funktion som selekterende og disciplinerende i videreuddannelsesøjemed 

og på samme tid kompensere for samfundets sociale ulighed, ved at give alle elever den 

samme mulighed for selvrealisering. Hjort argumenterer endvidere for at arbejdsmarkedet 

vil ændres på baggrund af den affektive økonomi, således at konkurrencen skærpes, ar-

bejdsstyrken vil blive inddelt i A, B og C hold. En plads på A-holdet vil kræve livslang 

læring i korte projekt ansættelser, diplomer og det personlige sociale netværk vil tilsam-

men medvirke til udfordrende og interessante jobs i den økonomiske overhalingsbane 

(Hjort, 2014).           
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Gergen påpeger, at der er behov for et opgør med den individualisering der gennem hi-

storien i den vestlige kultur har været bærende inden for måden hvorpå vi konstruerer vo-

res fremtrædende selvberetninger i form af narrativer der italesætter en stabil og opadgåen-

de retning, som også afspejles i måden vi tænker livslang læring og uddannelse på 

(Gergen, 2008). Ikke alle kan holde til konstant at være under uddannelse og at befinde sig 

i overhalingsbanen. Livslang læring og udvikling forgår ikke kun gennem erhvervelsen af 

diplomer, men forgår alle steder via de relationer vi skabes igennem. - Så kort og godt dre-

jer det sig for Gergen om, at når vi indser: ”(…) at selve vores evne til at finde værdi i ver-

den, til at skabe glæde og til at finde mening i vores handlinger beror på relationer, så for-

står vi at relationerne må plejes frem for alt” (2008, s. 11).  

Abstract 

Meaning through lived inclusion 

-a narrative study of adolescent with autism 

This study is built upon a framework based on social-constructionism. The subject of the 

study is how children with diagnoses within the autism spectra and their parents, have con-

structed their meaning through their experience from the children’s years in elementary 

school. The study takes place in a Danish cultural context, where the informants have been 

sampled for their experiences of inclusion from different school settings i.e. mainstream 

elementary schools, special needs elementary schools or both types of schools. 

The empirical material is designed in cooperation with study colleague Pernille Harre-

schou, and in cooperation with psychologists Lennart Pedersen and Sarah Parlar at “Center 

for Autism”(CFA). Beyond being a final exam, this assignment is also part of a CFA pro-

ject, “Inklusion i Folkeskolen [Inclusion in Danish Elementary Schools]”, its purpose be-

ing to qualify a national questionnaire for the said project, the intention being to enrich the 

debate on inclusion for children with autism spectrum in ordinary elementary schools in 

Denmark.  

Empirically our study is based on qualitative Lifeform-interviews, inspired by Hanne Haa-

vind (1987) and the work assigned by Tetler and Baltzer (2009). We have asked the in-

formants to tell their stories retrospectively, by either recalling their first day at school, or 

recalling the reasons for the choice of school.  The results of the study offers four con-

densed themes through which the informants have constructed their meaning of what has 

been of importance to their social and educational development throughout elementary 

school. The term “the social translator” is introduced as a concept by which another person 
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scaffolds the child on his or her way to a “whole self”, by the act of translating between the 

child and the environment. This social translator assists the child with autism spectrum in 

developing resilience and specific domains of resilience according to the child's special 

interests or autistic skills. The analysis suggests that it is through these special domains the 

child will be able to gain access and be included within groups of relationships, where the 

child will maintain lifelong wellbeing and the motivation for further education.   

 

The theoretical basis for the study is narrative theory, social theory, interactionism and so-

cial constructionism. Narrative theory can explain how meaning-making is constructed 

within the plot of a person’s story. The terms and thesis that have been used in the narra-

tive analysis is derived from Georg Herbert Mead “Mind, Self and Society” (1997), Berger 

& Luckmann” The Social Construction of Reality (1987), Jeromes Bruner ”Meaning in 

Action” (1999), Kenneth Gergens ”Realities and Relations” (2008), Marianne Horsdal 

”Livets fortællinger [Stories of life]” (1999), Dorte Marie Søndergaard ”Tegnet på 

Kroppen [The sign on the Body]” (2006) and Hanne Haavind ”Kön och Tolkning [Gender 

and Interpreting ]” (2000). 
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Bilag A:Kondenseret overbliksskema 
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Bilag 1. CFA’ projektbeskrivelse: ”Inklusion i folkeskolen” 
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Bilag 2, Opslag til informanter. 

