
CO-teach med 
naturfagene

Hvordan spredes den naturfaglige kultur på en skole med CO-
teach metoderne.



Sct. Nicolai skole - Hvem er vi

• Skolen er to-sporet med omkring 485 elever, og er beliggende på tre adresser.

• Et engageret vejlederteam (læse-, mat-, inklusion-, naturfags-, IT- og PLC-
vejledere) der samarbejder med den enkelte lærer direkte i klassen gennem 
co-teaching-aktiviteter, til glæde for den enkelte elev.



Sct. Nicolai skole – Hvad står vi for?

• På Sct. Nicolai Skole samarbejder vi om at udvikle høj faglighed og demokratisk dannelse 
med læring i centrum. Det gælder elever såvel som personale, ledelse og forældre - og en 
åben og tillidsfuld dialog vægtes højt.

Vores værdier er:
· Faglighed
· Engagement
· Åbenhed

Demokratid
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Indflyvning til CO-teach
på Sct. Nicolai skole?

Elevundersøgelser og trivselsmålinger

• Højne det faglige niveau og 
trivslen blandt eleverne

• Gennem to voksne i 
klasserummet på samme tid 
udvikle og vidensdele

• Arbejde med differentierede 
undervisningsformer og miljø

• Fremme det faglige udbytte og 
udviklingen af  kompetencer 
hos både børn og voksne. 



Vores formål og fremtid

• Oplevelse af  elever i mistrivsel ledes 
frem mod trivsel

• Oplevelse af  en uudnyttet potentiale i 
zonen for nærmeste udvikling

• Ønske om højre faglighed og at vi 
gennem videndeling opnår samarbejde 
og udnyttelse af  forskellige fagligheder

• Sikre enkelte barns progression 
indenfor trivsel og læring.

• Lærere og pædagoger har teamtid som 
bruges på planlægning af  aktiviteter

• Arbejdes ud fra de 6 samarbejdsformer

• Vejlederne benytter CO-teaching
metoderne,                                              
når de understøtter med                                        
vejledningsaktiviteter                                
i klasserne

Formål                                                                        Aktiviteter



Forløb

• 2019 – 2020 Intro til samarbejdsform – primært vejlederne som blev uddannet i 
metoder

• 2020 – 2021 Vejlederne gjorde erfaringer med metoderne og blev en mere naturlig 
del af  planlægningen af  undervisningen. Der blev evalueret løbende og ændret på 
indsatserne undervejs. 

• 2021-2022 Primært dansk- og matematik-lærerne som CO-teacher hos hinanden, 
for at se på, om vejledningen året før, har gjort en forskel. Vejlederne er fortsat klar 
med indsatser, hvor det behøves

• HBB forløb og ABC bliver nu en del af  differentieringen 



Hvad fandt vi ud af ?

HBB & legal vejledning  

Vejledernes besøg i klasserne 
udløste en uventet opdagelse –
nogle elever viste sig som 
underydere og uopmærksomme!! 
Hvorfor?

Som naturfagsvejleder opdagede 
jeg, at især Natur og 
teknologilærerne var nervøse for 
at vise deres manglende (deres 
ord) fag-faglige viden og derfor 
skjulte de sig.  (Kit-fag)



HBB
Højt begavede børn

• To lærere på skolen er nu uddannede i at spotte højtbegavede                   
børn, samt udvikle undervisningsforløb, som er underlagt ABC 
differentiering.

• Skolen har sat timer af  til to særlige indsatser. 
• 3.-4. klasse HBB hold, hvor en underviser har 8 elever og laver anderledes undervisning, 

hvor de stimuleres på andre planer med særlige indsatser i forhold til deres 
udfordringer.

• 7.-8. klasse Xplorer hold – to lærere på 16 elever, med særlig opmærksomhed på nørderi
og fokus på udviklingspotentialer – f.eks. Sociale vanskeligheder



Naturfagskulturen

• Begreber som STEM, ENGINEERING, IBSE og DEN 
NATURVIDENSKABELIGE METODE er nu blevet ord, vi anvender som 
alle kender til

• De 4 kompetencer italesættes under planlægning af  forløb helt nede i 1. 
klasse og frem

• Jeg inviteres med i undervisningen som en ressource, når noget er svært eller 
nyt



Legal vejledning

• Co-teach forberedelse inden undervisning, 
åbner op for vores forskellige 
kompetencer

• De 6 metoder giver mulighed både for 
faglig sparing og udvikling af  interessant 
og kompetencebaseret læring

• Da alle lærere på skolen har haft pligt til at 
deltage i Co-teach forløb, har oplevelsen 
været mindre ømtålelig. Det gør altid ondt 
at stille sig selv til skue, men man bliver 
klogere på sig selv hver gang.



Organisering

• Co-teaching kan organiseres som:

• tværprofessionelt samarbejde mellem lærere og pædagoger

• monofagligt samarbejde mellem faglærere, for eksempel årgangens 
matematiklærere

• tværfagligt samarbejde mellem klassens/årgangens faglærere

• vejledningsmetode mellem interne/eksterne ressourcepersoner/vejledere og 
kollegaer



CO-Teaching

Sct. Nicolai version



Rammer og forventninger

• En kort fokuseret periode

• Udvalgte forløb, hvor planlægning 
og indhold er fokuseret omkring to 
undervisere i klasserummet

• Fast planlægning med 
udgangspunkt i Marilyn Friends
planlægningsproces

• Evaluering af  indsats



Marylin Friends planlægninsproces

• Før mødet – Den almene lærer indsamler vigtig information om det 
kommende pensum, projekter og aktiviteter og andet grundlæggende indhold 
og medbringer dette materiale til mødet

I dette tilfælde er det mig som vejleder, der medbringer information, som vi 
sammen kan arbejde videre med. Modeller, naturfaglige metoder, objekter, 
udstyr osv.



• Under mødet – Med brug af  elevdata beslutter klassens almene lærer og 
CO-teacher-læreren, hvilket tilgang der skal bruges, afhængigt af  det pensum 
det drejer sig om, hvordan de skal gruppere elever, hvilke aspekter af  
undervisningen der kan udgøre et problem , og hvilke projekter der kan være 
særligt udfordrende for eleverne. 

Her taler vi om, hvad jeg som vejleder kan/skal være ekstra opmærksom på. 
Hvordan vi når alle eleverne og hvilke tilgang, der er bedst. Hvis der er udstyr, 
som den almene lærer ikke kender til, tester vi det af  sammen, så alle er trygge 
til undervisningen skal afvikles. 



• Efter mødet – CO-Teacher-læreren forbereder det unikke differentierede 
materiale og de nødvendige strategier for undervisningen, laver planer for at 
imødekomme målsætninger for de individuelle elevplaner eller sproglige mål 
inden for pensum og forbereder implementering af  læreprocesser i selve 
indholdet.

Jeg gør klar til selve undervisningen. Stiller mikroskoper op, sætter modeller op, 
starter målingsudstyr op. Stiller borde og stole frem til den tilgang vi har valgt. 
Gør tingene synlige og nemme at bruge. 



De 6 tilg
ange



Fra isolation til partnerskab

På bordene ligger kopiark, med en let metode til at se på, hvordan CO-teach
kan være med til at ændre jeres undervisning.

Forsøg at arbejde med en specifik lektion,  hvor I redesigner den, men nu 
anvender de forskellige tilgange fra CO til at løfte undervisningen. 


