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Litteraturstudie om modtagelsestilbud for nyankomne elever 

 

1. INDLEDNING 

I denne rapport præsenteres resultaterne af et systematisk litteraturstudie om modtagelsestilbud 

for nyankomne elever, som Rambøll har gennemført på opdrag af Ministeriet for Børn, Undervis-

ning og Ligestilling. Litteraturstudiet er gennemført i perioden august til oktober 2015.  

 

1.1 Baggrund  

Organisering og tilrettelæggelse af modtagelsestilbud for nyankomne elever er generelt et under-

belyst område i Danmark. Derfor ønsker Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling en dyb-

degående litteraturgennemgang med henblik på at skabe et styrket vidensgrundlag på området.   

 

1.2 Formål, undersøgelsesspørgsmål og begreber 

Formålet med det systematiske litteraturstudie er at skabe et vidensgrundlag, som dels kan an-

vendes i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings vejledning. Dels kan anvendes af med-

arbejdere i kommunale forvaltninger samt skoleledere, lærere og pædagoger. Vidensgrundlaget 

skal bidrage til den fremadrettede tilrettelæggelse af basisundervisning for nyankomne elever 

uden de nødvendige danskkundskaber til at indgå i grundskolens almindelige undervisning. Dette 

sker gennem en kortlægning af viden om modtagelsesklasser og modtagelseshold eller tilsvaren-

de undervisningstilbud til nyankomne elever i andre lande.  

 

Rambøll har i dialog med læringskonsulenternes tosprogsteam formuleret følgende undersøgel-

sesspørgsmål:  

 

 Hvordan tilrettelægges og organiseres modtagelsestilbud bedst muligt, og hvilke implemente-

ringsfaktorer er væsentlige?1  

 

 Hvilket udbytte har nyankomne elever af at deltage i modtagelsestilbud, og hvilke pædagogi-

ske og didaktiske metoder og praksisser er særligt virkningsfulde?2  

 

På tværs af lande omtales undervisningstilbud til nyankomne elever i grundskolen på forskellig 

vis. Dette er bl.a. udtryk for variationer i praksis, hvad angår undervisningstilbuddets organise-

ring, indhold og omfang. For overskuelighedens skyld anvendes i nærværende litteraturstudie 

fællesbetegnelsen modtagelsestilbud. Modtagelsestilbud dækker således over de undervis-

ningstilbud, som nyankomne elever tilbydes i grundskolen. Dansk Røde Kors' børneskoler på 

asylcentrene falder således udenfor litteraturstudiets genstandsfelt.   

 

Litteraturstudiets målgruppe er nyankomne elever. Nyankomne elever dækker over tosprogede 

børn og unge i alderen 5 til 18 år uden de nødvendige sproglige forudsætninger for at indgå i 

grundskolens almindelige undervisning.3  

 

1.3 Lovgivning på området 

I dette afsnit præsenteres den gældende lovgivning om undervisning af nyankomne elever i mod-

tagelsestilbud. Indledningsvis beskrives den danske lovgivning. Derefter præsenteres lovgivnin-

gen i fire øvrige lande (Sverige, Norge, USA og Canada), idet der indgår mere end et studie fra 

hvert af disse lande i litteraturstudiet. Formålet med at præsentere det lovgivningsmæssige 

grundlag er at tydeliggøre den kontekst, som litteraturstudiets fund er fremkommet i, og samti-

                                                
1 Med implementeringsfaktorer menes eksempelvis procedurer for visitation til modtagelsestilbud og overgang til almentilbud, herun-

der kommunale procedurer og procedurer på skoleniveau for visitation til modtagelsestilbud samt skole- og lærersamarbejde om 

overgang til almentilbud.  
2 Hvad angår elevernes udbytte forstås såvel elevernes faglige, sociale som trivselsmæssige udvikling.  
3 Nyankomne elever dækker både elever, der er nyankomne i landet, og elever, der er nye i forhold til det danske sprog. Således kan 

nyankomne elever godt være født i Danmark, hvis der er tale om elever uden de nødvendige sproglige forudsætninger til at deltage i 

den almene undervisning.  
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dig tydeliggøre, hvorvidt og hvordan rammeforhold i de enkelte lande er sammenlignelige. Det 

bemærkes, at der i rapporten indgår eksempler på modtagelsestilbud for nyankomne elever, der 

ikke er omfattet af dansk lovgivning.  

 

Lovgivning i dansk sammenhæng 

I dansk sammenhæng fremgår de lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning til ny-

ankomne elever af folkeskolens § 5 og Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som 

andetsprog. Nyankomne elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen i 

folkeskolen kan deltage i den almindelige undervisning, skal tilbydes såkaldt basisundervisning.4 I 

den danske folkeskole kan basisundervisning organiseres som 1) modtagelsesklasser, hvor ele-

verne i begyndelsen har alle eller den overvejende del af deres timer, således at de efterhånden 

får en del af deres undervisning i en almindelig klasse, 2) særlige hold (modtagelseshold) eller 

som enkeltmandsundervisning og 3) udvidede modtagelsesklasser på 8.-10. klassetrin for to-

sprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år (jf. Bekendtgørelse om fol-

keskolens undervisning i dansk som andetsprog).5 

 

Basisundervisningen ophører, når eleven vurderes at kunne deltage i den almindelige undervis-

ning med yderligere undervisning i dansk som andetsprog, dog senest efter to års forløb. Be-

grænsningen på to år gælder ikke, hvis eleven ikke tidligere har modtaget undervisning i at læse 

og skrive, samt hvis eleven er optaget i udvidet modtagelsesklasse for sent ankomne elever. 

 

Det er distriktsskolens leder, der med inddragelse af sagkyndig bistand efter behov og efter sam-

råd med forældrene og eleven beslutter, hvorvidt den enkelte elev har behov for sprogstøtte, og i 

givet fald hvordan eleven skal gives undervisning i dansk som andetsprog.6 Tosprogede elever 

kan efter kommunalbestyrelsens beslutning henvises til en anden skole end distriktsskolen, hvis 

det ved optagelsen vurderes, at eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte i form af 

undervisning i dansk som andetsprog, og det vurderes at være pædagogisk påkrævet at henvise 

eleven til den pågældende skole.7  

 

I modtagelsesklasser er undervisningen organiseret i en selvstændig klasse parallelt med den 

øvrige undervisning på skolen. Aldersforskellen mellem den yngste og den ældste elev i modta-

gelsesklassen må højst svare til tre almindelige klassetrin. Klassen må ved skoleårets start højst 

have 12 elever, med mindre skolen sætter ekstra lærertimer ind. I modtagelsesklassen bliver der 

undervist i dansk som andetsprog og i de fag, som elever på samme alder almindeligvis har. 

Eleverne i modtagelsesklassen bliver trænet i at kunne forstå og anvende det danske sprog så 

godt, at de hurtigst muligt kan deltage i den almindelige undervisning.  

 

Nyankomne elever på modtagelseshold bliver indskrevet i en almindelig klasse, men læser en del 

af deres timer på modtagelsesholdet. Undervisningen for modtagelsesholdet har også som formål 

at træne eleverne i at forstå og bruge det danske sprog, så de bliver i stand til at følge den øvri-

ge undervisning. Modtagelsesholdet må højst have syv elever.  

 

For både modtagelsesklasser og -hold gælder, at elevernes samlede undervisningstid skal svare 

til undervisningstiden for det alderssvarende klassetrin i almentilbud. I op til tre måneder efter 

påbegyndelsen af basisundervisningen kan undervisningstiden for en tosproget elev i særlige 

tilfælde nedsættes i forhold til den planlagte undervisningstid, dog således at det ugentlige gen-

nemsnit for undervisningstiden er på mindst 30 timer i perioden. Nyankomne elever, der modta-

                                                
4 Basisundervisning er den form for undervisning, som skolen giver tosprogede elever, der ikke taler og forstår det danske sprog godt 

nok til at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse. Ved tosprogede elever forstås børn, der har et andet modersmål end 

dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. 
5 BEK nr. 690 af 20/06/2014. 
6 Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, § 2, stk. 1. 
7 Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, § 7. 



 

 3 

 

 

 

 
 
 

 

Litteraturstudie om modtagelsestilbud for nyankomne elever 

 

ger undervisning i dansk som andetsprog organiseret som basisundervisning, kan med forældre-

nes samtykke i ganske særlige tilfælde fritages for undervisningen i et fag, dog ikke dansk og 

matematik, hvis det skønnes umuligt at afhjælpe elevens vanskeligheder gennem supplerende 

undervisning. Eleven skal have anden undervisning i stedet, fx dansk som andetsprog. 

 

Undervisning i dansk som andetsprog, herunder også basisundervisning, skal varetages af lærere 

eller andet undervisende personale, som gennem en særlig uddannelse eller på anden måde har 

kvalificeret sig til opgaven.  

 

Lovgivning i Sverige, Norge, USA og Canada  

I Sverige er de lovgivningsmæssige rammer for undervisning af nyankomne elever omfattet af 

skoleloven (Skollagen), som foreskriver, at nyankomne elever har ret til at modtage undervisning 

i grundskolen.8 I loven hedder det, at nyankomne elevers færdigheder skal vurderes som grund-

lag for placering i et undervisningstilbud, der tager afsæt i elevens forudsætninger og behov. 

Såfremt det vurderes, at nyankomne elever ikke har tilstrækkelige svensksproglige kompetencer 

til at deltage i den ordinære undervisning, skal de tilbydes undervisning i en forberedelsesklasse, 

enten helt eller delvist, i en periode på maksimalt to år. Det er kommunens ansvar at sikre rele-

vante uddannelsestilbud, mens det er skolerne, der skal tilrettelægge forberedelsesklasser mere 

konkret.  

 

I Norge er det i ”Opplæringsloven” påkrævet, at alle kommuner og folkeskoler skal kunne tage 

imod nyankomne elever og tilbyde dem særskilte oplæringstilbud (innføringstilbud).9 Det er i 

lovgivningen stadfæstet, at det er muligt at organisere oplæringstilbud for nyankomne elever i 

særskilte grupper, klasser eller skoler. Endvidere er der mulighed for at afvige fra fag- og time-

fordelingen for elever som deltager i oplæringstilbud.  

 

Både i Sverige og Norge er henholdsvis forberedelsesklasse og oplæringstilbud tidsbegrænset til 

en periode på maksimum to år. Målsætningen er, at eleverne så hurtigt som muligt skal tilegne 

sig det svenske/norske sprog og blive i stand til at nå kompetencemålene for det pågældende 

klassetrin, således at de kan følge den ordinære undervisning i grundskolen. Det ses således, at 

der er stort sammenfald mellem de lovgivningsmæssige rammer for undervisning af nyankomne 

elever i både Danmark, Sverige og Norge. 

 

I både USA og Canada har nyankomne elever ret til lige adgang til offentlige skoler uanset deres 

baggrund, ligesom de har ret til at kunne få et rimeligt udbytte af de offentlige skoler. 10 Hvordan 

dette sikres er primært et lokalt anliggende, der varierer på tværs af henholdsvis stater i USA og 

provinser i Canada. Således er de lovgivningsmæssige rammer i de to nordamerikanske lande 

mere bredt formuleret med rum for decentrale løsninger end i de nordiske lande.  

 

1.4 Læsevejledning 

Rapporten består af i alt fire kapitler. Efter dette indledende kapitel præsenteres i rapportens 

kapitel 2 en opsummering af litteraturstudiets hovedkonklusioner. I kapitel 3 præsenteres meto-

de og tilgang i litteraturstudiet. Kapitel 4 indeholder en tematisk syntese af de inkluderede studi-

er, og det er således i dette kapitel, at litteraturstudiets undersøgelsesspørgsmål analyseres og 

besvares.  
 

  

                                                
8 Utbildningsutskottet betänkande 2014/15: UbU6 Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång. Sveriges Riksdag.  
9 Utdanningsdirektoratet, 2012: Veileder. Indføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever. 
10 Se U.S. Department of Education. Educational Services for Immigrant Children and Those Recently Arrived to the United States, 

http://www2.ed.gov/policy/rights/guid/unaccompanied-children.html [tilgået 29.09.2015 ] og Government of Canada. Education in 

Canada, http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/after-education.asp [tilgået 29.09.2015].  

http://www2.ed.gov/policy/rights/guid/unaccompanied-children.html
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/after-education.asp
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2. OPSUMMERING AF HOVEDPOINTER 

I dette kapitel præsenteres en opsummering af litteraturstudiets hovedpointer og konklusioner. 

Indledningsvis opsummeres de væsentligste pointer i forhold til en karakteristik af det undersøg-

te forskningsfelt, og derefter præsenteres de indholdsmæssige hovedpointer fra Rambølls analyse 

af litteraturen om modtagelsestilbud.  

 

Kvalitativt forskningsfelt 

Litteraturstudiet om modtagelsestilbud for nyankomne elever viser, at forskningsfeltet er kende-

tegnet ved en overvægt af deskriptive studier, hvor fokus er på kvalitative beskrivelser af praksis 

og erfaringer baseret på læreres, elevers og eksperters oplevelser og vurderinger af modtagel-

sestilbud. Forskningsfeltet er således kendetegnet ved et forholdsvis lavt evidensniveau, hvad 

angår solid viden om effekter målt på elevniveau. Omvendt bidrager den store overvægt af kvali-

tative studier med værdifuld viden om praksisformer og erfaringer i både de nordiske lande og 

internationalt i forhold til, hvordan man kan organisere og tilrettelægge undervisningen i modta-

gelsestilbud for nyankomne elever. Litteraturstudiet skaber således et øget vidensgrundlag, der 

kan understøtte det fremadrettede arbejde med at tilrettelægge og organisere modtagelsestilbud 

bedst muligt.  

 

Fire modeller for organisering med varierende grad af integration i almentilbud 

Litteraturstudiet viser, at der er forholdsvis stor variation i organisering og tilrettelæggelse af 

modtagelsestilbud til nyankomne elever. Det gælder både på tværs af lande og på tværs af 

kommuner i det enkelte land. Litteraturstudiet identificerer fire overordnede modeller for organi-

sering af modtagelsestilbud, som fordeler sig over et kontinuum i forhold til graden af integration 

i almentilbud. Modtagelsestilbud med en lav grad af integration i almentilbud er eksempelvis or-

ganiseret som en modtagelsesklasse eller en modtagelsesskole fysisk adskilt fra almentilbud 

(model A). Modtagelsestilbud med en lidt højere grad, om end begrænset, integration i almentil-

bud kan være organiseret som en særskilt modtagelsesklasse fysisk placeret på en almenskole 

(model B). Modtagelsestilbud med en forholdsvis høj grad af integration i almentilbud er organi-

seret således, at nyankomne elever indskrives i almenklasse og samtidig modtager støtte og/eller 

supplerende undervisning (model C). Endelig er den fjerde organiseringsmodel udtryk for modta-

gelsestilbud med en høj grad af integration i almentilbud, hvor nyankomne elever placeres i al-

menklasse uden støtte og supplerende undervisning (model D).   

 

Gode erfaringer med modtagelsestilbud af kortere varighed placeret samme sted som 

almentilbud 

Der kan på baggrund af litteraturstudiet ikke udledes viden om, hvilken organiseringsform der er 

mest effektiv i forhold til elevernes udbytte. Litteraturen peger dog entydigt på, at organiserings-

former ud fra en mainstream-tankegang (model D, integration i almentilbud uden støtte) er 

uhensigtsmæssig for nyankomne elever.11 Samtidig ses en række parametre, der går på tværs af 

organiseringsformerne, og som vurderes at have betydning for elevernes udbytte af modtagel-

sestilbuddet. Litteraturstudiet peger således på, at det har en positiv betydning for elevernes 

udbytte, hvis der er tale om et tidsbegrænset modtagelsestilbud af mellem 6 og 12 måneders 

varighed. Ligeledes vurderes det at have positiv betydning, at modtagelsestilbuddet er fysisk 

placeret samme sted som almentilbuddet. Dette resultat skal ses i lyset af, at litteraturen peger 

på, at det har en positiv indvirkning på nyankomne elever, at de forholdsvis hurtigt opnår en 

relation til almentilbud. Det kan eksempelvis ske ved, at nyankomne elever deltager i en del ti-

mer i almentilbud, deltager i fælles aktiviteter med elever i almentilbud, og at de får en mentor i 

almentilbud, der mestrer majoritetssproget.  

 

 

                                                
11 Det bemærkes, at denne organiseringsform ikke er lovlig i en dansk kontekst. 
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Behov for klare retningslinjer ved overgang til almentilbud og klar ansvarsfordeling 

Litteraturstudiet viser, at der er begrænset viden om procedurer for visitation til modtagelsestil-

bud og procedurer for overgang til almentilbud, og at der er efterspørgsel på en sådan viden i 

praksis. Det fremhæves i litteraturen, at medarbejderne oplever, at det er vanskeligt at vurdere, 

hvornår en elev er parat til at overgå til almentilbud, idet der mangler klare kriterier for en sådan 

vurdering. Litteraturstudiet viser endvidere, at det er en udfordring for arbejdet med nyankomne 

elever, at der ofte er en uklar ansvars- og rollefordeling mellem kommune og skoler. Det gælder 

eksempelvis i forhold til procedurer for visitation og overgang til almentilbud. Således peger litte-

raturstudiet på vigtigheden af, at der udarbejdes klare retningslinjer for ansvarsfordelingen og at 

der udvikles kriterier til brug i vurderingen af, hvornår en elev med fordel kan overgå til almentil-

bud.  

