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Lovgrundlaget for skolens selvevaluering 
 

Fra: Love om Frie Skoler 
 
Skolen formulerer sit værdigrundlag, som indskrives i skolens vedtægt.  
Skolen skal oplyse sit værdigrundlag til enhver, som beder om det, og offentliggøre 
værdigrundlaget på sin hjemmeside på internettet.  
Efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal orientere forældre til 
undervisningspligtige elever om skolens værdigrundlag ved tilmelding til skolen.  
Bestyrelsen skal udarbejde en plan for skolens evaluering af skolens virksomhed i forhold 
til værdigrundlaget. Skolen skal foretage denne evaluering mindst hvert andet år. 
 
 
 
Fra: Tilskudsbekendtgørelsen 
 
Hjemsted, formål og værdigrundlag 
Stk.1. …………skole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. 
Stk.2. Institutionen er oprettet den ……………og har hjemsted i …………… kommune. 
Stk.3. Institutionens formål er at drive en …………inden for rammerne af de gældende 
regler om frie kostskoler. 
Stk.4. Skolens værdigrundlag: 
Bemærkninger: I værdigrundlaget angives de idéer, som skolen er baseret på. 
Værdigrundlaget er fundamentet for skolens formål, praksis og selvevaluering. I 
værdigrundlaget skal skolen ikke angive sine mål med kurserne eller deres indhold, men 
alene den idémæssige begrundelse herfor. Værdigrundlaget skal fremgå af skolens 
hjemmeside. 
 
 

  



Selvevaluering 2017 
 
”Det tilstræbes at skabe et læringsmiljø, der bygger på gensidig respekt og tillid.  
 
Sådan lyder et af udsagnene i Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskoles værdigrundlag.  
 
Vi har i vores selvevaluering valgt at sætte fokus på læringsmiljø – mere specifik på 
niveaudeling.  
 
På Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole har vi løbende fokus på vores boglige 
undervisning og på at skabe gode rammer for læringsmiljøet. 
Dette har vi blandt andet gjort gennem niveaudeling i fagene tysk, engelsk og matematik i 
såvel 9.- som 10. årgang. 
 
Vi niveaudeler ovennævnte fag i tre niveauer A-niveau, B-niveau og C-niveau i på 
følgende måde: 
Klasserne 9a, 9b og 9c niveaudeler i de omtalte tre niveauer 
Klasserne 10a, 10b og 10c niveaudeler i de omtalte tre niveauer  
Klasserne 10d, 10e og 10f niveaudeler i de omtalte tre niveauer. 
 
Med fokus på dette ønsker vi at evaluere på, om eleverne synes at den ovennævnte 
niveaudeling er medvirkende til at skabe et godt læringsmiljø. 
 

Formål 
Formålet med selvevalueringen for 2017 er at undersøge om niveaudeling er medvirkende 
til at skabe et bedre læringsmiljø i de pågældende fag, samt at få belyst elevernes syn på 
den niveaudelte undervisning. 
 

Undersøgelsen 
Selve undersøgelsen er blevet gennemført med tre elever fra hver af ovenstående ni 
stamklasser.  
 
De i alt 27 elever har hver i sær udfyldt et spørgeskema om niveaudeling i ElevIntra.  
Herudover har der været afholdt i alt tre dialogmøder med henholdsvis de ni elever fra 9a, 
9b og 9c, de ni elever fra 10a, 10b og 10c og de ni elever fra 10d, 10e og 10f. 
På dialogmøderne deltog endvidere undertegnede, der er viceforstander på skolen.  
 
De deltagende 27 elever er tilfældigt udvalgte, dog er der skelet til at der i alle tre grupper 
er repræsenteret elever fra både A-, B- og C niveaut. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen var valgfri anonym, hvilket betyder at de deltagende elever 
frivilligt kunne vælge at påføre deres navn. Det har 20 af de 27 elever valgt at gøre.  
Spørgsmålene i spørgeskemaet var tilrettet med en hovedvægt af spørgsmål med 
foruddefinerede svarmuligheder. Herudover var der i undersøgelsen mulighed for at i fri 
tekst at ytre sig omkring niveaudelingen. 
 
