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Forord

Danmark er kendt for sit velfærdssystem, og der 
er en bred enighed om, at landet har nogle af 
verdens bedste specialskoler. 

Men når data og resultater analyseres, er 
konklusionerne langt fra imponerende. Mindre 
end 1% af eleverne i specialskolerne udvikler sig 
til et niveau, hvor de sluses tilbage i en ordinær 
skole. Halvdelen af alle elever bliver ikke skrevet 
op til folkeskolens afgangsprøver, og blot 11% af 
dem tager afgangsprøverne i alle fag.1

Resultatet er, at meget få neurodivergente 
elever gennemfører en ungdomsuddannelse. 
De kæmper med at finde meningsfulde jobs på 
det evigt konkurrenceprægede arbejdsmarked. 
Vi lader dem i stikken med høje personlige og 
samfundsmæssige omkostninger til følge.

Det er på tide at nytænke og forbedre vores 
tilgang til specialundervisning. Lige så vigtigt 
er det, at vi grundigt får revideret inklusions-
strategierne i folkeskolen.

Denne folder introducerer en ny tilgang til at 
arbejde med neurodivergente børn og unge. 
Den er baseret på resultater fra nogle af 
verdens førende forskere og praktikere – og det 
hele er bevist i praksis i Drives tilbud til neuro-
divergente elever.  

Ny og innovativ tilgang: 
COPE
Som modsvar på ovenstående udfordringer 
har Fonden Drive gennem sit Practice Lab 
udviklet en ny undervisningspædagogisk til-
gang til at arbejde med børn på specialskoler. 
Vi håber, at denne tilgang også kan inspirere 
ordinære folke- og privatskoler i deres arbejde 
med inklusion og børn med særlige behov.

Vores tilgang hedder COPE, og den har til 
formål at hjælpe børn og unge med at hånd-
tere livet. Den tager ikke afsæt i diagnoser 
eller handicaps, men i opbygningen af barnets 
vigtigste færdigheder. 

Tilgangen inkluderer arbejde med skole, familie 
og andre fællesskaber.

COPEs værktøjer baserer sig på årelang inter- 
national forskning inden for psykologi, pæda-
gogik og undervisning såvel som praktisk er- 
faring fra specialskoler over hele verden.

Det vigtigste fokusområde er motivationsteori, 
og som støtte hertil anvendes teori og knowhow 
fra fagområderne playful learning, metakogni-
tion (lær-at-lære) og samskabelse.

COPE er en undervisningspædagogisk tilgang, 
som under optimale forhold bør udføres af et 
bredt sammensat team af lærere, pædagoger, 
psykologer, sygeplejersker og psykiatere. Vi ser 
den bedste udvikling og fremgang i trivsel, når 
et tværfagligt team tilpasser hver plan til det 
enkelte barn.

Det er også en metode, der giver fagpersoner 
en struktureret tilgang, som omfatter obser-
vationer, data og registrering af fremskridt. 
Kombinationen af stærke relationer og en data- 
drevet tilgang hjælper dem med at kunne vur- 
dere, hvornår de skal kræve mindre af elever- 
ne, og hvornår de skal skubbe på og opmuntre 
til mere. Når det gøres rigtigt og på det rigtige 
tidspunkt, ser vi større fremskridt hos eleven. 

Vi har arbejdet med COPE i praksis både i vores 
tilbud og med eksterne partnere. Vores resul-
tater viser, at eleverne forbedrer sig signifikant 
både fagligt, personligt og socialt.



Kort sagt er COPE en ny tilgang til specialundervisning, som kombinerer evidensbaseret teori og 
praksis med nye strategier. Forskellene, som vi folder ud, er illustreret her:

I Drive støtter vi FNs Verdensmål, og især nummer 4, som handler om at levere kvalitetsundervisning 
til alle børn. Vi ønsker at bidrage hertil ved at skabe de rette betingelser for specialundervisning af 
højeste kvalitet til alle neurodivergente børn, uanset hvilken socioøkonomisk baggrund eller livshis-
torie de har2, og at dele vores viden om, hvordan vi gør dette. Det er denne folder et eksempel på.

Vi håber, at den vil inspirere dig, og at du vil blive en del af vores fællesskab af fagfolk, der deler 
ideer, metoder og praktiske erfaringer. Sammen kan vi forbedre uddannelse til verdens helt særlige – 
perfectly special – børn.

COPEs undervisningspædagogiske tilgang

Fokus på elevers holistiske og faglige udvikling 
Indre motivation
Individuelle planer
Forældreinvolvering 
Evidensbaseret tilgang
Leg som læringmetode
Samskabelse 
Tilpasset psykologisk behandling

Traditionel specialundervisning 

• Fokus på udfordringer 
• Ydre motivation
• Generiske planer
• Forældreinformation
• "Trial-and-error" tilgang
• Leg som underholdning
• Voksenstyring
• Generisk psykologisk behandling
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Vores arbejdsområde
Drive er en not-for-profit organisation med en 
vision om at forbedre uddannelse til neurodi-
vergente børn.

Specialundervisning varierer meget fra land  
til land.3 I Danmark omfatter lovgivningen om 
specialundervisning alle elever med mentale  
og fysiske handicap samt indlæringsvanske-
ligheder. Gruppen udgør ca. 6,4% af det sam- 
lede antal skoleelever.4 

I Danmark får børn med specialpædagogiske 
behov forskellig støtte alt efter karakteren af 
disse behov. Elever, som har brug for mere end 
ni timers individuel støtte om ugen, får plads på 
en af landets 300 special- og dagbehandlings- 
skoler.5 

De findes typisk i to varianter: De fleste special-
skoler fokuserer på ekstra undervisningsstøtte 
samt en pædagogisk forståelse baseret på 
viden om fx autisme eller ADHD. De mere 
specialiserede dagbehandlingsskoler tilføjer 
psykologbehandling til støtten. 

Skolernes udfordringer 
Lad der ikke være nogen tvivl om, at fagfolk 
inden for specialområdet typisk er meget 
passionerede omkring deres arbejde og er 
gode til at bygge stærke relationer. 

Men varme hjerter og relationelle færdigheder 
rækker ikke til at hæve niveauet i specialunder-
visningen. Vi har brug for en mere struktureret 
tilgang, baseret på evidens og med metoder 
og teknikker, som kontinuerligt testes og følges 
i praksis. Vores mål bør altid være at neuro-
divergente børn kommer tilbage i ordinære 
skoletilbud eller består alle afgangsprøver med 
et acceptabelt gennemsnit. Derfor har vi brug 
for en ny pædagogisk og undervisningsmæssig 
tilgang til dette vigtige arbejde.

Før vi går videre til løsningerne, så lad os kort 
opridse de problemer, specialskolerne har med 
manglende fremdrift og inklusion. Vi ser signi-
fikante udfordringer på fire kritiske områder:

Faglige færdigheder: Når elever starter i spe-
cialskole, er de oftest bagud fagligt. Dette kan 
skyldes skoleskift, eller at den undervisning, 
de tidligere har modtaget, ikke var tilpasset 
deres behov og udfordringer.

Vores erfaring viser, at de fleste specialskoler 
har et reduceret pensum og lavere faglige am-
bitioner. Dette er uheldigt og sker ofte ud fra en 
fejlagtig holdning om, at det er bedre at kræve 
mindre af neurodivergente elever. Vores erfaring 
og evidens på området siger, at disse børn kan 
opfylde samme faglige krav som andre elever 
med de rigtige læringsredskaber og metoder. 
Vi skal derfor være ambitiøse omkring deres 
faglige udvikling og sikre, at de ikke får sværere 
ved at bestå afgangsprøverne og kvalificere sig 
til videre uddannelse.1

Udvikling af personlige strategier: Elever har 
brug for vejledning for at lære effektivt og 
selvstændigt. Det kan være svært, hvis man 
ikke har lært at håndtere sine personlige ud-
fordringer. Og det er særlig svært, hvis man har 
flere psykiatriske diagnoser. 