 

Lærerkvalifikationer og forældresamarbejde er vigtige implementeringsfaktorer 

Særligt to forhold fremtræder som væsentlige i forhold til at implementere modtagelsestilbud 

bedst muligt, nemlig lærerkvalifikationer og forældresamarbejde. Det er væsentligt, at de lærere, 

der underviser i modtagelsestilbud, er kvalificerede hertil. Litteraturstudiet peger imidlertid på, at 

det kan være en udfordring at finde kvalificerede medarbejdere, og at de lærere, der underviser 

nyankomne elever i praksis, ikke altid besidder de formelle kompetencer hertil. Således peger 

litteraturstudiet på, at der er et behov for kompetenceudvikling blandt medarbejdere i modtagel-

sestilbud.  

 

Endvidere understreger litteraturstudiet, at det er vigtigt med særskilt opmærksomhed på sam-

arbejdet med forældre til nyankomne elever. I den forbindelse fremhæver litteraturstudiet en 

forskel mellem praksis i de nordiske lande og praksis i en nordamerikansk kontekst. I de nordiske 

lande peger litteraturen på, at samarbejde med forældre til nyankomne elever primært vedrører 

information og dialog om barnets skolegang. I nordamerikansk kontekst peger litteraturen på, at 

der anlægges en mere helhedsorienteret tilgang til nyankomne elevers familie, idet modtagelses-

tilbuddene ofte også består af indsatser målrettet forældrene, eksempelvis i form af aktiviteter, 

der sigter mod at styrke forældrenes kompetencer og muligheder i det nye land.  

 

Undervisningsdifferentiering og faglig undervisning er væsentlige virkemidler 

Hvad angår tilrettelæggelse af undervisningen, viser litteraturstudiet, at der ofte er forholdsvis 

stor spredning blandt nyankomne elever i det enkelte modtagelsestilbud, både hvad angår ele-

vernes alder og elevernes faglige udgangspunkt. Den store spredning er en udfordring for det 

faglige niveau i modtagelsesklasserne, og derfor er behovet for undervisningsdifferentiering sær-

lig stort. Litteraturstudiet peger på, at undervisningen i modtagelsestilbuddene med fordel kan 

tage afsæt i varierede undervisningsmetoder og tilgange for at imødekomme denne udfordring. 

Derudover peger litteraturstudiet på, at det er vigtigt, at undervisningen tager udgangspunkt i et 

fagligt indhold. Således anbefales det, at både undervisningsmaterialer og elevernes sprogindlæ-

ring tager afsæt i tematisk eller faglig indlæring. Derudover peger litteraturen på, at varieret 

læring i form af ud-af-huset-aktiviteter, skiftende undervisningsformer og eventuelt mentorord-

ninger kan være særligt virkningsfulde.  

 

Brobygning mellem modtagelsestilbud og almentilbud styrker elevernes udbytte 

Litteraturstudiet fremhæver desuden, at det kan have positiv betydning for elevernes udbytte, at 

der etableres et tæt samarbejde mellem lærere i modtagelsestilbud og lærere i almentilbud. Det 

gælder eksempelvis i forhold til at sikre, at undervisningen følger samme årsplan, tager afsæt i 

de samme materialer, og at lærerne i et vist omfang foretager fælles forberedelse af undervis-

ningen. Endvidere giver litteraturen eksempler på gode erfaringer med, at lærere i modtage- og 

almentilbuddet samarbejder tæt om elevens overgang til almentilbuddet, herunder at der udar-

bejdes en fælles studieplan for nyankomne elever, og at der foretages en grundig overlevering af 

viden om elevens forudsætninger og behov i forbindelse med overgangen. Samtidig peger littera-

turstudiet på, at det i praksis kan være en udfordring at etablere et gensidigt samarbejde om 
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nyankomne elever mellem lærere i modtagelsestilbud, lærere i almentilbud samt modersmålslæ-

rere og lærere med kompetencer i andetsprogsindlæring. 

 

Særlig udfordring at imødekomme sent ankomne elevers behov 

I litteraturstudiet fremhæves sent ankomne elever flere gange som en særlig målgruppe at tage 

hensyn til. Eleverne ankommer sent i grundskoleforløbet med varierende kompetencer og for-

skellig baggrund. De har kortere tid til at indhente det alderssvarende niveau både sprogligt og 

fagligt for at kunne deltage på lige fod med elever i almentilbud. Litteraturstudiet peger på, at 

der er udfordringer i forhold til at opnå et tilstrækkeligt højt fagligt niveau i undervisningen af 

denne elevgruppe, og at der bør være et særskilt fokus på at få denne gruppe dygtiggjort til at 

kunne begå sig i almentilbud og i det videre uddannelsesforløb. 
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3. METODE 

I dette kapitel beskrives den metodiske tilgang, som er anvendt i litteraturstudiet. Beskrivelsen 

omfatter en præsentation af litteraturstudiets design og gennemførelse samt karakteristik af den 

indsamlede viden. Yderligere dokumentation for den anvendte metode findes i bilag 1 og 2. 

 

3.1 Litteraturstudiets design og gennemførelse 

Litteraturstudiet er gennemført med afsæt i gængs praksis for systematiske litteraturstudier, 

hvor metoden er kendetegnet ved, at der gennemføres en systematisk kortlægning af eksiste-

rende litteratur inden for et afgrænset område med henblik på at udlede virkningsfulde kompo-

nenter og implementeringsfaktorer på tværs af et større antal studier, som kan danne grundlag 

for synteser.12 Tilgangen er også kendetegnet ved, at litteratursøgningen gennemføres i strate-

gisk udvalgte databaser, der vurderes som særligt relevante for litteraturstudiets emnefelt, hvor-

for afsøgningen kan tilrettelægges målrettet og fokuseret.13  

 

Litteraturstudiet er baseret på en tematisk syntesetilgang, som er kendetegnet ved at organi-

sere, udforske og finde mønstre i den viden, der er indsamlet i litteraturstudiet. Den tematiske 

syntese er velegnet til at håndtere studier med forskellige forskningsdesign og indsatser gennem-

ført i forskellige nationale og lokale kontekster. 

 

Konkret består litteraturstudiets gennemførelse af fem faser – illustreret i figuren nedenfor.  

Figur 1: De fem faser i litteraturstudiets design

 

Som det fremgår af figuren, indledes det systematiske litteraturstudie med udviklingen af en 

søgeprotokol med tilhørende baggrund og undersøgelsesspørgsmål. I forbindelse med udviklin-

gen af søgeprotokollen foretages en række begrebsmæssige afgrænsninger, som udmønter sig i 

en fastlæggelse af en afgrænsning af målgruppe og genstandsfelt i forhold til modtagelsestilbud. 

Som beskrevet i rapportens indledning, søger litteraturstudiet at besvare følgende to overordne-

de undersøgelsesspørgsmål: 

 

 Hvordan tilrettelægges og organiseres modtagelsestilbud bedst muligt, og hvilke implemente-

ringsfaktorer er væsentlige?14  

 

                                                
12 Det systematiske litteraturstudie er tilrettelagt med udgangspunkt i den fremgangsmåde og metode, der er kendt fra Rapid Evidence 

Assessment-traditionen (Jf. Gough et al. (2012): An introduction to systematic reviews, London: Sage). 
13 Til søgningen udarbejdes en søgeprotokol, der indeholder undersøgelsesspørgsmål, søgetermer, valg af databaser, begrebsdefiniti-

on, tidsmæssig og geografisk afgrænsning samt eksklusionskriterier. 
14 Med implementeringsfaktorer menes eksempelvis procedurer for visitation til modtagelsestilbud og overgang til almentilbud, herun-

der kommunale procedurer og procedurer på skoleniveau samt skole- og lærersamarbejde i modtagelsestilbud.   

 

 

Udvikling af 

søgeproto-

kol 

Søge-

proces 

Screening 

(tilpasning 

af scope) 

Vurdering 

af studier 

(genbeskri-
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Afrappor-

tering 

(syntese) 
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 Hvilket udbytte har nyankomne tosprogede elever af at deltage i modtagelsestilbud, og hvilke 

pædagogiske og didaktiske metoder og praksisser er særligt virkningsfulde?15  

 

Litteraturstudiets genstandsfelt er endvidere afgrænset til, at inkluderede studier skal omhandle 

undersøgelsesspørgsmålene i en grundskolekontekst med elever i alderen 5-18 år. 

 

I litteraturstudiets anden fase iværksættes og gennemføres en søgeproces. Litteratursøgningen 

er gennemført i relevante søgekilder og forskningsdatabaser med afsæt i en række søgetermer, 

der afgrænser søgningen. Søgningen afgrænses til de nordiske lande; Danmark, Norge, Sverige, 

Finland og Island samt de selvstyrende områder (Åland, Færøerne og Grønland) og de nordame-

rikanske lande; Canada og USA. Søgningen foretages for perioden januar 2000 til juli 2015.16 

Således indgår også studier af ældre dato (fra 2000 og frem), hvilket skyldes, at litteraturen om 

modtagelsestilbud er begrænset. For at sikre et tilstrækkeligt højt antal inkluderede studier er 

det Rambølls vurdering, at ikke kun den nyeste litteratur på området, men også studier, der er 

10-15 år gamle, er relevante at inkludere i syntesen. Se bilag 2 for uddybende beskrivelse af 

søgeprotokol, databaser og søgetermer. De tre øvrige faser i litteraturstudiet omfatter screening, 

vurdering af studier og afrapportering (tematisk syntese). I nedenstående figur er litteraturstudi-

ets forløb illustreret fra identificeringen af det samlede antal studier og dokumenter (i alt ca. 

7000) til afrapporteringen i form af syntesen. 

                                                
15 Hvad angår elevernes udbytte forstås såvel elevernes faglige, sociale som trivselsmæssige udvikling.  
16 Det bemærkes, at de inkluderede studier er gennemført i perioden forud for implementeringen af folkeskolereformen, og at studier-

nes resultater bør ses i dette lys. 
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Figur 2: Filtrering af referencer fra søgning til syntesen17 

 

 

Som følge af den anvendte søgestrategi fremkom ca. 7000 referencer på tværs af de anvendte 

søgedatabaser i den indledende litteratursøgning. Disse referencer indgår i screeningen, hvor 

studierne er gennemgået på baggrund af deres titel og/eller abstract. Screeningen tager afsæt i 

en række inklusion-/eksklusionskriterier, hvor der blandt andet bliver screenet efter, om studier-

ne falder inden for den relevante tidsperiode, hvorvidt studiernes indsats falder inden for littera-

turstudiets emnemæssige afgrænsning, om målgruppe, land, forskning mv. er relevant. Se bilag 

2 for inklusions-/eksklusionskriterierne. I denne proces ekskluderedes ca. 6.766 referencer. Det 

fremgår af figuren, på hvilket grundlag studierne ekskluderes samt antallet af studier i de forskel-

lige eksklusionskategorier. 

 

Forud for afrapporteringen gennemføres en vurdering og genbeskrivelse af studierne. De 

234 referencer nærlæses og vurderes i forhold til relevans ud fra de opstillede kriterier i søgepro-

tokollen. I denne proces ekskluderes 203 studier. De resterende 31 studier er de endeligt inklu-

derede studier, som kvalitetsvurderes og genbeskrives til brug for syntesen.  

                                                
17 Af figuren fremgår det, at fem publikationer er screenet fra, da de ikke var tilgængelige inden for projektperioden. Disse materialer 

var bestilt, men nåede ikke at komme frem før projektperioden udløb. 

Søgehits 
Referencer identificeret 

Afrapportering (syntese) 
- 31 studier indgår i syntesen  

Referencescreening 
Screening af titel og abstract 

Inkluderede dokumenter 

ca. 7000 referencer identificeret 

234 referencer 

10 – lav evidensvægt 
21 – mellem evidensvægt 
 0 – høj evidensvægt 

Ekskluderede dokumenter  ca. 6766 referencer 

Forkert scope  
136 referencer  

Forkert forskning 
7 referencer  

Forkert udgivelsesår 
2 referencer  

Forkert land 
9 referencer  

Forkert sprog 
0 referencer  

Forkert skolekontekst 
33 referencer  

Forkert målgruppe 
11 referencer  

Genbeskrivelse  
- Genbeskrivelser (herunder 

kvalitetsvurdering) af 31 

studier 

- I alt 30 genbeskrivelser, da 

to af studierne er slået 

sammen i en genbeskrivel-

se 

203 screenet fra efter nær-

læsning/fuldtekstlæsning 

Ikke tilgængelig 
5 referencer  
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På baggrund af genbeskrivelsen og kvalitetsvurderingen bliver hvert enkelt studie tildelt en sam-

let evidensvægt – henholdsvis høj, mellem eller lav. Den samlede evidensvægt beror på en sy-

stematisk vurdering af studiernes forskningsmæssige og rapporteringsmæssige kvalitet og rele-

vans i relation til litteraturstudiets undersøgelsesspørgsmål. I genbeskrivelsesprocessen for nær-

værende litteraturstudie er 10 studier tildelt lav evidensvægt, mens 21 studier er tildelt mellem 

evidensvægt. Det bemærkes, at der i litteraturstudiet ikke indgår studier med høj evidensvægt.  

 

Sidste fase i litteraturstudiet er gennemførelsen af en tematisk syntese på baggrund af de 31 

inkluderede studier. Den tematiske syntese præsenteres i kapitel 4.  

 

3.2 Karakteristik af den indsamlede viden 

I dette afsnit præsenteres en overordnet karakteristik af den indsamlede viden, herunder studi-

ernes geografiske spredning, de anvendte forskningsdesign, samt hvilke aldersgrupper studierne 

omfatter. Sluttelig følger en beskrivelse af kvalitetsvurdering og studiernes evidensvægt. 

 

Generel beskrivelse af litteraturen 

Litteraturen om og forskningen i modtagelsestilbud er kendetegnet ved dybdegående kvalitative 

beskrivelser og erfaringsopsamlinger på feltet af lav til mellem forskningskvalitet. Desuden er 

litteraturen overvejende nordisk, hvorfor resultaterne af litteraturstudiet har en høj grad af over-

førbarhed til en dansk kontekst. I nedenstående tabel fremgår studierne fordelt på lande, hvor 

halvdelen af studierne er fra Sverige, og hvor de resterende deler sig på de øvrige nordiske lan-

de, Canada og USA. 

Tabel 1: Studiernes fordeling på lande 

Undersøgelseskontekst Antal studier 

Danmark 7 

Sverige 15 

Norge 4 

Finland 1 

Canada 3 

USA 3 

Note: N=31. Antallet summerer ikke til 31, da få studier undersøger flere lande og derfor går igen flere steder. 

 

Som nævnt ovenfor er studierne karakteriseret ved primært at have en kvalitativ karakter, hvor 

design med kvalitative interview, observationer og feltarbejde er dominerende. Dette er illustre-

ret i den følgende tabel. 

Tabel 2: Studierne forskningsdesign 

Forskningsdesign og metoder Antal studier 

Systematisk review 1 

RCT - 

Kvasi-eksperiment - 

Longitudinelt studie 1 

Før-/eftermåling  - 

Eftermåling 1 

Tværsnitsstudie - 

Kvalitative interview 21 

Observation/feltarbejde  15 

Andet (fx dokumentstudie, kvalitative beskrivelser) 13 

Note: N=31. Antallet summerer ikke til 31, da flere studier anvender flere metoder og derfor går igen flere steder. 
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Som følge af ovenstående forskningsdesign og metoder er antallet af elever og lærere (studiets 

n) typisk lille, men det varierer fra studie til studie. En del studier er baseret på undersøgelser, 

hvor der indgår mellem 5-20 elever og 2-9 lærere, men der er også studier, der ser på tværs af 

skoler, kommuner eller lande, som har et betydeligt større n i deres analyser. I forhold til mål-

gruppen undersøger halvdelen af studierne modtagelsestilbud for sent ankomne elever (13-18-

årige), og resten undersøger yngre elever eller modtagelsestilbud på tværs af alder.  

 

Beskrivelse af kvalitetsvurderingen og evidensvægt 

Vurderingen af studiernes forskningskvalitet og -relevans er baseret på tre elementer i evidens-

vurderinger, der tilsammen danner grundlaget for tildeling af studiernes samlede evidensvægt. 

De tre elementer, der fører frem til den samlede evidensvægt, er henholdsvis:  

 

 Element A vedrører studiets afrapporteringsgrad både i forhold til, hvor detaljeret indsatsen 

er beskrevet og i forhold til implementeringsforhold ved gennemførelsen af denne indsats. 

 Element B vedrører studiets transparens herunder om det fremgår, hvordan dataene er ind-

samlet, hvilke metoder der er anvendt til at analysere dataene, og om det empiriske grundlag 

er tilstrækkeligt beskrevet.  

 Element C vedrører studiets reliabilitet og validitet. Det omfatter både om design og analy-

semetode er velegnet til at undersøge studiets undersøgelsesspørgsmål, og om der er gjort 

forsøg på at kontrollere for tredjepartsforklaringer og forhold, som vurderes at kunne påvirke 

studiets resultater. Derudover indgår en vurdering af studiets generaliserbarhed. 

