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Du och datorn 
Inspirerade av novellen Diablo har vi sammanställt några frågor där du får 
fundera över hur du, din familj och dina kamrater använder datorn. Tanken 
är att du ska ta dig tillfälle att fundera över vilken plats datorn har i ditt liv 
och i andras. Men frågorna kan också användas så att hela klassen svarar 
på dem och att svaren sedan kan vara underlag för en diskussion.  
 
 
1. Vad använder du datorn till? Sätt 1 framför det som du oftast gör, 
sen 2 o.s.v. samt – om det är något du aldrig gör. 
� Spela dataspel 
� Chatta 
� Mejla 
� Göra skrivuppgifter 
� Leta fakta 
� Surfa 
� Annat ______________________________ 
 
2. Hur mycket tid tillbringar du framför datorn? 
� 0-5 timmar/vecka 
� 6-10 timmar/vecka 
� 11-15 timmar/vecka 
� 16–20 timmar /vecka 
� mer än 20 timmar/vecka 
 
3. Har dina föräldrar satt gränser för hur länge du får sitta vid 
datorn? 
� Ja, jag har alltid en tidsgräns 
� Ja, om de tycker jag suttit för mycket vid datorn eller gjort något jag 
inte får 
� Ja, när jag var yngre 
� Ja, när jag _____________________________ 
� Nej, aldrig 
 
4. Hur har du lärt dig det du kan om datorer? 
� Lärt mig själv 
� Lärt mig av kompisar 
� Lärt mig i skolan 
� Lärt mig av mina föräldrar 
� Lärt mig av ______________________________ 
 
5. Vad skulle du vilja lära dig mer om när det gäller datorer? 
� Att göra hemsidor 
� Att programmera 
� Att söka information  
� Att göra PowerPoint-presentationer  
� Annat, nämligen __________________________ 
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6. Får dina föräldrar läsa dina mejl? 
� Ja, självklart 
� Nja, vissa 
� Nej, aldrig! 
 
7. Vad skulle du göra om du fick se en kompis gå in på någon annans 
lösenord och skicka ett elakt mejl? 
� Skratta och be om lösenordet själv 
� Berätta för den som blir utsatt vem som har gjort det 
� Försöka få din kompis att be om ursäkt och inte göra så mer 
� Inte göra något 
 
8. Vilken ålder anger du om du fyller i dina personuppgifter på t.ex. 
Lunarstorm? 
� Din rätta ålder 
� Yngre än vad du är 
� Äldre än vad du är 
 
9. Är det skillnad på hur tjejer och killar använder datorer? 
� Nej 
� Ja, tjejer __________________________________________________  
och killar ___________________________________________________ 
 
 
10. Hur tror du att dina föräldrar skulle klara av att spela dataspel 
eller chatta? 
� Mycket bra, min mamma/pappa spelar och chattar ganska ofta 
� Ganska bra, de betalar t.ex. räkningar via Internet och mejlar 
� Inte alls min mamma/pappa klarar inte ens av att logga in 
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