Desværre har kun de færreste skoler børne- 
psykologer tilknyttet. Psykologer har en meget 
vigtig funktion, da de skal levere den rette og 
skræddersyede behandling og terapi til elever, 
så de kan udvikle personlige strategier for at 
leve med deres autisme, ADHD eller lignende. 

Udvikling af socio-emotionelle færdigheder: 
Skolen er det bedste og mest oplagte sted at 
udvikle børns socio-emotionelle færdigheder, og 
lærere og pædagoger arbejder ofte med dette i 
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timerne. Men skolerne har også frikvarterer, og 
de er sjældent strukturerede eller voksenstyre-
de. Fri leg i pauserne kan være vanskelige, hvis 
du har autisme, da det kan være en udfordring 
at afkode sociale normer og andre elevers in-
tentioner og følelser. Elever med ADHD kan også 
være meget impulsive og mangle færdigheder- 
ne til at beherske sig selv i visse situationer, og 
det kan være med til at skubbe andre væk. 

Neurodivergente elever har brug for psykolo-
gisk og pædagogisk støtte til at lære at mestre 
sociale og følelsesmæssige færdigheder i livet.

Opmærksomhed på somatik og medicin: 
Neurodivergente børn har flere fysiske ud-
fordringer end andre børn. Disse omfat-
ter mavepine, vægtproblemer, motoriske 

vanskeligheder eller søvnløshed; alle somatiske 
faktorer, der kan hæmme elevens indlæring 
yderligere. 

Det er vigtigt regelmæssigt at screene elever 
og iværksætte forbedrende tiltag under tæt 
supervision både i skolen og derhjemme.

Herudover er det vigtigt at have en psykiatrisk 
tilgang på skolen, hvor man monitorerer virk-
ninger og bivirkninger hos medicinbehandlede 
elever. 

Strukturerede processer og detaljerede obser-
vationer i skolen er nødvendige for at fastslå 
den præcise dosering af medicin, der skal til 
for at hjælpe eleverne bedst muligt igennem 
skoledagen.
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Drives tilgang til skole
Der er behov for en ny tilgang, der kontinuerligt 
sikrer den bedste uddannelsesmæssige kvalitet 
og hæver niveauet på de fire kritiske områder. 
Tilgangen skal være nem at implementere, den 
skal kunne skaleres og rulles ud på tværs af 
hele specialområdet og være til at adoptere 
helt eller delvist af almindelige skoler som del 
af deres arbejde med inklusion.

Drives undervisningspædagogiske tilgang 
hedder “COPE with life”. Der kan oversættes til 
at “håndtere livet”. På engelsk refererer “cope” 
til “evnen til at håndtere noget succesfuldt”.6 
Vi udvikler alle færdigheder til at håndtere ting 
igennem daglige interaktioner. Dog kan forskel-
lige situationer hindre normal udvikling, hvilket 
skaber behov for ekstra støtte. 

De børn, som vi arbejder med i Drive, har mange 
forskellige udfordringer, og oftest flere på en 
gang. Det kan være neurologiske eller emotio- 
nelle diagnoser, indlæringsvanskeligheder eller 
svære livsvilkår, der påvirker deres udvikling. 

COPE-tilgangen er skabt for at sikre, at eleverne 
tilegner sig basale livskompetencer, som skaber 
grundlag for deres personlige udvikling, læring 
og mentale sundhed. 

Evidensbaseret 
I Drive har vi forsket intensivt i feltet omkring 
neurodivergens og specialskoler. Vi arbejder 
med og inspireres af nogle af de førende forsk-
ere og praktikere på vores felt. Vores COPE-
tilgang er udviklet på grundlag af flere forskel-
lige evidensbaserede metoder og programmer. 
Innovative værktøjer og teknikker har inspire-
ret os til at hjælpe børn med at genfinde og 
fastholde deres motivation for skole. 

Med den vidensbase har vi skabt en holistisk 
tilgang, som er klar til at blive implementeret i 
praksis i Danmark og resten af verden. Det er en 
tilgang, som skaber rammer og standarder for 
en hel skole, men er også et værktøj, som kan 
tilpasses til de enkelte elever og skabe klare mål 
for dem.  

Figur 1
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Som vist i Figur 1 har COPE flere facetter, som 
vi vil folde ud i denne folder. Den starter med at 
sætte barnet i centrum, omkranset af nærmeste 
familie. Den næste ring beskriver de fire væsent- 
lige byggesten og teorier, som vi bruger til at 
skabe motivation. Den sidste ring viser vores 
generelle proces, hvor vi begynder med barnets 
kontekst og bliver enige om de fælles mål, inden 
vi udfører planen, som kontinuerligt evalueres.

Som nævnt ovenfor blev COPE-tilgangen skabt 
på grundlag af den bedste forskning inden for 
uddannelse og psykologi. Herudover ønskede 
vi at sikre, at tilgangen kunne bruges globalt. 
Da vi begyndte at udvikle COPE, udvalgte vi 
derfor en gruppe af professionelle fra Drive 
som repræsenterede et bredt udvalgt af kom-
petencer og lande, herunder Italien, Mexico, 
England, Danmark og Kenya. Det gav os mulig-
hed for at udvikle en model, der sammenfat-
ter de bedste erfaringer fra forskellige typer 
ekspertise og faglige miljøer. 

Motivation er vores drivkraft
I Drive tror vi på motivation og på, at alle men-
nesker har en naturlig motivation for at leve 
livet – en drivkraft, så at sige. Børn og voksne 
er programmeret til at overleve og søge efter 
tilfredsstillende oplevelser hver dag. Lysten til at 
nyde, vokse og søge nye grænser er en kvalitet, 
som vi er født med.7–9

Vi har alle brug for mennesker omkring os, 
som kan facilitere de forhold, som nærer vores 
naturlige motivation.9 Det gør sig særligt gæl-
dende, når vi stilles over for krævende og ud-
fordrende aktiviteter eller opgaver, som er med 
til at opbygge vores kompetencer og udvikle os 
som mennesker.  

Skolen skal være en kilde til udvikling og selv-
realisering. Men for nogle børn er skolen det 
modsatte. De er i mistrivsel og føler måske 
ubehag ved skole. Dette er mere almindeligt 
hos børn med særlige behov. 

Vi tror fuldt og fast på, at børn har brug for 
at lære og udvikle sig, men hvis forholdene på 
skolen ikke imødekommer deres behov, kan de 
hurtigt miste motivationen. Som voksne og 
fagfolk må vi hjælpe eleverne med at finde 
motivationen til gradvist at tage ansvar for 
deres egen udvikling.

Vores værdier
Vores tilgang bygger på Drive Fondens tre 
kerneværdier, som Drives ansatte omsætter 
til handling hver dag. Disse er: 

• Perfectly special
• Connecting dots
• Seriously playful

Perfectly special er fundamentalt et optimistisk 
syn på livet og menneskeheden. Vi tror på, at 
alle mennesker er specielle. Vi erkender, at vores 
elever har nogle udfordringer, men vi tror fortsat 
på, at de er helt fantastiske og noget ganske 
særligt hver især. 

Vi mener, at det er godt at være speciel. Derfor 
forsøger vi ikke at ændre børnene eller tvinge 
viden i dem; i stedet tilpasser vi vores under-
visningsmetoder til børnene. For vi ved, at elever 
er forskellige og skal undervises forskelligt.

Connecting dots refererer til, hvordan vi i Drive 
tilgår barnet og den enkelte familie. Drives 
ansatte ser sig selv som dem, der “forbinder 
prikkerne”. Som undervisere har vi behov for 
at forstå barnet ud fra et holistisk synspunkt, 
hvor vi bruger alle “prikkerne” – alt det data, vi 
har. I begyndelsen har vi måske kun begrænset 
viden og data omkring eleven, men i takt med, 
at vi observerer og interagerer med ham eller 
hende, får vi et mere og mere detaljeret billede. 
Det kan sammenlignes med et foto. Til at starte 
med kan det være sløret, men efterhånden som 
vi opsamler flere prikker – pixels – bliver det mere 
og mere detaljeret. Med flere datapunkter og 
et klart billede kan vi som professionelle bedre 
forbinde prikkerne og se mønstre. Herfra kan vi 
designe både den rette intervention og behand-
ling og en undervisnings- og læringsstil, der er 
tilpasset til den enkelte elev.

