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Nú hafa 5 nemendur af 25 nemenda úrtaki mánaðarins svarað könnuninni. Til að reikna út stöðu skólans og birta myndrit þurfa sem flestir nemendur að svara. Þar

sem að búast má við að svarsían taki út óáreiðanleg svör frá nokkrum nemendum í hverjum skóla er mikilvægt að fá alla 25 nemendur mánaðarins til að svara

könnuninni ef nokkur möguleiki er á. Úrtakslista mánaðarins má prenta út með því að smella hér.

Heildarfjöldi nemenda í 6.-10. bekk í þínum skóla er 25. Úrtaksmánuðir skólans eru því: október, apríl

Staða skólans í október miðað við landsmeðaltal

Virkni nemenda í skólanum

Matsþáttur
Breyting frá síðustu

mælingu
Marktækur munur á

mánaðarmeðaltölum*
Skólinn Landið

Ánægja af lestri 0,0 (+1,1)* 6,1 5,0

Þrautseigja í námi 0,0 5,8 5,6

Áhugi á stærðfræði 0,0 5,6 5,5

Ánægja af náttúrufræði 0,0 (+0,9)* 5,7 4,9

Trú á eigin vinnubrögð í
námi

0,0 5,2 5,0

Trú á eigin námsgetu 0,0 (+1,1)* 5,9 4,9

Líðan og heilsa

Matsþáttur
Breyting frá síðustu

mælingu
Marktækur munur á

mánaðarmeðaltölum*
Skólinn Landið

Sjálfsálit 0,0 (+1,7)* 6,7 5,1

Stjórn á eigin lífi 0,0 (+1,0)* 5,9 5,1

Vellíðan 0,0 (+0,7)* 5,6 4,9

Einelti 0,0 (-0,7)* 4,6 5,1

Tíðni eineltis 0,0 (-10,4%)* 4,2% 13,9%

Staðir eineltis

Hreyfing 0,0 (+5,9%)* 70,8% 65,9%

Mataræði 0,0 4,8 5,0

Skóla- og bekkjarandi

Matsþáttur

Breyting frá síðustu

mælingu

Marktækur munur á

mánaðarmeðaltölum* Skólinn Landið

Samsömun við
nemendahópinn

0,0 (+1,1)* 6,1 5,0

Samband nemenda
við kennara

0,0 5,9 5,5

Agi í tímum 0,0 5,6 5,2

Virk þátttaka nemenda
í tímum

0,0 5,7 5,4

Mikilvægi heimavinnu í
náminu

0,0 5,7 5,2

Þessi síða sýnir yf irlit yf ir þættina sem mældir eru í Skólapúlsinum. Til að sjá niðurstöður er smellt á nafn kvarðans. Allir þættir eru metnir á mælikvarðanum 0-10. Hægt er að raða gildunum

eftir stærð með því að smella viðkomandi dálkaheiti.

Eftir tvær mælingar birtast tölur fyrir framan nafn hvers þáttar sem sýna um hve mörg stig meðaltal skólans breytist milli mánaða. Tölurnar eru rauðar ef breytingin er neikvæð og grænar

ef breytingin er jákvæð. Með þessu móti standa grænar tölur fyrir hagstæða þróun milli mælinga en rauðar fyrir óhagstæða þróun.

* Ef mælingin fyrir nýjasta mánaðarúrtak skólans á tilteknum þætti er marktækt fyrir ofan eða fyrir neðan landsmeðaltal miðað við 90% öryggismörk er mismunurinn tilgreindur fyrir aftan

nafn þáttarins innan sviga í bláum stöfum (+/- X,XX). Ef mælingin er ekki marktækt frábrugðin landsmeðaltali er munurinn ekki birtur. Upplýsingar um marktækan mun koma einnig fram í

myndritum þannig að ef mánaðargildi er marktækt frábrugðið landsmeðaltali er það stjörnumerkt. Sem viðmiðunarregla er munur uppá 0,5 stig ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig telst

töluverður munur og munur uppá 1,5 stig og meira telst mikill munur.
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