
Álfhólsskóli 2011-2012 
Ánægja af lestri 

Mánaðarmeðaltöl 

Um myndina: 

Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá 

mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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.  

* = Marktækt við 90% öryggismörk 

Ársmeðaltöl 

Um myndina: 

Myndin sýnir öll fyrri ársmeðaltöl skólans samanborið við landsmeðaltal hvers starfsárs. Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna 

línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir 

að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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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Árgangamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. Niðurstöður fyrir hvern árgang eru 

birtar þegar lágmarksfjölda er náð. 

 

Kynjamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir kynjamun í skólanum í heild, samanborið við kynjamun á landsvísu. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. 

 

Röðun 
Á þessari mynd sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast. Meðaltal skólans er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Viðmiðunarlínan sýnir uppsafnað landsmeðaltal ársins í 6.-10. bekk. Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig 

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

Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla í 

litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum (>160 

nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. 
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Ef áhugi er að koma á samstarfi á milli skóla sem snertir 

efni kvarðans er mögulegt er að senda tölvupóst til þeirra 

þriggja skóla sem eru með bestu útkomu á kvarðanum. 

 

  

 

  
6.-7. bekkjar skólar 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Litir skólar (<160 nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Stórir skólar (>160 
nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  
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Stjórn á eigin árangri 

Mánaðarmeðaltöl 

Um myndina: 

Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá 

mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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.  

* = Marktækt við 90% öryggismörk 

Ársmeðaltöl 

Um myndina: 

Myndin sýnir öll fyrri ársmeðaltöl skólans samanborið við landsmeðaltal hvers starfsárs. Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna 

línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir 

að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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. 

 

Árgangamunur 
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Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. Niðurstöður fyrir hvern árgang eru 

birtar þegar lágmarksfjölda er náð. 

 

Kynjamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir kynjamun í skólanum í heild, samanborið við kynjamun á landsvísu. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. 

 

Röðun 
Á þessari mynd sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast. Meðaltal skólans er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Viðmiðunarlínan sýnir uppsafnað landsmeðaltal ársins í 6.-10. bekk. Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig 

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

Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla í 

litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum (>160 

nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. 

Ef áhugi er að koma á samstarfi á milli skóla sem snertir efni kvarðans er mögulegt er að senda tölvupóst til þeirra þriggja skóla sem 

eru með bestu útkomu á kvarðanum. 
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6.-7. bekkjar skólar 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Litir skólar (<160 nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Stórir skólar (>160 
nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  
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Þrautseigja í námi 

Mánaðarmeðaltöl 

Um myndina: 

Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá 

mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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.  

* = Marktækt við 90% öryggismörk 

Ársmeðaltöl 

Um myndina: 

Myndin sýnir öll fyrri ársmeðaltöl skólans samanborið við landsmeðaltal hvers starfsárs. Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna 

línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir 

að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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. 

 

Árgangamunur 
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Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. Niðurstöður fyrir hvern árgang eru 

birtar þegar lágmarksfjölda er náð. 

 

Kynjamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir kynjamun í skólanum í heild, samanborið við kynjamun á landsvísu. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. 

 

Röðun 
Á þessari mynd sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast. Meðaltal skólans er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Viðmiðunarlínan sýnir uppsafnað landsmeðaltal ársins í 6.-10. bekk. Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig 

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

Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla í 

litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum (>160 

nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. 

Ef áhugi er að koma á samstarfi á milli skóla sem snertir efni kvarðans er mögulegt er að senda tölvupóst til þeirra þriggja skóla sem 

eru með bestu útkomu á kvarðanum. 
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6.-7. bekkjar skólar 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Litir skólar (<160 nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Stórir skólar (>160 
nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  
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Áhugi á stærðfræði 

Mánaðarmeðaltöl 

Um myndina: 

Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá 

mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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.  

* = Marktækt við 90% öryggismörk 

Ársmeðaltöl 

Um myndina: 

Myndin sýnir öll fyrri ársmeðaltöl skólans samanborið við landsmeðaltal hvers starfsárs. Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna 

línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir 

að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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. 