Vi tror også på, at prikkerne skal forbindes mel-
lem de forskellige aktører omkring barnet: skole, 
familie, venner, fritidsaktiviteter, sagsbehandlere 
fra kommunen eller psykiatrien. Drive påtager 
sig den koordinerende rolle og agerer bindeled 
mellem barnet og dets omgivelser. De fleste 
forældre finder dette trygt.

Seriously playful er vores måde at tilgå vores 
egen og børnenes læring. Fra forskningen ved 
vi, at læring skal være meningsfuld og også 
gerne glædesfyldt. Leg er det naturlige værktøj 
til at opnå dette.10 
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Vi tager leg alvorligt. Vi planlægger nøje, hvad 
vi vil opnå gennem hvert legeforløb, uanset 
om det er fri- eller voksenstyret leg. Vi opstiller 
seriøse mål for legeaktiviteterne, uanset om det 
er for at udvikle elevens sociale, emotionelle, 
kognitive, kreative eller fysiske kompetencer. 

Vi ved, at leg kan være en væsentlig drivkraft i 
at opdage og opbygge motivation. Det er derfor, 
at vi tager det alvorligt.

Sådan skal du læse folderen
På de følgende sider vil vi guide dig igennem 
COPE-modellens forskellige lag.

Første del handler kun om barnet. Vi beskriv-
er vigtigheden af, at børn behandles som 
selvstændige individer med handlefrihed, og 
at de ses som værdifulde og hele mennesker.

Den næste del handler om det sociale miljø, 
som barnet lever i. Vi ser børn ikke blot som 
isolerede øer, men i forbindelse med verden 
omkring dem: familie, skole og lokalsamfund.

Tredje del dækker de daglige praktiske metoder 
og værktøjer, som Drives medarbejdere bruger. 
Vi arbejder med motivation ud fra stærke, evi-
densbaserede teoretiske principper og tilføjer 
tre andre vigtige ingredienser: playful learning, 
samskabelse og at lære at lære (metakognition). 
Vi har brugt den nyeste forskning indenfor 
disse felter og omsat dem til konkret praksis 
på skolen. Vi arbejder med at udfylde hullet 
mellem teori og praksis.

Fjerde del viser udrulningen af COPE-tilgangens 
praksis. COPE udtrykker de fire skridt, som til-
gangen består af: Context, Objectives, Plan og 
Evaluation (Kontekst, Mål, Plan og Evaluering). 
Når vi følger denne proces omhyggeligt, men 
også pragmatisk, kan vi sikre alle vores elevers 
udvikling.

De sidste dele af folderen opsummerer kort, 
hvorfor Fonden Drive er sat i verden, og hvad 
målet er med vores Practice Lab.  

Endelig finder du  løbende nogle bokse kaldet 
“Værdier i Praksis”. Her fortæller vi korte histo-
rier om, hvordan vi bruger og omsætter vores 
værdier til virkelighed. 
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Barnets selvstændighed
Vi ser alle de børn, vi arbejder med, som unikke 
mennesker, der hver har deres egne karakteris-
tika, som vi skal tage højde for og respektere. 

Vi lærer børn at tage ansvar og beslutninger 
i skolen, hvilket er afgørende for dem som 
voksne. At give dem evnen til at handle på 
egen hånd muliggør bedre udvikling, selv i 
svære situationer.

Fagfolkene omkring eleverne bør støtte dem i 
deres selvudvikling, men også være klar til at 
guide og skubbe dem i gavnlige retninger. 
Med det sagt så skal neurodivergente børn 
altid være drivkraften i deres eget liv. 

Vores vision om barnet
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Holistisk udvikling 
Børn fødes ind i en verden, som udvikler sig 
chokerende hurtigt og uforudsigeligt. For at 
håndtere sådan en verden har børnene brug 
for at lære et stort antal færdigheder og kom-
petencer. Og de må indrette og tilpasse sig 
hurtigt. Fundamentalt set må de lære at lære 
hurtigt og fleksibelt.13,14

Udfordringen for os som specialundervisere er, 
hvordan vi lykkes med at undervise og udvikle 
eleverne til en verden, der kræver fleksibilitet og 
hurtig tilpasning. I Drive mener vi, at det kræver 
en holistisk tilgang. 

Det holistiske perspektiv er stadig nyt på under- 
visningsområdet, som traditionelt har været 
karakteriseret af et sektoropdelt perspektiv, 
særligt på specialområdet.15 

Fagfolk har tendens til at se på og arbejde 
med børn ud fra deres egen snævre ekspertise; 
lærere fokuserer på børns kognitive færdig- 
heder, psykologer ser dem som et emotionelt 
system, imens fodboldtrænere ser dem igennem 
deres fysiske evner. Disse opdelte perspektiver 
medfører, at undervisere går glip af det stærke 
holistiske perspektiv på, hvordan mennesker 
udvikler sig i dette århundrede. Og det er derfor, 
at vi i Drive arbejder i teams med flere specialer 
tilknyttet. 

Vi bygger på principperne om holistisk udvikling 
og har inkorporeret LEGO Fondens tilgang,16,17 
hvori fem kompetenceområder danner grund-
lag for børns udvikling, nemlig de: 1) fysiske, 
2) følelsesmæssige, 3) sociale, 4) kreative og 
5) kognitive. 

Fysiske færdigheder involverer alle de evner, 
hvormed barnet skal håndtere rum og bevæg-
else, imens det udvikler en aktiv og sund krop.

Emotionelle færdigheder er barnets evne til 
at forstå egne og andres følelser og håndtere 
dem.18,19

Sociale færdigheder er evnen til at indgå i  
sociale interaktioner og til at forstå andre  
menneskers udgangspunkt, skabe positive  
relationer og tage ansvarlige beslutninger.19,20

Kreative færdigheder gør barnet i stand til  
at generere, evaluere og forbedre ideer til at 
ændre verden omkring sig.21,22

Endeligt er kognitive færdigheder i anvendelse, 
når det drejer sig om at udføre de aktiviteter, 
der er forbundet med læring og processen at 
lære at lære – altså kognition og metakogni-
tion.23–25

Udfordringen for os som 
specialundervisere er, hvordan 
vi lykkes med at undervise og 
udvikle eleverne til en verden, 
der kræver fleksibilitet og 
hurtig tilpasning. 
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Børn der er “perfectly special”  
De elever, som vi arbejder med, sætter vi pris på 
som helt perfectly special. De er unikke menne-
sker med både styrker og udfordringer. 

Børn vil opleve forskellige udfordringer gennem 
deres liv. Hvis de skal flytte, hvis deres forældre 
skifter job, eller hvis de har svært ved at lære at 
læse eller skrive er eksempler på sådanne ud-
fordringer. Det er en naturlig del af livet og ikke 
nødvendigvis noget, vi skal beskytte børn imod. 
Håndteret rigtigt kan det opbygge værdifuld 
modstandskraft, robusthed og styrke.

Derfor bør fokus altid ligge på de styrker, som 
børn naturligt tager med ind i deres udviklings- 
proces. Dette er afgørende for at fastholde en 
holistisk udvikling.

Undervisere må kende og bygge på barnets 
største styrker, imens de støtter de færdigheder, 
som har mest brug for udvikling.26 

Nogle børn har mere omfattende udfordringer 
end andre, som der derfor skal arbejdes mere 
præcist med i en længere periode. Det er bag-
grunden for de fællesbetegnelser, der bruges 
om disse helt særlige – perfectly special børn 
– børn med særlige behov eller neurodivergente 
børn. 