På dialogmøderne har undertegnede hørt, hvad de enkelte elever har fremført. 
I selvevalueringen vil de enkelte elevers synspunkt være behandlet anonymt. 
 
Besvarelserne af spørgeskemaet findes – i anonym form - som bilag til denne rapport.  
 



På de tre dialogmøder er eleverne blevet stillet reflekterende spørgsmål, der gennem 
sparring på møderne havde til hensigt at kvalificere svarene i spørgeskemaet yderligere. 
 
Spørgsmålene til dialogmøderne blev kategoriseret i fire hovedgrupper med nedenstående 
spørgsmål til gruppedrøftelse og refleksion: 
 

Inden skolestart 
Var I – inden jeres start på VGIE – positiv overfor at der var niveaudeling på VGIE ? 
Forklar 
 
Havde det betydning for valget af VGIE som efterskole, at VGIE har niveaudelt 
undervisning?  
Forklar 
 
Havde jeres forældre en holdning om, at niveaudelingen på VGIE var noget positivt ? 
Forklar 
 
I løbet af skoleåret 
Er I enige i følgende udsagn:  
Jeg synes, at jeg lærer mere, når undervisningen er niveaudelt?  
Forklar 
 
Mangler I på de niveaudelte hold at kunne snakke / sparre med elever, der er 
dygtigere end dig selv i faget?  
Forklar 
 
Mangler I på de niveaudelte hold at kunne snakke / sparre med andre elever, der er 
knap så dygtig som dig selv i faget?  
Forklar 
 
Hvilke fordele ser I ved niveaudeling?  
Forklar 
 
Hvilke ulemper ser I ved niveaudeling?  
Forklar 
 
Niveaudeling og det sociale  
Ville I føle jer mere tryg ved at have engelsk, tysk og matematik med jeres 
stamklasse (danskklasse) i stedet for på et niveaudelt hold?  
Forklar 
 
Synes I at elever, der er på C-niveau i elevflokken bliver ”sat i bås” som nogle af de 
”fagligt svage” i faget? 
Synes elevflokken, at det er negativt at være på C-Niveau (man er ikke så 
skarp/klog)? 



Forklar 
 
Synes I at elever, der er på A-niveau i elevflokken bliver ”sat i bås” som en af de 
”fagligt stærke” i faget? 
Synes elevflokken at det er negativt at være på A-Niveau (man stræber, man er lidt 
nørdet)? 
Forklar 
 
Niveaudeling og andre fag  
Kunne du tænke dig at også dansk var niveaudelt?  
Fordele/Ulemper 
 
Kunne du tænke dig at også fysik var niveaudelt?  
Fordele/Ulemper 
 
Eventuelt andre input omkring niveaudeling 

Inden skolestart 
Undersøgelsen viser følgende:  
 
De fleste elever var ikke på forhånd bekymret for at der på VGIE er niveaudeling i visse 
fag. Dog var 5 elever (19%) lidt bekymret forud for skolestarten. 
 
På dialogmøderne fremgik det, at en del elever slet ikke var opmærksom på at der var 
niveaudeling på VGIE, inden de startede. 
 
Hos enkelte elever har det været vigtigt, at der er niveaudeling på VGIE, dog ikke så vigtigt 
at valget af VGIE har været betinget heraf.  
 
De adspurgte elevers forældre har generelt været positiv over for, at der niveaudeling på 
VGIE. Det er dog klart eleverne selv, der vælger hvilken efterskole de ønsker at gå på.  
 

 

I løbet af skoleåret 
At niveaudelingen er blevet opfattet positivt af eleverne kan ses ved at 93% af de 
adspurgte elever er blevet mere glad for fag, hvor der er niveaudeling. 



 
 
På dialogmøderne gav eleverne generelt udtryk for, at de opfatter at de lærer mere, når 
undervisningen er niveauopdelt. 
 

