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Spørgeskema vedr. skoleforløb og aktuel status vedr. 

voksne med autismespektrumsforstyrrelser, til forældre 

 

Dette spørgeskema har til formål at indsamle oplysninger om aktuel status og om 

grundskoleforløbet for dit barn, som har en diagnose inden for autismespektret. De 

konkrete oplysninger, vi ønsker at indhente, handler om baggrundsoplysninger, 

livskvalitet, faktuelle oplysninger om skolegangen, faglighed, støtteforanstaltninger i 

løbet af skolegangen, oplysninger før skolestart, selve skolegangen og skole-hjem 

kontakt. Denne spørgeskemaundersøgelse er en del af et større forskningsprojekt, som 

skal belyse børn med autismes skolegang og udvikling. 

Din besvarelse vil blive forhandlet med fortrolighed.  

 

Baggrundsoplysninger 

 

Din relation til dit barn: mor far plejemor plejefar andet 

 

Alder på din søn/datter (skriv alder i år):____________ 

 

Din søns/datters køn (sæt kryds):  

Mand  Kvinde  

 

Din søns/datters aktuelle boligsituation (sæt ét kryds): 

● Hjemmeboende 

● Egen bolig (med støttekontaktperson) 

● Egen bolig (uden støttekontaktperson) 

● Pædagogisk botilbud (uden nattevagt) 

● Pædagogisk botilbud (med nattevagt) 

● Andet: (skriv hvilket)__________________________________ 

 

Din søns/datters uddannelsesniveau: (sæt ét kryds): 

 Ikke gennemført uddannelse (ikke 9 skoleår i grundskolen) 

 Kortuddannelse (ingen uddannelse ud over grundskolens 9 år) 

● Forberedende uddannelse (htx, gymnasiet mv.) 

● Mellemlang uddannelse (teknisk skole, læreruddannelsen mv.) 

● Videregående uddannelse (bachelor, kandidat, politi, forsvar, 

erhvervsakademiuddannelser mv.)) 

● Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU, EGU) 

● Anden ikke-kompetencegivende uddannelse (fx produktionsskole) 

● Andet:____________________________________________ 

 

Din søns/datters aktuelle dagtilbud/beskæftigelse: (sæt kryds): 

● Under uddannelse 

● Fuldtidsjob 
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● Deltidsjob 

● Flexjob 

● Skånejob/beskyttet beskæftigelse 

● Uden daglig beskæftigelse 

● Andet (skriv hvilken)___________________________________ 

 

Får din søn/datter aktuelt støtte i forhold til beskæftigelse/uddannelse på én eller 

flere af følgende måder? (sæt evt. flere krydser): 

- Mentor 

- Ekstra SU 

- Andet (skriv hvilken)______________________________________ 

- Ingen støtte 

 

Hvilket forsørgelsesgrundlag har din søn/datter (sæt evt. flere krydser)? 

● SU 

● Kontanthjælp 

● Pension 

● Løn 

● Økonomisk støtte fra forældre 

● Andet (skriv hvilken)_____________________________ 

 

Er din søn/datter i et fast forhold?  

Ja  Nej  Ved ikke  

 

Har din søn/datter et eller flere børn?  

Ja  Nej  Ved ikke  

 

Mødes din søn/datter regelmæssigt med én eller flere venner (fx besøger 

hinanden, tager i byen sammen med, rejser med el.lign.)?  

Ja  Nej  Ved ikke  

 

Går din søn/datter til fritidsaktiviteter (fx sport, interesseforening)? 

Ja  Nej  Ved ikke  

 

- Hvis ja, får han/hun støtte til det ved hjælp af kontaktperson eller lignende 

ordning?  

Ja  Nej  Ved ikke  

 

Er din søn/datter selvtransporterende? Ja/nej/delvist (har brug for støtte hertil) 

Ja  Nej  Delvist (har brug for støtte hertil)  

 

Hvilken autismediagnose har din søn/datter? 