 

Árgangamunur 
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Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. Niðurstöður fyrir hvern árgang eru 

birtar þegar lágmarksfjölda er náð. 

 

Kynjamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir kynjamun í skólanum í heild, samanborið við kynjamun á landsvísu. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. 

 

Röðun 
Á þessari mynd sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast. Meðaltal skólans er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Viðmiðunarlínan sýnir uppsafnað landsmeðaltal ársins í 6.-10. bekk. Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig 

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

Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla í 

litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum (>160 

nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. 

Ef áhugi er að koma á samstarfi á milli skóla sem snertir efni kvarðans er mögulegt er að senda tölvupóst til þeirra þriggja skóla sem 

eru með bestu útkomu á kvarðanum. 

 

Page 11 of 57Admin :: Álfhólsskóli

14.11.2011http://www.skolapulsinn.is/admin/school/scalecomplete.php



  

 

  
6.-7. bekkjar skólar 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Litir skólar (<160 nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Stórir skólar (>160 
nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  
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Persónulegt gildi náttúruvísinda 

Mánaðarmeðaltöl 

Um myndina: 

Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá 

mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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.  

* = Marktækt við 90% öryggismörk 

Ársmeðaltöl 

Um myndina: 

Myndin sýnir öll fyrri ársmeðaltöl skólans samanborið við landsmeðaltal hvers starfsárs. Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna 

línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir 

að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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. 

 

Árgangamunur 
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Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. Niðurstöður fyrir hvern árgang eru 

birtar þegar lágmarksfjölda er náð. 

 

Kynjamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir kynjamun í skólanum í heild, samanborið við kynjamun á landsvísu. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. 

 

Röðun 
Á þessari mynd sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast. Meðaltal skólans er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Viðmiðunarlínan sýnir uppsafnað landsmeðaltal ársins í 6.-10. bekk. Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig 

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

Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla í 

litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum (>160 

nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. 

Ef áhugi er að koma á samstarfi á milli skóla sem snertir efni kvarðans er mögulegt er að senda tölvupóst til þeirra þriggja skóla sem 

eru með bestu útkomu á kvarðanum. 
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6.-7. bekkjar skólar 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Litir skólar (<160 nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Stórir skólar (>160 
nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  
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Íþróttir/líkamsrækt 

Mánaðarmeðaltöl 

Um myndina: 

Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá 

mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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.  

* = Marktækt við 90% öryggismörk 

Ársmeðaltöl 

Um myndina: 

Myndin sýnir öll fyrri ársmeðaltöl skólans samanborið við landsmeðaltal hvers starfsárs. Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna 

línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir 

að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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. 

 

Árgangamunur 
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Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. Niðurstöður fyrir hvern árgang eru 

birtar þegar lágmarksfjölda er náð. 

 

Kynjamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir kynjamun í skólanum í heild, samanborið við kynjamun á landsvísu. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. 

 

Röðun 
Á þessari mynd sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast. Meðaltal skólans er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Viðmiðunarlínan sýnir uppsafnað landsmeðaltal ársins í 6.-10. bekk. Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig 

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

Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla í 

litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum (>160 

nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. 

Ef áhugi er að koma á samstarfi á milli skóla sem snertir efni kvarðans er mögulegt er að senda tölvupóst til þeirra þriggja skóla sem 

eru með bestu útkomu á kvarðanum. 
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6.-7. bekkjar skólar 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Litir skólar (<160 nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Stórir skólar (>160 
nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  
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Trú á eigin vinnubrögð í námi 

Mánaðarmeðaltöl 

Um myndina: 

Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá 

mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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.  

* = Marktækt við 90% öryggismörk 

Ársmeðaltöl 

Um myndina: 

Myndin sýnir öll fyrri ársmeðaltöl skólans samanborið við landsmeðaltal hvers starfsárs. Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna 

línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir 

að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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. 

 

Árgangamunur 
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Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. Niðurstöður fyrir hvern árgang eru 

birtar þegar lágmarksfjölda er náð. 

