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Viðauki 1 

 
                  Málfræðileg kyn valmöguleikanna 

 Undirstrikun og feitletrun merkja hver eru málfræðileg rétt svör hverju sinni 

Spurningar KK KVK HK 

1. Leikskólakennarar gegna mikilvægu hlutverki á Íslandi. Þess vegna vilja þeir / þær / þau fá hærri laun.  74% 1% 25% 

2. Krakkarnir syntu í sjónum og urðu mjög blautir / blautar / blaut. 51% 0% 49% 

3. Hetjan slasaðist alvarlega við björgunarstarf. Vonandi batnar honum / henni / því bráðlega.  12% 83% 5% 

4. Barnið fór ekki í skólann vegna veikinda. Honum / henni / því finnst ekki gaman að hanga heima.   6% 4% 90% 

5. Ég þekki löggu sem er mjög skemmtilegur / skemmtileg / skemmtilegt. 4% 96% 0% 

6. Íslendingar fara oft til útlanda. Sumir / sumar / sum þeirra ferðast þó aðallega innanlands.  78% 1% 21% 

7. Kvenmaðurinn keypti sér kápu. Hann / hún / það borgaði með kreditkorti.  24% 76% 0% 

8. Hjúkrunarfræðingar fengu ekki launahækkun og eru mjög óánægðir / óánægðar / óánægð. 68% 8% 24% 

9. Skáldið samdi stórkostlegt bókmenntaverk. Hann / hún / það langar að gefa út bókina fljótlega. 17% 2% 81% 

10. Leikskólakennarar á Íslandi eru mjög margir / margar / mörg.  89% 3% 8% 

11. Útlendingar koma oft til Íslands en þeir / þær / þau ferðast um allt landið til þess að skoða náttúruna.  85% 1% 14% 

12. Nemendurnir lásu smásögur í skólanum í dag. Þá / þær / þau langar að halda lestrinum áfram á morgun.  67% 3% 30% 

13. Krakkarnir léku sér úti langt fram á kvöld. Þeir / þær / þau áttu samt að koma snemma heim. 58% 1% 41% 

14. Hetjur eru oft mjög viljugir / viljugar / viljug að bjarga öðru fólki. 3% 87% 10% 

15. Áhorfendur spennuþáttarins voru mjög spenntir / spenntar / spennt hvað myndi gerast næst.   82% 2% 16% 

16. Kvenkynskennarar eru hlynntir / hlynntar / hlynnt því að fá hærri laun. 55% 33% 12% 

 