- Aspergers syndrom 

- Infantil autisme 
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- Atypisk autisme 

- Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, andre (GUA) 

- Andet_______________________________________ 

 

Hvor gammel var din søn/datter, da han/hun fik stillet sin autismediagnose (skriv 

alder i år)?______ 

 

Har din søn/datter fået stillet andre psykiatriske diagnoser før sin 

autismediagnose? 

Ja  Nej  Ved ikke  

 

- Hvis ja, hvilke? (sæt evt. flere krydser) 

● Mental retardering 

● Angst 

● OCD 

● Tourette syndrom 

● Depression 

● ADHD 

● Skizofreni 

● Indlæringsvanskeligheder (fx ordblindhed) 

● Anden______________________ 

 

Har din søn/datter fået stillet andre psykiatriske diagnoser samtidig med sin 

autismediagnose? 

 

Ja  Nej  Ved ikke  

 

- Hvis ja, hvilke? (sæt evt. flere krydser) 

● Mental retardering 

● Angst 

● OCD 

● Tourette syndrom 

● Depression 

● ADHD 

● Skizofreni 

● Indlæringsvanskeligheder (fx ordblindhed) 

● Anden______________________ 

 

Har din søn/datter fået stillet andre psykiatriske diagnoser efter sin 

autismediagnose? 

 

Ja  Nej  Ved ikke  
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- Hvis ja, hvilke? (sæt evt. flere krydser) 

● Mental retardering 

● Angst 

● OCD 

● Tourette syndrom 

● Depression 

● ADHD 

● Skizofreni 

● Indlæringsvanskeligheder (fx ordblindhed) 

● Anden______________________ 

 

 

Har din søn/datter fået nogen ikke-psykiatriske diagnoser, som han/hun har været 

i behandling for?  

 

Ja  Nej  Ved ikke  

 

- Hvis ja, hvilke?  

- (sæt evt. flere krydser): 

 

 Epilepsi 

 Crohns syndrom eller andre mave-tarmsygdomme 

 Migræne 

 Diabetes 

 Cerebral parese 

 Moderat/svært nedsat syn 

 Moderat/svært nedsat hørelse 

 Andet____________________________________________________________

__ 

 

Livskvalitet 
Hvad er dit syn på din søns/datter livskvalitet på følgende områder: 

 

Kvalitet af boligforhold: 

 

 

 

Kvalitet af socialt liv (venskabsrelationer, samvær med andre jævnaldrene, er del 

af en gruppe): 

 

 

Selvstændig funktion i hverdagen: 

 

Høj  Mellem  Mindre god  Dårlig  

Høj  Mellem  Mindre god  Dårlig  

Høj  Mellem  Mindre god  Dårlig  
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Niveau af generel psykisk trivsel: 

 

 

Kvalitet af økonomiske livsgrundlag 

 

 

Faktuelle oplysninger om skolegangen 
 

På hvilket klassetrin forlod din søn/datter grundskolen (0./børnehaveklasse til 10. 

klasse)? (tal)_______ 

 

Hvor mange skoler har din søn/datter gået i fra 0./børnehaveklasse til 10. klasse? 

(tal)______ 

 

Hvis han/hun har haft ét eller flere skoleskift: 

Hvad var årsagerne til sidste skoleskift? (sæt evt. flere krydser) 

-         havde brug for større faglig udfordring 

-         havde svært ved at følge med i undervisningen 

-         havde brug for undervisning rettet mod børn med autisme. 

-         var ked af at gå på skolen 

-         havde få/ingen venner 

-         blev mobbet 

-         Flytning til ny bopæl 

-         Udvikling af en psykiatrisk lidelse (fx depression) 

-      Anbefaling ud fra psykiatrisk undersøgelse 

-         Andre årsager: ___________________________ 

 

Hvilken skoletype gik din søn/datter sidst på (0.-10. Klasse)? (sæt ét kryds) 

-       Normalklasse (evt. med ekstra støtte i klassen) 

-       Både i normalklasse og specialklasse 

-       Specialklasse eller gruppeordning på almen skole (ikke specialiseret i autisme) 