I Drive arbejder vi med børn, som oplever for-
skellige mentale udfordringer, herunder 
ASF (Autismespektrumforstyrrelser) og ADHD 
(Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) som 
de mest hyppige. Disse klassificeres alle som 
neuroudviklingsforstyrrelser, hvor nogle kan 
være gennemgribende udfordringer i en per-
sons liv, mens andre kan behandles og symp-
tomerne minimeres.  

Uanset antallet eller omfanget af disse ud-
fordringer ved vi, at børn kan vokse op og blive 
ansvarlige voksne, som kan leve værdifulde, 
selvstændige og uafhængige liv.
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En del af et økosystem 
I Drive ser vi børn som del af et større øko- 
system. Barnet står ikke alene, men har mange 
forbindelser til mennesker og institutioner  
omkring sig.

Ifølge socialkonstruktivistisk teori vokser børn 
op inden for et fællesskab, som former deres 
personlighed og læringstilgang. Børn mod-
tager ikke kun læring i skolemiljøet, men også 
fra menneskene omkring dem: familie, venner, 
sportstrænere mv.

 

 
Inspireret af Bonfenbrenners teori om  
økologiske systemer opfatter Drive barnets 
udvikling som formet af tre hovedsystemer:  
1) familie, 2) skole, og 3) lokalsamfundet. 

Familie
Familien er den primære socialgruppe, som 
barnet indgår i. Den kan bestå af personer 
som forældre og bonusforældre, søskende og 
bonussøskende, bedsteforældre, tanter og 
onkler og plejefamilier. Denne gruppe har en 
utrolig betydning i forhold til at stimulere børns 
indlæringsproces i deres tidlige år.30

Ikke en ø:  
Barnet og det 
støttende miljø
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I Drive anerkender vi, at familier med børn med 
særlige behov kan være underlagt mere pres i 
hverdagen, og at de derfor kan være sårbare.27 
Derfor fokuserer vi også på at opbygge motiva-
tion i en familiekontekst. Faktisk har familiens 
motivation en direkte betydning for barnets 
deltagelse i undervisningsprocessen og de 
resultater, det opnår i den forbindelse.28

Skole
Skolesystemet består af alle de mennesker, som 
interagerer med barnet i løbet af skoledagen: 
lærere, pædagoger og andre fagpersoner, 
klassekammerater og børn fra andre klasser.

Skolen er endnu et vigtigt system i barnets liv, 
hvor det opbygger færdigheder og viden. Her-
udover kan specialskoler være en vigtig allieret 
for familien ved at håndhæve og opstille mere 
sammenhængende perspektiver og planer.29 

Med den rigtige håndtering kan specialskolen 
være et ekstra “familielæringscenter”, som former, 
støtter og guider barnets generelle adfærd.30

Lokalsamfund
Lokalsamfundet er alle de fællesskaber og 
sociale grupper, som barnet indgår i eller har 
en relation til, såsom venner, sportstrænere og 
naboer – blot for at nævne et par stykker.

Lokalsamfundet er en vigtig faktor i barnets 
udvikling, da det giver det mulighed for at lære 
sociale færdigheder i forskellige situationer. 

Desværre deltager børn med særlige behov 
sjældnere i fællesskaber, netop på grund af 
deres udfordringer, og fordi de i mange tilfælde 
mangler sociale færdigheder. I stedet begræns-
es barnets eksterne relationer til særlige grup-
per i fællesskabet, der er karakteriseret af de 
udfordringer og diagnoser, de har, i stedet for 
af fælles interesser og passioner.31

I Drive tror vi på, at alle børn har ret til – og vil 
drage nytte af – at være en del af lokale fælles-
skaber. Det udvider deres perspektiv og lærer 
dem at blive en aktiv del af samfundet. 

Skole-familie-relationen er vigtig for at skabe en fælles vision og en rød tråd for barnet. 
Det, der sker i skolen, bør forstærkes derhjemme og den anden vej rundt. 

Derfor sender lærerne på vores skole ugentlige nyhedsbreve til forældrene, hvor de beskriver, 
hvad der er sket i skolen i denne uge.

Familier inviteres også til mange begivenheder på skolen, fx julefest, årsafslutning, børnenes 
kunstudstilling og filmpremierer, bare for at nævne et par eksempler. 

Vi har også Drive-in aftensamtaler, hvor forskellige emner omkring børnenes udfordringer dækkes. 
Det kunne fx være en aften med ADHD som tema.

At forbinde prikker betyder også at holde møder med forældre og kommunens repræsentanter 
mindst to gange årligt i “connecting dots”-samtaler.

Endelig engagerer vores skole, Drive School of Motivation, sig i forskellige aktiviteter i lokalsam- 
fundet i løbet af COPE-dagene så vel som i forbindelse med den almindelige undervisning.

Connecting the dots
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Rettigheder og ansvar 
Neurodivergente børn ses ofte – og anser 
desværre ofte sig selv – som modtagere fremfor 
bidragere i de ovennævnte systemer.

Ikke desto mindre bør børnene være bevidste 
om, at deres handlinger også påvirker syste-
merne omkring dem. Det er vigtigt at gøre dem 
bevidste om forholdet mellem rettigheder og 
ansvar og hjælpe dem med at håndtere dette 
ansvar.

Simple handlinger hjælper med at gøre barnet 
bekendt med og bevidst om sin rolle i familie, 
skole og andre fællesskaber. Det kan fx være 
små opgaver, der er lette at løse, som at dække 
bord derhjemme, gøre bordet rent i skolen, gå 
tur med hunden eller give sit sæde i bussen til 
nogen, der har mere brug for det.

At gøre børn opmærksom på disse muligheder 
for at bidrage giver dem en følelse af selvstæn-
dighed. Det skaber grobund for, at barnet ikke 
står alene, men er forbundet med og i et gen-
sidigt afhængighedsforhold til andre.
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Alle børn har ret til – og vil drage 
nytte af – at være en del af lokale 
fælleskaber. Det udvider deres 
perspektiv og lærer dem at tage 
aktiv del i samfundet.  
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Knowhow baseret på evidens
I Drive arbejder vi med et solidt teoretisk 
framework baseret på anerkendte internation-
ale teorier om motivation,7, 9 playful learning,16, 17 
samskabelse32 og metakognition som redskab 
til at lære at lære.33

Dette giver os den viden og de redskaber, vi skal 
bruge til at tilrettelægge faglige aktiviteter, som 
imødekommer børnenes behov. Aktiviteter, der 
bidrager til trivsel og motivation for skole.

Motivation i virkeligheden
Alle mennesker har en kraft, der får dem til at 
bevæge sig. Motivation er ikke permanent, men 
varierer efter tre basale livsbehov, og om de er 
dækket. Motivation handler ikke kun om at finde 
den rigtige “gulerod” som ydre motivation, men 
om at aktivere vores indre, naturlige drivkraft til 
at bevæge os i en særlig retning.34

Alle adfærdsmønstre, uanset om de er forbere-
dende eller undvigende, motiveres af behov. 
Dermed bliver de en kanal for at tilfredsstille og 
udtrykke vores basale behov. Afhængig af om vi 
får disse behov tilfredsstillet eller ej, kommer der 
forskellige former for adfærd ud af det.7 

Praktiske teorier
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Kompetence, autonomi og samhørighed
Motivation er dybt forbundet med tre helt 
basale behov: 1) kompetence (competence), 
2) autonomi (autonomy) og 3) samhørighed 
(relatedness). Hvis vi forbedrer disse, booster 
vi motivationen. Tilsvarende har det en selv-
forstærkende effekt, da de også styrkes af den 
øgede motivation.9, 35

I skolen arbejder vi altid med at udvikle børne-
nes kompetencer. Dette gør vi på mange måder, 
og vi bruger ofte legende oplevelser tilpasset i 
sværhedsgrad til den enkelte for på den måde 
at give den rette mængde udfordring og gøre 
læringen til en opgave, der kan løses. Det er en 
kilde til succes og glæde og nærer følelsen af 
kompetence.  

