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Baggrund 

Denne rapport er resultatet af et følgeforskningsprojekt, som er bestilt og finansieret af 

Gladsaxe kommune.   

Gladsaxe kommune har i 2020 igangsat et udviklingsarbejde, hvor co-teaching er 

blevet afprøvet på først 5 af kommunens skoler og herefter blevet implementeret i alle 

kommunens 10 folkeskoler og 1 10-klasseskole. Følgeforskningsprojektet har fulgt 

første fase af projektet, hvor co-teaching er afprøvet på 5 folkeskoler i kommunen. 

Formålet med første fase af udviklingsarbejdet har været: 

At undersøge hvorvidt og hvordan co-teaching bidrager til at styrke et inkluderende 

læringsmiljø 

At bidrage til at lærere, pædagoger og ledere får ny viden og nye færdigheder i deres 

opgave med at skabe inkluderende læringsmiljøer 

At anvende forskning og viden om co-teaching samt selv være vidensproducerende. 

På længere sigt har formålet været: 

At øge muligheden for aktiv og meningsfuld deltagelse for forskellige børn i det almene 

læringsmiljø. 

At undersøge bæredygtigheden i co-teaching; hvor meget, hvor længe, hvor ofte, skal 

der arbejdes med co-teaching, for at skabe varige forbedringer af det inkluderende 

læringsmiljø? 

Herunder hvordan andre faggrupper med fordel kan arbejde som co-teachere.  

At styrke det tværprofessionelle samarbejde mellem skole og PPR. Ved at udvikle nye 

praksisser for samarbejdsmøder, vejledning og udvikling i praksis i læringsmiljøerne.  

At formidle viden og resultater til andre årgange, skoler og evt. andre kommuner. 

I projektets første fase (september 2020-februar 2021) har 5 skoler deltaget i 

udviklingsarbejdet, og der blev udvalgt i alt 7 årgange til at deltage i projektet. Skolerne 
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har frivilligt meldt sig til at være deltagere i projektet. Som udgangspunkt er co-

teaching gennemført i fagene dansk og matematik i ca. 19 klokketimer om ugen men 

med mulighed for at inddrage andre fag, såfremt der har været ressourcer til det. De 

deltagende skoler har selv udvalgt de årgange, som skulle deltage. Der blev ansat 7 

inklusionslærere, som skulle implementere co-teaching sammen med lærere og 

pædagoger på de 7 årgange. De 7 inklusionslærere har særlig kompetence inden for 

specialpædagogik og inklusion, men ingen af dem har erfaring med co-teaching. 

Hovedreglen har været, at co-teacher er på den samme årgang i et skoleår, og at 

faglærer og co-teacher samarbejder i minimum ½ år og med mulighed for at forlænge 

perioden, hvor der samarbejdes. Endvidere har der været et princip om, at hver co-

teacher maximalt samarbejder med 3 forskellige kollegaer (faglærer og/eller pædagog). 

Planen for første fase i projektet var: 

■ Fælles Kick-off for alle deltagere 

■ Fem workshops med oplæring i co-teaching 

■ Fem samarbejdsmøder mellem PPR og co-teachere lokalt på skolen: 

■ Opstartsmøde 

■ Planlægningsmøde 

■ Midtvejsevaluering x2 

■ Evaluering 

■ Tre afprøvningsloops, hvor co-teaching blev afprøvet i klasserne 

■ Løbende fælles forberedelse og justering 

■ Løbende sparring med PPR efter behov 

■ Løbende sparring med den faglige leder 

■ Fælles evalueringsseminar 

Inden projektet gik i gang, blev der indhentet data vedr. elevernes faglige niveau og 

trivsel. 

■ Fælles for alle deltagere blev følgende data indhentet: 

■ Læseprøve (jf. Læsehandleplanen) 

■ Matematiktest 
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■ Trivselsmåling (national) 

Med lokale variationer blev der indhentet: 

■ Elevinterview 

■ Spørgeundersøgelse (elever) 

■ Observationer i klassen 

I perioden februar 2021 – juni 2021 blev der arbejdet videre i samme spor med 

udvikling af co-teaching på de udvalgte fem skoler/syv årgange. I denne periode blev 

arbejdet bredt ud til hele årgangen, således at alle klasser og lærere/pædagoger 

afprøvede co-teaching med inklusionslæreren og eventuelt hinanden. 

Der blev tilbudt yderligere workshops til lærere, pædagoger og ledere. Dels fik nye 

deltagere tilbudt de samme forløb med indføring i co-teaching og samarbejde. Dels blev 

nye workshops tilbudt i forhold til yderligere udvikling af arbejdet med co-teaching, 

strukturer og stilladsering af læringsmiljøet. 

Det tværprofessionelle samarbejde blev understøttet og udviklet ved hjælp af 

henholdsvis nye mødepraksisser og afprøvninger af co-teaching i læringsmiljøet. 

Som en del af projektet blev der arbejdet med udvikling af nye mødepraksisser ved at 

PPR (psykolog og ressourcekonsulent) deltog i forarbejdet og efterbehandlingen af co-

teaching. I forbindelse med forarbejdet indledtes med et planlægningsmøde, hvor 

mødeprocessen blev understøttet af flere (faglige) perspektiver og fælles undersøgelse i 

bestræbelserne på begrundede tiltag, der skulle afprøves i læringsmiljøet. Efter hvert 

co-teaching loop, evalueredes indsatsen ligeledes med deltagelse af PPR. 

Desuden deltog PPR afprøvningsvist i læringsmiljøet med co-teaching som tilgang, i 

løbet af andet eller tredje læringsloop.  

Succeskriterierne var: 

■ At der er opnået erfaring med og indsigt i hvordan co-teaching kan bidrage til at 

styrke det inkluderende læringsmiljø lokalt og på organisationsniveau. 
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■ At læringsmiljøet (på den konkrete årgang) er forbedret på en måde, hvor der bevidst 

arbejdes med at skabe inkluderende læringssituationer for alle børn (co-teaching 

strukturer i anvendelse). 

■ At lærerne oplever, at de i højere grad ser sig i stand til at inkludere børn i 

vanskeligheder i deres klasse (kompetencer og færdigheder). 

■ At lærere, ledere og PPR oplever, hvordan de på en mere virksom måde kan 

samarbejde om elever i vanskeligheder ved hjælp af nye praksisser i møder, 

vejledning og læringsmiljø. Udfordringer og muligheder i samarbejdet identificeres. 

 

Følgeforskning 

Som en del af udviklingsprojektet blev der gennemført følgeforskning med fokus på det 

tværprofessionelle samarbejde og betydningen heraf for udvikling af mere 

inkluderende læringsmiljøer og øget mulighed for elevers deltagelse i undervisningen.  

Formålet med følgeforskningen har rettet sig mod tre forhold, som i dataindsamlingen 

blev adskilt, men som i analyserne er koblet til hinanden:   

• Undersøgelse af det tværprofessionelle samarbejde i klasserummet og på møder 

• Undersøgelse af det tværprofessionelle samarbejdes understøttelse af 

inkluderende læringsmiljøer ved at undersøge, hvorvidt der skabes mulighed for 

nye former for deltagelse for eleverne eller mulighed for, at nye elever kan 

deltage i de sociale og faglige aktiviteter 

• Undersøgelse af elevernes oplevelse af at være aktiv deltager i læringsmiljøet 

Design 

Projektets design er udarbejdet af forskergruppen og godkendt af udviklingsprojektets 

projektledelse.  

 

Ad 1. 

Udgangspunktet var, at der skulle gennemføres observationer af co-teaching praksis i 
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klasserummet og af de planlægningsmøder og evalueringsmøder, der har fundet sted 

før og efter undervisningen.  

Der skulle gennemføres 2 observationer af co-teaching i dansk og matematik, svarende 

til 4 observationer på 7 årgange, i alt 28 observationer. Formålet var at undersøge, 

hvordan der co-teaches, hvordan undervisningen er organiseret, og hvordan de to co-

teachere arbejder sammen om opgaven. Der skulle anvendes et skema til at observere 

ud fra. 

Der skulle gennemføres observationer af planlægningsmøder på de 7 årgange. 1 møde 

pr. årgang, i alt 7 observationer. Møderne blev lydoptaget, og data blev transskriberet. 

Formålet var at undersøge, hvorvidt sparringsmøderne relaterer sig til det, der foregår i 

klasserummet og understøtter udvikling af en co-teaching praksis. 

Der skulle gennemføres observationer af løbende sparringsmøder mellem co-teachere 

svarende til 2 møder pr. årgang/klasse i henholdsvis dansk og matematik. I alt 14 

observationer. Møderne skulle lydoptages og transskriberes. 

 

Ad 2 

Der skulle gennemføres observation af elevers mulige former for deltagelse i dansk og 

matematik på de 7 årgange. 2 observationer i dansk og matematik, svarende til 4 

observationer på 7 årgange, i alt 28 observationer. Feltnoter skulle renskrives. Formålet 

var at undersøge, hvilke mulige former for deltagelse, eleverne tilbydes, når der co-

teaches i dansk og matematik på de 7 årgange. Der skulle anvendes et skema til at 

observere ud fra. Disse observationer blev gennemført samtidig med de 28 

observationer under punkt 1. 

Der skulle gennemføres fokusgruppeinterviews med faglærere i dansk og matematik og 

med inklusionslærere, svarende til 3 interviews på tværs af de 7 årgange. Formålet var 

at opnå viden om lærere og co-teacheres erfaringer og oplevelse af ny læring. Samt 

deres perspektiv på elevernes mulighed for nye former for deltagelse. Interviews 

transskriberes. 
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Ad 3. 

Der skulle gennemføres spørgeskemaundersøgelse målrettet eleverne på de 7 årgange. 

Spørgeskemaer rettede sig mod elevernes oplevelse af deltagelse, når der co-teaches. 

Spørgeskemaerne var tilpasset elevernes alder. Forskerne ville være til stede i klassen, 

når eleverne skulle svare på skemaerne. Det tog max. 10 minutter for eleverne at svare 

på spørgsmålene.  

Endelig skulle der gennemføres interview med udvalgte elever fra hver årgang/klasse 

på de 7 skoler, i alt 6 elevinterviews, da det blev besluttet ikke at gennemføre interviews 

i 0. klasse. Interviewene var planlagt til at være maksimum ½ time. 

Grundet covid-19 har det ikke været muligt at gennemføre feltarbejdet som planlagt. 

Dels blev undervisningen omlagt til online undervisning i december 2020 og frem til 

maj 2021. Dels skulle undervisere og elever forholde sig til skiftende restriktioner, 

skiftende gruppedelinger af eleverne, og i perioder måtte underviserne ikke arbejde på 

tværs af klasserne. Det har betydet, at ikke alle 5 skoler har gennemført co-teaching 

som planlagt eller gennemført det i de forventede 19 klokketimer i den periode, hvor 

følgeforskningen var planlagt at skulle finde sted. Dataindsamling i forbindelse med 

følgeforskningen blev derfor i stedet genereret i perioden januar 2021 – september 

2021, afhængig af situationen på den enkelte skole. Dels blev de planlagte møder ikke 

gennemført i det omfang, som var udgangspunktet for projektet. Det viste sig også, at 

det ikke blev muligt at observere sparringsmøderne mellem co-teacherne, hvorfor vi 

har gennemført observationer fra planlægningsmøder og evalueringsmøder, hvor 

faglærere og co-teachere har deltaget. 

Det betyder, at det samlede datasæt er mindre end planlagt. På trods af covid-19 

situationen og et reduceret og ændret datagrundlag valgte kommunens projektledelse 

at gennemføre følgeforskningen. En vurdering, som forskergruppen var enig i.  

Der blev således gennemført observationer af co-teaching i klasserne samt 

observationer af planlægningsmøder og evalueringsmøder. Der blev gennemført 

interviews med faglærere og co-teachere samt elevinterviews. Endelig blev der 

gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de involverede elever. Det samlede 

datasæt ser ud som følger: 



 

Side 11 af 61 

14 klasserumsobservationer 

11 antal observationer af møder (8 planlægningsmøder og 3 evalueringsmøder) 

15 elevinterviews (4 børnegruppeinterviews og 11 individuelle interviews) 

3 fokusgruppeinterviews med faglærere og co-teachere  

Der har imidlertid været stor variation i, hvor meget covid-19 har haft betydning for at 

gennemføre de planlagte projektaktiviteter på skolerne. På en enkelt skole har det slet 

ikke været muligt at indhente data fra undervisningen. Her har vi observeret et enkelt 

evalueringsmøde.  

Covid-19 situationen har med andre ord betydet, at grundlaget for at analysere 

projektets første fase er mindre solidt end forventet. Det er dog forskergruppens 

vurdering, at det er muligt at pege på tendenser i materialet samt formulere 

anbefalinger specifikt til Gladsaxe kommune i forhold til det videre arbejde med at 

implementere co-teaching i alle kommunens skoler. Det er endvidere forskergruppens 

vurdering, at det også er muligt at pege på væsentlige opmærksomhedspunkter til 

Gladsaxe kommunes videre arbejde med implementering af co-teaching. Endelig er det 

forskergruppens vurdering, at også andre kommuner, der ønsker at arbejde med co-

teaching med henblik på at udvikle mere inkluderende læringsmiljøer, kan have gavn af 

denne rapports anbefalinger og opmærksomhedspunkter. 

 

Kort om co-teaching 

For at kunne analysere, hvorvidt og hvordan co-teaching i undervisningen har givet 

elever mulighed for deltagelse i undervisningen eller nye elever har fået mulighed for 

deltagelse – det vil sige elever, som ellers ikke havde mulighed for at deltage - har vi 

taget udgangspunkt i de teoretiske forståelser af co-teaching. Dels i forhold til variation 

i brugen af forskellige co-teachingformer. Dels i forhold til undervisernes co-teaching 

kompetencer.   



 

Side 12 af 61 

Hele grundlaget for co-teaching er at skabe en undervisningspraksis, hvor elevers 

forudsætninger og behov, motivation, præferencer, interesser og baggrund danner 

grundlag for en differentieret undervisning. Målet er 1) at møde alle elever i 

undervisningen på en måde, så de accepteres og understøttes i deres forskellighed og 

derved sikre deres engagement, at 2) indholdet i undervisningen præsenteres på 

forskellige måder, så alle elever føler sig repræsenteret og endelig ved, at 3) alle elever 

får mulighed for at udtrykke sig og vise deres viden på forskellig måde fx gennem brug 

af teknologi.  

Med co-teaching arbejder man ud fra 5 forskellige organiseringsformer: 

En underviser – en assisterer 

Her står den ene for undervisningen, mens den anden fx forbereder næste aktivitet, 

dokumenterer i forhold til eleverne, har blik for hvorvidt nogle elever har brug for at få 

forklaret stoffet en gang til eller på en anden måde. Det kan fx være ved at stille 

underviseren et spørgsmål og så ved underviseren, at det er fordi, der sidder en elev, 

der har brug for noget andet eller mere. 

Alternativ undervisning 

Her deles eleverne op i en større og en mindre gruppe. Den mindre gruppe kan have 

brug for andre faglige udfordringer eller brug for at få forklaret indholdet en ekstra 

gang eller på en anden måde. 

Parallelundervisning 

Her inddeles eleverne i to lige store grupper. Man kan enten undervise begge grupper 

på samme måde hvor fordelen er at have en mindre gruppe elever hver. Undervise 

begge grupper på samme måde men i forskelligt indhold. Eller undervise begge grupper 

i samme indhold men på forskellig måde. 