 

På baggrund af ovenstående vurdering tildeles studiet en samlet evidensvægt.18 I nærværende 

litteraturstudie fordeler studiernes sig på følgende måde i forhold til evidensvægt: 

Tabel 3: Studiernes evidensvægt 

Evidensvægt Antal studier 

Høj - 

Mellem 21 

Lav 10 

 

Med udgangspunkt i at studierne i litteraturstudiet ikke er præget af høj evidens, men mellem til 

lav evidensvægt, fremdrager den tematiske syntese primært konklusioner, der fremgår i studier 

med mellem evidensvægt og supplerer i forskelligt omfang konklusionerne med studier med lav 

evidensvægt. Litteraturstudiet skal læses i lyset af litteraturens karakter og derfor i højere grad 

ses som et litteraturstudie, der peger på virkningsfulde elementer end egentlige konklusioner i 

forhold til udbytte på elevniveau. 

  

                                                
18 Et studie vurderes til at have en høj evidensvægt, når studiet både har en høj grad af afrapportering, er transparent samt validt og 

troværdigt. Mere specifikt indebærer dette, at studiet skal være gennemført i overensstemmelse med de gældende videnskabelige 

krav inden for det anvendte design og afrapportere det i studiet. Når et eller flere af de nævnte forhold ikke er opfyldt i tilstrækkelig 

grad, vurderes studiet at have mellem evidensvægt. Såfremt mange af de ovennævnte forhold ikke er opfyldt, og der derved ikke kan 

fæstes lid til studiets resultater på baggrund af studiets egen beskrivelse, vurderes studiet at have lav evidensvægt.  
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4. TEMATISK SYNTESE  

I dette kapitel præsenteres litteraturstudiets tematiske syntese, der består af to temaer. Tema-

erne dækker begge de opstillede undersøgelsesspørgsmål, men primært med fokus på organise-

ring af modtagelsestilbud og indhold i undervisningen. Litteraturstudiets undersøgelsesspørgsmål 

lægger desuden op til at undersøge, hvilket udbytte nyankomne elever har af at deltage i modta-

gelsestilbud. Som beskrevet i forrige kapitel, er forskningsfeltet imidlertid kendetegnet ved pri-

mært at beskrive organisering og indhold i undervisningen, mens det kun er få studier, der direk-

te berører elevernes udbytte. Derfor analyseres elevernes udbytte under de to temaer, i det om-

fang det er fremhævet i studierne. Endvidere vil der i den tematiske syntese være fokus på at 

fremhæve særlige målgrupper i relation til specifikke pointer, hvor det vurderes relevant. De to 

temaer opridses kort nedenfor: 

 

 Det første tema handler om organisering af modtagelsestilbud, herunder hvordan tilbud-

det kan tilrettelægges i forhold til omfang, fysisk placering, varighed mv. Derudover beskri-

ves procedurer for visitation af elever til modtagelsestilbud og procedurer for overgang til al-

mentilbud.  

 

 Litteraturstudiets andet tema omhandler indhold i undervisningen af elever i modtagelses-

tilbud og har fokus på at beskrive fagrækken samt pædagogiske og didaktiske metoder og 

praksisser i undervisningen.  

 

De to temaer er baseret på stort set samme antal studier. Flere af de inkluderede studier går 

igen i begge temaer og indgår dermed i syntesen på tværs af de to temaer. I syntesen refereres 

der derfor kun direkte til studierne, når konkrete eksempler eller tiltag gengives, da der ellers er 

tale om en analyse på tværs af studierne. Studierne fordeler sig på de to temaer i forhold til de-

res samlede evidensvægt på følgende måde: 

Tabel 4: Oversigt over studiernes samlede evidensvægt fordelt på temaer 

 Tema 1: Organisering af 

modtagelsestilbud 

Tema 2: Indhold i 

undervisningen 

Antal studier med høj evidensvægt - - 

Andel studier med mellem evidensvægt 15 16 

Andel studier med lav evidensvægt 7 3 

Samlet antal studier 22 19 

*: Bemærk, at studier kan fremtræde flere gange. 

 

I bilag 1 findes en oversigt over alle inkluderede studier, og hvilket tema de berører.  

 

Det bemærkes, at de inkluderede studier undersøger modtagelsestilbud i forskellige kontekster, 

som forventeligt varierer på en række punkter. Det gælder eksempelvis nationale og kommunale 

variationer i antallet af tosprogede elever generelt og antallet af nyankomne elever specifikt. De 

inkluderede studier forholder sig imidlertid ikke til, hvilken betydning antallet af tosprogede ele-

ver i en kommune har for organisering og tilrettelæggelse af modtagelsestilbud. Det fremhæves 

dog, at antallet af nyankomne elever har betydning for, hvilke organiseringsformer der er mulige, 

samt i hvor høj grad skolerne fx kan anvende holddeling. Anvendelse af litteraturstudiets resulta-

ter må således ses i relation til sådanne konkrete kontekster. 

 

Nedenfor præsenteres de to temaer i syntesen i dybden, hvor eksempler på modeller og god 

praksis vil blive fremhævet løbende. 
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4.1 Organisering af modtagelsestilbud 

I dette afsnit præsenteres syntesens første tema, som omhandler organiseringen af modtagelses-

tilbud. Indledningsvist i afsnittet præsenterer vi de organiseringsformer, der ses på tværs af stu-

dierne, og beskriver såvel fordele som ulemper ved de forskellige organiseringsformer. Dernæst 

ser vi nærmere på en række forhold, som har betydning for, hvorvidt modtagelsestilbuddets or-

ganisering opleves som hensigtsmæssig, herunder tilbuddets omfang, varighed, fysiske placering 

samt procedurer for visitation og overgang til almentilbud. Dernæst præsenteres to faktorer, der 

vurderes som særligt væsentlige i forhold til implementering af modtagelsestilbud; henholdsvis 

lærerkvalifikationer og forældresamarbejde. Endelig afsluttes afsnittet med en præsentation af en 

række opmærksomhedspunkter i forhold til organisering af modtagelsestilbud.  

 

Studierne tegner et billede af, at organisering og tilrettelæggelse af modtagelsestilbud varierer. 

Det gælder både på tværs af lande og på tværs af kommuner i det enkelte land. Samtidig ses en 

række tværgående fællestræk i organiseringen.  

 

Overordnet set er formålet med modtagelsestilbud – på tværs af forskellige organiseringsformer 

– forholdsvis enslydende: Det skal sikres, at eleven får grundlæggende kompetencer på andet-

sproget, og eleven skal forberedes på at deltage i almentilbud.  

 

Til at indfange såvel forskelle som ligheder i organiseringsformer har Rambøll som led i analysen 

af de inkluderede studier udarbejdet et kontinuum over typer af organiseringsformer. Kontinu-

ummet er en analytisk konstruktion, som har til formål at belyse centrale elementer i organise-

ringen af modtagelsestilbud, herunder at udlede fordele og ulemper ved de forskellige organise-

ringsformer. Modellerne i kontinuummet afspejler forskellige organiseringspraksisser, som er 

gengivet i litteraturen. Modellerne er en analytisk sammenfatning af flere organiseringsformer i 

praksis. De fire modeller kan således ikke genfindes direkte i praksis i et en-til-en-forhold, men 

kan ses som en ramme for, hvilke parametre der er væsentlige i organiseringen af modtagelses-

tilbud. Nedenfor ses en illustration af kontinuummet. De enkelte modeller beskrives efterfølgen-

de. 

Figur 3: Kontinuum over modeller for modtagelsestilbud 

 

 

Kontinuummet indeholder fire modeller for modtagelsestilbud, som varierer i graden af integrati-

on i skolens almentilbud. Modellen beskrives i det følgende. 

 

Model A repræsenterer en organiseringsform, hvor modtagelsestilbud er fuldstændigt adskilt fra 

almentilbud, fx i form af en modtagelsesklasse eller en hel modtagelsesskole, der er placeret på 

en særskilt matrikel. Denne form for organisering anvendes primært til elever i udskolingen, hvor 

det vurderes mest hensigtsmæssigt, at eleverne færdiggør deres uddannelse i modtagelsestil-

buddet i stedet for overgang til et almentilbud for en forholdsvis kort periode. Tanken bag et 

segregeret modtagelsestilbud er, at man ved at samle ressourcerne til en specifik målgruppe ét 

Model C
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støtte/supplerende 
undervisning, fx 
modtagelseshold

Model D
Almenklasse uden 
støtte/supplerende 
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sted skaber et mere kvalificeret tilbud, end hvis ressourcerne er spredt ud på flere skoler, herun-

der også på almene skoler.  

 

Et eksempel på model A i en dansk kontekst er Helsingør Ungdomsskole, der bl.a. huser kommu-

nens Internationale Ungdomsklasser, IU-klasser for de 14-20-årige flygtninge og indvandrere i 

kommunen samt kommunens Alternativklasser. Modtagelsesklassen for 14-16-årige sent ankom-

ne elever er placeret på ungdomsskolen ud fra antagelsen om, at elevgruppen kan profitere af de 

øvrige ressourcer og samarbejdsrelationer, som ungdomsskolen tilbyder. Det gælder eksempelvis 

fokus på og direkte overgang til ungdomsuddannelserne (Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie, 

2004). 

 

Et eksempel på model A i en amerikansk og canadisk kontekst er såkaldte helhedsskoler (whole 

schools), der er målrettet sent nyankomne elever.19 Helhedsskolen tilbyder et samlet uddannel-

sesforløb for nyankomne elever, der ankommer i en sen alder og ikke har de nødvendige kompe-

tencer til at afslutte deres grunduddannelse i et almentilbud. Formålet med helhedsskolen er ikke 

at eleverne skal overgå til grundskolens almentilbud, men at øge elevernes uddannelsesparathed 

og sikre deres videre forløb i uddannelsessystemet.  

 

En fordel ved model A er, at der tilbydes et specialiseret, skræddersyet tilbud, der målrettes en 

specifik målgruppe. Endvidere muliggør denne model at samle de mest kompetente lærere ét 

sted. Det gælder særligt i relation til anvendelse af lærere med kompetencer i andetsprogspæda-

gogik og modersmålslærere.  

 

En ulempe ved model A er, at der skabes et segregeret tilbud, hvor eleverne ikke har mulighed 

for at interagere med elever i almentilbud, herunder elever der mestrer majoritetssproget, og 

som de stræber efter at lære. Nogle elever oplever, at det er stigmatiserende at blive placeret i 

et specialiseret og fysisk adskilt tilbud (Schroeter, 2015).  

 

Model B er udtryk for en organiseringsform, hvor modtagelsestilbuddet er tilrettelagt som en 

modtagelsesklasse placeret på en almenskole. Der kan være en større eller mindre grad af inter-

aktion mellem elever i modtagelsesklassen og elever i almenklasser. Det kan eksempelvis kom-

me til udtryk gennem mentorordninger, hvor en elev i modtagelsesklassen og en elev i en al-

menklasse sættes sammen i en mentorrelation. Det kan også komme til udtryk ved, at elever i 

modtagelsesklassen har et antal timer i den almenklasse, som de forventes at overgå til senere. 

Det er typisk i fag som idræt og praktisk-musiske fag, at denne udveksling foregår. Tanken bag 

model B er, at nyankomne elever får et specialiseret tilbud i en periode, hvor der er fokus på 

tilegnelse af andetsproget. Samtidig er der fokus på at skabe en tidlig relation til almentilbuddet, 

eksempelvis gennem fysisk placering på almenskolen og gennem deltagelse i enkelte timer i al-

menklasse.  

 

Model B lader til at være den mest udbredte form for modtagelsestilbud i både en skandinavisk 

og amerikansk kontekst.20 Modtagelsesklasserne er typisk placeret på udvalgte skoler i kommu-

nen og dermed ikke nødvendigvis på den distriktsskole, som den enkelte nyankomne elev hører 

til. I nogle kommuner tilstræbes det, at eleverne fra start får en tilknytning til distriktsskolen – 

selvom de indskrives i en modtagelsesklasse på en anden af kommunens skoler. I andre kommu-

ner etableres der først en relation mellem elev og distriktsskole, når der påbegyndes en proces i 

forhold til overgang for eleven. I disse tilfælde kan der i stedet for være tale om, at den ny-

ankomne elev får en tilknytning til elever i almentilbuddet på den skole, der huser modtagelses-

tilbuddet (Timm, 2010). 

 

                                                
19 Short (2002); Schroeter (2015). 
20 Blob (2004); Saarup (2004); Rydin (2014); Bunar (2010); Short (2002). 
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En fordel ved model B er, at indsatsen for nyankomne elever er specialiseret, eksempelvis i form 

af muligheden for andetsprogsundervisning og modersmålsundervisning i regi af modtagelses-

klassen. Samtidig bygger tilbuddet bro til almenskolen på et tidligt tidspunkt i den nyankomne 

elevs skoleforløb, hvilket bidrager til en større grad af integration i almentilbuddet end i fx model 

A. Såfremt modtagelsesklassen er placeret på en anden skole end distriktsskolen, kan det give 

mulighed for, at de nyankomne elever kommer til at gå på en almenskole med et andet elev-

grundlag – eksempelvis elever overvejende fra majoritetsbefolkningen – end det ville være til-

fældet på distriktsskolen.21  

 

En ulempe ved model B er, at modtagelsesklassen er en afgrænset enhed, der kan opfattes som 

segregeret fra og anderledes end de øvrige klasser på almenskolen. I lighed med model A ople-

ver nogle elever det således stigmatiserende at være indskrevet i en modtagelsesklasse. Endvi-

dere kan det være en udfordring, hvis modtagelsesklassen er fysisk placeret på en anden skole 

end distriktsskolen, særligt i forbindelse med overgang. Dels fordi det vanskeliggør muligheden 

for at opbygge relationer mellem den nyankomne elev og de kommende klassekammerater. Dels 

fordi den fysiske adskillelse vanskeliggør samarbejdet mellem afgivende lærer i modtagelsesklas-

sen og den modtagende lærer i almentilbuddet. 

 

Model C repræsenterer en organiseringsform, hvor modtagelsestilbuddet er integreret i en al-

menklasse. Den nyankomne elev placeres således fra start i en almenklasse, men tilbydes sær-

skilt støtte i forhold til tilegnelse af sproglige færdigheder på andetsproget. Støtten kan gives 

som supplerende undervisning uden for klassen og/eller som støtte i undervisningen i almenklas-

sen. I begge tilfælde varetages støtten typisk af andetsprogslærere og modersmålslærere.22   

 

Et eksempel på model C i en dansk kontekst er modtagelseshold, hvor de nyankomne elever 

bliver indskrevet i en almenklasse, men har en del af deres timer på modtagelsesholdet. Det ser 

ud til, at denne organiseringsform er mindre udbredt i en skandinavisk kontekst end fx organise-

ringer under model B (Saarup, 2004).  

 

Et eksempel på model C i en amerikansk kontekst er programmer for nyankomne (newcomer 

programs), der består af et introduktionsforløb, der gennemføres på skolen, hvor eleven er ind-

skrevet i en almenklasse (Short, 2002). Der er således tale om introduktionsforløb, der gennem-

føres, samtidig med at eleven går i en almenklasse. Intensitet og varighed af introduktionsforlø-

bet kan variere, afhængigt af elevens behov og tilgængelige ressourcer på skolen. 

 

En fordel ved model C er, at nyankomne elever integreres i almentilbud fra starten af deres sko-

leforløb. Det muliggør interaktion med elever, der taler majoritetssproget, ligesom det muliggør 

deltagelse i alderssvarende undervisning i en bred fagrække. Samtidig muliggør modellen, at 

nyankomne elever modtager støtte og/eller supplerende undervisning, som kan bidrage til at 

sikre, at de tilegner sig de nødvendige sproglige færdigheder til at profitere af den almene under-

visning (Jonsson, 2011).  

 

En ulempe ved model C er, at nyankomne elever kan have vanskeligt ved at deltage i undervis-

ningen i almenklassen – uanset at de tilbydes støtte fra andetsprogslærere og modersmålslære-

re. Ydermere er det en udfordring, at den supplerende undervisning ofte tilbydes på bekostning 

af elevens deltagelse i den fagfaglige undervisning. Endnu en udfordring kan være, at der i model 

C ikke nødvendigvis er en minimumsgrænse for den supplerende undervisning og støtte til ny-

ankomne elever. I dansk kontekst beror omfanget af støtte på en individuel vurdering af den 

enkelte elevs sproglige behov og er således heller ikke fastsat ved en minimumsgrænse. Littera-

turen peger på, at der med denne praksis er risiko for, at eleverne ikke modtager den nødvendi-

ge støtte, fx med henvisning til manglende ressourcer på skolen. Endelig er det også i model C 

                                                
21 Timm (2010). 
22 Timm (2010); Bunar (2010); Bakken (2007); EVA (2007). 
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en ulempe, at eleverne kan opleve det som stigmatiserende at modtage ekstra støtte og at træde 

ud af almenklassens undervisning for at modtage supplerende undervisning.   