 

Kynjamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir kynjamun í skólanum í heild, samanborið við kynjamun á landsvísu. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. 

 

Röðun 
Á þessari mynd sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast. Meðaltal skólans er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Viðmiðunarlínan sýnir uppsafnað landsmeðaltal ársins í 6.-10. bekk. Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig 

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

Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla í 

litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum (>160 

nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. 

Ef áhugi er að koma á samstarfi á milli skóla sem snertir efni kvarðans er mögulegt er að senda tölvupóst til þeirra þriggja skóla sem 

eru með bestu útkomu á kvarðanum. 
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6.-7. bekkjar skólar 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Litir skólar (<160 nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Stórir skólar (>160 
nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  
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Trú á eigin námsgetu 

Mánaðarmeðaltöl 

Um myndina: 

Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá 

mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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.  

* = Marktækt við 90% öryggismörk 

Ársmeðaltöl 

Um myndina: 

Myndin sýnir öll fyrri ársmeðaltöl skólans samanborið við landsmeðaltal hvers starfsárs. Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna 

línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir 

að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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. 

 

Árgangamunur 
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Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. Niðurstöður fyrir hvern árgang eru 

birtar þegar lágmarksfjölda er náð. 

 

Kynjamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir kynjamun í skólanum í heild, samanborið við kynjamun á landsvísu. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. 

 

Röðun 
Á þessari mynd sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast. Meðaltal skólans er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Viðmiðunarlínan sýnir uppsafnað landsmeðaltal ársins í 6.-10. bekk. Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig 

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

Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla í 

litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum (>160 

nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. 

Ef áhugi er að koma á samstarfi á milli skóla sem snertir efni kvarðans er mögulegt er að senda tölvupóst til þeirra þriggja skóla sem 

eru með bestu útkomu á kvarðanum. 
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6.-7. bekkjar skólar 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Litir skólar (<160 nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Stórir skólar (>160 
nem.) 

� Skóli 1  
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Sjálfsálit 

Mánaðarmeðaltöl 

Um myndina: 

Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá 

mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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.  

* = Marktækt við 90% öryggismörk 

Ársmeðaltöl 

Um myndina: 

Myndin sýnir öll fyrri ársmeðaltöl skólans samanborið við landsmeðaltal hvers starfsárs. Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna 

línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir 

að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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. 

 

Árgangamunur 
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Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. Niðurstöður fyrir hvern árgang eru 

birtar þegar lágmarksfjölda er náð. 

 

Kynjamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir kynjamun í skólanum í heild, samanborið við kynjamun á landsvísu. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. 

 

Röðun 
Á þessari mynd sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast. Meðaltal skólans er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Viðmiðunarlínan sýnir uppsafnað landsmeðaltal ársins í 6.-10. bekk. Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig 

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

Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla í 

litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum (>160 

nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. 

Ef áhugi er að koma á samstarfi á milli skóla sem snertir efni kvarðans er mögulegt er að senda tölvupóst til þeirra þriggja skóla sem 

eru með bestu útkomu á kvarðanum. 
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6.-7. bekkjar skólar 
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Stjórn á eigin lífi 

Mánaðarmeðaltöl 

Um myndina: 

Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá 

mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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.  

* = Marktækt við 90% öryggismörk 

Ársmeðaltöl 

Um myndina: 

Myndin sýnir öll fyrri ársmeðaltöl skólans samanborið við landsmeðaltal hvers starfsárs. Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna 

línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir 

að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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. 

 

Árgangamunur 

Page 28 of 57Admin :: Álfhólsskóli

14.11.2011http://www.skolapulsinn.is/admin/school/scalecomplete.php



Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. Niðurstöður fyrir hvern árgang eru 

birtar þegar lágmarksfjölda er náð. 

 

Kynjamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir kynjamun í skólanum í heild, samanborið við kynjamun á landsvísu. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. 

 

Röðun 
Á þessari mynd sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast. Meðaltal skólans er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Viðmiðunarlínan sýnir uppsafnað landsmeðaltal ársins í 6.-10. bekk. Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig 

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

Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla í 

litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum (>160 

nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. 