Stationsundervisning 

Her inddeles eleverne i mindre grupper. Ved hver station arbejder eleverne på 

forskellig måde og med forskellige aktiviteter inden for samme tema. Grupperne 

roterer mellem stationerne. 
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Teamundervisning 

Her underviser underviserne sammen. De deler scenen, supplerer hinanden og har på 

forhånd aftalt roller, indhold, m.m. (se også Hansen, 2019). 

Vi har således ikke kikket efter graden af elevers deltagelse eller hvordan de deltager. Vi 

har haft fokus på co-teaching og co-teachere ud fra den forudsætning, at i jo højere grad 

co-teaching i praksis efterlever det teoretiske grundlag for co-teaching, des større 

mulighed for deltagelse vil der være for eleverne eller mulighed for nye former for 

deltagelse.  

Teori om co-teaching peger endvidere på fire centrale kompetence-domæner, som co-

teachere skal repræsentere:  

Elev og læring: kompetence til at kende til og respektere eleven gennem 

kompetencen til at identificere den individuelle elevs situation og behov. Samt 

kompetencen til at håndtere, at elevers situation og behov kontinuerligt ændrer sig over 

tid. 

Det retter sig mod differentiering og mod at skabe et læringsmiljø, hvor elevers 

psykiske, fysiske, faglige, sociale og adfærdsmæssige behov imødekommes. 

Opgave og indhold: kompetence til at undervise alle elever på en måde, så de får 

adgang til indholdet/opnår forståelse for indholdet og ved at sikre, at eleverne når de 

fastsatte mål.  

Det retter sig mod hvordan der formidles viden, og hvordan tiden planlægges og 

organiseres. Fx at undervise i kortere tidsintervaller, forklare på forskellige måder, mm. 

Undervisningspraksis: kompetence til at engagere sig i co-teaching på en måde, så 

begge undervisere bidrager til undervisningen, begge er aktive i forhold til at undervise 

og de begge anvender evidensbaseret måder at undervise på.  

Dette retter sig mod hvordan der skabes variation i undervisningen, og hvordan 

forskellige metoder og organiseringer anvendes på den mest effektive måde til gavn for 

alle elevers forskelligheder på den bedst mulige måde. 
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Professionelt ansvar: kompetence til at samarbejde med hinanden på en måde, så 

der arbejdes hen mod et fælles mål gennem fælles ansvar og ved at tage beslutninger 

sammen. Samt kompetence til at løse udfordringer sammen. 

 

Analyse 

I det følgende vil vi præsentere følgeforskningsprojektets analyser. Analyserne følger 

designet, så vi starter med at præsentere resultaterne for det tværprofessionelle 

samarbejde i forhold til hvordan der co-teaches i klasserummet, herunder hvordan 

undervisningen er organiseret, samt hvordan de to co-teachere arbejder sammen i 

klasserummet. Dernæst vil vi præsentere resultaterne af den del af analysen, der retter 

sig mod de afholdte møder, og hvordan faglærere og co-teacherne samarbejder på disse 

møder, og hvorvidt indholdet på møderne relaterer sig til, hvordan der co-teaches i 

undervisningen.  

Anden del af analysens resultater retter sig mod, hvorvidt co-teaching har bidraget til at 

skabe mere inkluderende læringsmiljøer set i forhold til elevernes mulighed for 

deltagelse. Som en del af denne analyse indgår faglærere og co-teacheres erfaringer 

med og holdninger til co-teaching og til at samarbejde samt undervisernes vurderinger 

af elevernes deltagelsesmuligheder.  

Afslutningsvis præsenterer vi elevernes perspektiv på co-teaching og deres oplevelse af 

at deltage i undervisningen, når der co-teaches. 

 

Analyse del I 

Denne delanalyse bygger på observationer af co-teaching i klasserummet samt 

observationer af planlægningsmøder og evalueringsmøder.  
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Co-teaching i undervisningen 

På tværs af de 5 skoler er der relativt store forskelle på graden af implementering af co-

teaching i praksis. På den ene skole kom underviserne slet ikke i gang med co-teaching, 

hvorfor det kun er de fire skoler, der indgår i denne del af analysen. Implementering af 

co-teaching skal i denne sammenhæng ses som måden, hvorpå undervisningen 

gennemføres, samt hvordan den planlægges og evalueres på møder før og efter 

undervisningen. Dette set i forhold til at skabe deltagelsesmuligheder for eleverne ved 

at praktisere alle elementer i co-teaching. 

For at finde tendenser i materialet trods relativt store forskelle, har vi valgt at 

kategorisere klasserne i to kategorier. Den ene kategori repræsenterer en lav grad af 

implementering af co-teaching. Vi kalder denne kategori K1. Den anden kategori 

repræsenterer en højere grad af implementering af co-teaching. Vi kalder denne 

kategori for K2.  De to kategorier sammenlignes gennem en række tematikker, som har 

været mulige at identificere på tværs af det samlede materiale, og som er 

kendetegnende for materialet på tværs af skolerne og klasserne. Variationen inden for 

de to kategorier er mindre end imellem kategorierne. 

Analysen af de to kategorier bygger empirisk på 1) observationer af gennemførslen af 

co-teaching undervisningen, 2) observationer af planlægning og evaluering af 

undervisningen på møderne. 

På baggrund af projektet empiri kan forskelle og ligheder mellem de to kategorier 

identificeres som en kvalitativ forskel i måden undervisningen gennemføres, 

planlægges og evalueres på. For K2-kategorien gælder det, at co-teaching i højere grad 

er integreret i det didaktiske arbejde, og retter sig mod både co-teachingformer, 

underviserroller, klasseledelse, relationsarbejde, viden om elever og klassen, samt 

undervisernes refleksioner over egen co-teaching praksis. Til forskel herfra fremstår co-

teaching i kategorien K1 mere som et appendix, noget som man gør udover det, som 

man gør i forvejen.  

De to kategorier sammenlignes ud fra forskellige temaer, som vi har identificeret i 

materialet. Det giver mulighed for at sammenligne kategorierne på tværs af de 
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empiriske felter for at fremhæve forskelle og ligheder. Sluttelig opsummeres forskellige 

og ligheder.  

I det følgende vil vi præsentere analysen af det tværprofessionelle samarbejde. Dels 

hvordan de to co-teachere arbejder sammen i klasserummet, dels hvordan der co-

teaches i klasserummet, og dels hvordan undervisningen er organiseret. 

Roller og opgavefordeling 

I kategorien K1 er den generelle tendens, at relationen mellem de to undervisere er 

asymmetrisk i betydningen, at det er tydeligt, hvis klasse det er og hvem, der er 

faglærer, og hvem der er co-teacher. Begge undervisere benytter sig af 

klasseledelsesteknikker, men ikke nødvendigvis de samme teknikker, og ifølge 

observationerne tyder det ikke på, at det på forhånd er forberedt og aftalt. Faglæreren 

står hovedsageligt for instruktion til fagligt stof og opgaver, mens co-teacheren 

supplerer og er mest i kontakt med de elever, som er i vanskelige læringssituationer. 

Co-teachers opgave er således at støtte nogle elever til bedre at kunne indgå i 

undervisningen. Co-teachers rolle bliver hurtigt at være ansvarlig for en gruppe af 

elever, mens faglæreren har ansvaret for at gennemføre undervisningen. Det bliver 

tydeligt hvilke elever, der er i vanskelige læringssituationer, og hvem der ikke er.  

Asymmetrien i relationen mellem de to undervisere kommer også til udtryk i deres 

kommunikation i samarbejdet. Co-teacheren kommer fx med forslag til aktiviteter, som 

det af begge forventes er noget, som faglæreren tager stilling til. Ligeledes forklarer og 

legitimerer co-teacheren sine handlinger over for faglæreren i undervisningen. Det sker 

blandt andet ved at spørge om lov eller spørge, om det er okay at gøre noget bestemt. 

Ved denne rollefordeling og ved at understøtte den i måden at kommunikere på, bliver 

faglæreren stillet i en position som den, der skal godkende kollegaens handlinger og 

aktiviteter, uddelegere opgaver og legitimere sin egen position som den, der bestemmer 

og har det overordnede ansvar. Kommunikationen afspejler således en 

samarbejdsform, hvor der ikke er et delt og lige ansvar for undervisningen og alle 

elevers læring. Tendensen er i stedet, at faglærer og co-teacher begge forsøger at 

legitimere egen position i samarbejdet.  
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I K2-kategorien ses også en vis asymmetri mellem faglærer og co-teacher, men i langt 

mindre grad end inden for K1- kategori.  Der er således eksempler på, at faglærer og co-

teacher har et delt og lige ansvar for undervisningen af alle elever, og at de ved, hvad de 

selv skal gøre, og hvad den anden gør. Inden for denne kategori ser vi også flere 

eksempler på, at både faglærer og co-teacher instruerer eleverne til opgaver og 

kernefagligt stof og har fælles klasseledelsesstil. Begge undervisere har faciliterende 

roller overfor alle elever, og co-teacher har ikke fokus på nogle særlige elever, som ikke 

også faglæreren hjælper og støtter.  Der er på den måde et fælles og delt ansvar for alle 

elever i klassen, og begge undervisere varetager de samme opgaver. Begge undervisere 

har på skift en faciliterende rolle, og det bliver inden for denne kategori ikke lige så 

tydeligt som i K1 hvilke elever, der er i vanskelige læringssituationer. 

På baggrund af observationer i klasserummet kan vi konstatere, at der i 4 ud af 6 

klasser finder et samarbejde sted, hvor det ikke er lykkedes at skabe et delt og lige 

ansvar for alle elevers læring og trivsel. Tendensen er, at der opretholdes en praksis, 

hvor den ene underviser, og hvor den anden har fokus på de elever, der er i en vanskelig 

læringssituation. Samtidig er der to eksempler på, at underviserne i højere grad er 

lykkedes med at have et delt og lige ansvar for alle elevers læring og trivsel, og hvor 

underviserne deler ansvaret for undervisningen og organiseringen af den mellem sig.  

Indenfor K2-kategorien afspejler kommunikationen i højere grad et delt og lige ansvar i 

forhold til den fælles opgave og en accept af, at de indgår i et forpligtende samarbejde. 

Når underviserne kommunikerer i klasserummet, handler det primært om at 

koordinere i forhold til de aftaler, som de har indgået, eller at orientere hinanden 

undervejs. Indimellem er der blot tale om et tegn, øjenkontakt eller en anden form for 

signal til hinanden. Der er eksempler på, at der i kommunikationen er plads til, at 

begge undervisere kan bryde ind over for hinanden og supplere hinandens forklaringer. 

Kommunikationen afspejler, at begge undervisere ved, hvad der skal foregå i timen, og 

der er eksempler på, at de giver tegn til hinanden om at ændre på planerne, hvis 

tingene opleves ikke at fungere i undervisningen.  Der er også eksempler på, at begge 

undervisere sætter den anden på en opgave for at facilitere elevernes læringsprocesser. 

Kommunikationen understøtter, at der er opnået et delt og lige ansvar for den fælles 

opgave. 
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Co-teachingformer og undervisningspraksis 

I K1-kategorien er der tale om en lav grad af implementeret co-teaching i 

undervisningen. Undervisningen er kendetegnet ved en del traditionel 

plenumundervisning, dog med afbræk af co-teaching elementer. Faglærer og co-teacher 

benytter klasseledelsesstrategier, som også ses i undervisning, hvor læreren underviser, 

og fx pædagogen sørger for, at læreren kan gennemføre sin undervisning. Det kan fx 

være at sørge for at få ro, gå rundt og hjælpe eleverne med opgaver, m.m.  

Co-teacher bruger mange ressourcer på at få elever i vanskelige læringssituationer til at 

koncentrere sig om opgaverne og følge med i undervisningen. Faglærer instruerer 

oftest eleverne alene og fra tavlen i forhold til hvilke opgaver, eleverne skal lave og 

hvordan. Co-teacher sørger for, at de elever, der er i vanskelige læringssituationer, hele 

tiden bliver mindet om, hvad de skal lave, og elevernes engagement og deltagelse er 

primært foranlediget af en konstant tilstedeværelse af særligt co-teacher. I de tilfælde, 

hvor eleverne inddeles i grupper eller arbejder sammen to og to, er undervisernes 

opmærksomhed primært rettet mod, hvorvidt eleverne larmer. Det tyder ikke på, at 

organiseringen af eleverne er sket på baggrund af refleksioner over, hvordan 

organiseringen kan bidrage til deres læringsudbytte. 

Tendensen inden for K1-kategorien er, at co-teaching formerne primært bruges som 

afbræk i forhold til en forholdsvis traditionel undervisningsform, der er præget af 

plenumundervisning og individuel opgaveløsning. Co-teacheren bruges på den måde 

kompensatorisk i forhold til at hjælpe elever i vanskelige læringssituationer til at indgå 

i plenumundervisningen. I de afbræk fra plenum undervisning, som er observeret 

indenfor denne kategori, opstår der rum for, at feedback eller hjælp til enkelte elever 

kan komme flere elever til gode, fx ved alternativ undervisning. Dette foregår dog 

usystematisk og med en lav grad af implementering af co-teaching. 

Inden for denne kategori er der også eksempler på, at undervisningen en sjælden gang 

organiseres ud fra co-teaching former som fx stationsundervisning. Det sker ved, at de 

forskellige stationer placeres i forskellige lokaler, og eleverne skal derfor bevæge sig 

fysisk mellem forskellige lokaliteter. En praksis, som ikke stemmer overens med 

principperne i co-teaching, hvor tanken er, at alle elever undervises i det samme lokale. 
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Opsamlende kan man sige, at det inden for denne kategori er vanskeligt at skelne 

mellem en tolærerordning og co-teaching. 

Inden for K2-kategorien er implementering af co-teaching kendetegnet ved en højere 

grad af variation i undervisningen ud fra principperne i co-teaching, og der er særligt 

eksempler på, at eleverne arbejder på forskellige måder med et fælles og specifikt 

indhold. Både co-teacher og faglærer har samme funktioner i forhold til at facilitere 

elevernes arbejde ved fx at vejlede, følge op, finde materialer, m.m. Generelt begynder 

undervisningen i et kort plenum, hvorefter der bruges forskellige co-teaching former. 

Elever i vanskelige læringssituationer kan i det ene eksempel ikke umiddelbart 

identificeres, og der er ikke nogen elever, som co-teacher i særlig grad retter sin 

opmærksomhed mod. Generelt er alle elevers deltagelse og engagement selvinitieret og 

begge undervisere fungerer som hjælper og vejleder for alle elever og alle elevgrupper. I 

det andet eksempel i denne kategori er det muligt at identificere visse elever i 

vanskelige læringssituationer, uden at det dog betyder, at co-teacheren har større fokus 

på disse elever end faglæreren. Her er tendensen, at co-teaching praktiseres i kraft af de 

forskellige co-teaching former, således at der primært er fokus på organisering af 

undervisningen, mens den enkelte elevs adgang til indholdet ikke differentieres.  

Tendensen inden for denne kategori er, at der arbejdes med flere forskellige former for 

co-teaching. Der er eksempler på parallel undervisning til at give feedback til 

gruppefremlæggelser, og som betyder, at der sparres ventetid for elevgrupperne. Det 

bruges også som mulighed for at skabe variation i undervisningen. Der er eksempler 

på, at teamundervisning bruges i plenum, hvor de to undervisere fx kan give forskellige 

opgaveforklaringer og skiftes til at give instrukser, så der herved skabes variation i 

undervisningen til gavn for elevernes forskellige behov. Stationsundervisning benyttes i 

særlig høj grad. Det giver eleverne mulighed for at arbejde på forskellige måder med 

det samme indhold, og så skaber det variation i undervisningen.  