-       Specialklasse eller gruppeordning på almen skole (specialiseret i autisme) 

-       Specialskole (ikke specialiseret i autisme) 

-       Specialskole (specialiseret i autisme) 

-       Behandlingshjem med egen skole (ikke specialiseret i autisme) 

-       Behandlingshjem med egen skole (specialiseret i autisme) 

-       Andet____________________ 

 

Hvilken skoletype har din søn/datter overvejende gået på? (sæt ét kryds) 

-      Normalklasse(evt. med ekstra støtte i klassen) 

-      Både i normalklasse og specialklasse 

-      Specialklasse eller gruppeordning på almen skole(ikke specialiseret i autisme) 

Høj  Mellem  Mindre god  Dårlig  

Høj  Mellem  Mindre god  Dårlig  
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-      Specialklasse eller gruppeordning på almen skole (specialiseret i autisme) 

-      Specialskole (ikke specialiseret i autisme) 

-      Specialskole (specialiseret i autisme) 

-      Behandlingshjem med egen skole (ikke specialiseret i autisme) 

-      Behandlingshjem med egen skole (specialiseret i autisme) 

-      Andet____________________ 

 

Har din søn/datter på noget tidspunkt modtaget hjemmeundervisning? (sæt ét 

kryds) 

- Nej 

- 0-1/2 år 

- ½-1 år 

- 1 år eller mere 

 

- Årsager til hjemmeundervisning (sæt evt. flere krydser): 

-    Fysisk sygdom 

-    Psykiske årsager 

-    Manglende skoletilbud 

-    Andet (angiv hvilken)________________ 

 

Har din søn/datter fået medicin for psykiske vanskeligheder i løbet af sin 

skolegang? 

Ja  Nej  Ved ikke  

 

- Hvis ja, mod hvad?___________________________________ 

- Hvis ja, hvilken alder startede din søn/datter med at få medicinen?___________ 

 

Faglighed 
 

Er din søn/datter blevet tilbudt at tage Folkeskolens Afgangsprøve? 

Ja  Nej  Delvist   Ved ikke  

 

Har din søn/datter i grundskolen gennemført Folkeskolens Afgangsprøve (9. eller 

10. klasse)? 

Ja  Nej  Delvist   Ved ikke  

 

- Hvis ikke i grundskoleforløbet, har din søn/datter taget Folkeskolens 

Afgangsprøve efter endt grundskoleforløb (fx på efterskole eller på VUC)? (sæt ét 

kryds) 

- Efter 9. klasse 

- Efter 10. klasse 

- Har ikke taget Folkeskolens Afgangsprøve 
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Hvilken form for støtte modtog din søn/datter til at gennemføre sine eksaminer? 

(sæt evt. flere krydser) 

- Ekstra tid til skriftlige eksaminer 

- Støtteperson med ved mundtlige eksaminer 

- Oplæsning af opgaver 

- Ekstra forberedelsestid til mundtlige eksaminer 

- Anden støtte (angiv hvilken)_______________________________ 

- Ingen støtte 

  

Ifølge din vurdering, hvad var din søns/datters faglige niveau ved afsluttet 

grundskolegang i følgende fag: 

 

Dansk, mundtligt:  

 

Dansk, skriftligt: 

 

Matematik: 

 

Engelsk, mundtligt:  

 

Engelsk, skriftligt: 

 

Fysik/kemi/naturfag:  

 

Støtteforanstaltninger i løbet af skolegangen 
Hvilke støttende foranstaltninger uden for klassen modtog han/hun i løbet af 

grundskoleforløbet? (sæt evt. flere krydser) 

-    Psykologsamtaler 

-    Aflastning 

-    Støtteperson uden for skoletiden 

Over middel  Middel  Under middel  Ved ikke  Havde ikke dansk  

Over middel  Middel  Under middel  Ved ikke  Havde ikke dansk  

Over middel  Middel  Under middel  Ved ikke  Havde ikke 

matematik 

 