 

Model D er en organiseringsform, hvor nyankomne elever indskrives i almentilbud uden supple-

rende undervisning og støtte (mainstream-modeller). Der ses få eksempler på denne organise-

ringsform i praksis, og kun i en nordamerikansk kontekst. Model D er således udtryk for et yder-

punkt i kontinuummet og repræsenterer fuldstændig integration i almentilbud. Litteraturen giver 

ikke grundlag for at fremhæve fordele ved model D. Tværtimod er model D den eneste organise-

ringsform, som litteraturen entydigt peger på som uhensigtsmæssig. Således kan det på bag-

grund af litteraturstudiet konkluderes, at ”mainstream-modeller”, hvor nyankomne elever med 

begrænset eller ingen færdigheder på majoritetssproget kastes ud i en situation, hvor al under-

visning foregår på majoritetssproget, og hvor der ikke er understøttende ressourcer i form af 

modersmålslærere eller andetsprogslærere, har negativ betydning for eleverne. Det kan eksem-

pelvis komme til udtryk gennem ringere faglige præstationer og mistrivsel grundet oplevelser 

med nederlag og utilstrækkelighed (Bakken, 2007). 

 

4.1.1 Parametre i organiseringen 

Litteraturstudiet peger på, at en række parametre er væsentlige i organiseringen af modtagelses-

tilbud. Kommuner og skoler kan skrue op og ned for disse parametre og derigennem skabe en 

organisering, som kan understøtte elevernes udbytte. Ud fra litteraturen er følgende parametre i 

organiseringen særligt vigtige: modtagelsestilbuddets omfang, varighed, procedurer for visitation 

og overgang til almentilbud samt fysisk placering. Parametrene belyses i det følgende i nævnte 

rækkefølge.  

 

Omfang 

Litteraturen peger på, at omfanget af modtagelsestilbud varierer afhængigt af organiseringsfor-

men. Således er tilbud under model A mest omfattende, idet der er tale om særskilte, specialise-

rede modtagelsestilbud, hvor nyankomne elever deltager på fuldtid. Tilbud under model B er 

ligeledes omfattende, idet der er tale om modtagelsesklasser, hvor nyankomne elever har alle 

deres timer. Derudover kan de også deltage i supplerende undervisning.  

 

Kun enkelte studier beskriver omfanget af modtagelsestilbud opgjort i antal undervisningstimer. 

Et dansk studie fra 2010 viser, at lektionstallet i modtagelsesklasser (svarende til model B) på 

daværende tidspunkt, dvs. før implementering af folkeskolereformen, ligger på mellem 22 og 42 

lektioner ugentligt afhængigt af klassetrin.23 Det bemærkes i den forbindelse, at modtagelses-

klasser oftest organiseres på tværs af trin for at øge antallet af elever i klassen. Således er det 

udbredt praksis, at hver modtagelsesklasse dækker tre klassetrin. Dette medfører et forholdsvis 

stort aldersspænd i modtagelsestilbuddet sammenlignet med klasserne i almentilbuddet. Vi ven-

der senere i analysen tilbage til, hvilken betydning den forholdsvis store aldersspredning i mod-

tagelsesklasser kan have for tilrettelæggelsen af undervisningen.  

 

Omfanget af modtagelsestilbud under model C er mindre omfattende end tilbud under model A 

og B. Dette hænger naturligt sammen med, at model C vedrører tilbud, hvor eleven er indskrevet 

i almenklasse og modtager supplerende undervisning og/eller støtte. Omfanget af den suppleren-

de undervisning tager i udgangspunktet afsæt i elevens behov. Som omtalt ovenfor er det imid-

lertid en udfordring ved denne organiseringsform, at de understøttende timer til nyankomne ele-

ver ikke lovmæssigt er underlagt et minimumskrav. Litteraturen peger på, at det kan betyde, at 

der er stor forskel på omfanget af den støtte, der tilbyde i praksis.  

 

 

 

                                                
23 Det bemærkes, at modtagelsesklasser følger folkeskolereformen, hvorfor timetallet er øget til et minimum på 30-35 timer ugentligt 

afhængigt af klassetrin.  
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Varighed 

Der er stor forskel på, hvor længe nyankomne elever er i et modtagelsestilbud. Litteraturen giver 

eksempler på korte, intensive forløb af et par måneders varighed og forløb af længere varighed 

på helt op til tre år. Generelt peges der i litteraturen på, at det er en udfordring, at nyankomne 

elever ofte bliver for længe i et modtagelsestilbud uden tilstrækkelig interaktion med eller til-

knytning til elever i almentilbud. Segregerede modtagelsestilbud af længere varighed vurderes af 

flere studier at være problematiske, idet det modvirker, at nyankomne elever – i henhold til for-

målet med modtagelsestilbud – integreres i almentilbud.24 Omvendt giver litteraturen også ek-

sempler på, at der kan være et uhensigtsmæssigt pres fra nyankomne elever og deres forældre 

for at opnå hurtig overgang, fordi det har højere status at indgå i almentilbud end modtagelses-

tilbud. Dette kan medføre en udfordring, hvis lærerne ikke vurderer, at den pågældende elev er 

klar til overgang til almentilbud.25  

 

Den internationale litteratur peger på, at der med fordel kan tilbydes undervisning i modtagel-

sesklasser af begrænset varighed på maksimum 6 til 12 måneder.26 Dette relaterer primært til 

modtagelsestilbud under model B (modtagelsesklasser).27 I en dansk kontekst giver litteraturen 

flere eksempler på, at nyankomne elever har størstedelen af deres timer i modtagelsesklassen i 

en længere periode på mellem 12 og 18 måneder.  

 

Litteraturen peger i den forbindelse på, at såfremt der er tale om længere forløb i modtagelses-

klasser (fra tre måneder og op til to års varighed), er det væsentligt, at der samtidig etableres 

tæt kontakt mellem den nyankomne elev og almentilbuddet. Det kan eksempelvis være, at ele-

ven har enkelte timer/fag i en almenklasse, og at der etableres mentorordninger, hvor den ny-

ankomne elev får mulighed for at knytte personlige relationer til elever i almentilbuddet.28 Vigtig-

heden af denne kontakt er udfoldet i afsnit om indholdet i undervisningen.  

 

Et studie fremhæver en specifik udfordring i relation til målgruppen af sent nyankomne elever, 

nemlig at det kan være en udfordring med hurtig overgang for elever, der skal overgå til almen-

skolens udskoling, hvor det faglige niveau er højt (Timm, 2010). Erfaringen viser, at sent ny-

ankomne elever kan have behov for mindst halvandet år i modtagelsestilbuddet for at nå at til-

egne sig de nødvendige færdigheder til at kunne profitere af og deltage aktivt i udskolingen. 

Praksis i forhold til overgang for nyankomne elever til almentilbud beskrives nærmere i næste 

afsnit. 

 

Procedurer for visitation til modtagelsestilbud og overgang til almentilbud 

I forlængelse af ovenstående afsnit om varighed af modtagelsestilbuddet ser vi i det følgende 

nærmere på, hvordan nyankomne elever visiteres til modtagelsestilbud og procedurer for over-

gang til almentilbud. 

 

Visitation: Nyankomne elever henvises og optages i modtagelsestilbud løbende over skoleåret 

afhængigt af, hvornår de ankommer til landet. Visitationen varierer lokalt, særligt hvad angår 

graden af henholdsvis central styring og decentralt ansvar.  

 

En tilgang er, at den enkelte skoleleder (og relevante medarbejdere på skolen) visiterer elever til 

modtagelsestilbud. Det foregår således, at skolelederen indkalder nyankomne elever i den skole-

pligtige alder og deres forældre, som bor i skolens distrikt, til en indskolingssamtale. Samtalens 

formål er for det første at kortlægge elevens faglige og sociale udgangspunkt og behov med hen-

blik på at kunne visitere til det rette tilbud. For det andet er formålet at informere den nyankom-

                                                
24 Skolinspektionen (2009); Bunar (2010); EVA (2007). 
25 Saarup (2004). 
26 Bunar (2010). 
27 Det bemærkes, at der ikke er evidens for, hvilke negative konsekvenser et længere forløb har for de nyankomne elever.   
28 Blob (2004); Saarup (2004). 
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ne familie om skolens tilbud og dermed etablere den første kontakt og dialog som afsæt for et 

fremtidigt samarbejde mellem skole og hjem. På mødet deltager også en tolk og/eller moders-

målslærer. I de tilfælde hvor skolelederen vurderer, at modtagelsesklasse er det rette tilbud, skal 

eleven deltage i endnu et interview, herunder eventuelt gennemføre en række opgaver med fo-

kus på udredning af vedkommendes faglige niveau samt sociale og trivselsmæssige behov.29  

 

En anden tilgang er, at der fra centralt hold – fx i regi af den kommunale forvaltning – stilles 

faglig ekspertise og ressourcer til rådighed i forhold til visitering og udredning af elever samt til 

fordeling af elever på skolerne. Med denne tilgang er det en tosprogsfaglig konsulent og evt. 

også en modersmålsunderviser, der står for den indledende udredning af nyankomne elever. 

Endvidere foretages fordeling og placering af nyankomne elever fra centralt hold, det kan fx være 

at én skole i kommunen huser modtagelsestilbud for alle nyankomne elever i kommunen.30  

 

På tværs af studierne ses en tendens til, at procedurer for visitation af nyankomne elever til mod-

tagelsestilbud i højere grad er centralt styret i mindre kommuner og i landområder, mens der i 

større kommuner i højere grad er tendens til decentralt ansvar, fx på skoleniveau (Saarup, 2004; 

Blob, 2004).    

 

Litteraturen indeholder ikke viden om, hvilke procedurer for visitation der er mest effektive. Dog 

peger litteraturen på, at uanset om procedurer for visitation til modtagelsestilbud styres fra cen-

tralt hold (forvaltningsniveau) eller mere decentralt (skoleniveau), er det afgørende, at der af-

sættes de rette ressourcer til at foretage en grundig udredning af nyankomne elever, som kan 

danne afsæt for udarbejdelse af en individuel studieplan, der følger eleven i modtagelsestilbud-

det. 

 

Flere studier fremhæver, at det kan være en udfordring, at der ikke afsættes de fornødne res-

sourcer til indledende udredning af nyankomne elever. Dermed er der risiko for, at eleverne pla-

ceres i et tilbud, som enten ikke er det rette, eller at der ikke er skabt et solidt vidensgrundlag 

om eleven som afsæt for at sikre den bedst mulige undervisning og læring tilpasset elevens be-

hov. Ligeledes fremhæver flere studier, at det er problematisk, at der ofte ikke udarbejdes en 

individuel studieplan som led i den indledende fase.31 

 

Overgang til almentilbud: Hvad angår procedurer for overgang til almentilbud, peger litteraturen 

på, at dette arbejde som oftest varetages lokalt på de enkelte skoler. Endvidere fremhæves det i 

litteraturen, at det blandt medarbejderne opleves som vanskeligt at udarbejde kriterier for, hvor-

når en elev er parat til at overgå til almentilbud. Overordnet set handler det om, hvorvidt eleven 

har tilegnet sig de nødvendige sproglige færdigheder til at kunne profitere af undervisningen i 

almentilbud.  

 

På tværs af lande findes nationale retningslinjer for, hvor længe en nyankommen elev bør under-

vises i modtagelsestilbud. Litteraturen giver eksempler på, at nyankomne elever overgår til al-

mentilbud i henhold til en fastsat tidsbegrænsning for modtagelsestilbuddet. En mere udbredt 

praksis er imidlertid, at eleven først overgår til almentilbud, når det af lærerne vurderes, at ele-

ven har opnået de ønskede færdigheder på majoritetssproget, uanset om den anbefalede tidspe-

riode i modtagelsestilbuddet dermed overskrides. Litteraturen viser dog også, at der er mangel 

på viden om, hvornår det rette tidspunkt for overgang er.32 Således er der ingen studier, der 

beskriver, hvilke kriterier der kan lægges til grund for vurdering af elevens parathed til overgang.  

 

                                                
29 Blob (2004); Ekermo (2005). 
30 Saarup (2004); Timm (2010). 
31 Skolinspektionen (2009); Rydin (2015); Blob (2004). 
32 Short (2002); Blob (2004); Ekermo (2005); Allen (2006). 



 

 19 

 

 

 

 
 
 

 

Litteraturstudie om modtagelsestilbud for nyankomne elever 

 

Uafhængigt af at litteraturen ikke giver svar på, hvordan det vurderes, om en elev er parat til at 

overgå til almentilbud, peger litteraturen på en række elementer, der kan bidrage til en vellykket 

overgang. De virkningsfulde elementer præsenteres nedenfor, opdelt på henholdsvis forberedelse 

af overgang, selve overgangen og opfølgning i perioden efter overgangen.  

 

Forberedelse af overgangen 

 Løbende evaluering af eleven ud fra fastsatte succeskriterier for, hvornår eleven vurderes at 

kunne profitere af almentilbud. I den forbindelse kan selve overgangen fungere som motiva-

tionsfaktor for nyankomne elever i forhold til at øge deres engagement og deltagelse i under-

visningen. Det er væsentligt, at der opstilles klare mål, som eleven kan forholde sig til og 

måle sig selv op imod, hvis overgangen skal anvendes aktivt som motivationsfaktor.33 

 

 Intensiveret samarbejde med almentilbud som led i overgangsforløb. Det gælder både på 

elevniveau, fx at eleven har et større antal timer i almenklassen, og på lærerniveau, fx at læ-

rer i modtagelsestilbud og lærer i almentilbud har fælles ansvar for elevens læring og over-

gang, herunder at der udarbejdes en individuel plan for eleven, som både den afgivende og 

modtagende lærer har ansvar for og medejerskab af.34 

 

Selve overgangen 

 Udviklingssamtale. Skolelederen inviterer elev og forældre til en udviklingssamtale, hvor bå-

de lærere i modtagelsesklassen, lærere i den modtagende almenklasse, andetsprogslærer og 

en eventuel modersmålslærer deltager. Under udviklingssamtalen tales elevens overgang til 

almentilbud igennem, og der lægges en plan for elevens videre læringsforløb. Samtalens 

formål er dels at informere elev og forældre om skolens vurdering af eleven, dels at tale det 

konkrete overgangsforløb igennem.35 

 

 Systematisk overlevering af viden. Det er vigtigt, at der sker en grundig overlevering af viden 

om nyankomne elever i forbindelse med overgang. Overlevering af viden foregår mellem den 

afgivende lærer i modtagelsestilbud, den modtagende lærer i almentilbud samt andetsprogs-

lærere og modersmålslærere, som har undervist/skal undervise eleven. Overleveringen kan 

med fordel vedrøre elevens baggrund, faglige og sociale forudsætninger og behov, erfaringer 

med undervisningsmetoder og læringsstile, interesser, særlige kompetencer m.m. Overleve-

ringen kan være både skriftlig og mundtlig.36  

 

 Udarbejdelse af individuel plan for elevens læring fremadrettet. Med afsæt i udviklingssamta-

len og overlevering af viden om eleven kan der udarbejdes en individuel studieplan for ele-

ven. Planen kan eksempelvis indeholde oplysninger om, hvad eleven har lært gennem sin tid 

i modtagelsestilbuddet, og hvad eleven har behov for at lære fremadrettet. Det er vigtigt, at 

både den afgivende lærer i modtagelsestilbuddet og den modtagende lærer i almentilbuddet 

udarbejder planen i fællesskab, samt at elev og forældre informeres om indholdet i planen.37  

 

Opfølgning på overgangen 

 ”Overgangstimer”. Elever, der udsluses, tildeles et antal timer, som følger dem over en peri-

ode (fx et til tre år) og anvendes til at støtte op om elevens læring i almentilbuddet. Der kan 

være tale om supplerende undervisning og støtte i undervisningen, fx med brug af en lærer 

med kvalifikationer i andetsprogspædagogik, modersmålsundervisning eller speciallærerfunk-

tioner.38 Anvendelse af overgangsstimer kan bidrage til, at nyankomne elever udsluses hurti-

                                                
33 Rydin (2014); Bunar (2010); Saarup (2004). 
34 Timm (2010); Bunar (2010); Andersson (2001). 
35 Ekermo (2005). 
36 Rydin (2014); Saarup (2004). 
37 Ekermo (2005); Rydin (2014); Timm (2010). 
38 Et eksempel på anvendelse af udslusningstimer ses i Albertslund Kommune, hvor alle nyankomne elever, der overgår til almentilbud, 

tildeles 140 udslusningstimer, der følger eleven i tre år efter udslusningen. Timerne tildeles ikke ud fra behovsvurdering (Timm, 2010). 
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gere fra modtagelsestilbud til almentilbud, idet der dermed er mulighed for at understøtte 

elevens læring – og forudsætninger for at deltage – i almenklassen.39  

 

Litteraturen fremhæver endvidere en række udfordringer i forhold til overgang. En udfordring er, 

at nogle lærere i almentilbud er negativt indstillet over for at modtage nyankomne elever. Det 

kan fx komme til udtryk gennem stereotype forestillinger hos den modtagende lærer om, hvad 

nyankomne elever kan, og ikke mindst hvad de ikke kan (Sinkkonen, 2014). Endvidere fremhæ-

ves det i flere studier, at det kan være en udfordring, at nyankomne elever, der er udsluset til 

almentilbud, ikke har de nødvendige faglige færdigheder til at profitere af undervisningen. Det 

medfører frustration hos de modtagende lærere i almenklasser, som oplever, at det er vanskeligt 

at favne eleven i undervisningen. Ligeledes kan det medføre mistrivsel hos de udslusede elever, 

hvis de oplever, at de ikke har de sproglige færdigheder til at deltage aktivt i almenklassens fæl-

lesskab, og/eller oplever at de ikke har tilstrækkelige fagfaglige færdigheder til at følge den al-

mene fagrække.40  

 

I forbindelse med procedurer for visitation af nyankomne elever til modtagelsestilbud og over-

gang til almentilbud fremhæves det i flere studier, at det er en udfordring i arbejdet, at ansvars- 

og rollefordeling mellem kommune og skoler ikke er tilstrækkeligt klart formuleret. Litteraturen 

indeholder imidlertid ikke viden om, hvordan denne udfordring imødekommes bedst muligt. Et 

svensk studie undersøger, hvorvidt kommuner og skoler efterlever de nationale retningslinjer for 

undervisning af nyankomne elever (Rydin, 2014). I den forbindelse præsenteres i studiet en vej-

ledende model for ansvars- og arbejdsfordeling mellem kommuner og skoler. Studiet undersøger 

imidlertid hverken erfaringer eller effekten af retningslinjerne – heller ikke i relation til ansvars- 

og arbejdsfordeling. Modellen for ansvars- og arbejdsfordeling mellem kommuner og skoler er 

vedlagt i bilag 3 til inspiration.  