Generelt kan man sige, at både i de små og større klasser virker eleverne relativt 

fortrolige med co-teaching formerne og med skift mellem disse former. Data viser 

således ikke problemer med, at eleverne skal håndtere skift og variation i 

undervisningen.  
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Planlægning af aktiviteterne til undervisningen 

I planlægningen af undervisningen indenfor K1-kategorien er der primært fokus på 

planlægning af aktiviteter. Begge undervisere byder ind med forslag til aktiviteter, som 

de vurderer, er gode eller sjove at gennemføre i undervisningen. De taler fx om, 

hvorvidt de kender til gode aktiviteter i fx dansk til det næste forløb, eller hvorvidt 

eleverne vil blive optaget af en given aktivitet, om eleverne vil føle sig motiveret til at 

deltage, og hvorvidt de har erfaringer med en given aktivitet fra tidligere undervisning, 

m.m. Der planlægges 1-2 uger ud i fremtiden.  

Planlægningen af undervisningen forekommer usystematisk i den forstand, at 

aktivitetsforslagene på de observerede møder ikke holdes op mod en årsplan, 

rammeplan, læringsmål, fællesmål, eller pejlemærker for progression for elever eller for 

klassen. Der er således ikke eksempler på, at underviserne overvejer, hvorvidt og 

hvordan en given aktivitet bidrager til elevernes læringsudbytte, og der er ganske få 

eksempler på, at en aktivitet relateres til en elev, der er i en vanskelig læringssituation.  

Også i planlægningen af undervisningen er der tale om en asymmetrisk 

ansvarsfordeling. Faglæreren har lavet årsplanerne alene og har størst kendskab til de 

forløb, som klassen skal igennem. Faglæreren fører ordet på møderne og er den, der 

taler mest. Der er en del eksempler på, at co-teacheren spørger ind til processer og 

forløb for at kunne byde ind med aktivitetsforsalg. Det er således mest co-teacheren, 

der spørger ind til faglærerens planlægning af undervisningen og kommer med 

supplerende forslag og bidrager med viden om enkelte elever.  

Generelt ser der på grundlag af data ikke ud til at være tale om et fælles langsigtet 

perspektiv i planlægningen, og der tales meget lidt eller slet ikke om hvilke 

læringsprocesser og mål, der er for de faglige forløb og eleverne. Der planlægges ikke 

eksplicit ud fra et planlægningsdokument, årsplan eller lign. 

Indenfor K1-kategorien er der ikke eksempler på et fokus på differentieringsmuligheder 

i de aktiviteter, som foreslås. Fokus er på det pragmatiske i at gennemføre aktiviteterne 

med eleverne i klassen, og hvem der står for hvad i forhold til at forberede aktiviteten 

og gennemføre den i undervisningen. Planlægningen har i høj grad karakter af at være 

praktisk.  
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Således planlægges der ikke aktiviteter, der forbinder viden om enkelte elever eller 

klassen som helhed med undervisningen - fx i form af differentiering, valg af emner i 

undervisningen, gruppesammensætning, m.m. Konsekvensen er, at der er en lav grad 

af integration mellem viden om elever, indhold i undervisningen, klassens sociale liv, 

klasseledelse, relationsarbejde og didaktik.  

Co-teaching er en samarbejdsform, hvor integrationen af disse forhold udgør en 

didaktisk metode, men som inden for K1-kategorien ikke bringes i anvendelse i særlig 

høj grad og derfor ikke får en særlig stor betydning for planlægningen af 

undervisningen. Der er få eksempler på, at underviserne i planlægningen af 

undervisningen trækker på co-teaching som en måde at organisere undervisningen på. 

Det sker imidlertid ikke i sammenhæng med en vurdering af elevernes behov, 

lærerroller, co-teaching former eller evaluering af undervisningen. Co-teaching 

fremstår som et appendix, der ikke er en del af undervisningen som sådan, men som er 

en aktivitet på lige fod med andre aktiviteter. Co-teaching fremstår mere som noget 

ekstra, man skal gøre oven i de andre ting, man som underviser skal tage ansvar for. Og 

ikke som en ny praksis, der erstatter en tidligere praksis.  

Således anvendes co-teaching som afbræk fra det, man plejer at gøre og fortsat gør, 

noget som giver variation i undervisningen. Alle er glade for, at der er en ekstra voksen 

i timerne, og co-teacheren bliver brugt til at give mere hjælp til enkelte elever, for at få 

dem til bedre at indgå i en ellers ikke ændret undervisningspraksis. Co-teaching 

anvendes ikke som didaktik og som en mulighed for at differentiere undervisningen, 

samle mere viden om eleverne, lave systematisk relationsarbejde eller planlægge 

længere forløb med progression. 

Indenfor K2-kategorien er der i planlægningen også fokus på aktiviteter, som rækker 1-

2 uger frem i tiden. Aktiviteterne er inden for denne kategori i højere grad sat i relation 

til konkrete mål for undervisningen og en rammeplan for de forløb, som både faglærer 

og co-teacher ved, at eleverne skal igennem. Der nævnes således konkrete mål for 

undervisningen, og hvordan de kan nå disse mål gennem organisering af 

undervisningen gennem co-teaching.  

Indenfor denne kategori foregår planlægningen af undervisningen i høj grad med 

udgangspunkt i co-teaching, og hvilke former for organisering, de skal vælge. De taler 
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ligeledes om, hvad de vil opnå med de forskellige organiseringer i forhold til elevernes 

læring. Der er mindre fokus på, hvordan de forskellige organiseringer kan 

imødekomme specifikke elevers særlige behov. I evalueringsdelen er der dog eksempler 

på, at de taler om enkelte elevers progression i det gennemførte undervisningsforløb, 

som sammenlignes med tidligere forløb, og på den baggrund taler de om, hvorvidt en 

elev eller klassen som helhed har rykket sig. 

Også i planlægningen er der indenfor denne kategori en mindre grad af asymmetri 

mellem faglærer og co-teacher, og i højere grad et delt og lige ansvar mellem de to 

undervisere. Et eksempel viser at de to undervisere sidestillet i planlægningen. Co-

teacheren har således viden om indholdet i undervisningen og bidrager med sine 

perspektiver på forløb, ideer til organisering og elevernes læring. I et andet eksempel er 

faglæreren den, der har mest kontakt med klassen og har mest viden om årsplanen, 

mens co-teacheren bidrager med viden om enkelte elever og klassen som helhed. 

Denne viden er indlejret i et langsigtet perspektiv, og det er tydeligt, at både co-teacher 

og faglærer har fælles eksplicitte mål i at nå særlige steder hen med klassen som helhed 

både socialt og fagligt. 

Planlægningen af aktiviteterne og den praktiske del af forberedelserne fremstår mere 

systematiske og struktureret inden for denne kategori i den forstand, at både faglærer 

og co-teacher forholder sig til en langsigtet plan om, hvad deres mål er for 

undervisningen og eleverne. På den måde fremstår aktivitetsforslag ikke som 

aktiviteter, der skal gennemføres uden at de ses i sammenhæng med årsplan, 

læringsmål, fællesmål eller elevernes progression. I stedet bidrager aktiviteterne til at 

realisere den plan, der på lang sigt er lagt for klassens sociale og faglige liv.  

I planlægnings- og evalueringsarbejdet mellem co-teacher og faglærer er der en høj 

grad af integration mellem viden om eleverne og den didaktik, klasseledelse og det 

relationsarbejde, som anvendes i planlægning og gennemførsel af undervisningen. 

Sociale mål for klassen sammentænkes med aktiviteter i undervisningen, og enkelte 

elevers situationer tænkes ind i gruppesammensætninger. Brugen af co-teaching hviler 

således på, at co-teacher og faglærer har en fælles forståelse og viden i henhold til, 

hvordan de klasseleder, udfører relationsarbejde, planlægger ud fra en rammeplan, har 
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viden om elevernes sociale liv og individuelle udfordringer. Her bliver mere viden et 

plus, da der er en fælles retning for undervisningen som helhed. 

Co-teaching bliver brugt langt mere strategisk inden for denne kategori i forhold til at 

realisere mål for eleverne og for klassen. Der planlægges ud fra en vurdering af, hvilke 

co-teaching former der er mest hensigtsmæssige at anvende i forhold til de opstillede 

mål. Co-teacher og faglærer har således en reflekteret tilgang til co-teaching formerne i 

henhold til, om de bidrager til de intentioner, der er med undervisningen. Der tages 

også stilling til, hvilke roller, de to undervisere skal indtage i undervisningen. Herunder 

diskuteres også, hvordan co-teachers rolle i klassen skal være, så eleverne opfatter co-

teacheren som ligeværdig med faglæreren og som en ressource, der er lige så legitim at 

få feedback fra eller blive hjulpet af, som faglæreren.  

Den måde co-teaching implementeres på i undervisningen viser, at co-teaching er 

integreret i didaktikken og ikke som et appendix. Co-teaching fremstår her som en 

måde systematisk at udnytte, at man er to voksne i undervisningen. Fx til at give hjælp, 

feedback, instruktioner, differentiere, lave relationsarbejde, klasseledelse og samle og 

anvende viden om eleverne. Denne fælles viden kommer til udtryk i undervisningen og 

bidrager til en øget differentiering og at lærerrollen bliver mere faciliterende i forhold 

til elevernes læring. Altså virker undervisningen bedre planlagt. 

Evaluering af undervisning, klasse og elever  

I og med at planlægningen hovedsageligt består af forslag til aktiviteter indenfor K1-

kategorien, er der i mindre grad tale om at co-teacher og faglærer evaluerer 

undervisningen og elevernes udbytte eller progression i undervisningen. Progressionen 

i henhold til elevers læring vurderes ikke på de observerede møder. Dette kan være en 

konsekvens af, at der ikke planlægges ud fra et langsigtet perspektiv, hvor elevers 

læring bliver synlig fx ved at sammenligne elever på tværs at to ens læringsforløb. Der 

tales således ikke om hvad eleverne har lært, og der evalueres ikke på grundlag af 

specifikke nedslag eller mål. Evalueringen har mere karakter af at være generelle 

betragtninger omkring elevers adfærd, og hvad der lykkes eller ikke lykkes i 

undervisningen. Hverken co-teachers eller faglærers rolle evalueres, ligesom deres 

samarbejde i undervisningen heller ikke evalueres. Der er således ikke eksempler på 
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refleksioner over egen undervisning og rolle fra hverken faglærer eller co-teachers side 

på de observerede møder.  

Elevers adfærd og trivsel evalueres løbende ud fra generelle betragtninger og episoder i 

undervisningen, men dette sammenholdes ikke med hverken mål eller planer for 

enkelte elever eller klassen som helhed. Man kan sige, at der i højere grad er tale om en 

generel snak om eleverne og klassen, som ikke fører til specifikke handlinger eller nye 

mål. Evalueringen af klassen som helhed har karakter af en snak om klassen og hvilke 

elever, der har hvilken adfærd, hvad de har svært ved i forhold til at mestre elevadfærd.  

Selvom co-teacherens ressourcer og rolle i planlægningen af undervisningen rettes 

særligt imod elever i vanskelige læringssituationer med det formål at kompensere for 

deres manglende mulighed for at deltage i den planlagte undervisning, så evalueres der 

ikke på denne indsats eller strategi. 

Indenfor K2-kategorien forholder co-teacher og faglærer sig til eksplicitte faglige mål 

for klassen, når de evaluerer undervisningen. Både co-teacher og faglærer evaluerer på 

enkelte elevers progression og læring ved at sammenligne deres præstationer med 

tidligere forløb. Denne fælles evaluering trækker på undervisernes fælles viden om 

eleverne og klassen. Det betyder, at underviserne kan identificere enkelte elevers 

fremskridt og klassens fremskridt som helhed.  

Evalueringen af undervisningen knytter sig tættere til planlægningen og gennemførslen 

med det formål at vurdere, hvorvidt de mål, der var sat for organiseringsformer, blev 

realiseret, og om der er behov for justeringer. Som en del af denne evaluering evaluerer 

begge undervisere egen og den andens samt hinandens undervisning og rolle, ligesom 

de evaluerer deres tilgang til de enkelte elever. 

Således reflekterer både faglærer og co-teacher over egen lærerrolle og 

undervisningsforløbet, hvilket betyder, at de kan identificere, hvad der kan fremme og 

hæmme elevers læring i forløbet – enten i forhold til undervisningen eller egen 

lærerrolle. Tendensen er, at denne form for evaluering i højere grad understøtter et 

fokus på elevers ressourcer og progression, så der generelt er langt flere positive 

bemærkninger omkring eleverne, hvis fremskridt bliver tydelige i kraft af evalueringen. 

Endelig er tendensen, at der er større fokus på undervisningen og underviserne selv i 

evalueringen fremfor et fokus på enkelte elevers udfordringer eller klassen.  
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Der er eksempler på, at der i planlægningen og den efterfølgende evaluering af 

undervisning foretages en form for gennemgang af eleverne og vurdering af klassen 

som helhed. Gennemgangen af eleverne foregår på baggrund af viden fra både co-

teacher og faglærer, og der lægges vægt på positive tegn på fremskridt fra elevernes 

side, som både co-teacher og faglærer ser. Dette sker i forhold til den planlagte og 

gennemførte undervisning. Gennemgangen af eleverne er sammenhængende med 

klassens trivsel som helhed, og både faglærer og co-teacher skifter ofte perspektiv 

mellem elevernes livsverden og undervisningen og de sociale positioneringer som 

underviserne ser i klassen og har viden om fra eleverne. Der er også eksempler på, 

hvordan underviserne ændrer på organiseringen af undervisningen, fordi de ikke er 

tilfredse med visse elevers udbytte af undervisningen.  

Opsamling 

Inden for kategori K1 er der en lav grad af implementering af co-teaching. Det er 

primært stationsundervisning, der anvendes, og det sker som et supplement til den 

undervisning, man ellers gennemfører. Rollefordelingen er asymmetrisk og co-

teacherne får primært ansvaret for de elever, der er i en vanskelig læringssituation. I 

kategori K2 er der en højere grad af implementering af co-teaching. Der er en langt 

større variation i brugen af forskellige co-teachingformer og roller, og samarbejdet 

følger i langt højere grad principperne for co-teaching, hvor begge undervisere har et 

delt og lige ansvar for alle elevers læring.  

I forhold til planlægning og evaluering er der inden for K1 ikke en sammenhæng 

mellem planlægning af aktiviteter i undervisningen, årsmål, læringsmål, fællesmål eller 

pejlemærker for elevernes progression. Det sker i langt højere grad inden for kategorien 

K2. Her reflekterer underviserne over organisering af undervisning og didaktiske greb i 

forhold til at sikre en sammenhæng mellem mål, progression og elevernes forskellige 

forudsætninger og behov.  

 



 

Side 26 af 61 

Analyse del II  

I det følgende præsenteres resultaterne fra de gennemførte fokusgruppeinterviews med 

henholdsvis dansklærere, matematiklærere og co-teachere. Interviewene er gennemført 

som fokusgruppeinterviews med de tre forskellige faggrupper, hvor der er stillet åbne 

spørgsmål til informantgruppen, som de sammen har reflekteret og diskuteret. 

Analysen trækker på disse fælles refleksioner og diskussioner i de tre 

informantgrupper. I analysen har vi analyseret data fra hver af de tre faggrupper. Der 

er dog store sammenfald i data fra fokusgruppeinterview med dansklærerne og 

matematiklærerne, mens data fra fokusgruppeinterveiw med co-teacherne, overvejende 

adskiller sig fra faglærernes erfaringer, forståelser, refleksioner og diskussioner. De tre 

fokusgruppeinterviews er gennemført ud fra følgende temaer: planlægning, 

forberedelse, gennemførsel, samarbejde og perspektiver på co-teaching.  

