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Et udvalg under Finansministeriet pegede i 2010 på den 
daværende praksis for enten lav eller meget omfattende 
specialundervisning som problematisk:

• for elever, der blev udskilt af den almene folkeskole,

• for kommunernes økonomi, hvor ressourcerne ikke blev 
anvendt til gavn for alle elever,

• og pga. ufleksibilitet, hvor mange ressourcer gik til undervisning 
af enkeltelever i få timer om ugen.

”Hvis denne udvikling skal vendes, er der behov for at 
iværksætte tiltag, der forskyder specialundervisningen til 
den almindelige folkeskole ved anvendelsen af forskellige 
mellemformer for specialundervisning […] med det 
formål at mindske udskillelsen af elever til den 
segregerede vidtgående undervisning i specialklasser og 
på specialskoler (Finansministeriet, 2010, 20).

Baggrund – mellemformer på dagsordenen
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VIVEs kortlægning af mellemformer fra 2021

Skelner mellem to hovedtyper af kombinationer af special- og 
almenundervisning:

1. Mellemformer, hvor elever modtager undervisning både i en 
almenklasse og i et segregeret specialundervisningstilbud, eller 
modtager specialundervisning i almenklassen på et særligt 
hold.

2. Mellemformer, hvor almenundervisningen tilpasses med 
henblik på at imødekomme særlige undervisningsmæssige 
behov hos elever, som modtager specialundervisning inden for 
almenklassens rammer, og der tilføres ekstra midler til dette (fx 
co-teaching og NEST).

Hovedparten af de danske kommuner arbejder med mellemformer, 
som defineret i kortlægningen iflg. selvrapportering (VIVE, 2021, 10).
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Co-teaching som mellemform

Co-teaching er inkluderet i VIVE’s definition af mellemformer når:

• der er elever med behov for specialundervisning i klassen, 

• samarbejdet og ansvaret fordeles mellem to undervisere med 
henholdsvis special- og almenpædagogiske kompetencer, 

• de ekstra timer anvendes til denne organisering (VIVE, 2021, 14)



Følgeforskning af en kommunes afprøvning af 
co-teaching
Rapporten beskriver kommunens hensigter og 

og følgeforskningens mål, som er baggrund for

dette oplæg og videre arbejde.

Rapporten kan findes på NUBU’s hjemmeside.



Præsentationens forskningsspørgsmål 
(work in progress)
• Hvordan påvirker mellemformen co-teaching udsathed, og forståelser af 

udsathed, blandt eleverne?

• Hvordan kan co-teachingpraksisser modvirke men også (re)producere udsathed?

Spørgsmålene er teoretisk informeret af:

1. Praksisanvisende co-teaching-teori og samarbejdsteori: (Murawski, 2010, 
2012; Murawski & Lochner, 2011; Murawski & Spencer, 2011) og (Bedwell et 
al., 2012; Cordsen, 2020; Friend & Cook, 2017; Hansen & Hedegaard, 2016; 
Hedegaard Hansen, 2019)

2. Traditioner for skoleforskning og disability-forskning med rødder i bl.a. 
poststrukturalisme og sociologi, som sætter fokus på tilblivelsesprocesser, 
normer, kategoriseringspraksisser og hvordan, forskellige børn positioneres og 
positionerer sig bl.a. i skolen (fx Falster, 2021; Stenning & Bertilsdotter
Rosqvist, 2021; Brown, 2017; Gilliam, 2006; Staunæs, 2004).



Kort om Co-teaching – hvad er co-teaching, 
hvad er ikke co-teaching

Co-teaching requires special and general educators to “co-plan, co-instruct, and co-assess” 
(Murawski, 2003, p. 10) on a regular basis. These teachers collaborate with one another to teach 

students with and without disabilities in the same classroom, focusing on the use of 
collaborative and differentiated instructional strategies to increase the accessibility of the 

content for all learners. (Murawski & Lochner, 2011: 175).

Observation af 
undervisning, fælles 
forberedelse og møder. 
Interviews med fag-lærer
og special-lærer.