 

Fysisk placering 

Den fysiske placering af modtagelsestilbud har betydning for, hvorvidt og hvordan der kan ske en 

gradvis og løbende integration af nyankomne elever i almentilbud. Litteraturen peger på, at mod-

tagelsestilbud, der er fysisk adskilt fra almentilbud – hvad enten det er på en anden matrikel, en 

særskilt bygning eller i et særskilt lokale – kan bidrage til, at eleverne føler sig stigmatiserede og 

ekskluderede fra skolens fællesskab.41 Endvidere peger flere studier på, at der er en relation mel-

lem parametrene varighed og fysisk placering, således at jo længere tid nyankomne elever op-

holder sig i et fysisk segregeret modtagelsestilbud, desto mere sandsynligt er det, at de oplever 

at være ekskluderede fra fællesskabet.  

 

Opsummerende kan det siges, at kontinuummet af organiseringsformer for modtagelsestilbud 

bidrager til at forstå de rammer, som kommuner og skoler kan skabe for at sikre nyankomne 

elevers læring og integration i det almene undervisningstilbud. Litteraturen peger ikke entydigt 

på, at en organiseringsform er mere effektiv end en anden, med undtagelse af at fuld integration 

i almentilbud uden støtte (model D) er uhensigtsmæssig for eleverne. Der kan på baggrund af 

litteraturstudiet ikke udledes viden om, hvilken organiseringsform der er den mest effektive i 

forhold til elevernes udbytte. Som skitseret ovenfor er der en række parametre, som har betyd-

ning for organiseringen, og som kan bidrage til at skabe et mere eller mindre inkluderende mod-

tagelsestilbud. Et af de mere omfattende studier af modtagelsestilbud fremhæver, at det er ind-

holdet af undervisningen i modtagelsestilbuddet, snarere end organiseringen der er afgørende for 

elevernes udbytte.42 Hvilke elementer i undervisningen, der vurderes som særligt virkningsfulde, 

beskrives nærmere i syntesens næste tema om indhold i undervisningen.  

                                                
39 Timm (2010). 
40 Nilsson (2013); Blob (2004); Ekermo (2005). 
41 Schroeder (2015); Bunar (2010); Short (2002); Rydin (2015); Fridlund (2011). 
42 Denne pointe fremføres i et amerikansk studie, der undersøger organiseringsformer og indhold i 115 modtagelsestilbud (newcomer 

programs) i amerikanske grundskoler (Short, 2002). 
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4.1.2 Implementeringsfaktorer 

Uanset hvilken organisering af modtagelsestilbud, man vælger at implementere lokalt, er indsat-

sens succes betinget af, at den implementeres hensigtsmæssigt.43 I den forbindelse fremhæver 

litteraturen særligt to faktorer, lærerkvalifikationer og forældresamarbejde, som væsentlige for 

vellykket implementering. Disse to implementeringsfaktorer belyses i det følgende.  

 

Lærerkvalifikationer 

Som beskrevet i rapportens indledende afsnit om lovgrundlaget for basisundervisning organiseret 

i modtagelsestilbud i Danmark, kræver bekendtgørelsen, at lærere eller andet undervisende per-

sonale, der underviser i dansk som andetsprog – gennem særlig uddannelse eller på anden måde 

– er kvalificeret til opgaven.44 Tilsvarende er der også i de øvrige nordiske lande et krav til med-

arbejdernes kvalifikationer.  

 

Litteraturen peger på, at det i praksis kan være vanskeligt at sikre kvalificerede lærere til under-

visning i modtagelsestilbud. Det betyder, at undervisning af nyankomne elever i modtagelsestil-

bud ofte varetages af lærere, der ikke besidder de formelle kompetencer til at undervise elever 

med et andet modersmål end majoritetssproget. I en dansk sammenhæng viser en evaluering af 

dansk som andetsprog i folkeskolen fra 2004, at 80 % af lærerne, der underviser i særligt tilret-

telagt dansk som andetsprog (fx modtagelsestilbud), ikke har gennemgået en efteruddannelse, 

der kvalificerer undervisningen (Saarup, 2004). Denne pointe understøttes af EVAs evaluering af 

undervisning af tosprogede elever i folkeskolen, som påpeger, at det er en generel udfordring at 

sikre kvalificerede medarbejdere til undervisningen i dansk som andetsprog (EVA, 2007). Det 

bemærkes dog, at de refererede studier er af ældre dato, og der eksisterer ikke en opdateret 

kortlægning af lærernes kompetencer i forhold til undervisning i modtagelsestilbud. Det nuvæ-

rende reelle kompetencegab er således ukendt.  

 

I en svensk kontekst peger litteraturen på, at der generelt findes et stort engagement blandt de 

lærere, som underviser i modtagelsestilbud. Litteraturen viser samtidig, at der er stor variation i 

lærernes viden om andetsprogsindlæring, og det konkluderes i svensk sammenhæng, at det er 

vanskeligt at rekruttere kvalificerede lærere til at sikre en målrettet og tilpasset undervisning, 

der tager afsæt i den enkelte elev.45 Et væsentligt aspekt er i den forbindelse behovet for lærere 

med modersmålskompetencer – særligt i elevens første tid i modtagelsestilbuddet.46  

 

Et finsk studie fremhæver, at der i en finsk kontekst er gode erfaringer med at anvende læreras-

sistenter (school assistants) i modtagelsestilbud. Lærerassistenterne kan bidrage til at skabe en 

undervisning, der imødekommer heterogeniteten i modtagelsesklasser – både hvad angår det 

faglige niveau og alder. Endvidere er der gode erfaringer med at lade lærerassistenter følge ny-

ankomne elever ved overgang til almentilbud (Sinkkonen, 2014).   

 

Forældresamarbejde 

Vigtigheden af at etablere et velfungerende samarbejde mellem skole og hjem er væsentligt, 

også i relation til nyankomne elever og deres forældre, som ikke nødvendigvis har erfaring med 

skolegang i en dansk kontekst.47 Litteraturen om modtagelsestilbud omhandler i begrænset om-

fang samarbejdet mellem skole og hjem, men flere studier berører vigtigheden af, at der i orga-

niseringen af modtagelsestilbud tages højde for at sikre grundig information til nyankomne elever 

                                                
43 I metodelitteraturen om implementering af indsatser på social- og børneområdet understreges det, at selve kvaliteten af implemen-

teringen af en indsats er lige så vigtig som selve indholdet i indsatsen i forhold til at opnå de ønskede resultater og forandringer i 

praksis. Se fx Halle et al., 2013: Applying Implementation Science in Early Childhood Programs and Systems. Poul H. Brookes Publi-

shing Co. 
44 Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, § 6. 
45 Skolinspektionen (2009); Rydin (2014); Stretmo (2014); Andersson (2001); Størksen (2010). 
46 Bunar (2010). 
47 EVA (2007); Blob (2004). 
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og deres forældre på deres modersmål om modtagelsestilbuddet og om den fremadrettede plan 

for eleven i relation til almentilbud.  

 

I den skandinaviske litteratur om modtagelsestilbud vedrører indsatsen for at etablere et velfun-

gerende samarbejde med nyankomne elevers forældre hovedsageligt en tæt og tryg dialog, hvor 

hovedvægten er på information fra skole til forældre med det formål at klæde forældrene bedst 

muligt på til at tage (aktivt) del i deres børns skolegang.48  

 

Forældresamarbejdet vedrører altså primært børnenes skolegang. Til forskel herfra viser littera-

turen om modtagelsestilbud i amerikansk og canadisk kontekst, at der her ofte anlægges en me-

re omfattende tilgang til nyankomne elevers familie i form af eksempelvis indsatser målrettet 

forældrene mere specifikt og et forholdsvis omfattende samarbejde med aktører i lokalområdet. 

Det kan komme til udtryk gennem forældrekurser om arbejdsmarkedsparathed, sundhed og 

samarbejde med lokalsamfundet. Derudover har de amerikanske og canadiske modtagelsestilbud 

typisk også fokus på at styrke forældrenes deltagelse og engagement i planlægning og gennem-

førelse af aktiviteter for elever og forældre på skolen (Short, 2002; Georgis et al., 2014).  

 

Et eksempel på et modtagelsestilbud for nyankomne elever i Canada, som også integrerer en 

forældreindsats, er det såkaldte Transition Supports Program, som er præsenteret i boksen ne-

denfor.  

Boks 1: Eksempel på modtagelsestilbud for nyankomne elever i Canada med integreret forældrekompo-
nent 

 

 

Overgangen fra modtagelsestilbud til almentilbud kan være et kritisk tidspunkt for samarbejdet 

mellem skole og hjem. Mens der i modtagelsestilbuddet er et udtalt fokus på den nyankomne 

families situation, kan der være en tendens til, at der i almentilbuddet ikke er samme fokus på 

behovet for en tilpasset indsats og dialog med forældrene til nyankomne elever. Dette kan skyl-

des, at lærerne i almentilbuddet mangler viden om, hvordan de etablerer et velfungerende sam-

arbejde med de nyankomne familier, hvormed sproglige og kulturelle forskelle kan udfordre sam-

arbejdet.49  

 

I forlængelse af ovenstående er det værd at fremhæve, at et studie peger på, at der er en ten-

dens til, at der i modtagelsestilbud med medarbejdere, som selv er to- eller flersproglige og har 

                                                
48 EVA (2007). 
49 Ekermo (2005). 

Transition Supports Program er en indsats for nyankomne elever og deres forældre i Canada. Indsatsen be-

står af tre typer af støtte:  

 

1) Støtte i undervisningen for nyankomne elever, fx sproglig støtte og kortvarige modtagelsesklasser (tran-

sition classroom) 

2) Daglige fritidsaktiviteter for børn og unge, herunder lektiehjælp, sport og kunst 

3) Støtte til forældre i form af:  

a) Kortere undervisningsforløb i engelsk (majoritetssproget) samt andre småkurser efter forældrenes 

ønske, fx kursus i it og computer. 

b) Helhedsorienteret familiestøtte i samarbejde med lokalsamfundet med brug af såkaldte ’kulturfor-

midlere’ (cultural brokers), en form for mentorer, der har samme etniske og/eller sproglige bag-

grund som den nyankomne familie. Kulturformidleren tilknyttes familien med det formål at støtte og 

hjælpe familien bredt set i den nye livssituation. 

c) Informationsmøder om børnenes skolegang.  

Georgis et al., 2014 



 

 23 

 

 

 

 
 
 

 

Litteraturstudie om modtagelsestilbud for nyankomne elever 

 

en etnisk minoritetsbaggrund, lader til at være en større grad af forståelse af og et mere aktivt 

samarbejde med nyankomne familier.50 

 

Hvad angår forældresamarbejde, relaterer en særlig problemstilling sig til uledsagede nyankomne 

elever. Det er i sagens natur ikke muligt at etablere et samarbejde mellem skole og hjem for 

denne målgruppe. Der skal derimod etableres et samarbejde mellem skolen og den sociale ind-

sats, herunder barnets bosted, der tilbydes uledsagede børn. Et norsk studie omhandler samar-

bejdet mellem skole og omsorgscenter, som er den statslige instans med ansvar for uledsagede 

børn, herunder bosteder (Øybekk, 2012). Studiet peger på en række elementer, der er vigtige for 

at skabe et godt samarbejde om uledsagede nyankomne elever, herunder vigtigheden af at ska-

be en god og åben dialog, gensidig tillid og tætte relationer i samarbejdet. Endvidere peger stu-

diet på, at de involverede aktører omkring uledsagede nyankomne elever skal være enige om, 

hvilke mål barnet skal nå, herunder både mål for elevens faglige og sociale udvikling. For at dette 

kan lykkes, peges der på, at jo færre aktører, der er involveret i samarbejdet om eleven, desto 

mere overskueligt og vellykket bliver samarbejdet. 

 

4.1.3 Opmærksomhedspunkter 

Opsummerende giver litteraturstudiet anledning til at fremhæve følgende fem opmærksomheds-

punkter i forhold til organiseringen af modtagelsestilbud:  

 

 Organiseringsform. Litteraturen giver ikke et entydigt svar på, hvilken organiseringsform der 

er mest hensigtsmæssig, heller ikke i relation til elevernes udbytte. Litteraturen peger dog 

entydigt på, at organiseringsformer ud fra en mainstream-tankegang (fuld integration i al-

mentilbud uden støtte) medfører et negativt udbytte for nyankomne elever.  

 

 Varighed og placering. Litteraturen peger på, at på tværs af modtagelsestilbud organiseret 

som model A, B eller C har det en positiv indvirkning på elevernes udbytte, hvis 1) der er tale 

om et tidsbegrænset modtagelsestilbud på mellem 6-12 måneders varighed, og 2) modtagel-

sestilbud er fysisk placeret samme sted som almentilbud. Modtagelsestilbud af længere va-

righed, og som er fysisk segregeret fra almentilbud, kan medføre segregering af nyankomne 

elever, som oplever at være stigmatiserede i det nye land. Litteraturen understreger, at det 

opleves som vanskeligt i praksis at vurdere, hvornår en nyankommen elev er parat til over-

gang til almentilbud.  

 

 Brobygning og samarbejde. Litteraturen fremhæver, at det øger nyankomne elevers udbytte 

af modtagelsestilbuddet, hvis der etableres en tæt relation mellem modtagelsestilbud og al-

mentilbud så tidligt i forløbet som muligt. Litteraturen peger på, at det kan være en udfor-

dring at etablere et gensidigt samarbejde om nyankomne elever mellem lærere i modtagel-

sestilbud, lærere i almentilbud samt modersmålslærere og lærere med kompetencer i andet-

sprog.  

 

 Ansvars- og rollefordeling. På tværs af lande fremhæves det i litteraturen, at det er en udfor-

dring for arbejdet med nyankomne elever, at der ofte er en uklar ansvars- og rollefordeling 

mellem kommune og skoler. Således peger litteraturstudiet på vigtigheden af at udarbejde 

klare retningslinjer herfor samt at afsætte de nødvendige ressourcer.  

 

 Lærerkvalifikationer. Litteraturstudiet peger på, at der er en udfordring i forhold til, at lærere, 

der underviser nyankomne elever i modtagelsestilbud, ikke altid besidder de formelle kompe-

tencer i form af viden om andetsprogsindlæring.  

 

                                                
50 Blob (2004). 
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4.2 Indhold i undervisningen 

I dette afsnit præsenteres det andet tema i syntesen, indhold i undervisningen, som beskriver, 

hvad undervisningen i modtagelsestilbud indeholder, hvordan undervisningen bedst tilrettelæg-

ges samt muligheder og udfordringer ved de beskrevne undervisningsformer og -

tilrettelæggelser. 

 

I forlængelse af første tema om organisering af modtagelsestilbud er hovedkonklusionen på bag-

grund af studierne, at det er indholdet i undervisningen samt elevernes relation til hinanden og 

deres lærere, der er afgørende for elevernes udbytte af at gå i et modtagelsestilbud. Alle studier, 

der berører udbytte for eleverne, tilskriver udbyttet indholdet i undervisningen frem for organise-

ringsmodellen. Det er altså ikke organiseringen i sig selv, der er afgørende for elevernes læring 

og trivsel, men de forskellige organiseringsmodeller, der er præsenteret i første tema, kan dog i 

forskellig grad understøtte den gode undervisning.  

 

Fælles aktiviteter mellem elever i almen- og modtagelsestilbud 

På tværs af studierne fremgår det, at det er vigtigt, at eleverne i modtagelsestilbud deltager i 

aktiviteter sammen med elever i almentilbud, der behersker majoritetssproget.51 Litteraturen 

peger på, at det dels styrker elevernes sprogindlæring, dels styrker deres trivsel i skolen. Gen-

nem interaktion og dialog med elever, der behersker majoritetssproget, bliver nyankomne elever 

sprogstimuleret og udfordret på en anden måde end ved interaktion med andre nyankomne ele-

ver i modtagelsestilbuddet. Samtidig lærer de deres kommende klassekammerater at kende før 

overgangen og oplever at blive en del af skolens større fællesskab. Der er flere eksempler på, 

hvordan eleverne kan deltage i aktiviteter sammen på tværs af modtagelses- og almentilbud. 