For at støtte børnenes følelse af autonomi 
giver vi dem meningsfulde valgmuligheder og 
støtter deres egne initiativer. Vi arbejder hen 
imod at internalisere adfærdsmønstre, der ikke 
nødvendigvis er sjove, men som skaber følelser 
af ansvar. Det kan være at holde ved på en svær 
opgave eller at slukke computeren, når der 
bliver bedt om det.  

Eleverne trives bedre, når de føler sig accep- 
teret og sikre i fællesskabet. Vi kalder dette  
samhørighed, og gennem en forudsigelig, stabil 
og gentagen struktur og klare retningslinjer 
reducerer vi følelsen af usikkerhed og giver 
eleverne følelsen af at være knyttet til en støt-
tende gruppe.

Motivation

Kompetence
Behovet for at kunne 
udføre en opgave på 

acceptabelt niveau eller 
mestringsniveau

Samhørighed
Behovet for at føle sig for-
bundet til andre, til at give 
kærlighed og omsorg og til at 
modtage kærlighed og omsorg

Autonomi
Behovet for at træffe valg, der 
er i overensstemmelse med ens 
egne præferencer og værdier

Figur 2 – Psykologiske motivationsbehov 9

I Drive skaber vi legende læringsmiljøer. Vi tager det alvorligt, da leg er mere end at have det sjovt – 
det er en vigtig og afgørende mulighed for, at vores elever kan lære. 

Legeaktiviteterne i fx skoletiden er derfor nøje tilrettelagt, og de indeholder specifikke udviklings- 
mål for hver elev relateret til de kompetencer, vi er i færd med at bygge.

Når vi spiller brætspil som fx Matador, fokuserer vi på at udvikle sociale færdigheder hos nogle 
elever i gruppen. Hos andre koncentrerer vi os måske om kognitive evner, eller hvordan de skal styre 
impulsiv adfærd eller udbrud.

Vores elever elsker at spille brætspil, og spillene giver os som professionelle vidunderlige mulig-
heder for at øve og udvikle børnenes kompetencer på en fornøjelig og samarbejdende måde.

Seriously playful



Autonomi
• Anerkend og støt elevernes egne initia-

tiver, forslag og spørgsmål inden for en 
klar struktur og klare rammer.

• Tal mindre og lyt mere. Hvis voksne taler 
for meget, formindskes elevens følelse 
af autonomi. Involver eleverne og lad 
dem bidrage til læringsoplevelsen, i det 
omfang de kan. 

• Giv meningsfulde valg som fx: “Vil I lave 
plus- eller minus-stykker?” i stedet for

 “I får først pause, når I har lavet plus-
 stykker.”

• Brug et åbent sprog, der rummer 
mulighed og ejerskab i stedet for kon-
trol. Dvs. “måske”, “hvad hvis”, “kunne du”, 

 i stedet for “du skal”, “du bliver nødt til”. 

• Tilbyd personalisering og lad eleverne 
gøre arbejdet til deres. Efterspørg en 
plan for en løsning og lad dem forsøge, 
eller lad dem farve og personalisere 
deres opgaver og materialer.

• Brug belønningssystemerne til at visual-
isere fremskridt mod meningsfulde mål, 
men aldrig på en kontrollerende måde. 
Når den nye adfærd begynder at blive 
til vane, kan du fremme indre motivation 
ved at anerkende, hvor godt det er for 
eleven og for alle andre, og ved at give 
dem privilegier, baseret på hvor kon-
struktiv deres adfærd er blevet.

Kompetence
• Udfordr i rette mængder ved at justere opgaver. 

For svære opgaver skaber angst og opgivenhed. 
For nemme opgaver bliver kedelige. 

• Giv følelser af succes og mestring ved at tilpasse 
opgavens sværhedsgrad til den enkelte elevs 
evne. Eleverne har behov for både at opleve, at 
de allerede er kompetente, og at føle, at de bliver 
mere kompetente.

• Håndter frustration ved at give de korrekt ud-
målte udfordringer og tilbyde støtte, hvis opgaven 
pludselig bliver for svær. 

•  Hjælp barnet med at forstå instruktionerne.  
Det er ofte vigtigere, at barnet føler sig kompetent, 
end hvad opgaven går ud på. Brug hints, hjælp 
dem med at løse opgaven og anerkend, når den 
bliver vanskeligere.

• Gør fremskridt synlige og fejr succeser, fx med 
visuelle oversigter. Når man ser sine egne frem-
skridt, øges følelsen af mestring og kompetence. 

• Giv eleverne opgaver i klasseværelserne (fx at feje, 
hente ting til frokost, osv.), så alle har en opgave, 
de lykkes med, og en vigtig plads i fællesskabet.

• Få barnet til at reflektere over sin succes med  
opgaven; hvad der gik godt, og hvad der skal 
gøres anderledes.
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Enkle og praktiske forslag til at forbedre følelser af ...
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Samhørighed 
• Få eleverne til at hjælpe hinanden med det, de er gode til. Dette bidrager til en følelse af 

fællesskab i klassen.

• Fokuser på gode, tætte, og sunde relationer mellem elever og voksne. Når vi møder 
elever med rolighed, venlighed og opmærksomhed, støtter vi behovet for samhørighed.

• Sørg for, at eleverne har det godt med hinanden, fx ved at gøre noget socialt, der giver 
fælles minder og skaber tilhørsforhold.

• Smil til og anerkend eleverne, og sørg for, at de ved, at du kan lide dem – altid og  
(måske allervigtigst) på de svære dage.

• Skab en sikker, klar og forudsigelig struktur, der skaber tryghed.

• Stil krav, der passer til barnets evner, men stil dem. Ikke at kræve noget svarer til ikke at 
forvente noget af barnet.

• Fejr elevernes succeser og føl glæde sammen med dem.

• Undgå ikke konflikter. I sidste ende er det barnet, der bestemmer, hvordan det vil opføre 
sig. Men som voksne kan vi sige, at noget ikke er okay, og være konsekvente omkring at 
vise dem, at vi bekymrer os om dem, og at de voksne har styrken til at skabe struktur og 
beskytte dem.
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De tre allierede motivationsboostere
Motivation kræver tilfredsstillelse af vores  
basale psykologiske behov. 

Som man kan se i vores COPE-model, har vi  
tre allierede, når vi skal fremme motivation: 
playful learning, samskabelse og metakognition 
(at lære at lære).

Playful learning
Playful learning baserer sig på den præmis, 
at både læring og leg er aktiviteter, som alle 
mennesker udfører på tværs af tid og situation-
er. Leg er den måde, vi interagerer med verden 
gennem barndommen og også senere i livet. 
Gennem leg lærer vi at relatere til andre, og 
under forskellige omstændigheder lærer vi, 
hvad der er godt og dårligt, og hvad der gør os 
glade eller sårer os. Gennem leg udvikler vi fær-
digheder og livsholdninger.16, 17, 36  Playful learning 
kan bruges på forskellige måder fra fri leg til 
voksenstyret leg, alt efter læringsmålet.

I skolen øger playful learning den indre moti-
vation ved at give gentagne, glædesfyldte og 
betydningsfulde oplevelser, hvor eleverne aktivt 
involverer sig og interagerer med andre.16,17 
Leg hjælper os også med at udvikle et godt 
forhold til vores elever og øger deres følelse af 
mestring ved at give dem succesoplevelser.

Samskabelse 
Vores anden komponent, samskabelse, er en 
praksis, hvor børn og voksne ses som ligevær-
dige skabere af en proces, et skoleprojekt, en 
leg, eller noget fjerde. Derfor læner de sig op 
ad hinanden og lærer af hinanden. Det ende-
lige resultat er mere end summen af sine dele. 
Det er noget, som ingen af deltagerne kunne 
have gjort alene, hvilket skaber værdi for alle 
involverede.32 

Samskabelse fremmer børns selvstændighed og 
ejerskab gennem følelsen af autonom motiva-
tion. Når vi gør ting, som vi har accepteret som 
vores egne ideer, er vi mere tilbøjelige til at gøre 
dem frivilligt, arbejde hårdere og regulere os 
selv bedre. 