Observation af 
undervisning ift. 
deltagelsesformer 
og elevspørgeskema 
og elevinterviews

Observation af undervisningen Co-teaching former; En 
underviser – en assisterer, Alternativ undervisning, 
Parallelundervisning, Stationsundervisning, 
Teamundervisning. Udnytte at man er to omkring 
undervisningen – co-teaching kompetencer



Datagrundlag 4 skoler

• 6 klasser (alle indeholder elever i vanskelige læringssituationer, særligt indskolingsklasser,)

• 14 klasserumsobservationer 

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

• 15 elevinterviews (4 børnegruppeinterviews og 11 individuelle interviews) 

• 3 fokusgruppeinterviews med faglærere og co-teachere (forskellig varighed af samarbejde mellem co-
teachere og faglærere jf. tidsperspektivet i samarbejdet)



Metodologi: evaluering af co-teaching ift. både empiriproduktion og 
analyser

(Murawski & Lochner, 2011)

Fokus på Co-
teaching former, 
kompetencer 
før, under og 
efter 
undervisningen

Brugt i
observation af 
undervisning og 
møder, 
elevinterviews, 
spørgeskema og 
interviews

Optik for 
implementering
sgrad



Resultater
• Nødvendigt at skelne mellem de observerede klasser og lærere i henhold til 

implementeringsgraden af co-teaching for at kunne sige noget på tværs af 
komplekse cases. 

• Implementering af co-teaching har betydning for de forskellige didaktiske 
muligheder i undervisningen og for elevers deltagelsesmuligheder.  

• Implementeringsgraden, hvordan end den kan defineres (Gresham, 1989; 
Harn et al., 2013; O’Donnell, 2008), vurderes i  projektet i forhold til co-
teachings vurderingskriterier (Murawski & Lochner, 2011; Hedegaard Hansen, 
2019; Højholdt, 2018) jf. forrige slide.



Implementeringsgrader og forskelle

Lavere grader af implementeret co-teaching K1 Højere grad af implementering af co-teaching K2

Mere ro og hjælp til elever i vanskelige læringssituationer. 

Gennemførbarheden af den planlagte undervisning var høj 

Mere ro og hjælp til elever i vanskelige læringssituationer, større 

integration af elever i vanskelige læringssituationer i undervisningen 

– aktivitetsniveauet var højere -

Co-teaching som reproduktion af eksisterende 

undervisningspraksis (mere af det samme), mindre brug af co-

teaching former

Co-teaching som erstatning for eksisterende undervisningspraksis, 

integration af didaktiske overvejelser i co-teaching former samt 

planlægning, gennemførelsen og evaluering,  ændret lærerrolle, 

udnytte at man er to voksne i undervisningen.

Co-teaching som appendix (tilføjelse) og udfordring til den 

traditionelle lærerautonomiske(privatpraktiserende lærer) 

undervisning i folkeskolen. Lærerne har sværere at se co-

teachingsmuligheder.

Co-teaching som udgangspunkt (planlægning, gennemførsel og 

evaluering). Lærerne har nemmere ved at se co-teachings

muligheder



Lavere grader af implementeret co-teaching K1 Højere grad af implementering af co-teaching K2

Meget assymtrisk kommunikation og ansvar, legitimering af 

position mellem lærer og co-teacher

Mindre assymetrisk relation og overlap ift. opgaver og roller, afklaret 

positionering

Mindre varieret undervisning Variation mellem undervisningsformer, som eleverne kender –

skaber forskellige deltagelsesformer 

Co-teacher som overfrakke – lærerdrevet undervisning Co-teacher varetager mange opgaver i hele klassen og indtager en 

faciliterende rolle i elevdrevede aktiviteter

Elever i vanskelige læringssituationer nemme at spotte pga. 

overfrakke

Elever i vanskelige læringssituationer svære at spotte pga. 

aktivitetsniveau, faciliterende lærere og overlap i forhold til opgaver

Mangel på didaktisk integration. Didaktisk fokus på aktiviteter i 

undervisningen mindre relateret til elevforudsætninger, mål, 

årsplan, klasseledelse, egen lærerrolle og evaluering

Større didaktisk råderum og handlemuligheder for hele klassen ift. 

evaluering, mål, aktiviteter, viden om elever, differentiering, 

autentisk ros, progression, deltagelsesformer

Tid: Mindre grad af afstemning mellem faglærer og co-teacher 

(storming, norming)

Tid: Kontinuitet i samarbejdet mellem co-teacher og faglærer 

(performing)



Mellemformen co-teaching sat på spidsen

Alt andet lige scenarie:

Lavere grader af implementering af co-teaching medfører mere ro i klassen 
og hjælp til elever i vanskelige læringssituationer (altså en form for ændring i 
deltagelsesmulighederne), men den eksisterende undervisning og sociale og 
faglige hierarkisering blandt eleverne bibeholdes.

Højere grad af implementering af co-teaching i undervisningen medfører 
mere hjælp til elever i vanskelige læringssituationer og en højere grad af 
mulighed for at koble sig på undervisningens aktiviteter med muligvist
potentiale for at flytte på den sociale og faglige hierarkisering blandt 
eleverne, men det kræver forandring af undervisningsmiljø og lærerroller.



