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CO TEACHING
Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro 



Hvad går Co Teaching ud på ?
2 eller flere undervisere fra forskellige videnområder eller med forskellige fagligheder

- Planlægger
- Afvikler og
- Evaluerer

Undervisningen i et team



Formålet Co - teaching: 
Undervisere Studerende
• At støtte underviseres jobstart og gøre det nemmere, at identificerer sig med underviserrollen
• At øge undervisernes viden om øvrige videnområders kernekompetencer
• At understøtte optimal ressourceanvendelse iudviklingen og forberedelsen af undervisningen
• At udnytte forskelligheder, kompetencer og diversiteten i tværfaglige underviserteams
• At anvende tværfaglige underviserteams som organisatorisk ramme for pædagogisk, didaktisk udvikling og fælles kompetenceudvikling
• At understøtte principperne i den lærende organisation, således at viden akkumuleres og gode erfaringer gøres til fælles læring

• Det tror vi på: 
• Styrkelse af underviserkompetencer giver bedre læring

• At styrke kvaliteten i undervisningen og de studerendes oplevelse af sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen
• Forberedelse af de studerende i, at medtænke og sammenflette de forskellige vidensområder i deres kommende praksis



Fælles planlægning og forberedelse i praksis ??

Fælles forberedelse

Fælles case eller tema som kan belyses fra flere videnområder

Planlægning  iteamet

Gennemgår konkrete spørgsmål sammen
Orientere sig i hinandens litteratur

Gennemgå case materialet sammen

Drøft-else af mulige casesEvaluering fra sidst

Planlægning af dagen/tidsplan, inddeling mm 



Ambitionen

Tværfaglighed

Tværprofessionel refleksion

Monofaglighed



JURALillianSO1, S1, J1, P1

SOCSriSO2, S2, J2, P2

SAMFJesperSO1, S1, J1, P1

PSYKBirgitteSO2, S2, J2, P2

SAMFEx 8 stud

SOC
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JUR, PSYK SOC,SAMF, gruppen deles i 4grupper 

Gruppedeltagerne har ansvaret for at fremlægge casen for de øvrige studerende ud fra den vinkel der er arbejdet med. SAMF fremlægger således SAMF spm, JURA fremlægger jura spm osv. 

Tvær-profes-sionelreflek-sion



Program kl. 9.00 – 14:15 
Indhold 

Kl. 9:00-9:30 Introduktion til dagen Fælles for alle studerende 
Kl. 9:30- 10:15 1. runde:Drøftelse af fokusspørgsmål ividensgrupper

I skal i videngruppen arbejde med den fælles case (Tvind imperiet) ud fra de videnspecifikke spørgsmål, gruppen er blevet tildelt.
Pause: 10:15- 10:30
Kl. 10:30 -11:15 2. runde:Workshop med undervisere En underviser kommer ind i jeres gruppe. I skal præsentere jeres svar på spørgsmålene og drøfte dem med underviserne. I har her mulighed for at stille spørgsmål og diskutere med underviseren. 
Kl. 11.15 –11:30 3. rundeForberedelse af oplæg. Hver videnområdegruppe deler sig i 2  grupper og forbereder, hvordan I vil fremlægge for undervisere og andre studerende i næste runde, hvor I kommer ud i nye, tværfaglige grupper. Jeres fremlæggelse skal vare 10 min. I skal beskrive, hvilket videnområder og hvilke fokusspørgsmål, I har arbejdet med.
Frokost: 11:30- 12:15
Kl. 12:15 –14:00 4. runde:Fremlæggelser for hinanden på tværs af videnområder. I skal præsentere spørgsmålene/svarene for gruppen samt drøfte dilemmaer og udfordringer vedr. Tvind-udsendelserne som helhed.  
Kl: 14:00 -14:15 Fælles opsamling Evaluering af dagen



Cirkulation og lokalefordeling
Cases Første runde kl. 9:30 – 10.15 Anden runde kl.10.30 – 11:15 Tredje rundeKl. 11:15-12 Fjerde runde Kl.12.45 – 14:00Tværfaglige grupper

Fælles opsamling Kl. 14:00– 14:15
Jura A237 Lillian A237 A’erne  (Lillian) Alle studerende og undervisere samlet. 

Lokale: C414

Psykologi C414 Birgitte C414 B’erne (Birgitte) 
Socialt arbejde D629 Sri D629 C’erne (Sri)
Samfundsfag C412 Jesper C412 D’erne (Jesper)



Fordele Ulemper Tilbagemelding fra studerende
Basis for stor videndeling og forståelse for andre videnområder Relativ dyr undervisning pga. mange lektioner involveret De studerende har givet udtryk for, at det er anderledes og givende, at arbejde på den måde, men der er ikke gennemført egentlig evaluering endnu.

Mere indsigt på tværs af uddannelsen Stor sårbarhed, hvis en underviser bliver syg
Undgå silodannelser Holdet størrelse må helst ikke kommer over 60 studerende. 
Tryghed i undervisningen, mens man er ny Tilpasning af litteratur kan være en udfordring, da der nemmest kommer alt for meget på. 
For studerende:  Fokus på tværfaglighed,  sammenhæng, helhedsforståelse 
Mulighed for at vise synlig tværprofessionelt - eller flerfagligt - samarbejde i praksis, hvilket giver de studerende læringsmuligheder ved at observere og reflektere over vores samarbejde. De kan altså både lære af form og indhold.

For studerende: ??