I Drive ønsker vi at gøre vores elevers nysger-
rige, for det sætter skub i deres engagement og 
læring. Børn øger deres følelse af autonomi, de 
lærer at samarbejde med hinanden og bliver 
medspillere i deres egen læringsproces.

Metakognition 
Den tredje allierede, når vi skal øge motivation, 
er metakognition, som vi i Drive kalder “at lære 
at lære.” 

Metakognition refererer til en overordnet for-
ståelse af vores egne tankeprocesser. Tænkning 
om tænkning og evnen til at evaluere vores 
forståelse og resultater. Den hjælper os med at 
identificere vores ressourcer og udfordringer. 
Den hjælper os med at forstå, ikke bare hvordan 
vi lærer, men hvordan vi handler, og hvilke 
strategier vi kan bruge til at opnå vores mål. 
Endelig hjælper selvbevidsthed os med at være 
opmærksomme på andre, hvordan vi påvirker 
dem, og vores rolle i fællesskabet.33,37

Mange neurodivergente børn finder det svært 
at overføre læring fra én situation eller kontekst 
til en anden. Fx kan det være svært at tage 
en analytisk tilgang fra en matematiktime og 
overføre den til fysik. Det kan være tilsvarende 
svært for dem at overføre noget, de har lært i 
skolen, til hjemmet eller fodboldklubben.  

At lære om, hvordan vi tænker og udvikler fær-
digheder, har direkte betydning for vores følelse 
af kompetence. Intet udgør en stærkere moti-
vation for adfærd end at tro, at du kan klare en 
udfordring.8, 37, 38 

Metakognition styrker også selvsikkerhed, selv-
værd og fremmer et growth mindset.38,39 Altså 
troen på, at evner er noget, man kan udvikle, 
og at flid, forsøg og fejl er naturlige elementer i 
udviklingen mod kompetencer og mestring.

Ved at opfordre vores elever til kontinuerligt at 
reflektere over sig selv og deres hverdag, giver 
vi dem redskaberne til “at lære at lære”, imens vi 
støtter deres evne til selvkontrol, autonomi, og 
deres indre drivkraft.

Udviklingen af faglige færdigheder og 
psykologisk behandling går hånd i hånd, 
fordi de er hinandens mulighed og styrke.
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Det handler om den rigtige tilgang
Motivation er ikke noget magisk trick. Den skal 
udvikles og støttes gennem forskellige hand-
linger på forskellige niveauer. Dette er særlig 
vigtigt med neurodivergente børn.40 For ofte 
ser vi et stærkt fokus på at finde den rette 
“gulerod” i stedet for at opbygge de rigtige 
faglige forudsætninger. 

Det er heller ikke nok at møde og anerkende 
barnet på en venlig måde. Fokus skal være på 
en dybtgående forståelse af specialpædagogik, 
og af hvordan motivation opbygges. Endelig 
skal specialskoler have psykologiske interven-
tioner baseret på dyb viden om diagnoser og 
deres komorbiditet.
  

Vi tror ikke på hurtige løsninger eller på ét værktøj. Vi mener, at en kombination af tilgange og 
værktøjer er nødvendig for at hjælpe børn med særlige behov. Og for at vælge de rigtige skal 
vi forstå det fulde billede. Mønsteret, og hvordan barnets adfærd er et resultat af psykiatriske 
diagnoser og den sociale kontekst. Kombinationer af diagnoser hos barnet er en kompleks ud-
fordring, og nogle diagnoser kalder på modsatrettede tilgange. ADHD og autisme har ligheder, 
men også træk, der modsætter sig hinanden. Så en standard autisme-tilgang eller en standard 
ADHD-tilgang vil sjældent virke. 

Det kræver et faglig blik hver dag ift. hvilket diagnosetræk, der dominerer. Er det angst? Er det 
rigiditet? Eller er det faktisk bare normal teenageradfærd? Der er brug for specialister, der kan 
forbinde prikkerne og se et mønster og derefter anvende den rigtige tilgang hver dag. Nogle dage 
kan vi skubbe på for udvikling og fremskridt, fordi eleven er modtagelig for det. Men andre dage 
er vi nødt til at sænke kravene og forventningerne, fordi barnet går igennem en vanskelig periode 
eller bare har haft en svær morgen hjemme. 

Et skridt i at sikre den fortsatte “indsamling af prikker" er gennem vores regelmæssige elevkonfe- 
rencer, hvor de forskellige fagfolk omkring barnet (lærer, pædagog, psykolog osv.) diskuterer og 
evaluerer progressionen for hver elev og beslutter, om der er behov for ændringer i den skrædder-
syede COPE-tilgang. 

Leg findes i forskellige former. Det dækker hele spektret fra fri leg til voksenstyret leg. Begge ender 
har fordele. Og vi bruger hele spekteret. 

Læring forbedres, når dem, der leger, udveksler, bygger videre på eller er uenige med hinandens 
ideer. Det betyder, at vi indretter legeaktiviteterne på en måde, så eleverne har mulighed for at lære 
med og af hinanden. På den måde bruger vi leg til at opbygge relationer og viden. 

Derudover søger vi at udvikle børns evne til at give og få feedback. Dette er vigtigt for lærings- 
processen, men det er også fordi børn faktisk kan være gode lærere for hinanden. Ofte er er peer-
to-peer undervisning sjovere, og børn mere opmærksomme, når feedback og råd gives til dem af 
deres venner og klassekammerater.

Connecting the dots

Seriously playful
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Et tværfagligt team
I Drive arbejder lærere, pædagoger og 
psykologer tæt sammen for at omsætte COPE-
modellens praktiske teorier til et interessant og 
legende læringsmiljø, der er kilde til udvikling. 

På vores skole har hver klasse et hold af disse 
fagligheder tilknyttet. Herudover inddrager vi 
ofte psykiatere og sygeplejersker til at håndtere 
medicinske og somatiske problemer. Endelig 
tager andre terapeuter sig af specifikke ud-
fordringer som fx ordblindhed. 

Vores skole, Drive School of Motivation, er bog-
stavelig talt en “udviklingsskole”, hvor både den 
faglige, sociale og personlige udvikling er på 
skoleskemaet. På vores felt går udviklingen af 
faglige færdigheder og psykologisk behandling 
hånd i hånd, fordi de er hinandens mulighed og 
styrke. 

Den psykologiske behandling har fokus på at 
identificere og træne de færdigheder, strategier 
og den konstruktive adfærd, der er nødvendig 

for, at barnet kan være i et klasseværelse og få 
et godt fagligt udbytte. Tilsvarende styrker den 
faglige læring de færdigheder, der arbejdes 
med i behandlingen, den fremmer hjernens 
udvikling og øger motivationen. 

Denne synergi mellem psykologisk behandling 
og faglig læring forbedrer skolegangen for 
eleverne. Den giver oplevelser af omsorg, og 
den styrker de evner og strategier, som eleverne 
har brug for til at håndtere de udfordringer, de 
møder i livet nu og i fremtiden. Læring forstærk-
er således effekten af psykologisk behandling 
og omvendt.

  L
æ

rer     
         Pædagog            Psykolog  
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Vi ser værdien i det ukonventionelle, det skæve og det usædvanlige. Værdien af, at vi alle er for-
skellige og unikke. Det er et opgør med perfekthedskulturen, præstationskulturen og troen på, 
at den eneste vej til et godt liv er brolagt med 12-taller/A’s og akademiske bedrifter. Det er den 
for nogle børn og unge. Men bestemt ikke for alle. 

Vi zoomer ind på, hvad den enkelte elev er god til og interesseret i. Det kan være at spille guitar, 
et bestemt computerspil eller kendskab til geografi. Vi møder eleverne lige der og opbygger deres 
selvværd og motivation, og så arbejder vi på at udvide det til andre områder, herunder faglige 
emner. 