Planlægning og forberedelse 

På tværs af de tre fokusgrupper giver både dansklærere, matematiklærere og co-

teachere udtryk for, at co-teaching kræver meget planlægning og forberedelse. Dels 

fordi der er tale om ny praksis. Dels fordi det er nyt at skulle samarbejde med en anden 

fagperson, som man både skal lære at kende og lære at kende den andens faglighed.  

I dansklærergruppen og matematiklærergruppen er man enige om, at der er brug for 

mere end den afsatte tid til at mødes både før og efter undervisningen. Mens co-

teacherne oplever, at den afsatte tid har været passende.  

Som en del af projektet har man på nogle af skolerne skemalagt møder til planlægning 

og evaluering. Det har dog været svært at få det til at fungere i praksis forhold til andre 

opgaver. En informant forklarer:  

 ”Hos os er der sat tid af til at planlægge undervisningen om fredagen kl. 12. Men 

det duer ikke, fordi der tit er så mange andre ting, som vi bliver nødt til at tage os 

af”. 

Andre har selv skullet finde tid til at planlægge co-teaching, og det har givet mange 

udfordringer. De peger på, at det er svært at finde den nødvendige tid til planlægning:  
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”Der har ikke været afsat skematid til planlægning af co-teaching. Vi blev nødt til at 

gøre det i frokostpausen, eller når der var andre huller”. 

Denne gruppe af informanter, som selv har skullet finde tid til planlægning efterlyser 

således, at planlægningen af undervisningen bliver en del af skemalægningen, så man 

ikke selv skal finde tid til at planlægge undervisningen sammen med co-teacheren. 

Mens de, der har haft tid til planlægning skemalagt, ikke har oplevet, at de havde 

mulighed for at bruge denne tid til planlægning. 

Uanset hvordan planlægningstid har været håndteret, tyder det på, at det kræver tid for 

faglærerne og co-teacherne at vænne sig til en ny praksis og få den til at hænge sammen 

med den eksisterende praksis.  

Et andet forhold, som de to faglærergrupper adresserer, handler om forskelle i 

fagligheder og udfordringerne herved. Nogle af informanterne har svært ved at se, 

hvordan de skal planlægge undervisning sammen med en, der ikke har kendskab til 

faget. Det har blandt andet betydet, at planlægningen af undervisningen ikke har 

ændret på den faglige planlægning. Det har således været svært ved at se fordelen ved 

at skulle samarbejde med en co-teacher, og en af informanterne fortæller, at det er gået 

ud over samarbejdet med en tidligere makker med samme faglige baggrund.  

Andre faglærere har erfaret, at co-teacheren har bidraget med at holde dem på sporet i 

forberedelsen af undervisning. Dels i forhold til læringsmål, dels i forhold til de enkelte 

elever og til klassen som helhed. De fortæller også, at samarbejdet med co-teacheren 

omkring planlægning af undervisning har bidraget til en større nysgerrighed på 

didaktikken og på udviklingen af undervisningen, fordi co-teacheren har holdt fast i 

dette fokus i planlægningen af undervisningen.  

Generelt oplever gruppen af co-teachere, at tiden til planlægning har været passende. 

De er ligesom faglærerne enige om, at den fælles planlægning er helt afgørende, men de 

er mere optaget af, at det har været svært at komme i gang med at arbejde med de 

metoder, som der ligger i co-teaching, og få co-teaching til at være i fokus i planlægning 

af undervisningen. Det stemmer overens med, at co-teaching generelt er implementeret 

i lav grad i undervisningen på tværs af skolerne. 
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Co-teacherne er enige om, at det er helt afgørende, at man har et minimum af fagligt 

kendskab til det fag, som man skal undervise i. Dels oplever de, at de har mere at byde 

ind med. Dels er det nemmere at samarbejde med faglæreren, når faglæreren ved, at de 

begge har kendskab til faget. De co-teachere, som har haft gode erfaringer med at 

samarbejde med en faglærer om planlægning af undervisningen, har haft denne fordel i 

samarbejdet. 

Co-teaching i praksis 

Ligesom analyserne af klasserumsobservationerne viser, at co-teaching på skolerne har 

været praktiseret i lav grad eller lidt højere grad, giver informanterne i 

fokusgruppeinterviewene også udtryk for mange forskellige erfaringer med og 

holdninger til co-teaching.  

I matematiklærergruppen har oplevelsen generelt været, at co-teaching bryder med den 

eksisterende undervisningspraksis på en uhensigtsmæssig måde. En informant 

uddyber:  

”Det er meget struktureret og vi SKAL følge en bestemt struktur, som er aftalt på 

forhånd. Det betyder, at der ikke er plads til improvisation og at tage bestik af 

situationen”.  

Kollegaerne bakker op om denne tendens til, at spontanitet og visse aktiviteter 

forsvinder med indførsel af co-teaching. 

Informanterne i denne faggruppe er generelt enige om, at co-teaching ikke har bidraget 

til ændringer i didaktikken eller stilladseringen. Co-teaching har kun haft betydning for 

organiseringen af undervisningen, og co-teaching er primært blevet anvendt som et 

supplement til den undervisning, man almindeligvis gennemfører.  

Blandt dansklærerne er erfaringerne en smule anderledes. Et par af informanterne har 

erfaret, at det er en stor fordel at være to i klassen, og at der er stor kvalitativ forskel på 

at arbejde sammen med en co-teacher i forhold til at arbejde sammen med en pædagog. 

Oplevelsen er, at co-teacheren er bedre klædt på til at kunne indgå i undervisningen og 

tage et medansvar for den.   
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Co-teacherne giver udtryk for, at det generelt har været svært at få co-teaching 

implementeret i klasserummet. De fortæller, at det i undervisningen er som om, at alle 

de aftaler, de har lavet sammen med læreren, er glemt igen, og at læreren kører sit eget 

løb, når først undervisningen går i gang. En informant uddyber: 

”Det er som om den anden har glemt sine replikker i et teaterstykke”. 

Samarbejde 

Generelt er erfaringen blandt begge grupper af faglærere, at det er meget svært at lære 

at samarbejde med en fagperson, som er forskellig fra en selv:  

 ”Det er meget vanskeligt, at vi er så forskellige. Det gør det svært at samarbejde”.  

Informanterne fra de to faglærergrupper er i særlig grad optaget af forskelligheden i 

forhold til kendskab til faget:  

”Som faglærer har man den faglige viden. Det er svært at se, hvordan man kan 

planlægge og undervise sammen, når den anden ikke ved noget om faget. Derfor er 

det vigtigt, at hvis man skal co-teache, så skal begge have en faglig viden. Så 

hvorfor kan man ikke bare undervise sammen med en anden faglærer?”. 

Deres erfaring er, at det stiller helt anderledes krav i forhold til at 

forventningsafstemme med co-teacheren, og alligevel giver det udfordringer, når de 

står i en undervisningssituation, fordi de ikke ved, hvor de har den anden. Det gør det 

hele lidt mere stift, og de kan føle sig mindre afslappet og komfortable i 

undervisningssituationen.  

De giver udtryk for, at det er svært at gennemskue, hvad co-teacherens rolle egentlig er:  

”Hvordan skal vi gribe det an, når det kun er en af os, der ved noget om faget?”.  

En af informanterne mener ikke, at co-teaching fungerer for alle lærere:  

”Det kræver, at man kan forholde sig reflekteret til egen praksis sammen med en 

anden fagperson. Det er ikke alle, der kan det. Det er utrolig hårdt, at man selv og 

ens arbejde hele tiden er genstand for refleksion”.  
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Flere faglærere er enige i, at man skal vænne sig til, at ens undervisning bliver 

evalueret, fordi det kan være sårbart i forhold til ens faglige stolthed og i forhold til, 

hvem man er som person.  

Andre har oplevet, at det har været meget givende at have en at sparre med og opleve, 

at de ikke står alene med ansvaret og opgaven. De fremhæver, at de fælles refleksioner 

med en co-teacher har været utrolig givende, fordi det har bidraget til at få bekræftet 

eller afkræftet om det, de gør, virker i forhold til eleverne og de mål, som de har sat for 

undervisningen og for eleverne. 

Blandt gruppen af co-teachere er erfaringen, at det generelt har været svært at starte 

som ny kollega, med en helt særlig – og for dem – helt ny opgave, som de har følt, at de 

har haft ansvaret for at løse, uden at have erfaring med co-teaching at trække på. Og at 

de samtidig har været afhængige af, at de faglærere, som de er sat til at samarbejde 

med, har været indstillet på at løse opgaven sammen med co-teacheren. Det oplever 

flere af dem, ikke har været tilfældet.  

Nogle af co-teacherne har oplevet, at det er svært at blive fagligt respekteret, når man 

ikke har kendskab til faget. Generelt har det været nemmere at indgå i danskfaget som 

co-teacher end i matematik:  

”Matematik er meget bundet til konkrete bøger, og så går man gennem bogen, så 

det er ligesom bogen, der danner grundlag for undervisningen. Dansk er ikke på 

samme måde bundet op på en specifik lærebog, så her er der mere plads til at 

komme med forslag og input til undervisningen”. 

Dertil kommer, at det er en fordel selv at være uddannet som fx dansklærer eller 

matematiklærer. Hvis det ikke er tilfældet, er de enige om, at det er helt nødvendigt, at 

de som co-teachere har et minimum af fagligt kendskab, for at samarbejdet skal lykkes.  

Et andet forhold, som co-teacherne fremhæver, er kemien mellem dem selv og 

faglæreren. Et par af co-teacherne har oplevet, at de hurtigt kom på bølgelængde med 

faglæreren og hurtigt nåede til en gensidig forståelse af hinanden og af den fælles 

opgave. Andre oplevede ikke at lykkes hermed.  
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Alle er således enige om, at samarbejdet fungerer meget forskelligt afhængig af, hvem 

man samarbejder med. Således oplever nogle af dem, at de kan få al den plads, de 

ønsker, mens andre oplever, at de ikke kan få noget plads overhovedet, og mest af alt 

bliver brugt som en støttelærer.  

Tid er også et forhold, som gruppen af co-teachere betoner. De er enige om, at det tager 

tid at få samarbejdet til at fungere, og jo længere tid der er gået, des bedre lærer de 

hinanden at kende, og jo bedre fungerer samarbejdet. Jo bedre de kender hinanden, 

des bedre mulighed er der for, at ting kan opstå spontant. At man tager bestik af 

situationen, og hvis man vurderer, at det, som de havde planlagt, ikke fungerer, så 

kikker de på hinanden og bliver enige om at gøre noget andet. Således er erfaringen 

også, at over tid behøver alt ikke at være planlagt ned til mindste detalje.  

Flere co-teachere peger på, at det som co-teacher handler om at opbygge en ny 

faglighed. I starten oplevede de, at de meget hurtigt blev positioneret som hjælpelærer 

og i nogle tilfælde ikke havde andre muligheder end at fungere som hjælpelærer:  

”Der er en grundlæggende mangel på afstemthed. Man skal have lov, og jeg skal 

spørge læreren ”må jeg have lov til at””. 

Flere af co-teacherne fortæller, hvordan de i starten brugte meget energi på at holde sig 

tilbage og ikke gøre for meget, så det kunne provokere læreren:  

”Jeg er sikker på, at næste år er jeg ikke lige så meget en golden retriever, som jeg 

har været i år. Jeg har lært, at jeg skal insistere på min ret til at være her, og at det 

handler om børnene”. 

For andre var det nemmere at få skabt en position som co-teacher. Her er erfaringen 

med samarbejdet, at de hurtigt fik etableret en rolle som sidestillet med faglæreren, og 

at de oplevede, at faglæreren rigtig gerne ville samarbejdet og var interesseret i co-

teacherens viden og input.  

Endelig vurderer co-teacherne, at det, som de primært kan bidrage med, er selve co-

teaching metoden. De er således kommet med vurderinger af, hvilke og hvor mange 

forskellige aktiviteter, det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre; hvor meget leg der 

skal være plads til, i hvor lang tid det er hensigtsmæssigt at eleverne forventes at sidde 
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stille, hvor ofte og hvor mange brain-breaks der er behov for, hvilke læringsstile der 

skal tages højde for, gøre læreren opmærksom på, når en elev falder ud og ikke deltager 

i undervisningen, osv.  

Perspektiver på co-teaching 

Generelt giver co-teacherne udtryk for, at de har en grundlæggende tro på, at de har 

noget at bidrage med til gavn for elevernes læring og trivsel, og at de største barrierer er 

holdninger og tilgange hos faglærerne, og at få samarbejdet til at fungere på en 

hensigtsmæssig måde.  

Det er generelt ikke den holdning, som faglærerne giver udtryk for i deres evalueringer 

af at arbejde med co-teaching. De er overvejende enige om, at co-teaching ikke er svaret 

på specialelever. Denne gruppe af elever har ifølge faglærerne stadig brug for en særlig 

støtte, som co-teaching ikke kan bidrage med. En informant formulerer det således:  

”Jeg tror, at det ville være bedre, hvis vi havde fået støtte på en bestemt gruppe af 

elever”.  

En anden informant supplerer:  

”Co-teaching virker ikke i forhold til inklusionsbørn, for det er ikke muligt at nå 

rundt til alle eleverne”.  

En tredje informant mener dog, at:  

”Co-teaching kan måske være godt for nogle børn med handleplaner, fordi co-

teaching mest har fokus på de særlige børn, og det er jo meget godt, men det er ikke 

nødvendigvis for klassen”.  

En anden informant supplerer:  

 ”Ja, jeg har en klasse, der slet ikke passer ind i co-teaching-konceptet”.  

To af informanterne fremhæver forskellig herfra, at det har været en kæmpe gave at 

være to om at undervise. De samme informanter siger også, at det ville være godt, hvis 

co-teacheren kom tilbage, så de kunne fortsætte samarbejdet.  
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Den ene af disse informanter har oplevet, at undervisningen har ændret sig rigtig 

meget. De droppede fx den fælles introduktion af det faglige indhold, og det viste sig at 

være en rigtig god idé. Informanten vurderer, at det er en meget stor fordel for alle, at 

der er flere hænder om det samme antal elever:  

 ”Det betyder, at der er flere børn, der blomstrer”. 

Alle er enige om, at co-teaching kan være godt for flertallet af elever, fordi det kan give 

variation i undervisningen. De er også enige om, at der er flere elever, der har været 

aktive i undervisningen, når de har gennemført co-teaching, ligesom de er enige om, at 

de fleste elever generelt har opnået et øget udbytte af undervisningen, når de har 

gennemført co-teaching. Set i forhold til, at der i flere tilfælde er en lav grad af 

implementering, betyder det, at uanset graden af implementering, vurderes co-teaching 

at være til gavn for elevernes aktive deltagelse sammenlignet med mere traditionel 

undervisning. 

Co-teacherne er som udgangspunkt af den vurdering, at co-teaching kan bidrage til at 

udvikle nogle mere inkluderende læringsmiljøer. I deres vurderinger af det igangsatte 

projekt er deres anbefalinger, at skoleledelsen skal bakke meget mere op:  

”Det er en kæmpestor og vigtig opgave for ledelsen”.  

Flere af dem føler, at de har været meget overladt til sig selv og at ledelsen ikke har 

taget sin del af opgaven på sig:  

”Det er ikke vores opgave at forsvare, hvorfor vi er her. Og alligevel bruger vi en hel 

masse tid på det, fordi skoleledelsen ikke støtter op”. 

