
2017-1-SE01-KA204-034538 
 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only 

of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein.  Submission Number: 2017-1-SE01-KA204-034538 

 

 

SENIORS GO DIGITAL 

Grundläggande Datorkunskap och Problemlösning 

Självutvärdering och slutbedömningsfrågor 
 

1. Para ihop rätt aktivitet med rätt resultat: 

Enkelklickning på musen brukar oftast välja ett objekt. 

Dubbelklickning på musen brukar oftast öppna objekt, mappar och program. 

 ta bort objekt, appar och program. 

2. Placera i rätt ordning. 

För att dra ett objekt till en annan plats måste du: 

1 Placera muspekaren på objektet du vill dra 

2 Klicka och håll ner den primära musknappen för att välja objektet 

3 Dra objektet till önskad plats 

 

3. Fyll i luckan 

För att skriva ett specialtecken måste du trycka och hålla ned _______ -tangenten och knappen där 

det här tecknet visas. 

a. Caps Lock 

b. Shift 

c. Tab 

 

4. Para ihop följande funktioner med rätt tangent: 

Caps Lock Växlar mellan stora och små bokstäver. 

Backspace Tar bort bokstaven till vänster om markören. 

Tab Skapar en radbrytning. 

Num Lock Slår på eller av det numeriska tangentbordet. 

Delete Tar bort bokstaven till höger om markören. 

 

5. Genom att trycka på vilken kombination av tangenter kan du ändra inmatningsspråket? 

a. Shift + Alt 

b. Shift + Tab 
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c. Ctrl + Alt 

 

 

6. Placera i rätt ordning. 

För att ansluta till ett  WiFi-nätverk måste du: 

1 Se till att Wi-Fi är påslaget på din dator. 

2 Välj det nätverk du önskar från listan med tillgängliga nätverk. 

3 Skriv in lösenordet vid behov. 

4 Klicka på anslut. 

 

7. Om du inte vet den exakta adressen till webbsidan du vill besöka, kan du utföra en Google-

sökning genom att använda några nyckelords-fraser som är relevanta för webbplatsen du vill 

besöka. 

a. True 

b. False 

 

8. Placera i rätt ordning. 

För att skriva ut ett dokument i Microsoft Word så måste du 

1 Anslut en skrivare till din dator och slå på den. 

2 Gå till filen du vill skriva ut och tryck på Control + P. 

3 Ställ in önskemål för utskriften (t.ex. Antal kopior, sidor, m.m.). 

4 Tryck på Skriv ut. 

 

9. Vad bör du göra när du möter ett datorrelaterat problem? 

a. Starta om datorn. 

b. Stänga av datorn. 

c. Ringa en servicelämnare. 

 

10. Vad bör du göra när ett program slutar fungera? 

a. Stäng av datorn. 

b. Öppna Aktivitetshanteraren genom att att trycka på Ctrl+Alt+Delete och sedan på "Avsluta 

aktivitet". 

c. cKolla kablarna. 

 