Oftest deltager eleverne i de praktisk-musiske fag sammen med deres kommende klasse, hvor 

der ikke er de samme sprogbarrierer for at deltage, som i de fagfaglige timer. Andre steder plan-

lægges årsplanen på tværs af modtagelsesklasser og almenklasser, så eleverne følger samme 

plan og pensum. På disse skoler er det muligt, at eleverne tager sammen på udflugt eller laver 

aktiviteter sammen, der relaterer sig til de opstillede mål for undervisningen og emnet, de be-

skæftiger sig med. Den tætte kobling mellem modtagelsestilbuddet og almentilbuddet bidrager 

desuden til, at overgangen til almentilbuddet forløber lettere for både elever og lærere. 

 

Undervisningsdifferentiering, evaluering og det faglige niveau 

Som beskrevet under organiseringstemaet kan der være et stort aldersspænd mellem eleverne, 

der går i samme modtagelsestilbud. Derudover kan der inden for et tilbud være et fagligt spænd, 

der er større end aldersspændet, da eleverne kommer med forskellig skolebaggrund, og nogle 

har måske ikke modtaget undervisning i de sidste år, inden de starter i modtagelsestilbud. Flere 

studier peger i den forbindelse på, at det er helt centralt, at lærerne undervisningsdifferentierer 

ud fra individuelle undervisningsplaner, og at det kan være nødvendigt med holddeling inden for 

gruppen i tilbuddet for at imødekomme elevernes forskelligheder.52 Eksempelvis kan man arbejde 

med fleksible grupper baseret på elevernes viden, erfaringer, alder og behov, hvor man justerer 

gruppesammensætningen, når der kommer nye elever til, eller når elever overgår til almentilbud. 

 

Et andet eksempel på en måde at opdele eleverne på grundlag af deres baggrund og evne til at 

lære er gengivet i nedenstående boks. Eksemplet skal illustrere, at man ud over at arbejde med 

holddeling af forskellige elevgrupper inden for klassen også kan arbejde med at dele eleverne op 

i forskellige klasser på baggrund af deres forudsætninger og behov. 

                                                
51 Skollinspektionen (2009); Timm (2010); Stretmo (2014) og Short (2002). 
52 EVA (2007); Rydin et al. (2014); Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie (2004); Nilsson & Axelsson (2013) og Saarup (2004). 
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Boks 2: Eksempel på opdeling i Københavns Kommune 

 

 

I eksemplet er der fokus på at danne mere homogene klasser med henblik på bedre læring for 

eleverne. Litteraturen er ikke entydig i forhold til, om det er bedst at danne sproghomogene eller 

-heterogene klasser, men fremhæver fordele og ulemper begge (mere herom senere). 

 

For at kunne undervisningsdifferentiere og tilpasse undervisningen til den enkelte elev er der 

flere studier, der peger på, at det er vigtigt at kortlægge elevens baggrund og faglige udgangs-

punkt ved starten (som beskrevet under syntesens tema om organisering).53 En sådan kortlæg-

ning kan bestå af elevens skolehistorik, færdigheder i enkelte fag, læse- og skrivefærdigheder 

samt forældre og elevens baggrund og forventninger til skolen.54 Litteraturstudiet peger på, at 

der sjældent foretages en kortlægning af elevens baggrund forud for undervisningen i Sverige, 

og i de tilfælde hvor kortlægningen finder sted, er der primært fokus på elevens sprogkompeten-

ce i majoritetssproget (Skollinspektionen, 2009). Selvom litteraturstudiet fremhæver, at lærerne 

ikke altid kortlægger elevens udgangspunkt, fremhæves det i flere studier, at undervisningen i 

modtagelsestilbuddet tager udgangspunkt i de erfaringer og den viden, eleverne har med sig fra 

deres skolegang og opvækst i hjemlandet.55  

 

I forlængelse af ovenstående fremhæves det i flere studier, at det har en positiv betydning for 

elevernes læring, når underviserne følger elevernes læring tæt og evaluerer elevens kompetencer 

løbende.56 Eksempelvis anvender 80 % af de undersøgte programmer i USA løbende sprogtest af 

eleverne for at følge deres udvikling (Short, 2002). 

 

Udfordringen med undervisningsdifferentiering er særlig udtalt for sent ankomne elever. En ræk-

ke studier peger på, at der er en særlig udfordring i at sikre det faglige niveau og elevernes læ-

ring i modtagelsestilbuddet for de sent ankomne elever.57 Studierne peger på forskellige udfor-

dringer. Et studie konkluderer, at et år i modtagelsestilbuddet er for lidt for de sent ankomne 

elever (Timm, 2010), og et andet studie peger på, at materialerne ikke matcher elevernes alder, 

og eleverne derfor ikke kan relatere sig til dem (Skollinspektionen, 2009). De sidste peger på en 

generel udfordring med at nå det faglige niveau, inden eleven skal videre i uddannelsessystemet, 

herunder at de ikke i tilstrækkelig grad lærer majoritetssproget, før de skal videre. Udfordringen 

                                                
53 Se fx Skolinspektionen (2009). 
54 Ring & Hassanpour (2013). 
55 Kaya (2014); Andersson & Caspersen (2001) og Rydin et al. (2014). 
56 Saarup (2004); Short (2002) og Bunar (2010). 
57 Allen (2006); Myndigheten för skolutveckling (2005); Timm (2010); Larsen (2001); Nilsson & Axelsson (2013) og Skollinspektionen 

(2009).  

I Københavns Kommune har man på grund af et stort antal nyankomne elever haft mulighed for at oprette 

målrettede modtagelsesklasser opdelt på elevgrupper. De forskellige modtagelsesklasser er organiseret 

efter, at klasserne skal være mere homogene. 

 

De fire klasser: 

 Alfa-klasser, hvor eleverne har en ringe eller ingen tidligere skolegang. Disse elever har behov for 

alfabetisering på både deres modersmål og dansk.  

 Hurtigløberklasser, hvor elever med en solid skolebaggrund, og som behersker engelsk, placeres. 

 Sproghomogene modtagelsesklasser, hvor eleverne har samme modersmål. Modersmålsundervisnin-

gen i kommunen knyttes direkte til klassen. Denne klasse er fysisk placeret sammen med en multi-

sproget klasse for at kunne blande eleverne i noget af undervisningstiden. 

 Multisprogede klasser, hvor eleverne kommer fra forskellige lande med forskelligt modersmål. Her 

tilstræbes, at eleven har mindst én anden elev med samme baggrund i klassen. 

Blob, 2014. 
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ligger i, at eleverne kommer fagligt (mere) bagud af at deltage i modtagelsestilbud, hvor der er 

fokus på sprogindlæringen, og at de derfor får svært ved at nå at indhente det faglige niveau, 

når de ankommer sent i skoleforløbet. I to studier udtrykker eleverne, at de oplever det som et 

stort pres, at de skal følge med deres jævnaldrende, og at de ikke får den rette støtte og hjælp, 

de har behov for både i modtagelsestilbuddet og ved overgang (Nilsson & Axelsson, 2013; Myn-

digheten för skolutveckling, 2005). 

 

Metoder og tilgange i undervisningen 

En række studier peger på, at det, der virker bedst i forhold til elevernes læring, er, at undervis-

ningen har fokus på, at sprogindlæring sker gennem tematisk eller faglig indlæring.58 Det vil sige, 

at det faglige indhold er udgangspunktet for elevernes sprogindlæring, hvor sproget er et middel 

til kommunikation. Der er i mindre grad fokus på repetition og træning i ord og sætninger og i 

højere grad fokus på emnet, hvor sproget indlæres sideløbende. I to danske undersøgelser frem-

går det, at der er et stort fokus på sprogtilegnelsen gennem ordforrådstilegnelse, forforståelse, 

det talte sprog samt læsning i modtagelsestilbud, hvor fokus på det faglige indhold begrænser sig 

til at være noget, eleverne opnår i samarbejdet med almentilbuddet, når de fx deltager i fagun-

dervisningen sammen med elever i almentilbuddet (Saarup, 2004; Timm, 2010).  

 

I forlængelse af ovenstående fremhæver flere studier, at materialerne skal have et tematisk ind-

hold eller fagindhold, så eleverne har mulighed for at lære fagindhold samtidig med deres sprog-

indlæring. Generelt peger disse studier på, at der er stor variation i kvaliteten af lærebogsmateri-

alerne til eleverne i modtagelsestilbud.59 Nogle peger på, at materialerne ikke er alderssvarende 

(fx børnebøger til større børn), og at materialerne er skrevet i en kontekst, eleverne ikke kender 

til, og som de har svært ved at relatere sig til (Stretmo, 2014 og Skollinspektionen, 2009).  

 

I litteraturstudiet fremhæver flere studier, at gennemførelsen af undervisningen skal være base-

ret på varierede metoder og varieret læring for at opnå det bedste udbytte for eleverne.60 Det 

kan fx være variation i undervisningsformer og materialer (Bunar, 2010). Variationen kan også 

skabes ved at veksle mellem undervisning i mindre grupper, individuelt arbejde og gruppearbej-

de (Rydin et al., 2014). Under varieret læring fremhæver tre studier, at arbejdet med konkrete 

materialer og den ”åbne skole”, hvor eleverne tager ud for at opleve og lære i praksis, er måder 

at variere og målrette undervisningen til elevgruppen.61 Konkrete materialer er fx billeder, klod-

ser, kort (og vendespil), plancher o. lign. og anvendes til at igangsætte et forløb og illustrere, 

hvad der skal arbejdes med. Både konkrete materialer og deltagelse i aktiviteter uden for skolen 

giver eleverne mulighed for at opleve, røre og se det, de lærer om. Et eksempel på et forløb, 

hvor konkrete materialer er indhentet uden for skolen, er gengivet i boksen nedenfor. 

                                                
58 Bunar (2010); Andersson & Caspersen (2001); Short (2002) og Timm (2010). 
59 Saarup (2004); Skollinspe6ktionen (2009); EVA (2007); Stretmo (2014) og Sinkkonen & Kyttälä (2014). 
60 Sinkkonen & Kyttälä (2014); Rydin et al. (2014); Bunar (2010) og Short (2002). 
61 Andersson & Capersen (2001); Saarup (2004) og Kaya (2014). 
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Boks 3: Eksempel på undervisningsforløb i en modtagelsesbørnehaveklasse 

 

 

Eksemplet ovenfor er et eksempel fra en modtagelsesbørnehaveklasse, men der er også eksem-

pler på, hvordan man kan arbejde med inddragelse af konkrete materialer og samarbejde med 

aktører uden for skolen for sent ankomne elever. I nedenstående er gengivet et eksempel på, 

hvad en klasse arbejder med på en ungdomsskole. 

Boks 4: Eksempel på undervisningsforløb i en ungdomsskole 

 

 

Eksemplet afspejler også, at der er fokus på andre og bredere kompetencer hos eleverne, som i 

højere grad er målrettet, at eleverne skal videre i uddannelsessystemet bagefter. To studier an-

giver, at der ud over de faste faglige kompetencer særligt arbejdes med følgende kompetencer 

hos eleverne: 

 

 Uddannelsesparathed 

 Jobmarkedskompetencer  

 Livsfærdigheder (life skills)62 

 

Formålet med at arbejde med ovenstående er ifølge studierne, at eleverne har brug for et grund-

læggende kompetenceløft ved at (gen)etablere selvtilliden, den kollektive ansvarlighed, troen på 

fremtiden og evnen til selv at styre den. Faglighed ses i et helhedsperspektiv, hvor faglige, per-

sonlige og sociale kompetencer integreres i en fælles indsats. 

                                                
62 Schroeter (2015) og Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie (2004). 

Dette er et eksempel på et undervisningsforløb, der som led i et tema om efterår/natur arbejdede med 

konkrete materialer og oplevelser uden for skolen. Personalet stillede to krav til undervisningen; alle aktivi-

teter skal have et sprogligt mål, og al sprogindlæring skal være knyttet til en oplevelse/sansemæssig aktivi-

tet.  

 

”[Klassen] gik først ud i skoven, hvor de samlede kastanjer (både hestekastanjer og ægte kastanjer), agern 

og bog. De så, hvilke træer frugterne kom fra, og snakkede om, hvorfor træerne har frugter. Hjemme på 

skolen blev frugterne sorteret og der blev snakket mere om ligheder og forskelle. Frugterne indgik desuden i 

taletræning på både [elevernes modersmål] og dansk. Med de fortælleteknikker eleverne havde lært i ar-

bejdet med det foregående emne, fortalte de nu små eventyr/historier fra turen i skoven og nedskrev dem 

med legeskrift. Historierne illustreredes med fotos (digitalkamera) eller elevernes egne tegninger.” 

Andersson & Caspersen, 2001. 

 

Gennem fagbøger, leksika, atlas, aviser og andet relevant materiale samt ekskursioner præsenteres elever-

ne for: 

 

 dansk som andetsprog 

 danske samfundsforhold 

 kulturformer og traditioner 

 uddannelses- og erhvervsvejledning 

 to årlige praktikforløb 

 en årlig hyttetur/lejrskole 

 støtte til deltagelse i ungdomsskolens undervisnings- og fritidsaktiviteter om aftenen. 

 

Cirka hver tredje tirsdag er ekskursionsdag. Ekskursionerne tilgodeser både sociale og faglige mål. Skolen 

råder over både en lille og en stor bus, som bruges på disse dage. 

Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie, 2004. 
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Anden litteratur peger endvidere på, at mentorordninger, hvor eleven enten får en elev med 

samme baggrund eller en elev med majoritetsbaggrund som mentor, er positive for elevernes 

læring.63 Disse mentorordninger fremhæves som særligt positive for sent ankomne elever i over-

gangen til almentilbuddet (Timm, 2010).  

 

Udover arbejdet med sprogindlæring, mentorordninger, materialer og ud-af-huset-aktiviteter er 

der en gruppe studier, der undersøger elevernes sociale interaktion i modtagelsestilbuddet.64 I 

studierne argumenteres for, at det er vigtigt at skabe et åbent klasserumsfælleskab, hvor elever-

ne frit kan deltage, og hvor der er plads til sproglig interaktion mellem eleverne. Dette er dels for 

at træne eleverne i sprog og indhold, dels med henblik på at eleverne skal lære at være aktivt 

deltagende i undervisningen. To af studierne har særligt fokus på at lege med sproget og inddra-

ge humor i undervisningen. Fx kan humor bruges til at forstå hinandens baggrund og som et 

frirum, hvor sprogindlæringen foregår gennem underholdende dialoger snarere end mekanisk 

træning. Dette rum kan skabes i klassen i plenum, men det er også vigtigt at skabe det i de min-

dre grupper (Kaya, 2014). 

 

Sammenlignes ovenstående pointer fra litteraturstudiet med international forskning i, hvad der 

virker i undervisningen, fremgår det, at der er sammenfald mellem elementer i undervisningen, 

der virker i modtagelsestilbud og i almentilbud. Både varieret læring, elevcentreret undervisning, 

løbende evaluering af eleverne og undersøgelsesbaseret undervisning (med brug af konkrete 

materialer) er elementer, der er forskningsmæssigt belæg for er virkningsfulde for elevernes 

læring.65 

  

4.2.1 Tilrettelæggelse af undervisningen 

For at imødekomme, at eleverne i modtagelsestilbud deltager i aktiviteter sammen med elever, 

der taler majoritetssproget, er en fælles tilrettelæggelse af undervisningen mellem lærere i al-

men- og modtagelsestilbud påkrævet.66 Den fælles tilrettelæggelse indebærer, at klasserne føl-

ger samme årsplan, undervises ud fra samme materialer og at der er fælles forberedelse i lærer-

teams på tværs af modtagelses- og almentilbud. En ens tilrettelæggelse muliggør, at eleverne i 

modtagelsestilbuddet lettere kan deltage i udvalgte aktiviteter sammen med elever i almentil-

buddet og langsomt integreres i deres kommende klasse. Dette muliggør endvidere en lettere 

overgang til almentilbuddet, da eleven har fulgt samme emner og kender materialet, der arbej-

des med i almentilbuddet. I forlængelse heraf peger to studier på, at det kan være en fordel, at 

lærerne i modtagelsestilbuddet udformer en undervisningsplan eller et overleveringsdokument for 

den enkelte elev, som elevens kommende lærere i almentilbuddet kan tage udgangspunkt i 

(Timm, 2010; Rydin et al., 2014).    

 

Et eksempel på fælles tilrettelæggelse fremgår i boksen nedenfor. 