Over middel  Middel  Under middel  Ved ikke  Havde ikke 

engelsk 

 

Over middel  Middel  Under middel  Ved ikke  Havde ikke 

engelsk 

 

Over middel  Middel  Under middel  Ved ikke  Havde ikke 

fysik/kemi/naturfa

g 
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-    Talepædagog 

-    Ekstraundervisning 

-    Motorisk træning 

-  AKT-støtte 

-    Andet (angiv hvilket)____________________________________ 

 

Hvad er din overordnede vurdering af den hjælp, som din søn/datter fik via det 

kommunale system? Hvis din søn/datter har boet i flere forskellige kommuner i 

løbet af skolegangen, svar da for den kommune, hvor han/hun boede ved 

skolestart) 

Meget god  God  Hverken/eller  Dårlig  Meget dårlig  

 
Uddyb evt. din vurdering her____________________________ 

 

Før skolestart 
Hvilke faktorer havde størst betydning for dine overvejelser om valg af din 

søn/datters skole? (sæt max. to krydser) 

-    Afstand fra skolen 

-    Transportmuligheder 

-    Skolens størrelse 

-    Klassernes størrelse 

-    Antal lærere/voksne pr. elev 

-    Sammensætning af elever 

-    Undervisningsmetoder 

-    Lærerens viden om autisme 

-    Indretning af skolens lokaler 

-    Mulighed for vedligeholdelse af din søn/datters  venskaber 

-    Kendte børn og voksne på skolen 

-    Ønsker ikke samme skoletilbud som søskende 

- Ønsker samme skoletilbud som søskende 

-    Andres anbefaling af skolen 

-    Andet (Angiv hvilket)__________________________ 

 

I hvor høj grad var kommunens Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR) 

involveret i beslutningen om valg af din søn/datters skole?  

 

I høj grad  En del  I mindre grad  Slet ikke  Ved ikke  

 

Blev din søns/datters skolestart udskudt et år eller mere?  

Ja  Nej  

 

- Hvis ja, hvorfor_________________________________________  
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I hvilken kommune boede din søn/datter ved skolestart? 

________________________________________________ 

 

Selve skolegangen 

 

Modtog din søn/datter nogen form for særlig støtte i løbet af skoletiden? (sæt evt. 

flere krydser) 

-       Ja, individuelle støttetimer i klassen af en lærer/pædagog/anden voksen med 

særlig viden om autisme 

-       ja, individuelle støttetimer i klassen af en lærer/pædagog/anden voksen uden 

særlig viden om autisme 

-       ja, ekstra støttetimer til hele klassen (evt. to lærere/en lærer og en pædagog eller 

anden voksen i en eller flere timer) 

-       ja, særlig undervisning adskilt fra klassen 

-       Ja, anden støtte: ____________ 

-       nej, ingen særlig støtte. 

 

Besvar følgende spørgsmål vedrørende den skole, som din søn/datter har gået i 

længst tid på: 

 

Var undervisningen på nogen måde tilpasset børn med autisme?  

Ja, i høj grad  I nogen grad  I mindre grad  Slet ikke  Ved ikke  

  

Hvor mange elever var der i klassen? 

1-10 elever  11-20 elever  20- elever  ved ikke  

 

Hvordan kom din søn/datter typisk til skole, efter 3. klasse? (sæt ét kryds) 

Gik selv 

Blev fulgt eller kørt i skole af en voksen 

Cyklede selv 

Tog offentlig transport 

Kørte med skolebus eller taxi 

Andet (angiv hvilket):________________ 

 

I hvor høj grad blev undervisningen tilpasset din søns/datters faglige niveau?  

I høj grad  I tilpas grad  I mindre grad  Slet ikke  Ved ikke  

 

Hvordan oplevede du lærernes viden om autismespektrumsforstyrrelser?  

God  Normal  Ringe  De havde ingen viden  

 

Hvor meget fravær havde din søn/datter overordnet gennem skoletiden i forhold til 

sine klassekammerater?  