Elevperspektiver på co-teaching og udsathed

I elevinterviewene har vi stillet eleverne:

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

• Mere specifikke spørgsmål 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. 

Interviewene har vi gennemlæst mhp at identificere tematikker i materialet 
og efterfølgende kodet det samlede elevinterviewmateriale i forhold til disse. 
To tematikker, som fylder, har vi givet overskrifterne: Hurtigere hjælp samt 
Ro og styr på klassen



Hurtigere hjælp

Dét at få hurtigere hjælp handler for eleverne om at kunne komme videre:

”Så kan der være flere lærere til stede, som kan hjælpe eleverne, 
så man kan komme videre hurtigere, end hvis der var én lærer”.



Hurtigere hjælp

Det gode ved at få hurtigere hjælp handler ikke alene om det, som eleverne gerne vil 
videre med – men også om at undgå venten og måder at være elev på, som venten kan 
være med til at producere:

”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”.

”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.”

Hurtigere hjælp giver andre deltagelsesmuligheder i undervisningen for disse elever end at 
være en, der ikke gider mere eller være ”sådan stille og ikke lave noget”.



Ro og styr på klassen

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

”Jeg forstår mere, fordi der er sådan mere ro i klassen, når der er to 
lærere i forhold til, hvis der bare er en […] 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 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”.



Ro og styr på klassen
Eleverne fortæller om klassekammerater, der ”sidder og forstyrrer”, ”er sådan 
frække”, ”sniksnakker”, ”larmer”, ”har svært ved at koncentrere sig eller være i 
klassen” og lignende. 

”Og så begynder hun [co-teacheren] 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”.

”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”.



Hvordan påvirker co-teaching (forståelser af) 
udsathed blandt eleverne?
• Blandt eleverne ser der ud til at være en oplevelse af, at co-teaching

indebærer, at alle profiterer af, at nogle få elever får en-til-en hjælp, 
beroliges, får massage eller tysses på, idet dette gør det muligt at 
gennemføre den planlagte undervisning for resten af klassen. 

• Det tyder på, at der er en anden (mere traditionel) forståelse af ‘rigtig 
undervisning’ og ‘den gode elev’ på spil blandt eleverne, end den 
forståelse af inkluderende læringsmiljøer, som co-teaching vil skabe.



“neurodiversity has been appropriated in employment, social welfare 
educational paradigms of best practice, where interventions aim at fitting 
‘neurodivergent people’ into established hierarchies and ways of doing 
things. From this usage […] neurodiversity most often serves as a tool for 
othering neurodivergent students and employees. Within the neoliberal 
economy, it serves to support “NT business as usual” (Bertilsdotter Rosqvist 
et al, 2020), where the perspective of “majority” neurological type is 
continued to be taken for granted.” 

(Stenning & Bertilsdotter Rosqvist, 2021, 3).

Diskussion - bliver målet med mellemformer, at ‘børn 
med særlige behov’ passes ind i etablerede hierarkier?

• Fungerer co-teaching som et ”tool for othering”, hvor det fortsat er majoritetens 
perspektiv, som tages som selvfølge?

• Kan en gennemført implementering forandre ved hierarkier blandt børnene?



Diskussion – hvor bliver barnets perspektiv af i 
mellemformer?
• Forskning inden for disability studies peger på, at støtte kan skabe forskellige barrierer. Fx 

negative reaktioner fra jævnaldrende, følelse af at være anderledes, føle sig overvåget og 
kontrolleret, manglende invitationer til deltagelse i leg (Falster, 2021, 44).

• Falster argumenterer med afsæt i nyere forskning om børn med varierende funktionsevne for en 
tilgang, hvor der er blik for såvel materielle som relationelle barrierer, og som sætter børns 
stemme og levede erfaringer i centrum.

• En lignende pointe gør Stenning & Bertilsdotter Rosqvist (2021) ift neuro-diversitet og autisme:
”We commit to working across neurotypes, working with rather than ‘on’ other people. This 
means decolonializing neurodivergence/autism research and the hierarchies between
neurotypes […] This means recognising and questioning colonizing pasts and practices within
research and practice…” (Stenning & Bertilsdotter Rosqvist, 2021, 5).

• Et centralt spørgsmål i forlængelse af dette er, hvor bliver det af i co-teaching – og i andre 
mellemformer – at arbejde ‘med’ i stedet for ‘på’? Co-teaching handler, som vi har vist, meget 
om, at de professionelle får planlagt, gennemført og evalueret sammen.

• Et andet centralt spørgsmål er, hvordan kan vi arbejde 'med' i forskning om mellemformer?



Spørgsmål og kommentarer?
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