                                                
63 Bunar (2010); Timm (2010) og Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie (2004). 
64 Kaya (2014); Aronsson & Cekaite (2006) og Cekaite (2006). 
65 Se fx Rambøll (2014). Forskningskortlægning om varieret læring, bevægelse, udeskole og lektiehjælp.; Hattie, J. (2013). Synlig 

læring - for lærere.  
66 Andersson & Caspersen (2001); Short (2002); Saarup (2004) og Stretmo (2014). 
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Boks 5: Fælles tilrettelæggelse på tværs af almentilbud og modtagelsestilbud 

 

 

Ud over fælles tilrettelæggelse lægges der i en række studier vægt på, at nyankomne elever del-

tager i hele fagrækken, så eleverne i modtagelsestilbuddet ikke kommer fagligt bagefter, imens 

de lærer sproget og forbereder sig på at blive integreret i almentilbuddet.67 Den skandinaviske 

litteratur peger på, at der er en udfordring med fagudbuddet i modtagelsestilbuddene. I de sven-

ske studier fremgår det, at det er sjældent, at eleverne får undervisning i alle fag, og at de pri-

mært undervises i svensk og matematik. Andre kundskaber end svensk tilsidesættes, og der 

tages ikke tilstrækkelig hånd om at sikre nyankomne elevers fagfaglige kompetencer (Skollin-

spektionen, 2009; Rydin et al., 2014). I et studie fra Norge konkluderes det, at undervisningen i 

norsk foregår på bekostning af undervisning i andre fag, og i et studie fra Danmark påpeger det, 

at almenlærere ikke ønsker nyankomne elever i fagundervisningen, før de er helt overgået fra 

modtagelsestilbuddet (Størksen, 2010; Saarup 2004). Denne udfordring gør sig særligt gældende 

for sent ankomne elever og er i mindre grad en udfordring i indskolingen. I modsætning til den 

nordiske litteratur viser et omfattende amerikansk studie, at alle de undersøgte modtagelsestil-

bud i USA underviser i engelsk som andetsprog og fagundervisning. Det er primært matematik, 

der suppleres med, men der undervises også i sprogfag, samfundsvidenskab og naturvidenskab 

(Short, 2002). 

 

Endelig peges der på tværs af studier gennemført i svensk, norsk og amerikansk kontekst på, at 

det i tilfælde, hvor der tilbydes modersmålsundervisning, er vigtigt at samtænke modersmålsun-

dervisningen med undervisningen i modtagelsestilbuddet. Flere studier understreger, at det for 

det første er vigtigt for at få et samarbejde mellem lærerne i modtagelsestilbuddet og moders-

målslærere om undervisningen af de nyankomne elever for at få en sammenhængende indsats. 

For det andet peger flere studier på, at aktivt brug af modersmålet i modtagelsestilbuddet er en 

styrke for elevernes læring og sprogtilegnelse.68 

 

4.2.2 Opmærksomhedspunkter  

Litteraturstudiet giver anledning til at fremhæve følgende fem opmærksomhedspunkter, der rela-

terer sig til indhold og tilrettelæggelse af undervisningen i modtagelsestilbud: 

 

 Det faglige niveau. Der er flere studier, der peger på, at eleverne ikke oplever den rette fagli-

ge udfordring i modtagelsestilbuddet, og at undervisning i andetsproget tilsidesætter under-

visning i fagene. 

                                                
67 Timm (2010); Nilsson & Axelsson (2013); Saarup (2004); Størksen(2010); Short (2002); Skollinspektionen (2009) og Rydin et al. 

(2014). 
68 Bunar (2010); Short (2002); Feinberg (2000); Kaya (2014); Myndigheten för skolutveckling (2005) og Bakken (2007). 

”Eleverne har fra starten en plads i en af de almindelige børnehaveklasser. […] Eleverne går på besøg 

hos hinanden i de forskellige klasser og leger på tværs. De overgår helt til den almindelige børnehave-

klasse, når de hver især er parat til det. […] Indholdsmæssigt arbejdes der med det samme i børneha-

veklasserne og i modtagelsesbørnehaveklassen, men i modtagelsesbørnehaveklassen med særligt 

fokus på dansk som andetsprog. Det stiller høje krav til de ansatte i forhold til forberedelse og samar-

bejde med de øvrige børnehaveklasser. Pædagogerne samarbejder i årgangsteam. I teamsamarbejdet 

laves den fælles forberedelse, som er påkrævet med denne arbejdsform. Der udarbejdes en fælles 

årsplan med fælles mål, og herefter udarbejder den enkelte pædagog selv undervisningsmateriale, så 

det passer til mål og undervisningsform. Der arbejdes emneorienteret med samme materialer og no-

genlunde samme indhold i de forskellige klasser hver dag. På den måde kan børnene gå ud og ind af de 

to klasser på forskellige tidspunkter efter behov uden at blive hægtet af undervisningen. Eleverne ople-

ver ifølge pædagogen ikke, at der er forskel mellem klasserne, men i modtagelsesbørnehaveklassen 

arbejdes der med forforståelse af det, der arbejdes med.” 

Saarup, 2004. 
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 Undervisningsdifferentiering. Der kan være stor aldersmæssig og faglig variation mellem ny-

ankomne elever i samme modtagelsestilbud. Flere studier peger derfor på, at det er vigtigt at 

kortlægge elevernes baggrund og faglige udgangspunkt fra start – med henblik på at kunne 

gennemføre en undervisning med udgangspunkt i den enkelte elev. Undervisningen skal 

rumme elever med forskellig baggrund, sproglige forudsætninger, alder og fagligt niveau, 

hvorfor studierne peger på, at undervisningsdifferentiering er nødvendig. 

 

 Elevsammensætningen. Nogle studier fremhæver, at det er en fordel med sproghomogene 

klasser, hvor eleverne har samme udgangspunkt og kan tale med hinanden på deres mo-

dersmål. Andre fremhæver, at det er en udfordring, når eleverne i modtagelsestilbuddet har 

samme sprog, da de ikke får stimuleret andetsproget i tilstrækkelig grad. Litteraturen tegner 

ikke et klart billede af, hvilken sammensætning der er bedst. 

 

 Samarbejde mellem lærere. Undervisningen i modtagelsestilbud og overgangen fra modtagel-

sestilbud til almentilbud kræver et samarbejde mellem lærerne, der underviser i modtagel-

sestilbud, og lærerne, der underviser i almentilbuddet. Enkelte studier peger på udfordringer i 

samarbejdet både i forhold til at få tid til det, og at almenlærerne ikke har samme interesse i 

samarbejdet som modtagelærerne. Litteraturen giver ikke svar på, hvordan denne udfordring 

kan løses generelt, men eksempler på hvor det er lykkedes at indtænke modtagelsestilbuddet 

i skolen som helhed, i teamsamarbejdet og planlægningen af skoleåret.  

 

 Sent ankomne elever. I litteraturstudiet fremhæves sent ankomne elever flere gange som en 

særlig målgruppe at tage hensyn til. Eleverne ankommer sent i grundskoleforløbet med varie-

rende kompetencer og forskellig baggrund. De har kortere tid til at indhente almeneleverne 

både sprogligt og fagligt for at kunne deltage på lige fod med dem i almentilbuddet. Littera-

turstudiet peger på, at undervisningens faglige kvalitet er udfordret i forhold til denne grup-

pe, og at der bør være et særskilt fokus på at få denne gruppe dygtiggjort, så de vil kunne 

begå sig i almentilbuddet og i det videre uddannelsesforløb. 
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Oversigt over inkluderede studier 

Forfatter Årstal Udgivelse Titel 

Tema 1: Organise-

ring af modtagelses-

tilbud 

Tema 2: Indhold 

i undervisningen 

Evidens-

vægt 

Allen, D. 2004 & 

2006 

Afhandling 

og artikel 

Language, identity, and integration: Immigrant youth “made in 

Quebec” & 

Who’s in and who’s out? Language and the integration of new 

immigrant youth in Quebec 

X  Lav 

Andersson, B. E. og 

Tua Caspersen 

2001 Artikel i bog Integreret skolestart for tosprogede pakistanske børnehave-

klasseelever på Vejlebroskolen i Ishøj; i Engels & Andersson. 

Andetsprogspædagogik - du er vel nok heldig, at du har to 

sprog 

X X Lav 

Aronsson, K., Cekaite, 

A. 

2006 Artikel Skämt, lek och språkövningar: Om deltagande och andra-

språksklärande i en förberedelseklass 
 X Mellem 

Bakken, A. 2007 Rapport Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige 

elever: en kunnskapsoversikt 
X X Mellem 

Blob 2004 Artikel Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn X 
 

Mellem 

Bunar, Nihad 2010 Forsknings-

kortlægning 

Nyanlända och lärande. En forskningsöversikt om nyanlända 

elever i den svenska skolan 
X X Mellem 

Cekaite, A. 2006 Undersøgel-

se 

Getting started: Children’s participation and language learning 

in an L2 classroom 
 X Mellem 

Ekermo, L. 2005 Undersøgel-

se 

”Vi i skolan står för det normala i tillvaron; de mår bra hos 

oss». Rapport om mottagandet av nyanlända elever i Linkö-

pings kommuns grundskolor 

X 
 

Mellem 

EVA 2007 Evaluering Evaluering af undervisning af tosprogede elever X X Mellem 

Feinberg, R. Castro 2000 Artikel Newcomer Schools: Salvation or Segregated Oblivion for Immi-

grant Students? Theory into practice 
X 

 
Lav 

Fridlund 2011 Artikel Interkulturell undervisning? ett pedagogiskt dilemma X 
 

Mellem 

Georgis, R. Gokiert, R. 

J., Ford, D. M., Ali, M. 

2014 Artikel Creating Inclusive Parent Engagement Practices: Lessons 

Learned from a School Community Collaborative Supporting 

Newcomer Refugee Families 

X 
 

Lav 

Jonsson 2011 Artikel Placering i förberedelseklass eller ordinarie klass X 
 

Lav 

Kaya 2014 Artikel Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för nyanlända  X Mellem 
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Forfatter Årstal Udgivelse Titel 

Tema 1: Organise-

ring af modtagelses-

tilbud 

Tema 2: Indhold 

i undervisningen 

Evidens-

vægt 

Larsen, B. 2001 Artikel At være ung og dumpe ned i et nyt land X 
 

Lav 

Myndigheten för sko-

lutveckling, 

2005 Rapport Vid sidan av eller mitt i? Om undervisningen för sent 
X X Mellem 

Nilsson, Jenny & Moni-

ca Axelsson 

2013 Artikel “Welcome to Sweden…”. Newly Arrived Students? Experiences 

of Pedagogical and Social Provision in Introductory and Regular 

Classes 

X X Mellem 

Rydin, I., Eklund, M., 

Sjöberg, U., Högdin, S. 

2014 Artikel Evaluation of Report. implementation of the "General recom-

mendations for education of newly arrived pupils" 
X X Mellem 

Schroeter, S. 2015 Artikel “We’re here because we’re Black”: the schooling experiences of   Lav 

Short, D. J. 2002 Artikel Newcomer Programs: An Educational Alternative for Secondary 

Immigrant Students. 
X X Mellem 

Sinkkonen, H.M 2014 Artikel Experiences of Finnish teachers working with X X Mellem 

Skolinspektionen 2009 Undersøgel-

se 

Utbildning för nyanlända elever? rätten till en god utbildning i 

en trygg miljö. 
X X Mellem 

Skowronski 2013 Artikel Skola med fördröjning.n  X Mellem 

Stretmo, L. & C. Me-

lander 

2014 Bog Den speciella situationen för ensamkommande barn i skolan. I 

Kästen-Ebeling, G., Otterup, T. En bra början: mottagande och 

introduktion av nyanlända elever 

 X Lav 

Størksen, E. 2010 Undersøgel-

se 

Et lærerperspektiv på asylsøkerbarns møte med skolen: med 

utgangspunkt i mottaksklasser 
X X Lav 

Saarup, J. 2004 Evaluering Evaluering af dansk som andetsprog i folkeskolen X X Mellem 

Timm, L., Complexitet 2010 Evaluering Undervisning af tosprogede elever i Albertslund Kommune. X X Mellem 

Uddannelsesstyrelsens 

temahæfteserie 

2004 Artikelsam-

ling 

Det er aldrig for sent - om undervisning af sent ankomne unge i 

ungdomsskolen 
 X Mellem 

Valenta, M. 2009 Undersøgel-

se 

Asylsøkerbarns rett til skole: kartlegging av skoletilbudet til 

asylsøkerbarn 
X 

 
Mellem 

Øybekk, I. 2012 Undersøgel-

se 

Samarbeid mellom skole og statlige omsorgssenter for enslige 

mindreårige asylsøkerbarn: en kvalitativ casestudie med fokus 

på samarbeid om opplæring 

  Lav 
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BILAG 2: SØGEPROTOKOL OG SØGETERMER 

 

1. Baggrund og reviewspørgsmål 

Rambøll gennemfører på opdrag fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling et systema-

tisk litteraturstudie om modtagelsestilbud for nyankomne elever. I dette notat præsenterer vi en 

søgeprotokol for litteraturstudiet. Protokollen indeholder fem afsnit. I dette indledende afsnit 

præsenteres studiets reviewspørgsmål. I afsnit to beskrives studiets målgruppe og genstandsfelt. 

Afsnit tre omhandler studiets søgestrategi. I afsnit fire præsenteres tilgangen til screening af 

materialer, og endelig indeholder afsnit fem en kort beskrivelse af kvalitetsvurdering af materia-

ler.  

 

Elever, der ikke taler og forstår det danske sprog godt nok til at kunne følge undervisningen i en 

almindelig klasse, skal tilbydes såkaldt basisundervisning.  

 

Formålet med det systematiske litteraturstudie er at skabe et vidensgrundlag om tilrettelæggelse 

af basisundervisning for nyankomne elever uden de nødvendige danskkundskaber til at indgå i 

grundskolens almindelige undervisning. Dette sker gennem en kortlægning af viden om modta-

gelsesklasser og modtagelseshold (eller tilsvarende undervisningstilbud til nyankomne elever i 

andre lande). Rambøll har i dialog med læringskonsulenternes tosprogsteam formuleret følgende 

reviewspørgsmål:  

 

 Hvordan tilrettelægges og organiseres modtagelsestilbud bedst muligt, og hvilke implemente-

ringsfaktorer er væsentlige?69  

 

 Hvilket udbytte har nyankomne elever af at deltage i modtagelsestilbud, og hvilke pædagogi-

ske og didaktiske metoder og praksisser er særligt virkningsfulde?70  

 

I det omfang studier om emnet fokuserer på elevernes udbytte i form af faglig læring og trivsel, 

vil dette fremdrages i syntesen. Men det er ikke et krav i litteratursøgning eller screening (se 

afsnit 3 og 4), at studierne skal undersøge et foruddefineret udbytte på elevniveau, da dette vil 

snævre søgefeltet og følgende det potentielle vidensgrundlag uhensigtsmæssigt meget ind.   

 

2. Målgruppe og genstandsfelt 

Ved litteratursøgning, screening og kvalitetsvurdering vil følgende afgrænsning af målgruppe og 

genstandsfelt blive anvendt:  

 

Målgruppe: Nyankomne elever (5 – 18 år) uden de nødvendige sproglige forudsætninger for at 

indgå i grundskolens almindelige undervisning. En elev er nyankommen, hvis han/hun har været 

i landet i højst to år. Hvis der er tale om sent ankomne elever, kan der i nogle tilfælde være tale 

om en længere introduktionsperiode. Elever i Dansk Røde Kors' asylskoler på asylcentrene falder 

udenfor litteraturstudiets målgruppe.   

 

Modtagelsesklasser: I modtagelsesklassen er undervisningen organiseret i en selvstændig klasse 

ved siden af den øvrige undervisning på skolen. Som udgangspunkt har klassen samme timetal 

som det sædvanlige klassetrin for aldersgruppen. Aldersforskellen mellem den yngste og den 

ældste elev i modtagelsesklassen må højst svare til tre sædvanlige klassetrin. Klassen må højst 

have 12 elever, med mindre skolen sætter ekstra lærertimer ind.  

I modtagelsesklassen bliver der undervist i dansk som andetsprog samt i de fag, som elever på 

samme alder almindeligvis har. De tosprogede elever bliver trænet i at kunne forstå og anvende 

det danske sprog så godt, at de hurtigst muligt kan komme ind i den almindelige undervisning.  

                                                
69 Med implementeringsfaktorer menes eksempelvis procedurer for visitation til modtagelsestilbud og overgang til almentilbud, herun-

der kommunale procedurer og procedurer på skoleniveau for visitation til modtagelsestilbud samt skole- og lærersamarbejde om 

overgang til almentilbud.  
70 Hvad angår elevernes udbytte forstås såvel elevernes faglige, sociale som trivselsmæssige udvikling.  
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Modtagelseshold: De tosprogede elever på modtagelsesholdet bliver indskrevet i en almindelig 

dansk klasse, men læser en del af deres timer på modtagelsesholdet. Undervisningen på modta-

gelsesholdet har også som formål at træne eleven i at forstå og bruge det danske sprog, så han 

eller hun bliver i stand til at følge den øvrige undervisning.  

Modtagelsesholdet må højst have syv elever. En skole opretter modtagelseshold, hvis der kun er 

få nyankomne tosprogede elever, eller hvis de elever, man har i modtagelsestilbud, bor så langt 

fra hinanden, at det kan betale sig at placere flere modtagelsestilbud ud fra, hvor eleverne bor.  

 

2.1 Tidsmæssig, geografisk og sproglig afgrænsning 

Geografisk afgrænses litteraturstudiet til studier, som omhandler basisundervisning i Danmark 

eller de øvrige nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island) og selvstyrende områder 

(Åland, Færøerne og Grønland) samt USA og Canada71.  