 

Indskolingen (0.-3. kl.) 
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Væsentligt mere  Mere  Det samme  Mindre  Væsentligt mindre  

 

- Hvis mere, hvad oplever du, årsagerne til fraværet var? (sæt evt. flere krydser): 

- Problemer med en eller flere lærere 

- Problemer med en eller flere af de andre elever 

- Faglige problemer 

- Generel skoletræthed 

- Psykiske problemer (f.eks. angst, depression) 

- Problemer i hjemmet 

- Andet (angiv hvilket):___________________________ 

 

Mellemtrin (4.-6. kl.) 

Væsentligt mere  Mere  Det samme  Mindre  Væsentligt mindre  

 

- Hvis mere, hvad oplever du, årsagerne til fraværet var? (sæt evt. flere krydser): 

- Problemer med en eller flere lærere 

- Problemer med en eller flere af de andre elever 

- Faglige problemer 

- Generel skoletræthed 

- Psykiske problemer (f.eks. angst, depression) 

- Problemer i hjemmet 

- Andet (angiv hvilket):___________________________ 

 

Udskolingen (7.-10. kl.) 

Væsentligt mere  Mere  Det samme  Mindre  Væsentligt mindre  

 

- Hvis mere, hvad oplever du, årsagerne til fraværet var? (sæt evt. flere krydser): 

- Problemer med en eller flere lærere 

- Problemer med en eller flere af de andre elever 

- Faglige problemer 

- Generel skoletræthed 

- Psykiske problemer (f.eks. angst, depression) 

- Problemer i hjemmet 

- Andet (angiv hvilket):___________________________ 

 

 

I hvor høj grad følte din søn/datter sig som en del af fællesskabet i skolen?  

Indskolingen (0.-3. kl.) 

I høj grad  I tilpas grad  I mindre grad  Slet ikke  Ved ikke  

 

Mellemtrin (4.-6. kl.) 

I høj grad  I tilpas grad  I mindre grad  Slet ikke  Ved ikke  

 



Løbenr.___ 

Udskolingen (7.-10. kl.) 

I høj grad  I tilpas grad  I mindre grad  Slet ikke  Ved ikke  

 

 

Blev din søn/datter mobbet eller holdt udenfor, systematisk og over en længere 

periode, gennem skoletiden?  

I høj grad  I tilpas grad  I mindre grad  Slet ikke  Ved ikke  

  

Hvornår havde din søn/datter det sværest i løbet af hans/hendes skoletid? (sæt ét 

kryds) 

- I indskolingen (0.-3. kl.) 

- På mellemtrin (4.-6. kl.) 

- I udskolingen (7.-9. kl.) 

- ved ikke 

 

Hvornår havde din søn/datter det bedst i løbet af hans/hendes skoletid? (sæt ét 

kryds) 

- I indskolingen (0.-3. kl.) 

- På mellemtrin (4.-6. kl.) 

- I udskolingen (7.-9. kl.) 

- ved ikke 

  

Havde din søn/datter svært ved at indgå i socialt samvær med kammerater efter 

skole?  

Indskolingen (0.-3. kl.) 

I høj grad  I nogen grad  I mindre grad  Slet ikke  Ved ikke  

 

Mellemtrin (4.-6. kl.) 

I høj grad  I nogen grad  I mindre grad  Slet ikke  Ved ikke  

 

Udskolingen (7.-10. kl.) 

I høj grad  I nogen grad  I mindre grad  Slet ikke  Ved ikke  

 

 

Havde din søn/datter en venskabsrelation til én eller flere børn i skolen? (sæt ét 

kryds) 

Indskolingen (0.-3. kl.) 

0  1  2  Mere end to  

 

Mellemtrin (4.-6. kl.) 

0  1  2  Mere end to  

 

Udskolingen (7.-10. kl.) 
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0  1  2  Mere end to  

 

Har du registreret, at din søn/datter har følt sig ensom? 

