
Bilag 3: Spørgsmål der ikke er blevet analyseret 
 
 

1. Nedenstående spørgsmål er ikke inddraget i analysen, da den gennemsnitlige alder for 
elevens ASF diagnose lå efter afslutning af grundskolen for den gruppe af elever som gik i 
den almene klasse. 

 
● ”Modtog din søn/datter nogen form for særlig støtte i løbet af skoletiden? ” 
● ”Var undervisningen på nogen måde tilpasset børn med autisme” 

● “Hvordan oplevede du lærernes viden om ASF? ” 

● “Blev din søn/datters skolestart udskudt et år eller mere? ” 

● ”Hjemmeundervisning” 

● “Hvilke faktorer havde størst betydning for dine overvejelser om valg af din 

søn/datters skole? ” 

● ”Hvilken form for støtte modtog din søn/datter til at gennemføre sine  

● eksaminer?” 

● ”Støtteforanstaltninger i løbet af skolegangen. ” 

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

tilrettelæggelsen af undervisningen?” 

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

for din søn/datters vanskeligheder med at kommunikere …” 

 
Der udover er der en række spørgsmål, der handler om skole/hjem kontakten og kontakten til 
PPR, som heller ikke inddrages i analysen. De var også formuleret ud fra den antagelse, at 
elevens autismespektrumsforstyrrelse var kendt for skolen! 
 
2. Spørgsmål der ikke blev analyseret pga. den store forskel i tidspunkt for stillet ASF diagnose: 

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

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

autismediagnose? 

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

● ”Medicinering for psykiske vanskeligheder i løbet af skolegangen” 

 
 

 
3. Andre spørgsmål der ikke er blevet analyseret eller afrapporteret i artiklen: 

 
 ”Har din søn/datter et eller flere børn?” 

Ikke afrapporteret da der kun var 3 personer, som havde et eller flere børn. 
 

 “Hvordan kom din søn/datter typisk i skole efter 3. klasse?” 
Ikke med fordi svarmulighederne hverken tillader at vurdere om de blev transporteret 
alene (uden voksen eller andre børn) eller alene (sammen med andre børn) 

 
 ”Hvornår havde din søn/datter det sværest i løbet af hans/hendes skoletid”  

Er ikke med i datasættet, selvom det er på spørgeskemaet. Derfor har vi kun analyseret 
spørgsmålet om hvornår eleven har haft det bedst i løbet af skoletiden! 

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

Vi vurderede efterfølgende, at spørgsmålet var for vagt formuleret og ikke gav 
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mulighed for nogen nærmere analyse eller sammenligninger.  
 

 Spørgsmålene om fravær og faglige niveau har vi efter nærmere omtanke undladt at 
medtage i vores analyser, da vi skønner at de er for vage og upræcise til at sige noget 
mere kvalificeret om.  

 

 