 

 

Deltagere søges til forskningsprojekt 
 

Unge ml. 18-25 år og deres forældre søges til deltagelse i interviewundersø-

gelse om deres erfaringer med skolegang i folkeskolen eller i specialtilbud. Vi 

ønsker at interviewe de unge og deres forældre om deres oplevelser af sko-

letiden for at undersøge, hvordan inklusion af børn med autisme kan foregå 

bedst muligt i folkeskolen. 

 
Hvem er vi? 

Vi er to kandidatstuderende fra uddannelsen i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet(DPU), 

der vil bruge undersøgelsen i vores specialeskrivning. Vi er begge uddannede pædagoger og har 

arbejdet i mange år med børn, unge og voksne med autisme. Vi hedder Iben Rasmussen og Pernil-

le Harreschou. 

 

Hvor og hvornår skal det foregå? 

Interviewene skal foregå mellem d. 18. marts - 4. april 2014 og kan finde sted i Center for Autis-

mes lokaler på Herlev Hovedgade 199, men der er også mulighed for at vi kan komme hjem til jer 

eller gennemføre interviewene over telefon/mail. Det afhænger af, hvad der passer jer bedst. Et 

mundtligt interview vil vare ca. en time. 

 

Hvem skal med? 

De unge er velkomne til at medbringe en forælder, ven eller en anden, de er trygge ved. Foræl-

dre-interviewet kan være med en eller begge forældre. Derudover vil Iben og Pernille være til 

stede, hvor den ene vil interviewe og den anden tage noter. Interviewene vil blive optaget på lyd-

fil og nedskrevet til brug for videre analyse. Alle deltagere garanteres anonymitet.  

 

Hvad får man for det? 

De unge vil modtage et gavekort på 200 kr. som tak for hjælpen. 

 

Hvem skal man kontakte? 

Skriv en mail til p.harreschou@gmail.com hvis I har lyst til at deltage. Skriv evt. hvilke dage, det vil 

passe jer bedst, samt hvor og hvordan I helst vil interviewes, så vil vi kontakte jer hurtigst muligt. 

 

På forhånd tak for hjælpen! 

Med venlig hilsen 

Iben Rasmussen og Pernille Harreschou 

 

 

mailto:p.harreschou@gmail.com
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Bilag 3, Information om projektet og samtykke 

Information om projektet 

Center for autisme har i samarbejde med Sofiefonden igangsat et projekt, som hedder ”In-

klusion i folkeskolen – erfaringer med skoleforløb blandt børn og unge med en autisme-

spektrumsforstyrrelse”. Projektet ledes af Lennart Pedersen og Sarah Parlar fra Center for 

autisme. 

Vi er to specialestuderende(Iben og Pernille) fra kandidatuddannelsen i pædagogisk psyko-

logi på Aarhus Universitet(Institut for uddannelse og pædagogik, DPU), der er koblet på 

følgegruppen til projektet. Vores specialer skal ses som forundersøgelser til en spørgeske-

maundersøgelse med formålet at sikre den rigtige data til kommende kvantitative undersø-

gelser, således at det bliver muligt for Center for autisme på et videnskabeligt grundlag at 

rådgive i sager om skoleforløb, da der ikke P.T. ligger dokumentation for hvilke grundsko-

leforløb, der giver den bedste faglige og (sociale/menneskelige) udvikling. 

 

I tråd med Center for Autismes projekt om inklusion i folkeskolen ønsker vi at samle viden 

om hvorfor børnene har gået i enten det ene eller det andet, hvordan de har haft det med 

deres skolegang, hvorfor de eventuelt skiftede fra det ene til det andet, samt hvad de efter 

endt skolegang siden er gået i gang med.  

Dette vil vi undersøge ved at interviewe unge med autisme, der har afsluttet grundskolen, 

samt deres forældre. For at få fremanalyseret så mange vinkler som muligt, skriver vi her-

efter hvert vores speciale med hver vores teoretiske vinkler. 

 

Vi har fundet frem til jer ved hjælp af lærere og psykologer på Center for Autisme, hvor vi 

har søgt efter unge mellem 18-25 år og deres forældre. Deltagelsen i undersøgelsen er na-

turligvis frivillig og I kan altid træde ud af undersøgelsen igen, hvis I ønsker det, ved at 

skrive det til en af os på mail. I de endelige specialer vil I fremstå anonymt, så navne og 

andre oplysninger, der kunne identificere jer, er ændrede eller udeladt idet vi er underlagt 

Aarhus universitets videnskabelige etiske regelsæt. Optagede interviews vil blive behandlet 

fortroligt og slettet, når specialerne er bedømt.  