Indplacering på niveau 
Ved skoleårets start indplacerer VGIE eleverne ind på de forskellige niveauer. 
 
Som redskab benytter skolen karakterer fra den tidligere skole 
 
I forhold til indplacering på niveau i de respektive fag oplever eleverne følgende: 
 
92% oplever at de er blevet placeret på det rigtige niveau i engelsk, 100% oplever at de er 
blevet placeret på det rigtige niveau i tysk mens 81 procent af eleverne mener at de r 
placeret på det rigtige niveau i matematik. 
På dialogmøderne giver et par af eleverne udtryk for at de føler et de er placeret på et for 
højt niveau i matematik i forhold til den undervisning de modtager, hvor de til tider synes at 
det er lidt svært. 
 

Niveaudeling opleves positivt 
Efter at have prøvet niveaudelt undervisning i engelsk, tysk og matematik svarer alle 
adspurgte elever, at de er blevet mere positiv overfor niveaudeling i engelsk og tysk mens 
88% er blevet mere positiv over for niveaudeling i matematik. 
 
Selv om der forlods - hos de fleste elever - var en positiv forventning til niveaudelingen, 
har det at have været en del af den niveaudelte undervisning haft en positiv effekt på 
elevernes opfattelse af niveaudeling. 
 
I folkeskolen har eleverne ofte oplevet ”det fulde spænd af niveauer” i deres stamklasse i 
de respektive fag. Adspurgt omkring dette giver eleverne generelt en tilbagemelding om, at 
de ikke savner at kunne sparre med lever, der enten er dygtigere eller mindre dygtige end 
dem selv. Generelt er det elevernes opfattelse, at de opnår bedre sparring med elever på 
eget niveau. 
 
Et par af de adspurgte elever har periodevis haft en opfattelse af, at de mange gange er 
blevet spurgt meget, dvs. ”for meget” af de knapt så dygtige elever, da de gik i folkeskolen. 
 

Niveaudeling og læring 
På dialogmøderne giver alle elever udtryk for at de oplever, at de lærer mere, når de er på 
niveaudelte hold. 
 
Dette understøttes af spørgeskemasvarene: 
 



 
 

 
 

 
 
Eleverne synes generelt at niveaudeling er positivt, og at det giver bedre læring end på 
ikke niveaudelte hold. 

Niveaudeling og det sociale 
I undersøgelsen har vi forsøgt at få belyst oom niveaudeling skaber et mere trygt 
læringsmiljø. Såvel spørgeskemasvar som input fra dialogmøder giver svar på dette. 

Niveaudeling giver tryghed 
Samtlige adspurgte elever er enig eller helt enig i at niveaudeling generelt giver et mere 
trygt undervisningsmiljø.  

 
 
Dette bakkes op af de samtaler der er foretaget i de tre grupper. 
 
Udsagn: 

 Når man er ca. lige så god som de andre tør man at sige mere 

 Jeg er tryg, når jeg siger noget i klassen 

 Jeg synes alle i klassen tør sige noget 

 Det er mere trygt, når man er på samme niveau 
 
I spørgeskemaet giver nogle elever dog udtryk for, at det ikke nødvendigvis er mere trygt 
at sige noget, fordi der er niveaudelt undervisning. 
 
I engelsk er fem elever – svarende til 19 % uenige. 
I tysk er fire elever – svarende til 15 % uenige. 



I matematik tre elever – svarende til 11 % uenige. 
 
Udfordret på dette siger eleverne: 

 Det er ikke utrygt at sige noget, når der ikke er niveaudeling, så det er derfor at vi 
har svaret sådan 

 
På dialogmøderne blev eleverne spurt, om de ville føle sig mere tryg, ved at have engelsk, 
tysk og matematik med deres stamklasse fremfor på de niveaudelte hold. 
 
Her er elevernes entydige holdning, at de foretrækker at have det på det niveaudelte hold. 
Årsagen til det klare svar er, at det giver bedre læring på de niveaudelte hold. 
 

