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Notandi getur kallað fram niðurstöður úr lífsstílsmati hjá sínum skóla á eftirfarandi hátt: 

 Smella á ‘Talning’ í glugganum ‘Sækja bekk/nemanda (mynd 1). 

 Haka fyrir framan ‘Lífsstílsmat-úttekt’ og velja hvort taka eigi út eftir árgangi eða bekk. Ef velja á 

ákv. bekk er farið í örina fyrir aftan tómu línuna og bekkurinn valinn (mynd 2). 

 Þegar merkt hefur verið við árgang eða bekk er smellt á ‘Telja’ (mynd 2). 

 Hakað er fyrir framan þær spurningar sem skoða á niðurstöður úr og ef skoða á allar er nóg að 

haka fyrir framan árganginn og smella á ‘Telja’ (mynd 3). 

 Fjöldi nemenda sem hafa svarað viðkomandi spurningum birtist þá fyrir aftan svarið (mynd 3). 

 Hægt er að prenta út niðurstöðurnar með því að smella á ‘prenta’ og síðan á myndina af 

prentaranum í print preview glugganum sem birtist (mynd 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Til þess að fá niðurstöður úr 

lífsstílsmati er smellt á ‚Talning‘ í 

glugganum ‚Sækja bekk/nemanda‘ 

Mynd 2: Haka þarf fyrir framan ‚Lífsstílsmat-úttekt‘ og síðan 

að velja hvort taka eigi gögn út eftir árgögnum eða bekk. Ef 

valið er að telja eftir árgöngum er smellt í hringinn fyrir 

framan ‚‘Árgöngum‘ og síðan á ‚Telja‘. Ef velja á Bekk er smellt 

í hringinn fyrir fram ‚Bekk‘ og síðan er viðkomandi bekkur 

valinn í örinni hjá auðu línunni. Þegar bekkur hefur verið valinn 

er smellt á ‚Telja. 
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Mynd 3: Fyrst er smellt á flipa þess árgangs sem velja á. Síðan er hakað fyrir framan þær spurningar sem taka á út 

og smella á ‚Telja‘. Ef taka á út allar er hægt að smella í ferninginn fyrir framan viðkomandi árgang og smella síðan 

á ‚Telja‘ 

Mynd 4: Til að prenta út er smellt á myndina af 

prentaranum í litla print preview glugganum sem 

kemur upp. Til að komst úr print preview er smellt 

á myndina af hurðinni. 