Interviewene kan foregå mundtligt, hvor vi vil optage dem på diktafon, eller skriftligt, 

f.eks. på mail. Mundtlige interviews forventer vi vil tage ca. 1 time. Specialerne forventes 

afsluttet i august/september 2014. 

 

På dette grundlag vil vi bede om jeres skriftlige samtykke til at deltage i undersøgelsen på 

næste side. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Iben og Pernille 
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Jeg ønsker at deltage i undersøgelsen ved at lade mig interviewe, hvorefter mine udtalelser 

må gengives i anonym form i specialerne og i fremtidige publikationer: 

 

 

Navn:     Dato: 

 

 

Underskrift: 
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Bilag 4, Interviewguide – unge 

Spørgsmål til de unge 

Inspireret af det samme som spørgsmål til forældre, men ønsker at spørge mere ind til de-

res oplevede grad af deltagelse, følelse af at høre til, være en værdifuld del af fællesskabet. 

Også inddrage viden om autisme i udformningen af spørgsmålene; forsøge at stille dem så 

konkret som muligt…(ref. hertil?). Inspireret af Skovlund. 

 

 

1. Indledende spørgsmål 

 Hvor gammel er du og hvad hedder du?  

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

 

2. Før skolestart 

 Ved du hvad autisme/ADHD er? Hvornår hørte du første gang om det? 

Før/efter skolestart? Hvordan var det? 

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

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

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

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

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

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

med den skole, der blev valgt? 

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

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

 

3. Efter skolestart 

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

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

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

godt lide (f.eks. computer, tegne, gruppearbejde, individuelle opgaver)? 

Hvilke fag og aktiviteter kunne du ikke lide? Hvordan kan det være? 

 Prøv at beskrive hvordan en rigtig god time i skolen kunne se ud for dig;  
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F.eks. Hvilket fag skulle det være, hvordan skulle læreren være, hvad skulle I lave, hvad 

skulle de andre elever, du og læreren gøre? Skulle det være undervisning i hele klassen, i 

mindre grupper eller for hver enkelt elev? Hvor skulle du være i forhold til de andre elever 

(f.eks. imellem de andre, ved et bord for dig selv eller adskilt fra de andre)? Hvad kunne 

ellers have betydning for, at du kunne lære mest muligt og føle dig godt tilpas? 

 Oplevede du, at de valgte undervisningsmaterialer(f.eks. bøger, hjælpemid-

ler) og -metoder indimellem var anderledes for dig end for de andre børn? 

Hvis ja; hvordan var de anderledes? Hvordan hjalp det dig? Hvilke under-

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

tror du? 

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

har du klaret dig godt/mindre godt? Deltog du i Folkeskolens afgangseksa-

men? Hvis ja; hvordan gik det? 

 Hvordan var frikvarterene for det meste for dig? Hvem snakkede eller lege-

de du med? Kunne du lide frikvarterene? Hvordan kan det være? Hvad kun-

ne have gjort dine frikvarterer (endnu) bedre? 

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

hinanden i gruppearbejde? Havde du indimellem kammerater med hjem ef-

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

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

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

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

med de andre elever? Hvad tror du, årsagen var til det? Hvad kunne have 

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

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

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

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

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

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

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

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

med de andre elever, hvordan det gik fagligt eller andet, der var vigtigt for 
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dig? Hvordan var det en hjælp for dig, synes du? Hvordan kunne de have 

hjulpet dig (endnu) bedre, tror du?  

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

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

 

4. Evt. skoleskift 

 Hvad var årsagen/årsagerne til at du skiftede skole? 

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

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

undervisningsmateriale, struktur, indretning)? 

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

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

med de andre elever? 

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

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

Hvad kunne have hjulpet dig til at have klaret det (endnu) bedre? 

 

5. Efter skolen 

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

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

 Startede du på anden uddannelse eller arbejde efter afslutningen på skole-

gangen? 

Hvis ja; Hvilken uddannelse/ Hvilket arbejde? Hvordan er det gået? Hvad mener du, årsa-

gerne kan være til det?  

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

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

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

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

ståelseskurser, mere træning i praktiske færdigheder eller andet)? 

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

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

legang have gjort dig bedre i stand til at realisere disse ønsker? 
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 Har du oplevet, at din skolegang har givet mening i forhold til dine uddan-

nelsesønsker? 