 

Litteraturstudiet afgrænses tidsmæssigt til studier, der er publiceret fra 1. januar 2000 eller se-

nere.  

 

Endelig afgrænses litteraturstudiet til studier, der er publiceret på dansk, norsk, svensk og en-

gelsk.      

 

3. Søgestrategi 

Det systematiske litteraturstudie tilrettelægges med udgangspunkt i den fremgangsmåde og me-

tode, der er kendt fra Rapid Evidence Assessment-traditionen72. I Rapid Evidence Assessment 

arbejdes der systematisk med at kortlægge forskningen inden for et afgrænset område med hen-

blik på at udlede fx virkningsfulde komponenter og implementeringsfaktorer på tværs af relevan-

te studier, som kan danne grundlag for en syntese. Samtidig kendetegnes tilgangen ved, at litte-

ratursøgningen gennemføres i strategisk udvalgte databaser, der vurderes som særligt relevante 

for litteraturstudiets emnefelt, hvorfor afsøgningen kan tilrettelægges målrettet og fokuseret.  

 

3.1 Søgekilder 

Litteratursøgningen gennemføres i nedenstående søgekilder: 

 

 Evidensbasen (Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsknings database, der indeholder 

opdaterede beskrivelser af de internationale systematiske reviews, der er udgivet af de 

store evidensinstitutioner inden for uddannelsesforskning) 

 Forskningsdatabasen (dækker publiceret dansk litteratur, eksempelvis videnskabelige ar-

tikler, ph.d.-afhandlinger og præsentationer fra konferencer) 

 AU Library (biblioteksservice i samarbejde mellem Statsbiblioteket og Aarhus Universitet) 

 DiVA-portal (søgetjeneste for svensk forskningslitteratur)  

 ERIC (Education Resources Information Center er den største pædagogiske database i 

verden) 

 BIBSYS (norsk biblioteksservice). 

 

3.2 Søgetermer 

Der opstilles både danske, norske, svenske og engelske begrebsklynger. Af tabellen nedenfor 

fremgår de søgetermer, som litteratursøgningen vil tage udgangspunkt i. Der høstes løbende nye 

søgeord ligesom andre sorteres fra, hvis de sjældent/aldrig anvendes inden for forskningsfeltet.  

Tabel 5: Begrebsklynger 

DANSK 

                                                
71 USA er valgt frem for fx vesteuropæiske EU-lande, da der erfaringsmæssigt findes langt mere amerikansk end europæisk forskning 

på området, og da amerikansk forskning typisk er af en højere forskningsmæssig kvalitet.  Lande som Australien og New Zealand er 

fravalgt, da disse lande er kendetegnet ved helt andre indvandrergrupper end Danmark, hvorfor viden ikke er direkte overførbar.    
72 Jf. Gough et al. (2012): An introduction to systematic reviews, London: Sage. 
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Målgruppe  Undervisning  

Tosproget (tosprogede) 

AND/OR 

Flersproget (flersprogede) 

AND/OR 

Flygtning (flygtninge) 

AND/OR 

Indvandrer (indvandrere) 

AND/OR 

Førstegenerationsindvandrer (første-

generationsindvandrere) 

AND/OR 

Nyankommet (nyankomne) 

AND/OR 

Udlænding (udlændinge) 

AND/OR 

Sprogvanskeligheder (sprogvanske-

lighed) 

AND/OR 

Sproglige vanskeligheder 

AND/OR 

Sprogproblemer (sprogproblem) 

AND/OR 

Danskkundskaber  

AND/OR 

Danskfærdigheder 

AND/OR  

Dansk 

AND/OR 

Andetsprog 

AND Modtagelsesklasse (modtagelsesklas-

ser-/klasserne) 

AND/OR 

Modtageklasse (modtageklasser-

/klasserne) 

AND/OR 

Modtagelseshold (modtagelsesholde-

ne) 

AND/OR 

Modtagehold (modtageholdene) 

AND/OR 

Basisundervisning (basisundervisnin-

gen) 

AND/OR 

Tosprogsundervisning (tosprogsun-

dervisningen) 

AND/OR 

Tosprogs-undervisning (tosprogs-

undervisningen) 

AND/OR 

Dansk som andetsprog (DSA) 

 

 

ENGELSK 

Målgruppe  Undervisning  

Bilingual  

AND/OR 

Multi-lingual 

AND/OR 

Refugee (refugees) 

AND/OR  

Refugee child (refugee children) 

AND/OR 

Fugitive (fugitives) 

AND/OR 

Exile (exiles) 

AND/OR 

Asylum child (asylum children) 

AND/OR 

Asylum seeker child (asylum seeker 

children) 

AND/OR 

Immigrant (immigrants) 

AND/OR 

Immigrant child (immigrant children) 

AND Reception class (reception classes) 

AND/OR 

Education for young immigrants 

AND/OR 

ESL class (ESL classes) 

AND/OR 

English as a Second Language class 

(classes) 

AND/OR 

ESL program (ESL programs) 

AND/OR 

English as a Second Language pro-

gram (programs) 

AND/OR 

ESL course (ESL courses) 

AND/OR 

English as a Second Language course 

(courses) 

AND/OR 

ESOL class (ESOL classes) 
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AND/OR 

Immigrant background 

AND/OR 

Foreign background 

AND/OR 

First generation immigrant (first gen-

eration immigrants) 

AND/OR 

First-generation immigrants (first-

generation immigrants) 

AND/OR 

AND/OR 

Newly arrived 

AND/OR 

Newly-arrived 

AND/OR 

Newly arrived immigrant (newly ar-

rived immigrants) 

AND/OR 

Newly-arrived immigrant (newly-

arrived immigrants) 

AND/OR 

Newcomer to USA/the United States 

of America/the United States/the 

states (newcomers to ..) 

Foreigner (foreigners) 

AND/OR 

Foreign national (foreign nationals) 

AND/OR 

Language difficulty (language difficul-

ties) 

AND/OR 

Linguistic difficulty (linguistic difficul-

ties) 

AND/OR 

Language problem (language prob-

lems) 

AND/OR 

Linguistic problem (linguistic prob-

lems) 

AND/OR 

English skill (English skills) 

AND/OR 

English language competence (Eng-

lish language competencies) 

AND/OR 

Second language 

AND/OR 

English for Speakers of Other Lan-

guages class (classes) 

AND/OR 

ESOL program (ESOL programs) 

AND/OR 

English for Speakers of Other Lan-

guages program (programs) 

AND/OR 

ESOL course (ESOL courses) 

AND/OR 

English for Speakers of Other Lan-

guages course (courses) 

 

 

 

(NY) NORSK 

Målgruppe  Undervisning  

Tospråklig (tospråklige) 

AND/OR 

Flerspråklig (flerspråklige) 

AND Særskilt norskopplæring 

AND/OR 

Særskilt språkopplæring 
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AND/OR 

Flyktning (flyktninger) 

AND/OR  

Asylsøker  

AND/OR 

Asylsøkende 

AND/OR 

Flyktningebarn (flyktningebarna) 

Innvandrer (innandrere) 

AND/OR 

Innvandrerbakgrunn 

AND/OR 

Utenlandsk bakbrunn 

AND/OR 

Asylsøkerbarn (asylsøkerbarna) 

AND/OR 

Asylbarn (asylbarna) 

AND/OR 

Førstegenerasjons innvandrer 

(førstegenerasjons innvandrere) 

AND/OR 

Nykommer (nykommere) 

AND/OR 

Nyankomne  

AND/OR 

nytilkomne  

AND/OR 

nylig ankomne 

AND/OR 

Utlending (udlendinger) 

AND/OR 

Språklig vanskelighet (språklige 

vanskeligheter) 

AND/OR 

Språkproblem (språkproblemer) 

AND/OR 

Norskferdighet (norskferdigheter)  

AND/OR  

Norskkunnskab (norskkunnskaber) 

AND/OR 

Innføringstilbud 

AND/OR 

Særskilt opplæringstilbud 

AND/OR 

Tospråklig fagopplæring 

AND/OR 

Undervisning i morsmål  

AND/OR  

morsmålsopplæring  

AND/OR  

tilpasset opplæring 

AND/OR 

Norsk som andrespråk 
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SVENSK 

Målgruppe  Undervisning  

Tvåspråkig (tvåspråkiga) 

AND/OR  

Flerspråkig (flerspråkiga) 

AND/OR 

Flykting (flyktingar) 

AND/OR 

Flyktingbarn  

AND/OR 

Asylsökande 

AND/OR 

Asylsökande barn/elever 

AND/OR 

Invandra (invandrare) 

AND/OR 

Invandrarbakgrund 

AND/OR 

Utländsk bakgrund 

AND/OR 

Första generationens invandra (in-

vandrare) 

AND/OR 

Nyanlända 

AND/OR 

Sent kommanda  

AND/OR 

Utlänning (utlänningar)  

AND/OR 

Språksvårighet (språksvårigheter) 

AND/OR 

Språklig svårighet (språkliga svårig-

heter) 

AND/OR 

Språkproblem (språkproblemer) 

AND/OR 

Svenskkunskap (svenskkunskaper) 

AND/OR 

Svenskfärdighet (svenskfärgigheter) 

AND/OR 

Andraspråk 

AND Förberedelsesklass (förberedel-

sesklasser) 

AND/OR  

International klass (internationella 

klasser) 

AND/OR 

Svenska som andraspråk 

 

 

 

 

 

4. Screening af studier 

De studier, som findes gennem litteratursøgningen, screenes på baggrund af abstract.  

 

4.1 Inklusions- og eksklusionskriterier 

Kriterier for inklusion og eksklusion er de beslutningsregler, som bestemmer, hvorvidt et studie 

inkluderes i litteraturstudiet. Med udgangspunkt i reviewspørgsmål samt afgrænsning af mål-

gruppe og genstandsfelt opstilles følgende inklusions- og eksklusionskriterier: 
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Boks 6: Inklusions- og eksklusionskriterier 

  

Som det fremgår af boks 1 er der – ud over tidsmæssig, geografisk og sproglig afgrænsning – 

tale om tematiske relevanskriterier. Derimod er der ingen krav til anvendt forskningsdesign. Så-

fremt der inkluderes markant flere end 70 studier, kan der tilføjes et metodisk inklusionskriteri-

um (evt. kun for amerikansk forskning), eksempelvis at studiet skal være baseret på en forsøgs-

logik. Dette vil også bevirke, at syntesens evidensgrundlag styrkes.  

   

5. Kvalitetsvurdering af inkluderede studier 

Efter litteratursøgningen og screeningen af de identificerede studier er det næste skridt i det sy-

stematiske litteraturstudie at kvalitetsvurdere de inkluderede studier. Alle studier, som efter af-

sluttet screening er inkluderet i litteraturstudiet, indgår i det færdige litteraturstudie. Studier der 

vurderes at have lav evidensvægt er studier, hvor der er en mangelfuld beskrivelse af indsats, 

fremgangsmåde, resultater og dokumentation heraf. Lav evidensvægt har således ikke nødven-

digvis noget med design at gøre. Eksempelvis kan et studie med kvalitativt forskningsdesign til-

deles mellem eller høj evidensvægt, hvis der er tale om et systematisk, velbeskrevet og veldo-

kumenteret studie, hvis genstandsfelt falder inden for litteraturstudiets scope. Evidensvægt har 

således ikke i sig selv noget med forskningsdesign at gøre, men vedrører studiernes transparens, 

validitet og reliabilitet. 

 

I første del af vurderingsprocessen foretages en systematisk vurdering af forskningskvaliteten for 

hvert studie. Anden del af vurderingsprocessen består i en systematisk udtrækning og beskrivel-

se af studiernes fremgangsmåde og specifikke karakteristika, herunder beskrivelse af undervis-

ningen og de anvendte pædagogiske-didaktiske metoder. Der skrives ikke abstracts af de enkelte 

studier, men de relevante oplysninger registreres i oversigtsform. 

  

Inklusion: 

Studiet undersøger organisering, pædagogiske-didaktiske metoder og praksisser og/eller re-

sultater af undervisning for nyankomne tosprogede elever i grundskolen, som finder sted uden 

for normalklassen.  

 

Eksklusion:  

 Forkert målgruppe: Studiets målgruppe omfatter ikke nyankomne tosprogede elever i al-

deren 5-18 år i grundskolen.  

 Forkert scope: Studiet undersøger ikke organisering og tilrettelæggelse, pædagogiske-

didaktiske metoder og praksisser og/eller tosprogede elevers udbytte af undervisning for 

tosprogede, som foregår uden for normalklassen.  

 Forkert skolesystem: Studiet undersøger ikke undervisning i grundskolen.  

 Forkert forskning: Studiet redegør ikke for empirisk primærforskning (herunder evalue-

ringsrapporter o. lign.). Systematiske reviews er undtaget dette kriterium og kan dermed 

inkluderes.  

 Forkert land: Studiet omhandler ikke basisundervisning i Danmark, de øvrige nordiske 

lande, Canada eller USA. 

 Forkert sprog: Studiet er ikke publiceret på dansk, engelsk, norsk eller svensk.  

 Forkert udgivelsesår: Studiet er ikke udgivet i perioden januar 2000 til juli 2015. 
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BILAG 3: EKSEMPEL PÅ ANSVARS- OG ROLLEFORDELING MELLEM 

KOMMUNE OG SKOLER  

 

Eksemplet nedenfor illustrerer en model for ansvars- og rollefordeling mellem kommune og sko-

ler i Sverige (Rydin, 2014). Det bemærkes, at eksemplet vedrører elementer af organisering og 

selve undervisningen og går således på tværs af temaerne i litteraturstudiets syntese.  

Tabel 1: Eksempel på ansvars- og rollefordeling mellem kommune og skoler i forhold til modtagelsestil-
bud for nyankomne elever.  

 Kommunens opgave er at Skolernes opgave er at 

Modtagelse  - Have retningslinjer for, hvordan 

nyankomne elever skal modtages 

- Sikre, at disse retningslinjer er 

kendt af skolernes personale   

- Sørge for, at der er information 

tilgængelig for nyankomne elever 

og deres forældre/værge 

- Have rutiner for, hvordan nyankomne elever 

modtages 

- Etablere en god og tryg relation til elevens 

forældre/værge hurtigst muligt 

 

Introduktion - Sørge for, at der etableres et 

samarbejde mellem involverede 

aktører om nyankomne elever  

- Fastlægge indholdet i introduktion til skolen 

- Have rutiner for, hvordan nyankomne elever 

introduceres i klassen 

- Regelmæssigt tilbyde nyankomne elever og 

deres forældre/værge information om skolens 

grundlæggende værdier, mål og arbejdsmeto-

der 

Individuel 

planlægning 

… - Kortlægge den nyankomne elevs læse- og 

skrivefærdigheder, samt elevens viden og 

færdigheder på modersmål, majoritetssprog 

og andre sprog 

- Kortlægge den nyankomne elevs færdigheds-

niveau inden for hele fagrækken i forhold til 

viden om begreber, forståelse og evner til 

problemløsning 

- Have rutiner for, hvordan og af hvem den 

indledende kortlægning af nyankomne elever 

gennemføres og dokumenteres 

- Foretage løbende vurdering af eleven gennem 

struktureret dialog med elev og foræl-

dre/værge i det omfang det er muligt 

- Vurdere fordele og ulemper ved at undervise 

den nyankomne elev i hhv. modtagelses- og 

almentilbud 

- Være parat til at tilpasse organiseringen efter 

elevens behov  

Undervis-

ningen 

- Afdække behovet for samt sikre 

adgang til modersmålslærere og 

lærere med kompetencer i andet-

sprogsundervisning 

- Koordinere ressourcer på tværs af 

skoler i kommunen 

- Tilrettelægge undervisningen med afsæt i hver 

enkelt nyankomne elevs behov og forudsæt-

ninger 

- Bygge ovenpå og udvikle den enkelte elevs 

færdigheder, interesser og styrker 

- Anvende undervisningsmetoder, der integrerer 

sprogindlæring i den fagfaglige undervisning 

- Have en klar ansvarsfordeling ift. undervisning 

af den enkelte elev  

Opfølgning 

og evalue-

ring  

- Afdække behovet for og sikre 

adgang til modersmålslærere og 

lærere med kompetencer i andet-

sprogsundervisning 

- Koordinere ressourcer på tværs af 

skoler i kommunen 

- Vurdere, hvorvidt nyankomne elevers behov 

for modersmålsundervisning, supplerende un-

dervisning og støtte i tillæring af andetsproget 

bliver imødekommet 

- Regelmæssigt gennemgå/revurdere rutiner for 

modtagelse og introduktion af nyankomne ele-

ver 

- Evaluere effekten af det konkrete modtagel-

sestilbud for hver enkelt nyankommen elev 
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 Kommunens opgave er at Skolernes opgave er at 

Kompeten-

ceudvikling 

- Identificere behov og koordinere 

kompetenceudvikling af medar-

bejdere, der arbejder med modta-

gelse af nyankomne elever 

- Analysere medarbejdernes behov for kompe-

tenceudvikling 

- Vurdere de forskellige medarbejdergruppers 

behov for specialiseret kompetenceudvikling 

 

 

 


