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Godt i gang med co-teaching Janne Hedegaard Hansen Hent PDF Skoler, der arbejder med co-teaching, har
som mål at øge alle elevers læring, tilgodese flere individuelle læringsbehov og understøtte elevernes

oplevelse af at være inkluderet i klassens sociale såvel som læringsmæssige fællesskab. Samtidig gives der
mulighed for at forbedre undervisningskvaliteten og skabe faglig stolthed. Arbejdet med co-teaching kan
dermed være med til at skabe en oplevelse af at arbejde meningsfuldt og passioneret med at bidrage til et
formål, der er større end de enkelte involverede: Alle børns oplevelse af at høre til og udvikle sig fagligt.

Som flere af kapitlerne i denne bog understreger, kræver co-teaching nøje planlægning, systematik, vilje og
målrettethed samt et velfungerende teamsamarbejde med fokus på alle elevers læring, trivsel og dannelse. Når
co-teaching lykkes, gavner det til gengæld ikke bare den enkelte elev, men hele klassen. Det gavner ikke bare
den enkelte professionelle, men hele teamet - og det gavner ikke bare det enkelte team, men hele skolen.

Bogen er sammensat af bidrag fra forskere og praktikere med stor viden om og erfaring med co-teaching. Alle
forfattere har på den ene eller den anden måde været dybt involveret i implementeringen af co-teaching i en
dansk kontekst. Bogen indledes med et kapitel af professor Marilyn Friend, der gør status på begrebet.

Bogens øvrige kapitler berører vigtige temaer, eksempler, idéer og redskaber, der kan være en hjælp, når man
som skole gerne vil godt i gang med co-teaching som en samarbejdsform, der styrker samarbejdet om alle

elever.

Om serien

Serien Inkluderende læringsfællesskaber sætter fokus på inklusion som et fælles ansvar. En inkluderende
læringskultur opstår i et samarbejde mellem alle skolens aktører, og denne serie imødekommer de

problemstillinger og udfordringer, der kan opstå på flere forskellige niveauer: fra individ til skolen som
helhed. Målet for inklusionen er, at den på længere sigt bliver unødvendig. At læringsfællesskabet omfatter
alle elever som fuldgyldige medlemmer, og at den enkelte elev oplever at bidrage til og betyde noget i

klassens fællesskab - både fagligt og socialt.

Bøgerne i serien belyser inklusionens teori og praksis ved blandt andet at:
Omsætte aktuel viden og forskning på området til konkret praksis
Inspirere til at etablere en fælles udvikling i en inkluderende retning

Anlægge et ressourceorienteret blik på elever og undervisning

Serien henvender sig til lærere og ledere i folkeskolen, undervisere og studerende på grund-, efter- og
videreuddannelse og andre, der har et medansvar for at etablere et inkluderende læringsfællesskab.
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