Ef áhugi er að koma á samstarfi á milli skóla sem snertir efni kvarðans er mögulegt er að senda tölvupóst til þeirra þriggja skóla sem 

eru með bestu útkomu á kvarðanum. 

 

Page 29 of 57Admin :: Álfhólsskóli

14.11.2011http://www.skolapulsinn.is/admin/school/scalecomplete.php



  

 

  
6.-7. bekkjar skólar 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Litir skólar (<160 nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Stórir skólar (>160 
nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

Page 30 of 57Admin :: Álfhólsskóli

14.11.2011http://www.skolapulsinn.is/admin/school/scalecomplete.php



Vanlíðan 

Mánaðarmeðaltöl 

Um myndina: 

Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá 

mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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.  

* = Marktækt við 90% öryggismörk 

Ársmeðaltöl 

Um myndina: 

Myndin sýnir öll fyrri ársmeðaltöl skólans samanborið við landsmeðaltal hvers starfsárs. Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna 

línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir 

að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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. 

 

Árgangamunur 
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Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. Niðurstöður fyrir hvern árgang eru 

birtar þegar lágmarksfjölda er náð. 

 

Kynjamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir kynjamun í skólanum í heild, samanborið við kynjamun á landsvísu. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. 

 

Röðun 
Á þessari mynd sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast. Meðaltal skólans er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Viðmiðunarlínan sýnir uppsafnað landsmeðaltal ársins í 6.-10. bekk. Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig 

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

Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla í 

litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum (>160 

nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. 

Ef áhugi er að koma á samstarfi á milli skóla sem snertir efni kvarðans er mögulegt er að senda tölvupóst til þeirra þriggja skóla sem 

eru með bestu útkomu á kvarðanum. 

 

Page 32 of 57Admin :: Álfhólsskóli

14.11.2011http://www.skolapulsinn.is/admin/school/scalecomplete.php



  

 

  
6.-7. bekkjar skólar 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Litir skólar (<160 nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Stórir skólar (>160 
nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

Page 33 of 57Admin :: Álfhólsskóli

14.11.2011http://www.skolapulsinn.is/admin/school/scalecomplete.php



Kvíði 

Mánaðarmeðaltöl 

Um myndina: 

Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá 

mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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.  

* = Marktækt við 90% öryggismörk 

Ársmeðaltöl 

Um myndina: 

Myndin sýnir öll fyrri ársmeðaltöl skólans samanborið við landsmeðaltal hvers starfsárs. Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna 

línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir 

að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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. 

 

Árgangamunur 
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Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. Niðurstöður fyrir hvern árgang eru 

birtar þegar lágmarksfjölda er náð. 

 

Kynjamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir kynjamun í skólanum í heild, samanborið við kynjamun á landsvísu. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. 

 

Röðun 
Á þessari mynd sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast. Meðaltal skólans er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Viðmiðunarlínan sýnir uppsafnað landsmeðaltal ársins í 6.-10. bekk. Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig 

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

Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla í 

litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum (>160 

nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. 

Ef áhugi er að koma á samstarfi á milli skóla sem snertir efni kvarðans er mögulegt er að senda tölvupóst til þeirra þriggja skóla sem 

eru með bestu útkomu á kvarðanum. 
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Einelti 

Mánaðarmeðaltöl 

Um myndina: 

Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá 

mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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.  

* = Marktækt við 90% öryggismörk 

Ársmeðaltöl 

Um myndina: 

Myndin sýnir öll fyrri ársmeðaltöl skólans samanborið við landsmeðaltal hvers starfsárs. Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna 

línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir 

að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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. 

 

Árgangamunur 
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Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. Niðurstöður fyrir hvern árgang eru 

birtar þegar lágmarksfjölda er náð. 

 

Kynjamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir kynjamun í skólanum í heild, samanborið við kynjamun á landsvísu. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. 

 

Röðun 
Á þessari mynd sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast. Meðaltal skólans er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Viðmiðunarlínan sýnir uppsafnað landsmeðaltal ársins í 6.-10. bekk. Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig 

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

Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla í 

litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum (>160 

nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. 