Det gør vi fx ved at tro på rollemodeller. I lærepladser. Vi opfordrer vores medarbejdere til at dele 
deres personlige erfaringer, når det er relevant, og når det kan være motiverende for eleverne. 
Vi er ikke bare lærere eller pædagoger. Vi er unikke individer, som også er “perfectly special”.

Perfectly special 
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C O P E
COPE står på dansk for Kontekst (Context), 
Mål (Objectives), Plan (Plan), og Evaluering  
(Evaluation). Men det engelske ord COPE 
refererer også til det succesfuldt at håndtere 
en svær situation; noget som ofte er sværere 
for neurodivergente børn, der opererer i en 
neurotypisk verden. 

Når udfordringer er overvældende og svære 
at håndtere, er der større risiko for, børn mis-
ter motivationen. For at hjælpe børn med at 
genfinde deres motivation for skolen og livet 
har vi designet en research-handlingsstrategi 
i fire trin,41 som hjælper os med at forstå deres 
kontekst, samskabe smarte mål og evaluere på 
individuelle planer. 

Kontekst
Det første skridt er karakteriseret af nysger-
righed og åbenhed. Det er vigtigt at forstå 
barnet så godt som muligt, inden vi foretager 
målrettede interventioner og beslutninger.
I denne fase arbejder vi tæt med forældre og 
andre relevante aktører tæt på barnet for at 
udforske dets historie, udvikling og de nøglefak-
torer, som har påvirket det. Herudover udforsker 
vi baggrunden og vurderer beskyttende faktor-
er og risikofaktorer i det nære system. Tidligere 
i folderen, i sektion 1, “Barnet”, og sektion 2, 
“Ikke en ø”, gennemgik vi dette i detaljer.

Resultatet af denne vurdering hjælper os med 
at identificere barnets styrker, interesser og 
ressourcer, såvel som de områder, hvor vi skal 

Sådan bruger du COPE 
– handlingsstrategien
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give ekstra hjælp – om det er i form af faglig 
støtte, psykologisk eller somatisk behandling. 
Herudover identificerer vi områder til yderlig-
ere undersøgelse. 

Mål
Dette stadie består af to underfaser. I den første 
arbejder vi tæt med forældre og kommune for 
at sætte overordnede mål for eleven for det 
kommende år.

Efter målsætningsprocessen bryder vores 
tværfaglige team hvert mål ned i mere detal-
jerede SMART-mål. SMART-mål er Specifikke, 
Målbare, Accepterede, Relevante og Tidsaf-
grænsede. Vores detaljeringsgrad er intet min-
dre end banebrydende på vores felt. Vi bryder 
målene ned i tre niveauer: Individ, Gruppe og 
Samlet. Og vi gør dette for elevens tid på skolen, 
derhjemme og i andre fællesskaber. Specifikt 
betyder det, at vi sætter SMART-mål for eleven, 
klassen og hele skolen. Samtidig sætter vi mål 
derhjemme for barnet, den nære familie og den 
udvidede familie. Og endelig sætter vi, hvor det 
er relevant, mål for fx den lokale fodboldklub, 

hvor vi så sætter mål på individuelt niveau, i 
en mindre gruppe og for hele holdet inklusive 
træneren.

Vi ved, at dette er meget omfattende, men vi 
tror fuldt og fast på, at det er nødvendigt for 
at “forbinde prikkerne” i barnets liv og forstå 
helheden.

Plan (og implementering)
Denne fase handler om planlægning og ekse-
kvering fra dag til dag. Vi integrerer specifikke 
behandlingsforløb med en individualiseret 
didaktisk tilgang til hver lektion. Som tidligere 
nævnt er det nødvendigt i specialundervis- 
ningsfeltet, da faglig succes er meget afhængig 
af, at den pædagogiske indsats og den psykolo-
giske behandling virker – og omvendt.

I den forstand er vores daglige planer og akti-
viteter i Drive konkrete udtryk for principperne 
motivation, playful learning, metakognition og 
samskabelse. Hver elevplan er også designet 
til at “forbinde prikker” mellem skole, familie og 
lokalsamfund. 

Hver elevplan er designet til at  
“forbinde prikker” mellem skole, 
familie og lokalsamfund. 

Vi mener, at alle elever skal have mulighed for at leve et godt og meningsfyldt liv. De har alle deres 
helt egen historie og måde at håndtere udfordringer på. Det betyder, at vi skal arbejde med dem 
som enkeltpersoner og anerkende, at en skræddersyet tilgang er nødvendig. 

Fokus er på elevernes styrker, og vi bygger derfra motivation og selvværd. Vi udfordrer dem dagligt, 
så de kan udvikle sig, men i et tempo, der passer til den enkelte elev. For vi ved, at eleverne er for-
skellige, og de skal undervises forskelligt. 

I praksis starter vi de fleste lektioner på vores skole med, at alle elever samles omkring klasse-
lokalets fælles bord. Her skitserer lærerne emnet for den specifikke lektion og holder informationen 
på et niveau, som alle elever kan følge. Når dette er gjort, flytter eleverne til deres egne arbejdssta-
tioner, hvor de fortsætter med at arbejde med emnet. Læreren og pædagogen har udarbejdet op-
gaver, der er skræddersyet til hver elev på det niveau, der passer til dem, og som tager højde for ting 
som koncentrationsspændvidde, personlige læringspræferencer og mulige belønningssystemer.

Perfectly special 
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Alle lektioner
- Skræddersyede faglige mål
- Facilitering af læring gennem forskellige tilpasninger
- Udvikling af færdigheder  

COPE-lektioner - Opbygning af læringsfærdigheder 
- Psykoedukation

COPE-dag
- Styrkelse af nye færdigheder gennem daglige 
     erfaringer
- Psykomotorisk udvikling

Psykiatrisk - Medicinering
- Orientering 

Psykologisk

- Træning af specifikke færdigheder 
- Psykoedukation
- Orientering om specifikke udfordringer
- Ledsagelse

Somatisk
- Sundhedsfremme og -dannelse
- Udvikling af sunde vaner
- Vækstmålinger

Andre terapeutiske 
indsatser

- Brick-by-Brick club
- Logopædi
- Dysleksi

Drive-in-forældreaftener - Psychoeducation
- Forældretræning

Familiestøtte - Ledsagelse 
- Orientering om specifikke udfordringer

Evaluering
Selv om dette fjerde stadie kommer til sidst, 
repræsenterer det også en ny begyndelse.
For hver cyklus slutter med en plan for den 
næste. Der foregår i praksis to forskellige typer 
evaluering i løbet af skoleåret: Den formative 
og den akkumulative.

Vi udfører den formative evaluering regel-
mæssigt for at vurdere elevens fremskridt og 
lave nødvendige justeringer. Ved at monitorere 
og evaluere fremskridt tæt kan vi bedre se, 
hvilke strategier der virker, og vi kan skifte 
mellem forskellige evidensbaserede strategier 
hurtigere, og ikke bare ved årets afslutning. 
Løbende evaluering giver os mulighed for mere 
effektive interventioner og bedre resultater på 
kortere tid.

Herudover giver selve evalueringen eleverne 
bevidsthed om egne fremskridt, uden at de føler 
sig “vurderet”. For fokus ligger på strategierne 
og ikke på elevernes resultater.

De formative evalueringer giver os en dybere 
forståelse af, hvordan vi arbejder, for vores res-
sourcer og de mulighedsområder, der findes. 
At lære fra evidens og forskning hæver kvali- 
teten i vores arbejde, og det er også derfor, 
at dette er en kontinuerlig proces.

Den akkumulative vurdering fokuserer på, hvor-
vidt og i hvilken grad vi har opnået vores mål 
med eleverne. Vi vurderer både faglig og holis-
tisk udvikling gennem forskellige kvantitative og 
kvalitative mål, som vi analyserer med statistiske 
og faglige parametre.

