
    Líf mitt með öðrum 

 

Námsmat tengla: Spurningar fyrir rafræna spurningakönnun 
 
 
Finnst þér að markmiðið „að efla félagsleg tengsl'' hafi náðst? 
Ef svarið er játandi þá vinsamlegast skrifið í reitinn Annað hvernig. 

 Já, að miklu leyti 

 Já, að einhverju leyti 

 Veit ekki 

 Nei, markmiðið hefur ekki náðst 

 Annað:  
 
 
 
Finnst þér að markmiðið „að verða meiri þátttakandi í eigin lífi'' hafi náðst? 
Ef svarið er játandi þá vinsamlegast skrifið í reitinn Annað hvernig. 

 Já, að miklu leyti 

 Já, að einhverju leyti 

 Veit ekki 

 Nei, markmiðið hefur ekki náðst 

 Annað:  
 
 
 
Finnst þér að markmiðið „að styrkja sjálfsmynd'' hafi náðst? 
Ef svarið er játandi þá vinsamlegast skrifið í reitinn Annað hvernig. 

 Já, að miklu leyti 

 Já, að einhverju leyti 

 Veit ekki 

 Nei, markmiðið hefur ekki náðst 

 Annað:  
 
 
 
Finnst þér að markmiðið „að auka færni í að velja'' hafi náðst? 
Ef svarið er játandi þá vinsamlegast skrifið í reitinn Annað hvernig. 

 Já, að miklu leyti 

 Já, að einhverju leyti 

 Veit ekki 

 Nei, markmiðið hefur ekki náðst 

 Annað:  
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Finnst þér að markmiðið „að auka tjáningu'' hafi náðst? 
Ef svarið er játandi þá vinsamlegast skrifið í reitinn Annað hvernig. 

 Já, að miklu leyti 

 Já, að einhverju leyti 

 Veit ekki 

 Nei, markmiðið hefur ekki náðst 

 Annað:  
 
 
 
Hafið þið prófað að nota valtöflur heima (í Soundingboard eða á öðru formi)? 
Ef svarið er játandi þá vinsamlegast skrifið í reitinn Annað hvernig þær hafi nýst. 

 Já, oft 

 Já, sjaldan 

 Veit ekki 

 Nei, við höfum ekki prófað 

 Annað:  
 
 
 
Hafið þið prófað að nota myndrænar frásagnir / sögur heima (í Story creator 
eða á öðru formi)? 
Ef svarið er játandi þá vinsamlegast skrifið í reitinn Annað hvernig þær hafi nýst. 

 Já, oft 

 Já, sjaldan 

 Veit ekki 

 Nei, við höfum ekki prófað 

 Annað:  
 
 
 
Hefur notkun spjaldtölvu aukist í kjölfar námsins? 
Ef svarið er játandi þá vinsamlegast skrifið í reitinn Annað hvernig það hefur breyst. 

 Já, töluvert 

 Já, en frekar lítið 

 Veit ekki 
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 Nei, notkun spjaldtölvu hefur ekki aukist 

 Annað:  
 
 
 
Hafið þið nýtt ykkur matreiðsluuppskriftir úr náminu heima? 
Ef svarið er játandi þá vinsamlegast skrifið í reitinn Annað hvernig þær hafi nýst. 

 Já, oft 

 Já, en sjaldan 

 Veit ekki 

 Nei, við höfum ekki prófað 

 Annað:  
 
 
 
Hefur þátttaka í matreiðslu aukist heima fyrir í kjölfar námsins? 

 Já, töluvert 

 Já, en frekar lítið 

 Veit ekki 

 Nei, þátttaka hefur ekki aukist 

 Annað:  
 
 
 
Hafið þið nýtt ykkur námsefnið í tónlist heima? 
Ef svarið er játandi þá vinsamlegast skrifið í reitinn Annað hvernig það hafi nýst. 

 Já, oft 

 Já, en sjaldan 

 Veit ekki 

 Nei, við höfum ekki prófað 

 Annað:  
 
 
 
Hefur hreyfing aukist í kjölfar námsins? 
Ef svarið er játandi þá vinsamlegast skrifið í reitinn Annað hvernig það hefur breyst. 

 Já, töluvert 

 Já, en frekar lítið 

 Veit ekki 

 Nei, hreyfing hefur ekki aukist 
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 Annað:  
 
 
 
Finnst ykkur að það eigi að fjölga heimaverkefnum í náminu? 

 Já 

 Veit ekki 

 Nei 

 Annað:  
 
 
 
Finnst ykkur að það eigi að auka kröfur í náminu? 
Ef svarið er játandi þá vinsamlegast skrifið í reitinn Annað að hvaða leyti. 

 Já 

 Veit ekki 

 Nei 

 Annað:  
 
 
 
Hvernig sjáið þið fyrir ykkur að námið muni einna helst nýtast heima fyrir 
og/eða í vinnunni? 
Vinsamlegast tilgreinið hugmyndir ykkar hér fyrir neðan. 

 
  
 
 
Eruð þið með hugmyndir til að bæta námið? 
Vinsamlegast tilgreinið hugmyndir ykkar hér fyrir neðan. 

 
 