 Er der andet, du har lyst til at tilføje om din skolegang? 
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Bilag 5, Interviewguide – forældre 

Spørgsmål til forældre 

Inspireret af Livsformsinterviews (Haavind,1987),Tetler og Baltzer (2009)og Tetler og 

Baltzer (i: Egelund & Tetler 2009). Derfor; går kronologisk frem, spørger ind til vigti-

ge/afgørende øjeblikke om de emner, der ifølge Tetler har vist sig at have været vigtige for 

forældre til børn med særlige behov. 

 

1. Indledende spørgsmål 

 Hvad er dit barns alder, navn? 

 Hvor har han/hun gået i skole? 

 

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? 

 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 bag-

grund? Hvad var dine/jeres overvejelser om skolevalg (f.eks. afstand til sko-

len, grad af faglig udfordring, indtryk af rummelighed, opfattelsen af de an-

dre 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? Ople-

vede 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. 
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arrangere legeaftaler, kørsel frem og tilbage, hjælp til at lege/klare konflik-

ter)? Hvad gjorde lærerne/pædagogerne i skolen? 

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

strækkeligt 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. indstil-

ling, kontakt og pædagogisk tilgang til barnet og dig/jer, væremåde, betyd-

ning for barnets skolestart.  

 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 me-

re/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 fagli-

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

barnets særlige styrkesider? På hvilke måder? Hvordan kunne det have væ-

ret bedre? 

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

læggelsen af undervisningen(f.eks. valg af undervisningsmetoder eller em-

ner, 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 tilrettelæggel-

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

særlig struktur, indretning af klasselokaler, evt. træning af sociale færdighe-

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

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

bejdsgrupper, legegrupper, træning af sociale færdigheder)? Hvornår be-

gyndte 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 forestil-

lede jer før han/hun startede i skole? Hvis nej; Hvordan har han/hun udvik-

let 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. un-

dervisningsmetoder, undervisningsmateriale, struktur, indretning)? 

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

skaber? Hvad gjorde skolen for at styrke og vedligeholde barnets venska-

ber? Hvad gjorde I?  

 Hvad har denne skole efter din/jeres mening betydet for dit/jeres barns fag-

lige, 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 sko-

legangen?  

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? 
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 Hvordan kunne skolegangen efter jeres mening have forberedt barnet bedre 

på livet efter skolen (f.eks. mere vægt på den fagli-

ge/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? 
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Bilag 6, Kondenserede temaer – med opfordring til feedback 

     Langå d. 21.6.2014 

Kære alle Jer der deltog ved interviewene vedr. Jeres/Jeres børns erfaring med skole-

forløb. 

Først vil vi takke Jer for jeres deltagelse i interviewene og som lovet kommer her en lille 

opfølgning på hvad jeg i min analyse indtil videre er kommet frem til, hvilket Jeg håber I 

vil kommentere på. Når Pernille er nået lidt længere i sin analyse vil I høre fra os igen.  

Pernille og Jeg er i fuld gang med at analysere interviewmaterialet og skrive vores specia-

ler, der skal bidrage med at komme omkring alle relevante spørgsmål i den landsdækkende 

spørgeskemaundersøgelse, vedr. hvordan børn og unge har oplevet/oplever deres skolefor-

løb.  

I mit analysearbejde af vores interviews har jeg nu fremanalyseret 4 temaer, som jeg i for-

skerrollen synes er essensen i forhold til, hvad der har betydning for børn med Autisme 

Spektrum Forstyrrelses (ASF) eller Asperger syndroms (AS) skoleforløb. Disse 4 temaer 

vil jeg derfor gerne bede om jeres kommentarer til, således at skulle der være aspekter, 

som I mener, er vigtige og som ikke indeholdes i de 4 Temaer, vil jeg gerne bede jer om at 

kommentere det. Ligeledes, hvis der er noget i de 4 temaer, som I ikke finder relevant, vil 

jeg også gerne bede jer om at melde tilbage. Jeg skal anmode om, at I sender svar på mail 

it.rasmussen@hotmail.com senest d.01.07.14, da jeg er bundet af min deadline for afleve-

ring af speciale.  

Tema 1.: At blive overset, når der er noget, der skygger for hjælpen til det, der er 

svært. 

Dels handler dette tema om de unge, der har fået deres diagnose sent, bl.a. med baggrund i 

at det offentlige system har lagt andet end diagnosen til grund for barnets vanskeligheder i 

skolen. Ex. forældres skilsmisse, at barnet har været flersproget pga. ophold i udlandet, 

eller at der har været noget i forhold til måden, forældrene opdragede barnet på, f.eks. at 

forældrene har været for overbeskyttende eller for styrende overfor barnet. 