Et andet forhold, som ligger co-teacherne meget på sinde, er spørgsmålet om 

organisering. De har oplevet det som meget uhensigtsmæssigt, at der kun er planlagt et 

halvt år til at co-teache sammen med en faglærer, før de skal starte et nyt samarbejde 

op:  

”Så har man lige et halvt år, og så skifter man. Det er alt for kort tid til at få det til 

at fungere”.  
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Deres erfaring er, at samarbejdet er rigtig svært at få til at fungere, men at det over tid 

bliver bedre:  

”Jeg har oplevet, at lærerens relation til mig bliver bedre, som tiden er gået, og 

derfor er det et problem, at samarbejdet afbrydes igen allerede efter et halvt år”. 

Endelig understreger de betydningen af, at de er sammen med faglærerne på kurser, 

temadage og seminarer. Ligeledes betoner de vigtigheden af, at alle lærere, der skal co-

teache, deltager i alle disse kurser, temadage og seminarer.  

Opsamling  

På baggrund af fokusgruppeinterviewene kan der identificeres forskelle mellem de to 

grupper af faglærere og co-teacherne. Faglærerne giver overvejende udtryk for, at det er 

vanskeligt at undervise sammen med en fagperson, der ikke har et kendskab til det fag, 

de skal undervise i sammen. Dette er mere udbredt blandt matematiklærerne end 

blandt dansklærerne. Også co-teacherne har erfaret, at et minimum af kendskab til 

faget er nødvendig for at få samarbejdet til at fungere.  

Nogle af faglærerne har vanskeligt ved at finde mening i co-teaching, og nogle giver 

udtryk for, at det ville være bedre med en direkte støtte til konkrete elever i vanskelige 

læringssituationer. Andre faglærere har oplevet, at det har været meget meningsfuldt at 

arbejde sammen med en co-teacher, og at det både har bidraget til at udvikle deres 

undervisningspraksis og kvalificeret undervisningen. 

 

 

Analyse del III 

I det følgende vil vi præsentere resultaterne fra den del af data, der retter sig mod 

elevperspektiver. Analysen baserer sig på de gennemførte elevinterviews og elevers 

besvarelse af spørgeskemaer.  
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Elevperspektiver 

På baggrund af elevinterviews og spørgeskemaer kan vi konstatere, at eleverne - på 

tværs af skoler og klasser og uafhængig af en lav grad eller højere grad af 

implementering af co-teaching - giver udtryk for, at det er nemmere at få hjælp, når der 

er to voksne i undervisningen, og at de er glade for, at de ikke skal sidde så lang tid og 

vente for at få hjælp.  

Ifølge elevinterviews giver eleverne udtryk for, at co-teaching giver mere ro i klassen. 

De elever, der er urolige, kan få hjælp fra en lærer, og det skaber mere ro for resten af 

klassen. Nogle elever bliver urolige eller finder på noget helt andet at lave, hvis de 

sidder og venter på hjælp til en opgave, som de har svært ved. Når de får hurtigere 

hjælp, opstår der ikke uro i klassen. Eleverne oplever også, at det er hurtigere at få ro, 

hvis der er uro, mens lærerne underviser.  

Generelt er eleverne glade for co-teacheren, og de giver udtryk for godt at kunne lide 

denne underviser, som er ny for dem. Eleverne fortæller, at det er rart af blive set og 

hørt af lærerne, og at det skaber en god, hyggelig og rar stemning at have to lærere. 

Eleverne oplever at co-teacheren ligesom ved, hvornår de skal have hjælp, og at det er 

rart.  

Samtidig fortæller eleverne, at med to undervisere oplever de også, at der er mere 

overvågning, hvorfor de ikke synes, der skal være mere end to lærere til stede. Det er 

således knyttet en vis ambivalens til at få mere og hurtigere hjælp, og til at der skabes 

ro. På den ene side er det godt med ro, på den anden side følger der et tab af social 

frihed med. 

I forhold til elevernes oplevelse af undervisernes samarbejde peger de på, at det mest er 

deres faglærer, der underviser og forklarer opgaverne. De oplever, at det stadig er 

faglæreren, der bestemmer mest i klassen, men at det er som om, at timerne med to 

lærere er mere stabile, bedre planlagt, og der skabes en god, behagelig stemning i 

klassen. 

Nogle af eleverne udtrykker derfor også bekymring for, at co-teacheren skal stoppe igen 

på et tidspunkt. 
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Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse målrettet eleverne om deres 

deltagelse, når der co-teaches. I alt har 122 elever besvaret et kort spørgeskema. 

Forskerne var til stede i klassen, mens eleverne besvarede skemaet. Spørgsmålene i 

skemaet ses samlet i figur 1.  

Elevernes svar på spørgeskemaet viser, at langt de fleste af dem oplever, at co-teaching 

med to lærere på en række måder gør en positiv forskel for dem og deres deltagelse i 

læringsmiljøet. Især peger mange på, at de får hurtigere hjælp. Som figur 1 viser, svarer 

næsten 9 ud af 10 (89 %), at dette er rigtigt eller meget rigtigt, ligesom 8 ud af 10 (80 

%), svarer, at de kan mærke, at underviserne godt kan lide at undervise sammen. Der er 

også et stort flertal, næsten 7 ud af 10 (69 %), som oplever, at lærerne forklarer tingene 

på flere forskellige måder, når de er to, der underviser sammen, og lidt mere end 6 ud 

af 10 (62 %), som synes, at det er mere rart at være i klassen, når der er to lærere, der 

underviser sammen. En smule færre (58 %) oplever, at lærerne underviser på flere 

forskellige måder, når de underviser sammen, og lidt færre endnu, men stadig over 

halvdelen af eleverne, er enige i, at undervisningen er sjovere, når der er to lærere, end 

når der er en lærer (56 %), at de bedre kan forstå det, de skal lære, når der er to lærere 

(55 %), og at de bedre kan følge med i undervisningen, når der er to lærere (52 %). 
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Figur 1. Elevernes svar på spørgeskemaet. Mellem 113 og 122 elever har besvareret de enkelte spørgsmål. Se tabeller over 

elevernes besvarelser i både procent og antal i bilag. 

Fokuseres der omvendt på de spørgsmål, hvor der er flest elever, som ikke oplever, at 

co-teaching med to lærere har gjort en positiv forskel, så er der tre spørgsmål, hvor det 

er lige omkring hver femte elev, som svarer, at udsagnet er forkert eller meget forkert. 

Det gælder i forhold til, om eleverne bedre kan følge med i undervisningen, når der er 

to lærere (21 %), om undervisningen er sjovere (20 %), samt om de bedre kan forstå 

det, de skal lære, når der er to lærere (19 %). Lidt mindre er gruppen af elever, som er 

uenige i, at lærerne underviser på flere forskellige måder, når de underviser sammen 

(15 %). Det gælder også gruppen, som ikke synes, at det er mere rart at være i klassen, 

når der er to lærere, der underviser sammen (12 %). Endnu færre synes ikke, at lærerne 

forklarer tingene på flere forskellige måder, når de er to, der underviser sammen (8 %), 

mens det kun er ganske få, som ikke oplever, at de får hurtigere hjælp, når der er to 

lærere (6 %) og ikke mærker, at lærerne godt kan lide at undervise sammen (2 %). 

Tematikker i elevinterviews 

Der er foretaget interviews med udvalgte elever, i alt 14 interviews med 20 elever. I 

elevinterviewene har vi stillet eleverne en række spørgsmål om deres oplevelser og 

erfaringer med co-teaching. Det drejer sig dels om åbne spørgsmål i forhold til, om de 

godt kan lide at have to undervisere i stedet for en, og hvad de i så fald kan lide ved det. 

Og det drejer sig om en række mere specifikke spørgsmål i forhold til bl.a., om de 

forstår mere af undervisningen, om det er nemmere at følge med, om de får hurtigere 

svar, om de synes, at dansk og matematik er bedre at have som co-teaching, og om de 

synes, der skulle være to lærere i alle timerne. Elevernes svar har vi gennemlæst med 

henblik på at identificere tematikker i materialet og efterfølgende kodet det samlede 

elevinterviewmateriale i forhold til disse. Tematikkerne, som fylder i elevinterviewene, 

vil vi præsentere i det følgende under de tre overskrifter: Hurtigere hjælp, Ro og styr på 

klassen samt Variation, grundig fælles forberedelse og relationsarbejde. Især den 

førstnævnte tematik om hurtigere hjælp ved co-teaching er meget sammenfaldende 

med et spørgsmål i elevspørgeskemaet, mens de andre tematikker, går mere på tværs i 

forhold til de forskellige spørgsmål i spørgeskemaet. 
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Hurtigere hjælp 

I tråd med elevernes svar i spørgeskemaet, hvor næsten 9 ud af 10 som nævnt peger på, 

at de får hurtigere hjælp, så taler eleverne også rigtig meget om, at de oplever, at de får 

hurtigere hjælp, når vi i interviewene spørger dem åbent til, om de godt kan lide, at der 

er to lærere inde i deres klasse. Dét at få hurtigere hjælp handler for eleverne om at 

kunne komme videre. Som en elev formulerer det:  

”Så kan der være flere lærere til stede, som kan hjælpe eleverne, så man kan komme 

videre hurtigere, end hvis der var én lærer”.  

Det at kunne få hurtig hjælp handler i høj grad om at kunne komme videre med det 

faglige, som en elev forklarer:  

”Hvis vi har brug for hjælp med en opgave, så er der jo to, der kan hjælpe ift. en”.  

Det kan også handle om andre spørgsmål, der hurtigere kan afklares og overstås, som 

når en elev fortæller her:  

”Og hvis jeg skal tisse eller et eller andet og [lærer 1] står og snakker med en anden, 

så kan jeg bare lige gøre sådan her til [lærer 2], og så kan jeg gå på toilettet ikke. Så 

det er bare meget nemmere sådan”. 

For nogle elever ser det ud til, at de oplever den hurtigere hjælp som noget, der ikke 

bare gør, at de kan komme videre, fordi de har brug for hjælp til en specifik opgave eller 

lignende, men som betyder, at de kan være elev på en anden måde i undervisningen. 

Som her hvor en elev fortæller om betydningen i matematiktimerne af, at co-teacheren 

kan se på ham, når han har brug for hjælp: 

Jeg er ikke den bedste til matematik og tit i matematik, der er jeg bare sådan 

(sukker) sådan stille og ikke laver noget. Og vores matematiklærer han er sådan 

lidt over det hele, og når jeg kalder, så kan der gå noget tid før han kommer, fordi 

han også hjælper andre, men så [co-teahcer], hun kan faktisk godt se på mig, når 

jeg har brug for hjælp, og så kommer hun bare.  

Citatet peger på, at fordi co-teacheren ser elevens behov for hjælp og så kommer og 

hjælper, giver det andre deltagelsesmuligheder i matematiktimerne for denne elev end 
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at være ”sådan stille og ikke lave noget”. Hurtigere hjælp gør tydeligvis en positiv 

forskel i forhold til, hvorvidt elever med faglige udfordringer er aktivt deltagende i 

læringsaktiviteterne. Det er også noget, eleverne får øje på i forhold til hinanden.  

Jeg tror med to lærere, så tror jeg også især dem, der har brug for meget hjælp 

eller dem, der ikke kan forstå, jeg tror virkelig, det har hjulpet dem, også bare, som 

sagt det der med, at man bedre kan lide at være der, når man kan forstå tingene i 

stedet for, man skal sidde der i virkelig lang tid og ikke og kunne forstå […] Fordi 

nu, når der er en, der har brug for hjælp eller en, der har svært ved at koncentrere 

sig eller et eller andet, så kommer [co-teahcer] eller [dansklærer] bare og så, så 

tager den anden over, og så kan man bedre komme i gang og komme videre. 

Dét ”at komme i gang og komme videre” udpeges altså af eleverne som meget vigtigt og 

positivt både i forhold til de elever, der har særlige udfordringer og behov og i forhold 

til elever, som blot fx har brug for svar på et konkret spørgsmål for at kunne fortsætte 

med at løse de givne opgaver på egen hånd. En elev sætter ord på, hvad han oplever, at 

det gør ved klassen og undervisningen, når to lærere co-teacher sammen:  

”Det giver bare sådan også på en måde en bedre stemning … det er bare sådan rart, 

når der er to lærere, i hvert fald mere end når der er én, fordi så kan man komme 

videre hurtigt og alt det der”. 

Det gode ved at få hurtigere hjælp handler for eleverne imidlertid ikke alene om det, 

som eleverne gerne vil kunne komme videre med. Det handler også om at undgå venten 

og undgå de forskellige måder at være elev i klassen på, som venten kan være med til at 

producere. Det giver eleverne en række eksempler på. De fortæller bl.a. om oplevelsen 

af at skrive sig på en ”hjælpeliste” og ”vente en million år på at få hjælp”, da de kun 

havde en lærer, inden co-teaching blev indført. Et andet eksempel handler om at sidde 

med fingeren oppe i lang tid, hvor en af de yngre elever fortæller, at ”det er også nogle 

gange lidt hårdt at have den så lang tid oppe”. Men der er også elever, som ikke bare 

fortæller om at vente og måske få ondt i armen, når der ikke var hurtig hjælp. Som i 

dette eksempel: 

”Det er bare sjovere med to lærere, fordi du skal ikke sidde, som sagt, og vente, og 

når du gør det, så giver du lidt op, og du keder dig, og så gider du bare ikke mere. 
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Men når der kommer hurtigt hjælp, så forstår man det, og så vil man ligesom gerne 

arbejde med det, man er i gang med. Så det er på den måde, at det er sjovere”.  

Flere elever fortæller på lignende vis om, hvordan det, at der før co-teaching ikke altid 

var så hurtig hjælp, havde stor betydning for, hvordan de selv og/eller 

klassekammerater deltog i undervisningen. En elev forklarer om ventetid, når man skal 

lave opgaver, at ”så har man ikke lyst, og så snakker man bare, og så får man dem 

ikke lavet”, og en anden uddyber i forhold til, hvad der kunne ske for ham, når han ikke 

fik hjælp til at kunne komme videre så hurtigt, som han har brug for: 

”Så ville man nok sådan miste sin koncentration, og så ville man nok lidt falde af og 

ikke koncentrere sig om sin opgave så meget, fordi det jo tog så langt tid, at man 

bare ville sidde der og vente på hjælp. Så derfor så er det nemmere med to lærere”. 

Samtidig handler hurtig hjælp ikke bare om den enkelte elev men også, som en af 

eleverne nævnte det ovenfor, om stemningen i klassen og undervisningen – eller som 

en anden af eleverne udtrykker det, om ”lidt mere stabilitet i undervisningen”. Eleven 

forklarer videre: 

”Fx før, der kunne der måske hurtigt gå sådan lidt kaos i, hvor skal folk hen, og 

hvor skal hun først hjælpe og sådan noget, og vi havde måske så ikke så mange 

muligheder. Nu kan vi så sidde i to rum med flere i det her rum, fordi co-teacher 

kan komme ind i det her rum, hvor, hvis vi kun var en lærer, så kunne vi kun være i 

klassen”.    

Som denne elev gør opmærksom på, kommer den hurtigere hjælp ikke alene af, at der 

er to lærere, men handler bl.a. også om organisering af undervisningen og at bruge flere 

rum. Noget, som eleven peger på, har afhjulpet ”sådan lidt kaos”. Dette med at eleverne 

oplever, at co-teaching kan være med til at skabe mere ro, og hvad eleverne kalder ’styr 

på klassen’, vender vi tilbage til i næste afsnit. Organisering af undervisningen kommer 

vi tilbage til i det efterfølgende afsnit Variation, grundig fælles forberedelse og 

relationsarbejde.  

