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SENIORS GO DIGITAL 

Kommunikation och Samarbete 

Självutvärdering och slutbedömningsfrågor 
 

1. Vilket av följande exempel på e-postkonto är inte korrekt: 

a) patrick.james@gmail.com 

b) Andrea19&gmail.com  

c) 85-peter-85@gmail.com 

 

2. Vad används Gmail-etikettknappen till? 

a) Med den här knappen kan du organisera alla meddelanden i kategorier. 

b) Med den här knappen kan du radera meddelanden 

c) Med den här knappen kan du rapportera till Google ett mottaget meddelande som skräppost 

 

3.  Drag and drops 

För att skicka ett e-postmeddelande måste du klicka på ________ i vänster menypanel. Ett 

meddelandefönster visas i det nedre högra hörnet av sidan. Nu måste bestämma vart du vill skicka e-

postmeddelandet ________ i det första fältet. När du är klar med att skriva, klickar du på knappen 

________. 

Skriv / Till / Skicka 

 

4. Matcha termen med rätt definition: 

Skickat / Skickade objekt Här sparas alla e-postmeddelanden som du har skickat till andra. 

Inkorgen 
Det är här du kan visa och hantera alla dina mottagna e-

postmeddelanden. 

Skräp / Trash / Papperskorg / 

Borttagna objekt 
Det är här alla raderade meddelanden samlas. 
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5. Drag and drops 

________ är en nätbaserad social nätverkstjänst, som kan nås av ett stort utbud av bärbara datorer, 

surfplattor, datorer och smartphones via Internet och mobilnät. Det är en populär gratis ________ som 

tillåter registrerade användare att skapa sin personliga ________, ladda upp foton och videor, skicka 

________  och hålla kontakten med vänner, familj och kollegor. 
 
Facebook / Tjänst / Profil / Meddelanden 
 
6. Drop down menu 

Vilket socialt media är kopplat till funktioner som nyhetsflöde, tidslinje, Messenger eller inlägg? 
a) Skype 
b) Facebook 
c) Viber 

 
7. Drop down menu 

a) Du kan skapa grupper, sidor eller händelser på det här sociala mediet. 
b) Det här sociala mediet används främst för att ringa röst- / videosamtal. 

c) Du måste ha ett mobilnummer för att kunna använda det här sociala mediet. 
 
Facebook / Skype / Viber 

 
8. Vilket av följande begrepp anses inte vara olämpligt beteende online: 

a) Grooming 
b) Sexting 
c) Chatting 
 
9. Vilken personlig information bör du inte publiceras online: 

a) Ditt namn 
b) Ditt kreditkortsnummer 
c) En bild på dig själv 
 
10. Hur kan du förhindra att någon skickar olämpligt innehåll på sociala medier? 

a) Genom att skriva honom ett hotande meddelande 
b) Genom att ta bort honom från dina vänner 
c) Genom att blockera honom 
 
 


