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Du får svar på alle de centrale spørgsmål om co-teaching og en lang række redskaber, der giver rig mulighed

for at arbejde konkret med udviklingen af en vellykket co-teaching-ordning på egen skole.

Flere og flere professionelle i den pædagogiske verden har opdaget, at co-teaching som samarbejdsform er et
vigtigt redskab til at styrke inklusionsindsatsen.

Denne praksisbog henvender sig til alle, der overvejer, lige er gået i gang med eller savner ny inspiration til
arbejdet med co-teaching på deres skole. Bogen kommer ind på alle de vigtige spørgsmål, der kan opstå i

relation til denne samarbejdsform:
Hvad er co-teaching - og hvad er det ikke?

Hvilke af skolens medarbejdere indgår i en co-teaching-ordning?
Hvordan kan to professionelle voksne komme godt i gang med deres co-teachingpartnerskab?

Hvorfor er co-teaching en vigtig vej til styrkelse af inkluderende læringsmiljøer?
Hvordan tilrettelægges co-teaching bedst muligt?

Hvilke udfordringer kan der være i relation til co-teaching - og hvordan kan de bedst muligt løses?
Bogen indeholder desuden en lang række konkrete redskaber i form af øvelser, refleksionsspørgsmål,

observations- og planlægningsskemaer, som kan understøtte arbejdet med udviklingen af en vellykket co-
teaching-ordning.

Introduktionen til den danske udgave er skrevet af Janne Hedegaard Hansen, lektor i specialpædagogik, ph.d.
og afdelingsleder for pædagogisk sociologi, DPU, Aarhus Universitet. I introduktionen sættes der fokus på,
hvordan co-teaching som samarbejdsform kan overføres til en dansk skolekontekst i forhold til den måde,

skolerne er organiseret og ledet på, hvordan de er bemandet, og i forhold til de samarbejdsformer, der allerede
udfoldes i en dansk skolekontekst.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

'Et særdeles godt ’værktøj’ til den daglige praksis, hvor inklusion udfordrer ganske meget. God ide at der
efter hvert kapitel er tilføjet bilag med konkrete skabeloner, der direkte kan benyttes.' - Udtalelse fra Dansk

BiblioteksCenter.
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