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Setja upp spurningakannanir á netinu
Nota spjaldtölvuna á ábyrgan hátt
Búa til rafbækur
Setja fram texta með tenglum og myndum
Nota töflureikni til að búa til graf
Búa til tónlist/taka upp hljóð
Meta áreiðanleika upplýsinga á netinu
Vista stafræn skjöl í möppum á tölvu
Þekkja upplýsingaveitur á netinu
Búa til myndbönd
Búa til glærukynningu
Taka þátt í spjallhópum/umræðum á netinu
Virða höfundarrétt upplýsinga á netinu
Breyta eða laga stafrænar ljósmyndir
Senda skrár með tölvupósti
Skrifa og setja fram texta í ritvinnsluforriti
Nota samfélagsmiðla á netinu





Horfi á myndbönd        Vinn með ljósmyndir/myndbönd/kynningar      Nota leitarvélar
Hleð niður tónlist/myndböndum Hef samband við ættingja/vini Vinn skólaverkefni

        Spila leiki       Hef samband við kennara      Hlusta á tónlist
Les rafbækur  Nota félagsmiðla Kaupi bækur/vörur

Leita að efni um netöryggi









9. frh.
Ég missi tímaskynið þegar ég læri með spjaldtölvu 25.6%
Það er mikilvægt fyrir mig að læra með spjaldtölvu því ég þarf á þeirri þekkingu að halda síðar 45.0%
Ég hef áhyggjur af því að ég muni hlaða niður óviðeigandi efni eða hugbúnaði 11.3%
Það er virkilega þess virði að læra með spjaldtölvu því það mun hjálpa mér þegar ég verð fullorðin/n 43.1%
Ég hef áhyggjur af tæknilegum vandamálum 23.8%
Ég læri ýmislegt við notkun spjaldtölvu sem mun hjálpa mér að fá vinnu 49.4%
Ég er hrædd/ur um að ég týni spjaldtölvunni eða skilji hana einhvers staðar eftir 33.8%
Það er mjög mikilvægt fyrir mig að vinna með spjaldtölvu í námi 25.0%
Ég hef áhyggjur af netöryggi mínu 13.1%
Ég nota spjaldtölvu til að læra því það mun hjálpa mér í verkefnum sem ég vil vinna síðar 43.8%
Ég hef áhyggjur af því að ég eyði of miklum tíma í notkun spjaldtölvunnar 29.4%
Að nota spjaldtölvu í námi er virkilega skemmtilegt 43.8%
Ég hef áhyggjur af því að einhver steli spjaldtölvunni frá mér 18.1%
Ég nota spjaldtölvu í námi vegna þess að ég hef mikinn áhuga á því 30.0%
Ég hef áhyggjur af því að ég gæti skemmt spjaldtölvuna 22.5%
Ég hef áhyggjur af því að leikir, spjall, tómstundaniðurhal og félagsmiðlar leiði athyglina frá náminu 29.4%







11. frh.

Ég hef meira sjálfstraust í prófum og námsmati 30.0%
Ég einbeiti mér betur við að læra 30.6%
Hún bætir andrúmsloftið í nemendahópnum 16.9%
Ég skil betur það sem ég er að læra 48.1%
Ég er áhugasamari um skólastarf og nám 35.6%
Tölvufærni og þekking á upplýsingatækni hefur aukist 51.2%
Hún hjálpar mér að muna betur það sem ég hef lært 36.9%
Ég er líklegri til að endurskoða/endurvinna verkefnin mín 40.6%
Ég er betur skipulögð/skipulagður 48.8%
Hún gerir mér kleift að vinna betur með öðrum 43.1%
Skólavinnan er ánægjulegri 35.0%
Mér finnst ég sjálfstæðari í náminu 38.1%
Ég get haft áhrif á hvernig við vinnum verkefni í náminu 36.3%