Dels i forhold til de unge, der udover deres ASF eller AS, har specifikke vanskeligheder i 

form af enten ordblindhed(dysleksi) eller tal-blindhed (dyskalkuli), hvor det er selve au-

tismen, der har skygget for denne udfordring, hvorved barnet først meget sent i skoleforlø-

bet har fået hjælp til denne udfordring. 

Tema 2.: At blive helt sig selv og have det godt som den, man er, med sin ASF/AS. 

Dette tema handler om fx at have en mindre søskende der overhaler barnet socialt og fag-

ligt. Om hvornår og hvordan barnet med ASF/AS lærer at acceptere autismen som et vilkår 

mailto:it.rasmussen@hotmail.com


104 

og derfor kan leve godt med denne forstyrrelse sammen med familien og sine andre relati-

oner som venner og studiekammerater. Altså et tema, der handler om, hvordan personen 

med autisme selv forholder sig til sin udviklingsforstyrrelse og hvilken hjælp, barnet fik/får 

til at forstå konsekvenserne af sin diagnose.  

Tema 3.: At trives i skolen giver overskud til faglig læring. 

Dette tema omhandler alle de gode historier om, hvornår de unge med ASF har følt glæde 

ved at gå i skole. Fx det, der gør en lærer til en god lærer, det der gør en klasse til en god 

klasse at være i. Altså spørgsmål om alt det, der er med til at få barnet til at trives i skolen 

selvom barnet har en ASF eller AS diagnose, således at barnet fik overskud til faglig læ-

ring. Nogen gange bliver dette udtrykt gennem alt det, der står i vejen for barnets trivsel i 

skolen, derfor vil der også blive spurgt ind til alt det, der har forhindret barnet i at trives og 

derved ikke opnå faglig læring, fx skole hjem samarbejdet. 

Tema 4.:  At finde en kasse der kan passe. 

 Generelt er alle unge unikke og forskellige, selv om de har den samme diag-

nose. 

Temaet dækker dels forældrenes og børnenes egen oplevelse af at finde sig til rette i et til 

tider stift diagnose system. Der nogen gange kræver, at forældrene skal kæmpe for at få 

placeret deres barn i en diagnose, der kan være adgangen til den rette hjælp til barnet.   

Dels dækker det over de grundskole-, fritids- og ungdomsuddannelses muligheder, der er 

til rådighed, når den unge har fået en diagnose. Der er enkelte ungdomsuddannelser, der er 

skræddersyet til unge med AS, men det er ikke sikkert, der er en ungdomsuddannelse, der 

også matcher den unges interesser. Desuden risikerer den unge at falde imellem to stole i 

forhold til den økonomiske del fx SU/bistandshjælp/pension.  

Det sidste jeg vil spørge jer om er i forhold til, om I kan genkende min betegnelse 

”den sociale oversætter”: Betegnelsen ”den sociale oversætter” er opstået dels i forbin-

delse med mit arbejde med unge inden for Autisme området og dels i forbindelse med ana-

lysen af interviewmaterialet. 

Og hvad I synes om en sådan betegnelse/begreb; kan I forældre se jer selv eller nogen I 

kender, i rollen som den sociale oversætter? Og har I unge oplevet nogen, der fungerede 

som social oversætter for jer? 

En social oversætter: Er den person som barnet er tæt knyttet til på en så tryg måde, at det 

er tilladt for barnet at lave ”fejl” uden at blive straffet eller opdraget på. En person, der an-

erkender barnet og hjælper det, fordi personen er fyldt med ubetinget accept og forståelse 

af barnet og udviklingsforstyrrelsen.  Den sociale oversætter fungerer som en slags struktu-
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rel sekretær(eksekutiv sekretær), ved at hjælpe barnet med at strukturere hverdagen på en 

for barnet overskuelig måde. Den Sociale oversætter er i stand til, på fremsynet vis, at 

oversætte omgivelsernes krav og forventninger til barnet på en for barnet forståelig måde. 

På samme måde over for omgivelserne; oversætte barnets udfordringer med omgivelserne, 

således at barnet ikke opfattes som uopdragent eller u-samarbejdsvilligt, men i stedet for, 

får mulighed for at blive mødt med forståelse fra omgivelserne, når der er noget, der er 

svært for barnet.  

Den sociale oversætter kan være: En mor/far, en kæreste, en god ven, en støttepædagog, 

eller anden signifikant person, hvor der også er et følelsesmæssigt bånd.  

 

Jeg glæder mig til at læse jeres tilbagemeldinger og ønsker jer en god sommer 

    

Venlig hilsen Iben Tvermose Rasmussen. 

      

                                                   It.rasmussen@hotmail.com  
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