Niveaudeling skaber ikke stereotyper 
På dialogmøderne blev eleverne spurgt om man bliver ”sat i bås” ved at være placeret på 
et bestemt niveau. 
 
Adspurgt herom er elevernes tilbagemelding entydig. Det fylder ikke noget at være på C- 
niveau i et fag. Det er fokus på at man er på samme hold som andre på samme niveau. På 
en humoristisk måde kan man nogen gange godt kalde sig selv lidt ”dum i det pågældende 
fag” – men det er ikke noget man på nogen måde blive drillet med. 
 
Er man på A-holdet oplever man på samme måde heller ikke at blive betegnet som 
”nørdet”. Eleverne på A-holdet er generelt glad for at være på A-holdet, og har fokus på 
læringen i dette. 
 
Eleverne kan godt få øje på, at man ville kunne sættes i bås afhængig af niveau –men det 
foregår heldigvis ikke på denne måde på VGIE. 

Niveaudeling og andre fag 
På VGIE niveaudeler vi ikke i i fagene dansk og fysik. 
 
På dialogmøderne er eleverne blevet forespurgt om det kunne være hensigtsmæssigt 
også at niveaudele i disse fag. 
 
Her svarer eleverne: 

 Jeg tror det er svært at niveaudele i fysik 

 Tror det er svært at finde ud af hvem der skal på hvilke hold i fysik 

 Det er godt at have en stamklasse i dansk 

 I dansk har vi alle gode forudsætninger for at lave opgaverne, så det er naturligt 
ikke at niveaudele. 

 Jeg synes det er de rigtige fag, der niveaudeles i 

 Det er godt at have timer med dem man er i klasse med 
 
Det er således ikke samme holdning til niveaudeling som i de andre fag, hvor der er klare 
tilkendegivelser på at niveaudeling er positivt. 
Hvad denne forskel skyldes er svært at få entydige svar på fra de deltagende elever. 



Konklusion 
Undersøgelsens formål var at undersøge om niveaudeling er medvirkende til at skabe et 
bedre læringsmiljø i de pågældende fag, samt at få belyst elevernes syn på den 
niveaudelte undervisning. 
 
Som det fremgår af såvel svarene i spørgeskemaundersøgelsen som elevernes holdning 
på dialogmøderne opfattes niveaudeling meget positivt blandt eleverne.  
 
Eleverne oplever generelt at det er trygt, og tror på at man lærer mest ud fra devisen om at 
”lige børn leger bedst”. 
Eleverne oplever ikke noget negativt ved at være placeret på et givent niveau. Er man på 
C-niveau er det fint og er man på A-niveau er det også fint. 
 
Overraskende nok, synes eleverne ikke at man bør niveaudele i dansk og matematik. I 
forhold til den klare positivitet der er i forhold til niveaudeling forekommer det ulogisk, at 
eleverne generelt ikke ønsker niveaudeling i dansk og fysik. Dette kan indikere, at 
eleverne er tilfreds med tingenes tilstand, dvs. glade for deres klasser i alle fag uanfægtet 
om der er niveaudeling eller ej. 
 
Eleverne har svært ved at argumentere for denne lidt ulogiske del, så det må stå lidt hen i 
det uvisse, hvorfor niveaudeling kun er decideret godt i engelsk, tysk og matematik og i 
mindre grad i fysik og dansk 
 
Vi anser det som positivt, at der så klar positiv tilbagemelding på niveaudeling, og 
forespurgt omkring ulemper ved niveaudeling kan eleverne ikke komme med input. 
 
Denne selvevaluering giver os et godt billede af at niveaudelingen har en positiv effekt på 
VGIEs læringsmiljø. Evalueringen giver et klart billede af hvordan eleverne oplever 
niveaudelingen, og vi er som skole blevet bekræftet i at niveaudelingen opleves som 
positivt og lærerigt. 
 
 

Rapporten afsluttet juni 2017 
Allan Andersen 

Bilag 
Svar fra spørgeskemaundersøgelsen fra ElevIntra på de følgende sider. 
 