Ef áhugi er að koma á samstarfi á milli skóla sem snertir efni kvarðans er mögulegt er að senda tölvupóst til þeirra þriggja skóla sem 

eru með bestu útkomu á kvarðanum. 
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6.-7. bekkjar skólar 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Litir skólar (<160 nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Stórir skólar (>160 
nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  
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Samsömun við nemendahópinn 

Mánaðarmeðaltöl 

Um myndina: 

Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá 

mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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.  

* = Marktækt við 90% öryggismörk 

Ársmeðaltöl 

Um myndina: 

Myndin sýnir öll fyrri ársmeðaltöl skólans samanborið við landsmeðaltal hvers starfsárs. Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna 

línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir 

að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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. 

 

Árgangamunur 
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Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. Niðurstöður fyrir hvern árgang eru 

birtar þegar lágmarksfjölda er náð. 

 

Kynjamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir kynjamun í skólanum í heild, samanborið við kynjamun á landsvísu. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. 

 

Röðun 
Á þessari mynd sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast. Meðaltal skólans er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Viðmiðunarlínan sýnir uppsafnað landsmeðaltal ársins í 6.-10. bekk. Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig 

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

Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla í 

litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum (>160 

nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. 

Ef áhugi er að koma á samstarfi á milli skóla sem snertir efni kvarðans er mögulegt er að senda tölvupóst til þeirra þriggja skóla sem 

eru með bestu útkomu á kvarðanum. 
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6.-7. bekkjar skólar 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Litir skólar (<160 nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Stórir skólar (>160 
nem.) 

� Skóli 1  
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� Skóli 3  
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Samband nemenda við kennara 

Mánaðarmeðaltöl 

Um myndina: 

Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá 

mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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.  

* = Marktækt við 90% öryggismörk 

Ársmeðaltöl 

Um myndina: 

Myndin sýnir öll fyrri ársmeðaltöl skólans samanborið við landsmeðaltal hvers starfsárs. Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna 

línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir 

að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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. 

 

Árgangamunur 
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Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. Niðurstöður fyrir hvern árgang eru 

birtar þegar lágmarksfjölda er náð. 

 

Kynjamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir kynjamun í skólanum í heild, samanborið við kynjamun á landsvísu. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. 

 

Röðun 
Á þessari mynd sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast. Meðaltal skólans er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Viðmiðunarlínan sýnir uppsafnað landsmeðaltal ársins í 6.-10. bekk. Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig 

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

Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla í 

litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum (>160 

nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. 

Ef áhugi er að koma á samstarfi á milli skóla sem snertir efni kvarðans er mögulegt er að senda tölvupóst til þeirra þriggja skóla sem 

eru með bestu útkomu á kvarðanum. 
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6.-7. bekkjar skólar 
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� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Litir skólar (<160 nem.) 
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6.-10. bekkjar skólar 
Stórir skólar (>160 
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Agi í tímum 

Mánaðarmeðaltöl 

Um myndina: 

Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá 

mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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.  

* = Marktækt við 90% öryggismörk 

Ársmeðaltöl 

Um myndina: 

Myndin sýnir öll fyrri ársmeðaltöl skólans samanborið við landsmeðaltal hvers starfsárs. Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna 

línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir 

að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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. 

 

Árgangamunur 

Page 46 of 57Admin :: Álfhólsskóli

14.11.2011http://www.skolapulsinn.is/admin/school/scalecomplete.php



Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. Niðurstöður fyrir hvern árgang eru 

birtar þegar lágmarksfjölda er náð. 

 

Kynjamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir kynjamun í skólanum í heild, samanborið við kynjamun á landsvísu. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. 

 

Röðun 
Á þessari mynd sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast. Meðaltal skólans er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Viðmiðunarlínan sýnir uppsafnað landsmeðaltal ársins í 6.-10. bekk. Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig 

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

Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla í 

litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum (>160 

nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. 