Opsamlende kan vi konstatere, at eleverne i høj grad peger på dét at kunne få hurtigere 

hjælp, som et vigtigt og positivt aspekt ved co-teaching, både fordi det handler om at 

kunne komme videre og for at undgå venten og det, som venten producerer hos dem i 
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form af fx manglende koncentration, kedsomhed og mistet lyst. Med udgangspunkt i 

elevernes perspektiv, ser mulighederne for hurtigere hjælp således ud til at være en 

væsentlig styrke ved co-teaching i forhold til at skabe bedre deltagelsesmuligheder for 

forskellige elever i forhold til at være aktivt deltagende i læringsaktiviteterne. 

Ro og styr på klassen 

Et andet forhold, som mange af eleverne fremhæver, når vi i interviewene spørger dem, 

om de godt kan lide, at der er to lærere i deres klasse, er, at de oplever, at dette giver 

mere ro og styr på klassen. En elev siger det ganske kort:  

 ”Så kan én hjælpe en, og den anden kan sige, ’stop med at larme’”.  

En anden elev udfolder lidt mere:  

”Hvis den ene er i gang med at forklare, og der er nogen, der forstyrrer, sådan 

sniksnakker, kan den anden sådan sige, at de skal være stille, imens den anden er i 

gang med at tale”.  

Eleverne fremhæver, at de oplever, at når der er mere ro og styr på klassen, er det 

nemmere at koncentrere sig og forstå dét, de er ved at lære. En elev giver her et 

eksempel: 

”Jeg forstår mere, fordi der er sådan mere ro i klassen, når der er to lærere i 

forhold til, hvis der bare er en. Fordi så er det fx lidt mere svært, så er der en, der fx 

bare kan sige ’tsshh’ til nogen, og så er der en, der kan stå og forklare imens. […] 

Når der er to lærere, så fx så øhm, så er der jo en, og så er der jo en anden en, der 

også kan holde styr på klassen imens, så det er sådan lidt nemmere at holde styr på 

det og sådan noget, så det er meget nemmere med to i forhold til en”.  

Den større mulighed, som eleverne oplever, at co-teaching giver for at holde styr på 

dem, er også tydelig, da en af eleverne humoristisk overvejer, hvis der kom endnu flere 

lærere:  

”Fem lærere det kunne være ret træls, så kunne man lige komme til at gøre sådan 

der – ’hey, du skal kigge ned i bogen!’”.   
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Når eleverne fortæller om, at der er blevet mere ro og styr på klassen, så handler flere af 

disse fortællinger om, at der er nogle af klassekammeraterne, som de oplever, at den 

ekstra lærer tager sig af på forskellig vis. Eleverne peger i den forbindelse på 

klassekammerater, der ”sidder og forstyrrer”, ”er sådan frække”, ”larmer”, ”har svært 

ved at koncentrere sig eller være i klassen” og lignende. Det er dér, co-teachereren 

”kommer ind i billedet”, forklarer en elev og fortsætter: 

 ”Og så begynder hun at berolige dem eller forklare dem et eller andet, og så kan 

man følge med i stedet for, at man skal sidde og vente på den person, som tier stille 

eller går ud af klassen”.  

En anden elev argumenterer, at en ekstra lærer kan være god, fordi denne kan ”tage de 

personer ud og måske lave noget andet eller bare sådan hjælpe i klassen”. Og i samme 

dur fortæller en tredje elev: 

”Lad os sige, der er nogen, der ikke er så koncentreret osv., så går [co-teacher] 

hurtigt over og fx sidder ved siden af dem, spørger ind til ’Ved du godt hvad du skal 

lave nu?’, og sådan noget, hvor [dansklærer] måske kan forklare videre. Hvor [co-

teacher] imens gør det, så der ikke bliver brugt så meget tid på, at [dansklærer] 

skal stoppe hele undervisningen og spørge den enkelte person […] Så det ikke går 

ud over andre. Så det er meget rart, at der er en, der sådan kan gå rundt og gøre de 

ting, så læreren stadig kan blive ved med at undervise”.  

Det tyder på, at når der er ro og styr på klassen i kraft af, at underviserne tager sig af 

enkeltelever på særlige måder, så handler det om, set fra elevernes perspektiv, at skabe 

et læringsmiljø med gode muligheder for koncentration og læring. I nogle af elevernes 

fortællinger er det flertallets koncentration og læring, som betones, mens andre også 

argumenterer, at de særlige tiltag er til fordel for de elever, som de er rettet mod. Det 

sidste giver to elever et eksempel på, da de fortæller om, hvordan den ene af dem ikke 

altid er ”så god til at sidde stille på stolen”, og hvordan han nogle gange får massage, 

når der er to lærere, hvilket gør det nemmere for ham at følge med i undervisningen. 

Opsamlende kan vi konstatere, at der blandt eleverne er en oplevelse af, at co-teaching 

indebærer, at alle profiterer af, at nogle få elever får en-til-en hjælp, beroliges eller 

tysses på, idet dette gør det muligt at gennemføre den planlagte undervisning for resten 
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af klassen. Det er åbenlyst, at en af fordelene ved co-teaching er, at der er mulighed for, 

at den ene underviser kan gøre noget særligt i forhold til en enkelt elev eller en lille 

gruppe af elever. Men et væsentligt spørgsmål at overveje, når eleverne i så høj grad 

betoner, at co-teacheren kan tage sig af forstyrrende elever, er, om der er en mere 

traditionel forståelse af undervisning på spil blandt eleverne, end den forståelse af 

inkluderende læringsmiljøer, som co-teaching bygger på. Altså en forståelse af, at der 

med co-teaching er tilført en ”hjælpelærer”, som et par af børnene kalder co-teacheren, 

med henblik på at deres faglærer kan gennemføre ’den rigtige’ undervisning. Og i så 

fald hvordan co-teaching også handler om at ændre kulturen og forståelsen af 

undervisning hos eleverne. 

Samtidig viser interviewene imidlertid også, at eleverne oplever, at co-teacherne på 

flere måder har en anden rolle end alene at hjælpe og lægge en dæmper på enkeltelever. 

Det handler om, at eleverne fortæller om en varieret undervisning, som er planlagt i 

forskellige former, og hvor både lærer og co-teacher underviser på tværs af klassens 

elever. Og det handler om en oplevelse af, at undervisningen er grundigere forberedt, 

end før co-teaching blev indført, at både faglærer og co-teacher er godt inde i det faglige 

indhold, og at eleverne har lært co-teacheren godt at kende. Disse aspekter sætter vi 

fokus på i det følgende. 

Variation, grundig fælles forberedelse og relationsarbejde 

Som vist er der i spørgeskemaet næsten 6 ud af 10 elever, som oplever, at lærerne 

underviser på flere forskellige måder, når de underviser sammen. Det er der også 

elever, der fortæller om i interviewene. Som her hvor en elev fortæller om, hvorfor hun 

godt kan lide, at der er to undervisere: 

”Der kommer sådan noget nyt og altså, måske undervisningen bliver ændret lidt, 

fordi der kommer sådan to måder at undervise på, og hun kommer fx med nogle 

ting, altså nogle nye ting vi lavede, sådan noget med fx at læse noget tid inden. Der 

hvor vi begyndte og sådan lave stationer og sådan noget - lidt anderledes 

undervisning i forhold til, hvad det var vi plejede - det synes jeg er sjovt og mere 

nyt, og derfor giver det selvfølgelig også en lyst til at være med og sådan noget”. 
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Der er også elever, som fortæller om oplevelser med, når de to lærere underviser 

klassen sammen, eller den ene lærer assisterer den anden, og hvor de supplerer 

hinandens forklaringer af noget stof, som en elev forklarer: 

”Så kan de ligesom skifte, så kan det være, der står en i den ene side af lokalet og 

forklarer det der, og så kan den anden bare begynde på det andet bagefter”. 

En anden elev forklarer om den typiske arbejdsdeling mellem klassens dansklærer og 

co-teacher, at det primært er dansklæreren, der tager styringen: 

”Og så er der nogle ting, hvor der bliver sagt, nu vil [co-teacher] tage over og 

forklare om det her”.  

At der er to lærere om at forklare stof og opgaver, peger elevinterviewene på som en af 

fordelene ved co-teaching. Set fra et elevperspektiv kan dette således betyde, at hvis 

man ikke forstår, når den ene lærer forklarer, så kan den anden forklare det ”på en 

anden måde, som man måske kan forstå” eller, som en elev siger, ”en anderledes måde, 

som måske giver bedre mening”. Eller som en tredje elev formulerer det, så oplever 

han, at mens faglæreren forklarer noget hurtigt, så kan co-teacheren bagefter forklare 

det ”sådan lidt mere kompliceret, men sådan lidt mere præcist med, hvad man skal”.  

Som vist er det næsten 7 ud af 10 elever, som i spørgeskemaet har svaret, at lærerne 

forklarer tingene på flere forskellige måder, når de er to, der underviser sammen. 

Eksemplerne ovenfor peger alle på oplevelser blandt eleverne af, at lærernes forskellige 

måder at forklare på, hjælper på deres forståelse. Det er imidlertid ikke alle elever, som 

svarer, at de bedre kan forstå det, de skal lære – selv ikke blandt dem, der svarer, at de 

oplever, at lærerne forklarer tingene på forskellige måder. Det er således kun lidt over 

halvdelen af eleverne (55 %), som svarer, at de bedre kan forstå det, de skal lære. Og 

der er som nævnt en andel på omkring hver femte elev, der svarer, at det ikke er rigtigt, 

at de bedre kan forstå (19 %) eller at de bedre kan følge med (21 %), efter der er 

kommet to lærere.  

Hvordan det kan være, at flere måder at forklare på ikke nødvendigvis altid fører til 

bedre forståelse hos eleverne, giver elevinterviewene også nogle udfoldelser af. Som når 

en elev fortæller:  
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”Jeg bliver forvirret, fordi så skal den ene lærer snakke, og så skal den anden lærer 

snakke, og det er bare forvirrende”. 

I samme dur forklarer en anden:  

”Når den ene snakker, skal jeg fokusere på ham, og så står den anden helt ovre i 

den anden ende, og så skal jeg frem og tilbage hele tiden. Det er megairriterende”.  

Der er således også eksempler på, at det indimellem ser ud til at kunne forvirre elever 

og forstyrre dem i at fokusere, når der er to lærere, som underviser.  

En tredje elevs oplevelse, der ser ud til at handle om en lidt anden type frustration i 

forbindelse med, at lærerne forklarer på forskellige måder, lyder:  

”Nogle gange så fortæller de på to forskellige måder, og så tænker man, hvilken en 

er den rigtigste?”.  

Dette eksempel ser ud til at pege på en oplevelse hos eleven af, at de forskellige måder 

at forklare ikke bliver supplerende til hinanden, men opleves som modstridende. 

Denne oplevelse er dog vel at mærke ikke noget, som fylder i interviewene, og netop 

det, at de to undervisere ved co-teaching både planlægger, gennemfører og evaluerer 

sammen, er formentlig med til at reducere den type oplevelser.  

En anden type variation af undervisningen med co-teaching, som eleverne taler om i 

interviewene, er, når de bliver delt op i mindre grupper.  

”Jeg synes også, det er godt det der med to lærere, fx når [co-teacher] laver de der 

grupper i 25 minutter, skiftegrupper, så deler han jo nogen op, og så kan der være 

en lærer. Så er der jo ikke så mange”.   

Det, som eleverne især fremhæver som fordelen ved at være opdelt i mindre hold med 

hver deres lærer, minder på den måde om det, som mange af eleverne fortæller, at de 

oplever, når co-teacheren tager sig særligt af enkeltelever, nemlig at der er ro og styr på 

klassen. Fx fortæller en elev:  

”Nogle gange er det nemmere at lære, når man er delt op i to hold, fordi det ikke 

larmer så meget og sådan”. 
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Ud over at elever peger på, at undervisningsformerne er mere varierede, så er nogle 

også inde på, at de oplever, at undervisningen virker bedre forberedt fra lærernes side, 

end før co-teaching blev indført: 

”Der er kommet sådan lidt mere stabilitet over undervisningen. Meget forberedelse 

synes jeg, det er meget forberedt også, jeg tror også, det er fordi, de er to lærer ikke 

også, så der er altid forberedt meget godt og grundigt, hvad det er vi skal […] det er 

en god ting, at det er forberedt bedre også fordi, altså så ved man hvad man skal, 

det er ikke rodet på en måde. Det er bare sådan, der er blevet sat af, hvad vi skal 

lave, der er blevet lavet en dagsorden og sådan noget”. 

Der er også elever, som peger på forskellen mellem at have deres faste co-teacher og at 

have en vikar. En elev forklarer eksempelvis, at der er en væsentlig forskel, som handler 

om, hvor godt henholdsvis deres co-teacher og en vikar er inde i det faglige. Eleven 

fortæller således om sin dansklærer og co-teacheren, at:  

”de ved jo begge to præcis det samme, så det ville jo være noget lidt andet, hvis det 

var en vikar, men [co-teacher] hun ved jo i dansk præcis det samme”.  

En anden elev forklarer, hvordan relationen til co-teacheren også adskiller sig fra den 

relation, man som elev typisk har til en helt ny lærer: 

”Hvis man lige har fået en ny lærer og man har haft en lærer i lad os sige et par år, 

så har man jo mere sådan bedre kemi til den lærer, man har haft i flere år. Og jeg 

tror bare man kan få den kemi med [elevens co-teacher] sådan hurtigere. Så hvis 

det var en lærer, som måske ikke var så god til at skabe et sådant forhold med 

eleverne, så ville det nok ikke fungere så godt, som hvis der faktisk var det forhold”.  

Gennem deres sammenligninger mellem co-teacher og en vikar eller en helt ny lærer 

får eleverne på den måde sagt noget om vigtigheden af tid og varighed samt 

relationsarbejde i forhold til at indføre og få optimalt udbytte af co-teaching.  

Opsamlende kan vi konstatere, at det overvejende opleves positivt og som noget, der 

øger elevernes aktive deltagelse i læringsmiljøet, når tingene ved co-teaching forklares 

på forskellige måder. Men vi ser også eksempler på, at det kan forvirre elever, gøre dem 

usikre og gøre det svært for dem at holde fokus, når der er to lærere, som underviser 
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sammen og forklarer tingene på forskellige måder. Afsnittet har desuden peget på, at 

det at blive delt op i mindre hold værdsættes, særligt som et greb til at skabe mere ro, 

og peger på en elevoplevelse af, at co-teaching har medført, at undervisningen er bedre 

forberedt, så eleverne i højere grad ved, hvad de skal. Endelig har afsnittet med 

udgangspunkt i elevperspektivet pointeret vigtigheden af tid/varighed og 

relationsarbejde i forhold til at indføre og få optimalt udbytte af co-teaching. 

Opsamling 

Generelt er elevernes perspektiv på at deltage i co-teaching positiv. Dels i forhold til 

hurtigere at få hjælp, dels i forhold til at få ro i klassen og dels i forhold til at opleve 

variation i undervisningen. På baggrund af analyserne tyder det på, at hurtigere hjælp 

og ro hænger tæt sammen i og med uro blandt andet forklares som en konsekvens af, at 

eleverne sidder og venter på at få hjælp, opgiver eller keder sig og derfor bliver urolige, 

forstyrrende eller optaget af noget andet end det faglige stof. Endelig peger størstedelen 

af eleverne også på det positive i variation i undervisningen.  

Samlet set er eleverne således glade for, at der er flere voksne i undervisningen. 