- Orientering til andre om, hvordan de skal støtte eleven i bestemte situationer
- Involvering i lokale aktiviteter og fællesskaber

- Installationer og design
- Generel struktur og retningslinjerSkole

Klasse

Individ

Gruppe

Individ

Generelt

 Skole

Familie

Lokalsamfund

Tabel 1 – Planlægning mod succes: Beskrivelse af implementerede handlinger
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I denne folder har vi beskrevet Drives under-
visningspædagogiske tilgang samt nogle af de 
værktøjer og metoder, vi bruger til at opbygge 
neurodivergente børns motivation. Motivation, 
der til skal for at udvikle sig personligt, socialt 
og fagligt. 

Vi har beskrevet, hvordan vi gør dette ved at 
fokusere på fem kompetenceområder: Emo- 
tionelle, sociale, kreative, kognitive og fysiske 
færdigheder. Vi har også forklaret vigtigheden 
af at arbejde på tværs af alle kontekster: 
I skolen, i hjemmet og i lokale fællesskaber. 

Vi håber, at du er blevet inspireret af vores 
folder og vores arbejde i Drive. Afslutningsvis 
vil vi efterlade dig med ti vigtige punkter, du kan 
have for øje i dit arbejde med neurodivergente 
børn. 

Vi vil mægtig gerne have dine inputs og din 
feedback, så vi sammen kan forbedre kvaliteten 
af uddannelse for alle børn i Danmark og i 
resten af verden. Især de børn, vi kalder perfect-
ly special.

Konklusion

Ti opmærksomhedspunkter, når du arbejder med neurodivergente børn:

1. Alle børn, også de neurodivergente, har en indre motivation for livet.

2. Motivation vokser, når børn føler sig støttede, involverede og har mestrerings-
 oplevelser.

3. Motivation for skole vokser, når læringsoplevelserne giver følelser af autonomi,  
samhørighed og kompetence.

4. Motivation øges, når vi bruger værktøjer og metoder fra playful learning, sam- 
skabelse gennem projektlæring og teknikker til at lære at lære (metakognition).

5. Det er vigtigt at forstå psykiatriske diagnoser, men fokus skal ligge på at udvikle 
børns emotionelle, sociale, kreative, kognitive og fysiske færdigheder.

6. Alle børn er forskellige, især neurodivergente børn. Derfor skal vi som fagfolk  
tilpasse og skræddersy planer for læring og udvikling til den enkelte elev.

7. Børns udvikling forbedres, når der er sammenhæng og rød tråd mellem skole, 
 familieliv og fællesskabsaktiviteter i lokalsamfundet.

8. Sæt SMART-mål – Specifikke, Målbare, Acceptable, Relevante og Tidsafgrænsede.

9. Observationer, dataopsamling, analyse og hyppig evaluering giver evidensbaseret 
retning og mulighed for hurtigere at korrigere indsatserne, som skaber resultater.

10. Giv aldrig op. Bliv ved med at forbinde prikker;  til sidst vil du stå med det fulde billede 
af barnet og dermed et godt blik på, hvilke nøgler du skal bruge for at frigøre den 
enkeltes potentiale.
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Baggrund  
Drive er en tosproget (dansk og engelsk) not-
for-profit fond. En fond dedikeret til at skabe de 
bedst mulige forudsætninger for social, per-
sonlig og faglig udvikling hos neurodivergente 
børn. 

Drive startede sin rejse i Billund, et af verdens 
mest inspirerende steder – Børnenes Hovedstad. 
Et sted, hvor partnerskaber og samskabelse er 
den naturlige måde at arbejde med børn på, og 
et sted, hvor international forskning og praksis 
eksisterer side om side. 

Vi er drevet af at ville dele vores viden og 
metoder nationalt og internationalt, så alle 
børn får adgang til den bedst mulige uddan-
nelse, uanset hvor de bor i verden, og hvad 
deres baggrund er.

Tilbud
I Drive har vi flere indsatser, som støtter børn 
og unge, der er udfordret af fx manglende 
motivation for skole, skolevægring eller psykiske 
vanskeligheder, som påvirker deres trivsel i  
skolen, fritiden eller derhjemme.

Målet for alle vores indsatser er at afdække, 
hvad der motiverer det enkelte barn, og at 
opbygge motivation og kompetencer, så barnet 
(igen) kan være en del af sociale og faglige 
fællesskaber. Vi har følgende indsatser: 

• Drive School of Motivation 
Vores engelsk- og dansktalende dagbehand-
lingsskole – Drive School of Motivation – ligger i 
Billund og er for børn og unge fra 0. til 10. klasse.
Skolen sigter på at være en inspirerende 
“flagship” skole, hvor danske og udenlandske  

professionelle kan opleve, hvordan evidens-
baserede metoder og konkret anvendelige 
værktøjer og teknikker kan bruges i praksis.  

• Forward Drive
Gennem vores skolevægringsprogram Forward 
Drive hjælper vi elever, som kæmper med skole-
vægring. Vi hjælper elever og deres familier 
fra de tidlige stadier af skolevægring til de 
sværeste sager.

Vi arbejder psykologisk og pædagogisk med 
rodårsagerne til skolevægring, og vi giver støtte, 
der sikrer, at eleverne så hurtigt som muligt kan 
vende tilbage til en hverdag med stabil skole-
gang.

• Konsulentydelser
Vores konsulentydelser har til formål at hjælpe 
neurodivergente elever og deres familier til 
bedre trivsel. Alle ydelser tilbydes til dansk- og 
engelsktalende familier: 

Vi udfører psykologiske tests og vurderinger, 
og sådanne indsatser giver konklusioner om 
undersøgelser, mulige diagnoser og anbefal- 
inger til interventioner og terapi.
 
Vi screener for og hjælper med ordblindhed. 
Med informationen fra den diagnostiske vurder-
ing hjælper vi med at identificere, hvilken type 
støtte eleven har behov for i forskellige sam-
menhænge.
 
Vi tilbyder rådgivning til offentlige og private 
skoler gennem konsultation om fx inklusions-
dilemmaer eller gennem individuel støtte til 
eleverne.

Vil du vide mere 
om Drive?
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Drive School 
of Motivation

Dagbehandlingsskole 
der fremmer motivation, 
balance og livsmestring

Konsulent- 
ydelser 

Ydelser der har til formål 
at hjælpe neurodivergente 

elever og deres familier 
til bedre trivsel

Forward Drive
Skolevægringstilbud der 

arbejder med elevernes trivsel 
og bringer dem tilbage til 

en hverdag med 
stabil skolegang
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I Drive har vi vores eget lærings- videns- og 
praksiscenter, hvor vi udvikler, samler og tester 
viden og metoder inden for uddannelse, psyko-
logisk intervention og støtte til neurodivergente 
børn. Denne enhed hedder Drive Practice Lab, 
og det er den, som står bag “COPE with life”-
tilgangen. 

Vores Practice Lab samarbejder med nationale 
og internationale partnere, herunder virksom-
heder, forskere og specialister inden for pæda-
gogik, læring og psykologi.

Gennem vores arbejde styrker vi forskningsfeltet 
og støtter en evidensbaseret tilgang til at ar-
bejde med udfordrede børn og deres familier.

Herudover forbedrer Drive Practice Lab vores 
evne til at opbygge, organisere og dele viden 
internt. Med andre ord bruger vi det til at skabe 
uddannelsesindhold og intern vidensdeling, 
som bl.a. lader nyansatte tilegne sig nødvendig 
viden. På samme måde får vores eksisterende 
ansatte mulighed for at udvikle sig i og uden for 
organisationen.

Drive Practice Labs overordnede mål er at dele 
viden og metoder i Danmark og udlandet og 
bidrage til at forbedre uddannelsesvilkår for 
neurodivergente børn – uanset hvor i verden de 
bor, og hvad deres baggrund er. 

Alt hvad vi gør i Drive Practice Lab er for børne-
nes, familiernes og samfundets skyld – præcis 
ligesom COPE-tilgangen!

Drive Practice Lab

Målet er at forbedre uddannelses-
vilkår for neurodivergente børn
– uanset hvor i verden de bor, 
og hvad deres baggrund er.
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