Ef áhugi er að koma á samstarfi á milli skóla sem snertir efni kvarðans er mögulegt er að senda tölvupóst til þeirra þriggja skóla sem 

eru með bestu útkomu á kvarðanum. 
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Stuðningur kennara við nemendur 

Mánaðarmeðaltöl 

Um myndina: 

Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá 

mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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.  

* = Marktækt við 90% öryggismörk 

Ársmeðaltöl 

Um myndina: 

Myndin sýnir öll fyrri ársmeðaltöl skólans samanborið við landsmeðaltal hvers starfsárs. Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna 

línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir 

að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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. 

 

Árgangamunur 
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Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. Niðurstöður fyrir hvern árgang eru 

birtar þegar lágmarksfjölda er náð. 

 

Kynjamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir kynjamun í skólanum í heild, samanborið við kynjamun á landsvísu. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. 

 

Röðun 
Á þessari mynd sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast. Meðaltal skólans er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Viðmiðunarlínan sýnir uppsafnað landsmeðaltal ársins í 6.-10. bekk. Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig 

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

Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla í 

litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum (>160 

nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. 

Ef áhugi er að koma á samstarfi á milli skóla sem snertir efni kvarðans er mögulegt er að senda tölvupóst til þeirra þriggja skóla sem 

eru með bestu útkomu á kvarðanum. 
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Virk þátttaka nemenda í tímum 

Mánaðarmeðaltöl 

Um myndina: 

Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá 

mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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.  

* = Marktækt við 90% öryggismörk 

Ársmeðaltöl 

Um myndina: 

Myndin sýnir öll fyrri ársmeðaltöl skólans samanborið við landsmeðaltal hvers starfsárs. Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna 

línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir 

að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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. 

 

Árgangamunur 
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Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. Niðurstöður fyrir hvern árgang eru 

birtar þegar lágmarksfjölda er náð. 

 

Kynjamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir kynjamun í skólanum í heild, samanborið við kynjamun á landsvísu. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. 

 

Röðun 
Á þessari mynd sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast. Meðaltal skólans er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Viðmiðunarlínan sýnir uppsafnað landsmeðaltal ársins í 6.-10. bekk. Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig 

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

Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla í 

litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum (>160 

nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. 

Ef áhugi er að koma á samstarfi á milli skóla sem snertir efni kvarðans er mögulegt er að senda tölvupóst til þeirra þriggja skóla sem 

eru með bestu útkomu á kvarðanum. 
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Mikilvægi heimavinnu í náminu 

Mánaðarmeðaltöl 

Um myndina: 

Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá 

mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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.  

* = Marktækt við 90% öryggismörk 

Ársmeðaltöl 

Um myndina: 

Myndin sýnir öll fyrri ársmeðaltöl skólans samanborið við landsmeðaltal hvers starfsárs. Rauða línan sýnir landsmeðaltal og græna 

línan sýnir meðaltal skólans á kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir 

að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni nemenda í skólanum. 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. 

 

Árgangamunur 
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Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir árgangamun í skólanum samanborið við landið. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. Niðurstöður fyrir hvern árgang eru 

birtar þegar lágmarksfjölda er náð. 

 

Kynjamunur 

Um myndina: 

 

Þessi mynd sýnir kynjamun í skólanum í heild, samanborið við kynjamun á landsvísu. LM stendur fyrir Landsmeðaltal. 

 

Röðun 
Á þessari mynd sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast. Meðaltal skólans er merkt með svörtum punkti á myndinni. 

Viðmiðunarlínan sýnir uppsafnað landsmeðaltal ársins í 6.-10. bekk. Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig 

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

Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla í 

litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum (>160 

nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. 

Ef áhugi er að koma á samstarfi á milli skóla sem snertir efni kvarðans er mögulegt er að senda tölvupóst til þeirra þriggja skóla sem 

eru með bestu útkomu á kvarðanum. 
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6.-7. bekkjar skólar 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Litir skólar (<160 nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  

6.-10. bekkjar skólar 
Stórir skólar (>160 
nem.) 

� Skóli 1  

� Skóli 2  

� Skóli 3  
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