Samtidig er der nogle af eleverne der oplever, at det er forvirrende med flere 

undervisere og flere forskellige forklaringer. Det kunne tyde på, at det i forberedelsen er 

vigtigt at have øje for, at forskellige forklaringer skal rettes mod forskellige behov hos 

eleverne.  

 

Tværgående analyse og tendenser  

I det følgende vil vi samle pointerne fra de enkelte dele af rapportens analyseafsnit og 

pege på tendenser på tværs af datamaterialet og analyserne. Afsnittet afsluttes med 

anbefalinger til det videre arbejde med at implementere co-teaching i kommunens 

skoler.  

Som udgangspunkt er det vigtigt at understrege, at udviklingsprojektet generelt har 

været udfordret af covid-19 situationen, som har betydet, at implementering af en ny 

undervisningspraksis og en ny samarbejdspraksis skulle realiseres samtidig med, at 

underviserne skulle omlægge undervisningen til onlineundervisning på en måde, som 
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var nyt for både undervisere og elever. Dertil kommer, at de løbende skulle håndtere 

skiftende restriktioner og regler for tilstedeværelse, opdeling af elever, m.m. Det er ikke 

muligt at sige noget om, hvorvidt implementering af co-teaching i praksis var sket i 

højere grad på de 5 skoler, såfremt situationen havde være normal. Det er imidlertid 

forskergruppens vurdering, at det er sandsynligt, at covid-19 har haft betydning for, at 

co-teaching i lav grad er implementeret på tværs af de 5 skoler i projektperioden. 

Udviklingsprojektets udfordringer har haft betydning for det datagrundlag, som det har 

været muligt at skabe til brug for følgeforskningsprojektet. Den kommunale 

projektledelse har ønsket at fastholde følgeforskningsprojektet trods covid-19 

situationen og forskergruppen har vurderet, at det reducerede datagrundlag er 

tilstrækkeligt til at kunne gennemføre analyser, der kan pege på tendenser og 

anbefalinger. 

I det følgende vil vi på tværs af de enkelte delanalyser pege på følgeforskningens 

centrale fund.  

Tid til forandring 

På tværs af klasserumsobservationer, mødeobservationer og fokusgruppeinterviews 

viser analyserne, at det tager tid at implementere co-teaching i praksis. Forskning peger 

på, at det må forventes at tage 1-2 år at implementere co-teaching i praksis og få 

samarbejdet mellem faglærer og co-teacher til at fungere godt (Murawski & Lochner, 

2017). Dels betyder co-teaching, at faglærere skal ændre deres undervisningspraksis og 

lære at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen sammen med en anden 

fagperson. Det kræver øvelse og erfaring at blive fortrolig med denne form for 

undervisningspraksis, ændringer i organisering af undervisningen og udvikle nye 

didaktiske greb.  

Dels skal både faglærer og co-teacher lære at samarbejde med en kollega, hvis faglighed 

og praksis de i udgangspunktet ikke kender. Samarbejdet kræver, at man lærer at 

arbejde sammen mod fælles mål, at kende hinandens viden og kompetence, at lære at 

kommunikere med hinanden i både forberedelse, gennemførsel af co-teaching og i 

evalueringen samt får opbygget en samarbejdsrelation til hinanden, hvor det er muligt 

at reflektere over egen og hinandens praksis med det formål kontinuerligt at kvalificere 
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co-teaching i undervisningen til gavn for eleverne.  Forskning peger derfor også på, at 

det er vigtigt, at co-teaching teams har minimum 1 år til at udvikle deres samarbejde, 

og at det er vigtigt, at co-teaching teams, der fungerer godt, ikke splittes igen af 

organisatoriske grunde, netop fordi det er en stor opgave for begge parter at få 

samarbejdet til at fungere godt. Dernæst tager det tid at få co-teaching til at fungere i 

praksis (Murawski & Dicker, 2021). Disse pointer understøttes også af den generelle 

samarbejdsforskning, som peger på, at det tager tid at finde fælles fodslag i forhold til 

praksis og normer (Tuckman 2001). 

I udviklingsprojektet har der som udgangspunkt været afsat ½ år pr. co-teaching team 

til at implementere co-teaching i dansk og matematik. Dernæst har der været mulighed 

for at vurdere, hvorvidt samarbejdet skulle fortsætte. I den periode, hvor 

følgeforskningen fandt sted, har faglærere og co-teachere været i den første og anden 

fase af udviklingsprojektet, og faglærer og co-teacher havde på det tidspunkt co-teachet 

sammen omkring et halvt år eller lidt mere. Det er derfor ikke overraskende, at 

implementeringsgraden inden for så kort en periode i det pågældende projekt er lav, og 

det er sandsynligt, at tidsfaktoren har haft betydning for graden af implementering 

tilsammen med covid-19 situationen.  

Samtidig er det vigtigt at fremhæve, at det trods den korte tidsramme og det forhold, at 

faglærer og co-teacher ikke på forhånd kendte til hinandens viden, kompetence og 

praksis, og at ingen af dem havde erfaring med co-teaching, er lykkedes i flere tilfælde 

at få co-teaching implementeret i praksis. Ligesom det er et vigtigt at fremhæve, at flere 

faglærere og co-teachere giver udtryk for en meget positiv erfaring med både 

samarbejdet og co-teaching. Så trods af den korte tidshorisont er der flere faglærere, 

der har gjort sig erfaringer med, hvad de oplever som fordele, såsom at have en 

sparringspartner, at udvikle undervisningen sammen med en kollega og at være flere 

undervisere om det samme antal elever. 

Analyserne bekræfter, at co-teaching tager tid at få implementeret, ligesom det kræver 

tid at få samarbejdet til at fungere godt. Samtidig er erfaringerne fra projektet, at co-

teaching i nogle tilfælde relativt hurtigt kan komme til at fungere i praksis og kan 

bidrage til udvikling af undervisningen og af lærernes faglighed gennem en tæt sparring 

og refleksion med en co-teacher. 
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Det er relevant fremadrettet af opnå viden om hvilke faktorer, der har betydning for, at 

nogle co-teaching teams lykkedes med at implementere co-teaching inden for en relativ 

kort tidsperiode samt opnå positive erfaringer med samarbejdet med en anden 

fagperson. Det vil være viden, der kan understøtte implementering af co-teaching 

fremadrettet.  

Holdninger til co-teaching 

Analyserne viser, at det ikke er alle deltagerne i projektet, som har fundet det 

meningsfuldt at samarbejde med en anden fagperson og at co-teache. Særligt 

faglærerne giver udtryk for, at det er vanskeligt at få til at fungere, og nogle har svært 

ved at se meningen med det. For nogle faglærere har det imidlertid været en positiv 

oplevelse at arbejde tæt sammen med en anden fagperson og erfaringen er, at co-

teaching er lykkedes i klasserummet ikke mindst til gavn for elevernes deltagelse.  

Generelt giver co-teacherne udtryk for, at de finder det meningsfuldt at co-teache, men 

for nogle co-teachere har det været svært at få samarbejdet til at fungere med 

faglæreren og bidrage til at implementere co-teaching i praksis. Det peger på, at det 

ikke i tilstrækkelig grad er lykkedes at mødes som sidestillede samarbejdspartnere, 

men at co-teacheren i mange tilfælde har fungeret som en støtteperson og en person, 

der tager hånd om de elever, der er i en udsat position. Det er således vigtigt, at der 

tages højde for, at det tager op til et år at få samarbejdet til at fungere og at 

underviserne bliver fortrolige med at co-teache sammen.  

Forskning i samarbejde i klasserummet viser, at kulturen omkring den 

privatpraktiserende lærer udfordres i forbindelse med samarbejde i klasserummet, som 

fx co-teaching. Der er ikke kun tale om at udvikle en ny praksis. Der er også tale om et 

brud med en veletableret undervisningspraksis- og kultur, hvor faglæreren 

almindeligvis underviser alene. Man bliver derfor konfronteret med at skulle give slip 

på egen og velkendt praksis, hvilket kan være ganske vanskeligt (Hargreaves 2010; 

Hargreaves & O´Connor 2017; Lortie 2002).  

Det er på baggrund af datagrundlaget ikke muligt at sige noget om, hvorvidt der er en 

sammenhæng mellem de fagprofessionelles holdninger til og forståelser af co-teaching 

og graden af implementering. Det er heller ikke muligt at sige noget om, hvorvidt der er 
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en sammenhæng mellem de faglærere, der er kritiske over for samarbejdet med en 

anden fagperson, og graden af implementering i den undervisning, de indgår i. Med 

andre ord er det ikke muligt at konkludere på sammenhængen mellem holdninger til og 

forståelser af co-teaching og implementering af co-teaching i undervisningen. 

Implementeringsforskning peger på en sådan sammenhæng i forbindelse med 

implementering af nye mål og ny praksis. Det bør overvejes at undersøge en sådan 

sammenhæng med henblik på at opnå viden om, hvorvidt dette forhold er en faktor, 

som har betydning for implementering af co-teaching, og i så fald hvordan holdninger 

og forståelser kan imødekommes og overkommes til gavn for realisering af de fastsatte 

mål. 

Analyserne viser også, at der er nogle af faglærerne, der forholder sig kritisk til krav om 

forandring og giver udtryk for, at co-teaching stiller krav om at være en bestemt type 

lærer, hvilket alle lærere ikke nødvendigvis er.  

På baggrund af følgeforskningens design kan vi som tidligere nævnt ikke sige noget om, 

hvorvidt der er en sammenhæng mellem de faglærere, som har gode erfaringer med at 

co-teache og graden af implementering af co-teaching i undervisningen. Det er dog et 

vigtigt opmærksomhedspunkt at opnå en dybere forståelse for, hvordan det lykkes for 

nogle co-teaching team, at få samarbejdet til at fungere godt, og at få co-teaching til at 

fungere i praksis. Det er relevant at undersøge, hvordan organisering af forberedelse og 

evaluering, ledelsesinvolvering, mindset og co-teachers kendskab til det konkrete fag 

har betydning for graden af implementering og succes. Forhold, som informanterne 

selv peger på som betydningsfulde, og som nogle af informanterne efterlyser. 

Sammenhæng mellem undervisning, planlægning og evaluering 

Analyserne viser en sammenhæng mellem co-teaching i praksis og planlægning af 

undervisningen. Ved en lav grad af implementering af co-teaching i undervisningen, er 

der tale om en planlægningspraksis, hvor der ikke kan identificeres en sammenhæng 

mellem valg af aktiviteter, årsplan, rammeplan, læringsmål, fællesmål, eller 

pejlemærker for progression for elever eller for klassen. Ved en højere grad af 

implementering af co-teaching viser analyserne, at planlægning af undervisningen 

finder sted, så valg af co-teachingformer sker i sammenhæng med især læringsmål, 

fællesmål samt pejlemærker for progression for elever eller for klassen. Analyserne 
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viser således, at der er en sammenhæng mellem samarbejdet omkring forberedelsen af 

undervisningen og samarbejdet i relation til gennemførsel af co-teaching.  

Analyserne viser endvidere, at co-teaching ikke kun handler om, hvad der foregår i 

klasserummet. Co-teaching er en praksisform, der består af forberedelse og 

planlægning, gennemførsel og evaluering. Hvis co-teaching ikke forberedes og 

planlægges på forhånd, bliver co-teaching implementeret i lav grad i klasserummet. I 

de tilfælde, hvor planlægning og implementering af co-teaching skete i højere grad, var 

deltagelsesmulighederne for eleverne flere, og lærernes facilitering af elevernes 

læreprocesser lykkedes i højere grad. Eksempelvis gives eleverne mulighed for at 

bidrage på forskellige måder (visuelt, tekstmæssigt, mundtligt, socialt, materielt) til et 

gruppearbejde eller et produkt. De planlagte forløb indeholdt på forskellig måde 

integrerede differentieringsmuligheder, der var en tydelig klasseledelse, og begge 

undervisere havde viden om alle eleverne og arbejdede ud fra fælles (lærings)mål. Ved 

lav grad af implementering af co-teaching rettede planlægning og forberedelse sig 

primært om hvilke aktiviteter, de skulle iværksætte, men ikke hvorfor og hvad 

læringsudbyttet forventedes at være. Der blev i disse tilfælde ikke diskuteret didaktik i 

forhold til de forskellige elever men kun i forhold til elevgruppen. Planlægningen fik 

karakter af delegering af opgaver i forhold til, hvad gør vi, og hvem gør hvad.  

Ligeledes har evaluering betydning for co-taeching i praksis. Hvis der ikke evalueres, 

sker der ikke en kvalificering og udvikling af co-teaching over tid. Generelt har 

evalueringen ikke været systematisk og har mest haft karakter af at være en form for 

løbende og uformel evaluering. I en enkelt klasse har co-teacher og faglærer evalueret 

undervisningen på en måde, så den er set i forhold til elevernes udbytte og brugt til at 

korrigere den følgende undervisning. I en anden klasse er evaluering primært brugt 

som evaluering af, hvorvidt det, der blev planlagt, blev gennemført, og om det 

fungerede. Hvilken betydning, det havde for eleverne og deres læring, blev ikke 

evalueret. Der er flere eksempler på, at der i evalueringen tales om elever, der har det 

vanskeligt, forlader undervisningen, ikke deltager og skaber uro. Der er i den 

forbindelse ikke eksempler på refleksioner over, hvordan underviserne i 

undervisningen kan imødekomme disse elever og gøre dem deltagende og sikre deres 

læringsudbytte. 
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Data viser også, at der er sket en del sparring mellem faglærer og co-teacher, som kan 

ses som en form for evaluering.  Endvidere har vi observeret samtaler om, hvorvidt det, 

de gør i undervisningen, virker i forhold til eleverne og til klassen. Der har dog ikke 

været en systematik og formalisering af disse processer. 

Generelt kan det konstateres, at forberedelse og planlægning af co-teaching betyder, at 

co-teaching implementeres i højere grad, og evalueringen bidrager til kontinuerligt at 

kvalificere praksis til gavn for elevernes læring og deltagelse. Planlægning og evaluering 

er lige så vigtig som gennemførsel af co-teaching. Ligeledes har kvaliteten af 

planlægningen og evalueringen betydning for kvaliteten af co-teaching i praksis. Hvis 

co-teaching implementeres, kan det således bidrage til at kvalificere såvel 

forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen til gavn for elevernes 

læring og deltagelse. 

Viden om fag 

Af analyserne fremgår det, at det er afgørende, at co-teacheren har et minimum af 

kendskab til det fag, som de skal undervise i sammen med en faglærer. Både faglærerne 

og co-teacherne peger på dette som væsentligt for at få samarbejdet og co-teaching til at 

fungere. Forskning peger ligeledes på, at begge undervisere skal have et minimum af 

kendskab til det faglige indhold, men samtidig at det er undervisernes forskellige viden 

og kompetence, der er afgørende for elevernes udbytte af co-teaching (Hansen 2019). 

Co-teacheren skal derfor ikke have samme faglige indsigt i det pågældende fag, som 

faglæreren, men et minimum af kendskab til faget for at kunne undervise sammen med 

faglæreren. Det er således vigtigt, at der i implementering af co-teaching afsættes tid til, 

at co-teacheren ud over den fælles forberedelse også har tid til at sætte sig ind i det 

faglige stof. 

