
Efter emneugen med Åby har vi evalueret i de enkelte klasser efter Delphi-metoden. Eleverne har 

forholdt sig til en række ens udsagn, og på den måde, kan vi se, hvilke klassetrin, der erklærer sig 

enige i hvilke udsagn. I kolonnen til højre ses, hvor mange klasser, der har erklæret sig enige i 

udsagnet – og på den måde, kan man se en top-ti for hele skolen. 

 

NB! 8. klasse figurerer flere gange end øvrige klasser, da de havde en række udsagn, med lige 

mange ”stemmer”, og for ikke at udvælge blandt deres ens udsagn, er alle medtaget. 

 

1. Jeg har haft mulighed for at have ansvar 8.kl, 7.kl, 5.a, 9.kl    4 

 

2. Jeg har gjort mig umage med mit arbejde 1.kl, 8.kl, 7.kl, 3.kl, 2. kl   5 

 

3. Jeg har haft indflydelse på mit arbejde 8.kl, 7.kl      2 

 

4. Jeg har oplevet, at vi hjalp hinanden i min virksomhed 1.kl, 4.kl, 8.kl, 7.kl  4 

 

5. Jeg har oplevet, at mange ville købe vores produkter/ydelser 1.kl, 5.a, 6.kl, 2. kl  4 

 

6. Jeg synes, skolen har summet af god aktivitet bhk, 5.b, 7.kl, 5.a, 3.kl, 6.kl, 2. kl  7 

 

7. Jeg synes, der har været en god stemning på skole 5.b, 4.kl, 7.kl, 3.kl, 6.kl, 2.kl, 9.kl 8 

 

8. Jeg har fået lov til at komme med ideer 9. kl      1 

 

9. Mine ledere har været opmærksomme på mig 

 

10. Jeg har været med til at sælge/omsætte vores produkter 4.kl, 5.a, 6.kl   3 

 

11. Jeg har følt mig tryg i min virksomhed 7.kl,, 5.a, 9.kl     3 

 

12. Jeg har følt, at vi har været fælles om at ugen skulle lykkes 7.kl, 5.a   2 

 

13. Jeg synes, mine ledere bestemte for meget 

 

14. Jeg synes, det var godt at vi fik løn 1.kl, 5.b, 4.kl, 8.kl, 7.kl, 5.a, 3.kl, 6.kl, 2.kl  9 

 

15. Jeg synes, vi fik for lidt i løn 

 

16. Jeg synes, vi fik passende i løn bhk, 9.kl       2 

 

17. Jeg har været glad for at arbejde på tværs af klasserne bhk, 5.b    2 

 

18. Jeg har savnet mine klassekammerater bhk, 8.kl      2 

 

19. Jeg har snakket med nogle andre elever, end jeg plejer 5.b, 4.kl, 8.kl, 3.kl   4 

 

20. Jeg synes det var været en god uge 

fordi............................................................................................. 

 

21. Ugens karakter 1  2  3   4  5   6  7  8  9  10 (10 er højest) 

 

22. Jeg har oplevet, at lærerne har været gode bestyrelsesmedlemmer bhk   1 