Ja  Nej  

 

- Hvis ja på hvilket klassetrin observerede du dette første gang? (0.-10. kl.) (skriv 

klassetrin)_______ 

 

Har din søn/datter haft følgende adfærdsproblemer i skolen i løbet af 

skolegangen? (sæt evt. flere krydser) 

- Hyperaktivitet/impulsivitet 

- Opmærksomheds-/koncentrationsproblemer 

- Aggressivitet 

- Selvdestruktivitet 

- Tvangstanker/-handlinger 

- Tristhed 

- Andet________________________ 

 

Hvad er for dig det vigtigste for kvaliteten af din søn/datters skolegang? 

(Sæt højst 3 krydser) 

-       Lærernes faglige niveau 

-       Lærernes viden om og anvendelse af undervisningsmetoder for børn med 

autisme 

-       Lærernes opmærksomhed på din søn/datters individuelle behov og styrker 

-       Lærernes evne til klasseledelse (f.eks. holde ro i klassen, klargøre læringsmål) 

-       Antallet af lærere/pædagoger/andre voksne i klassen ad gangen. 

-       Muligheder for sociale relationer, venner i klassen. 

-       Muligheder for faglige forbedring/fremgang/resultater. 

-       Klassens størrelse. 

-       Klassens sammensætning af elever (fx tilstedeværelse af andre børn med 

autisme). 

-       Inddragelse af din viden om din søn/datters behov og styrker. 

-       Samarbejde mellem skole, hjem og andre instanser (f.eks. PPR, Børnepsykiatrisk 

afd., Center for Autisme, tale/høre/motorikpædagog, andre) 

-       Andre forældre og elevers holdning til din søn/datter (f.eks. 

accept/ligegyldighed/fjendtlighed). 

-       Andet; ___________________________________________________________ 

  

Om skole-hjem kontakt 
 

Har skolen haft kendskab til din søns/datters autisme på den skole, hvor han/hun 

gik i længst tid? 
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Ja  Nej  Ved ikke  Vi kendte ikke selv til diagnosen dengang  

 

Har du som forældre haft kontakt til PPR / skolepsykologen i forbindelse med din 

søns/datters skolegang?  

 

Ja  Nej  

 

Hvis ja, hvem tog initiativ til denne kontakt? (sæt evt. flere krydser) 

-       Det var os som forældre der opsøgte kontakten 

-       Det var på opfordring fra lærerne på skolen 

-   Det var på opfordring fra sundhedsplejersken 

-   Det var på initiativ af PPR 

- Det var på opfordring fra psykiater 

- Andet__________________________________ 

 

- Hvis ja, på hvilket klassetrin startede denne kontakt?  0.-10. klasse. (skriv 

klassetrin)_________________ 

 

Hvad kunne skolepsykologen/PPR konkret hjælpe med? (sæt evt. flere krydser) 

- Behandling/terapi/rådgivning af  din søn/datter 

- Rådgivning til hjemmet 

- Anvisning af mulig hjælp til din søn/datter eller hjemmet 

- Tovholder imellem jer som forældre og lærerne? 

- Tovholder imellem flere instanser (Kommune, Jer som forældre, lærerne) 

- Hjælp til ansøgning om ekstra timer eller hjælpemidler? 

- De kunne ikke hjælpe 

- Andet_________________________ 

  

I hvilken grad har skolen inddraget din viden som forældre i forbindelse med 

tilrettelæggelse af undervisningen?  

I høj grad  I nogen grad  I mindre grad  Slet ikke  Ved ikke  

  

I hvor høj grad har I som forældre talt på jeres søn/datters vegne for at 

kompensere for din hans/hendes vanskeligheder med at kommunikere, i forhold 

til: 

- Lærerne: 

I høj grad  I nogen grad  I mindre grad  Slet ikke  Ved ikke  

 

- Klassekammeraterne:  

I høj grad  I nogen grad  I mindre grad  Slet ikke  Ved ikke  

 

- Klassekammeraternes forældre: 

I høj grad  I nogen grad  I mindre grad  Slet ikke  Ved ikke  
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Evt. kommentarer________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