Differentiering og mulighed for deltagelse 

Co-teaching er udviklet med henblik på at skabe en differentieret og inkluderende 

undervisningspraksis, hvor der er fokus på den enkelte elevs læringsudbytte og 

læringsmål (Hansen 2019). Analyserne peger på, at implementering af co-teaching i 

praksis understøtter en øget differentiering og et mere inkluderende læringsmiljø. Både 

faglærere og co-teachere er enige om, at co-teaching skaber øget mulighed for 
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deltagelse for flere elever. Observationer af co-teaching i klasserummet peger ligeledes 

på en høj grad af elevdeltagelse. Det skal bemærkes, at der i datagrundlaget ikke er data 

om graden af elevdeltagelse, inden udviklingsprojektet blev iværksat.  

Det er således ikke muligt at sige noget om, hvorvidt elevdeltagelsen er øget 

sammenlignet med tidligere praksis ud fra observationer af møder og af co-teaching i 

praksis. Denne del af analysen bygger alene på de professionelles og elevernes 

oplevelser og erfaringer med co-teaching. Dog viser observationerne, at der er en højere 

grad af deltagelse i de klasser, hvor der er en højere grad af implementering af co-

teaching sammenlignet med de klasser, hvor der er en lav grad af implementering af co-

teaching. 

Analyserne viser endvidere, at eleverne generelt har gjort sig positive erfaringer med 

co-teaching. Samtidig er der nogle faglærere, der giver udtryk for, at co-teaching ikke er 

til gavn for alle kategorier af elever, og at det ikke er alle klasser, der har gavn af co-

teaching. Ingen af de elever, der har svaret på spørgeskema, forholder sig overvejende 

kritisk til co-teaching. Der er således en manglende sammenhæng mellem lærerens 

vurdering og elevernes oplevelse. På baggrund af følgeforskningens design kan vi ikke 

sige noget om, hvorvidt de elever, der forholder sig kritisk til co-teaching, er de elever, 

som faglærerne peger på som elever i en udsat position. Det er relevant at undersøge, 

hvorvidt elever i udsatte positioner har andre erfaringer med co-teaching end elever, 

der ikke er i en udsat position.  

 

Anbefalinger 

I det følgende vil vi på baggrund af den samlede analyse pege på forhold, som det er 

relevant at være opmærksom på i det videre arbejde med at implementere co-teaching, 

og som vi løbende har peget på i rapportens analyser.  

■ Det anbefales, at der i det videre arbejde med at implementere co-teaching i 

skolernes praksis, fortsat tages højde for, at det tager op til et år at få samarbejdet til 

at fungere, og at underviserne bliver fortrolige med at co-teache sammen. Flere af co-

teacherne peger på, at det er vigtigt fremadrettet at have længere tid til at få etableret 

et godt samarbejde med faglæreren, og få implementeret den ny praksis. Også flere 
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faglærere markerer, at de er ærgerlige over, at de ikke kan fortsætte samarbejdet med 

co-teacheren fremadrettet og er usikre på, om de kan praktisere co-teaching i praksis 

i tilstrækkelig grad til gavn for elevernes læring og deltagelse. 

■ Det anbefales, at der fremadrettet afsættes tid til, at co-teachere kan oparbejde et 

minimum af viden om det fag, som de skal undervise i sammen med faglæreren, 

Både faglærere og co-teachere giver udtryk for, at manglende viden om fag og fagligt 

indhold, vanskeliggør samarbejdet både i forhold til planlægning og co-teaching i 

praksis. 

■ Det anbefales, at der fremadrettet opnås viden om hvilke faktorer, der har betydning 

for, at nogle co-teaching teams lykkes med at implementere co-teaching inden for en 

relativ kort tidsperiode samt opnå positive erfaringer med samarbejdet med en 

anden fagperson. Det vil være viden, der kan understøtte implementering af co-

teaching fremadrettet og øge succesraten. 

■ Det anbefales, at der opnås viden om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem 

holdninger til co-teaching og graden af implementering af co-teaching i praksis. 

Analyserne viser en stor forskel i holdningerne til og erfaringerne med co-teaching. 

Ligesom de viser en stor forskel på graden af implementering af co-teaching. Ved at 

skabe viden om hvorvidt der er en sammenhæng, kan der udvikles strategier for, 

hvordan holdninger og forståelser kan imødekommes og overkommes til gavn for 

realisering af de fastsatte mål.  

■ Det anbefales, at skolens ledelse i højere grad arbejder tæt sammen med skolens co-

teaching teams og understøtter udvikling af samarbejdet mellem faglærer og co-

teacher samt følger implementering af co-teaching tæt. Endvidere, at skolens ledelse 

sikrer tid til og mulighed for forberedelse og planlægning samt tid til, at co-teacher 

kan tilegne sig et minimum af viden om fagenes indhold. Hermed bidrager ledelsen 

til at skabe legitimitet i forhold til co-teacherens rolle og funktion på skolen og sikre, 

at co-teacheren anerkendes som en sidestillet samarbejdspartner, så de to 

undervisere har et lige og delt ansvar for alle elevers læring og deltagelse.  

■ Det anbefales at opnå viden om, hvorvidt elever i læringsvanskeligheder har 

erfaringer med co-teaching, der adskiller sig fra elever, der ikke er i 

læringsvanskeligheder. Og dermed opnå viden om hvorvidt co-teaching i praksis 

primært understøtter de fleste elevers mulighed for deltagelse, mens det ikke i 

tilstrækkelig grad understøtter deltagelse for elever i læringsvanskeligheder. 
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Endvidere, hvorvidt elever i læringsvanskeligheder rent faktisk har positive 

erfaringer med co-teaching, og at faglærernes holdninger og vurderinger dermed ikke 

er i overensstemmelse med elevernes egne perspektiver og erfaringer.  

■ Det anbefales at arbejde med co-teaching som en mere grundlæggende 

kulturforandring, også i forhold til det niveau, som udgør elevernes forståelser og 

perspektiver. Af elevinterviewene fremgår det, at flere elever fremhæver, at de 

profiterer af, at nogle få af deres klassekammerater kan tysses på eller få en-til-en 

hjælp af en ”hjælpelærer”. Det kan være udtryk for, at eleverne forstår co-teaching ud 

fra en relativt traditionel forståelse af undervisning, som her er tilsat en ekstra lærer 

til at hjælpe, tysse og måske give lidt massage til urolige elever.  

■ Det anbefales, at der på sigt arbejdes med at kombinere co-teaching med specifikke 

måder at udvikle didaktikken, så den i højere grad understøtter differentiering. 

Analyserne peger på, at der på de deltagende skoler primært er fokus på co-teaching 

som en måde at organisere undervisningen på, mens didaktikken ikke i særlig høj 

grad sammentænkes med de nye organiseringer af undervisningen. Co-teaching 

retter sig primært mod en organisering af undervisningen, som har til formål at 

understøtte differentiering af undervisningen gennem nye didaktiske greb. Universal 

design for learning (UDL) kan være et eksempel på en måde at arbejde med 

didaktiske differentieringsformer (se fx Edyburn & Meyer, 2000).  

 

Afslutning 

Formålet med at gennemføre følgeforskning i forbindelse med Gladsaxe kommunes 

udviklingsprojekt - rettet mod implementering af co-teaching i 5 af kommunens skoler 

- var at undersøge samarbejdet om planlægning, gennemførsel og evaluering af co-

teaching i undervisningen, og hvorvidt og hvordan co-teaching bidrager til at skabe 

mulighed for deltagelse for (flere) elever, samt hvordan eleverne har oplevet og gjort sig 

erfaringer med co-teaching.  

Vi kan konkludere, at co-teaching ikke i særlig høj grad er implementeret i skolernes 

praksis frem til den periode, hvor dataindsamling til følgeforskningen blev afsluttet. På 

det tidspunkt havde skolerne kun arbejdet med co-teaching i 1 år, fordelt på to perioder 
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af et halvt års varighed. Det er forskergruppens vurdering, at en del af forklaringen på 

en lav grad af implementering kan findes i covid-19 situationen, som udfordrede 

skolerne på en helt ny måde.   

Vi kan samtidig konstatere, at det i nogle tilfælde lykkedes at implementere co-teaching 

i praksis. På baggrund af disse eksempler kan vi konkludere, at samarbejdet i 

klasserummet og på møderne fungerede på en måde, så faglærer og co-teacher var 

sidestillet og samarbejdede om at planlægge, forberede, gennemføre og evaluere co-

teaching. Vi kan endvidere konkludere, at det lykkedes at skabe et mere inkluderende 

læringsmiljø set i forhold til elevernes øgede mulighed for deltagelse, og at eleverne i 

højere grad deltog i undervisningen. Endvidere koblede faglærer og co-teacher, i 

planlægning og forberedelse af undervisningen, organisering af co-teaching til 

didaktiske valg samt til fælles mål, læringsmål og elevernes og klassens progression. 

Endvidere peger analyserne på, at selv ved en lav grad af implementering af co-teaching 

og en undervisningsplanlægning, der ikke forbinder valg af aktiviteter med fællesmål, 

læringsmål eller med elevernes eller klassens progression, kan co-teaching yde bedre 

støtte til eleverne i forhold til at få hurtigere hjælp og skabe mere ro end ved traditionel 

undervisning. Endvidere giver co-teaching en deltagelsesfremmende støtte set i forhold 

til traditionel undervisning 

Også i forhold til elevernes egne perspektiver kan vi konkludere, at eleverne i høj grad 

har positive erfaringer med co-teaching. De peger i særlig grad på betydningen af at få 

hurtig hjælp, at der er mere ro i klassen, og at de har positive erfaringer med, at der er 

to, der underviser sammen. De peger også på større variation i undervisningen og 

bedre muligheder for at forstå indholdet. 

Realisering af mål for det kommunale udviklingsprojekt 

I forhold til de mål for det kommunale udviklingsprojekt, som følgeforskningen har 

rettet sig mod, kan vi konkludere, at i de tilfælde, hvor det lykkedes at implementere 

co-teaching i højere grad, har det givet mulighed for en aktiv deltagelse for eleverne i 

det almene læringsmiljø. I disse eksempler er der bevidst og systematisk arbejdet med 

co-teaching former, deltagelsesmuligheder for alle elever og arbejdet med læringsmål 

og progression for alle elever. Evalueringen har i disse eksempler bidraget til 
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kvalificering af undervisningen til gavn for elevernes mulighed for deltagelse. Det er 

således en vigtig pointe, at når co-teaching tænkes ind i en bredere didaktisk 

forankring, hvor didaktiske kategorier som fx viden om elever, undervisningens 

indhold, mål, rammer, arbejderformer, klasseledelse, relationer sammentænkes med 

former for organiseringer, er virkningen for eleverne meget tydelig i forhold til deres 

aktive deltagelse. Flere undervisere vurderer, at øget deltagelse også har skabt øget 

læring.   

Der er forskel på, hvordan faglærerne oplever, at de i højere grad er i stand til at 

inkludere elever i vanskeligheder. Nogle faglærere peger på, at co-teaching ikke egner 

sig til at håndtere elever i vanskelige situationer. Generelt giver både faglærere og co-

teachere dog udtryk for, at co-teaching øger elevernes aktive deltagelse. Hvorvidt det 

gælder for elever i vanskeligheder, er der forskellige opfattelser af, og erfaringerne er 

også forskellige.  

I forhold til at skabe varige forandringer i retning mod et mere inkluderende 

læringsmiljø kan vi konkludere, at det generelt kræver tid at gøre co-teaching 

bæredygtig, så faglæreren kan fastholde forandringerne, når samarbejdet med en co-

teacher er afsluttet. Det tyder på, at et halvt år generelt ikke er tilstrækkelig for at gøre 

co-teaching bæredygtigt. Samtidig er det vigtigt at understrege, at det er lykkedes for 

nogle co-teaching teams at skabe et mere inkluderende læringsmiljø på kort tid. 

I de tilfælde, hvor co-teaching er implementeret, giver faglærere og co-teachere udtryk 

for, at de har oparbejdet ny viden og nye kompetencer i forhold til at skabe mere 

inkluderende læringsmiljøer. 

Således har udviklingsprojektet bidraget med viden om, at co-teaching styrker et 

inkluderende læringsmiljø, såfremt co-teaching implementeres i tilstrækkelig grad. For 

nogle faglærere har projektet bidraget til at opnå ny viden og nye færdigheder i forhold 

til at skabe inkluderende læringsmiljøer. Ligesom det har bidraget til at få blik for og 

mulighed for refleksion over egen undervisningspraksis, så projektet også har bidraget 

til fagpersonlig udvikling. For andre faglærere er dette ikke tilfældet.  

Det overordnede mål for udviklingsprojektet har været at øge elevers mulighed for 

læring og deltagelse. Set fra elevernes perspektiv bidrager co-teaching til øget deltagelse 
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og ro i klassen. Også faglærere og co-teachere vurderer, at co-teaching bidrager til at 

øge elevernes aktive deltagelse i undervisningen. Hvorvidt elevernes læringsudbytte er 

forbedret, er vanskeligt at vurdere inden for så kort et tidsinterval og på grundlag af så 

relativt lille datamateriale.  
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Bilag: Tabeller til Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. 

1.1 Elevernes svar på spørgeskemaet. Elevernes besvarelser i procent. 
 

Jeg kan 
mærke at 
lærerne 
godt kan 
lide at 
undervise 
sammen 

Lærerne 
forklarer 
tingene på 
flere 
forskellige 
måder, når 
de er to, 
der 
underviser 
sammen 

Jeg kan 
bedre 
forstå 
det vi 
skal lære, 
når der 
er to 
lærere 

Lærerne 
underviser 
på flere 
forskellige 
måder, når 
de 
underviser 
sammen 

Jeg kan 
bedre 
følge med i 
undervisni
ngen, når 
der er to 
lærere 

Jeg får 
hurtig
ere 
hjælp, 
når 
der er 
to 
lærere 

Det er 
mere rart 
at være i 
klassen, når 
der er to 
lærere, der 
underviser 
sammen 

Undervisnin
gen er 
sjovere når 
der er to 
lærere end 
når der er 
en lærer 

Meget 
rigtigt 

46% 28% 30% 21% 31% 59% 36% 31% 

Lidt 
rigtigt 

34% 41% 25% 37% 21% 28% 26% 25% 

Ved 
ikke 

19% 22% 26% 27% 26% 8% 26% 23% 

Lidt 
forkert 

0% 6% 11% 11% 12% 3% 5% 11% 

Meget 
forkert 

2% 2% 8% 4% 9% 3% 7% 9% 

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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1.2 Elevernes svar på spørgeskemaet. Elevernes besvarelser i antal. 
 

Jeg kan 
mærke at 
lærerne 
godt kan 
lide at 
undervise 
sammen 

Lærerne 
forklarer 
tingene på 
flere 
forskellige 
måder, når 
de er to, 
der 
underviser 
sammen 

Jeg kan 
bedre 
forstå 
det vi 
skal lære, 
når der 
er to 
lærere 

Lærerne 
underviser 
på flere 
forskellige 
måder, når 
de 
underviser 
sammen 

Jeg kan 
bedre 
følge med i 
undervisni
ngen, når 
der er to 
lærere 

Jeg får 
hurtig
ere 
hjælp, 
når 
der er 
to 
lærere 

Det er 
mere rart 
at være i 
klassen, når 
der er to 
lærere, der 
underviser 
sammen 

Undervisnin
gen er 
sjovere når 
der er to 
lærere end 
når der er 
en lærer 

Meget 
rigtigt 

56 34 37 24 38 71 44 38 

Lidt 
rigtigt 

41 50 30 42 26 33 32 31 

Ved 
ikke 

23 27 32 30 32 9 32 28 

Lidt 
forkert 

0 7 13 12 15 3 6 14 

Meget 
forkert 

2 3 10 5 11 4 8 11 

I alt 122 121 122 113 122 120 122 122 

 

 

 

 

 

 


