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Hvilken type teknisk utstyr har dere hjemme hos deg?
Har du et mobilabonnement med begrenset datatrafikk?

o
o
o

Hvor ofte gjør du følgende…?
Hvilket utstyr bruker du oftest når du...?
Hvor mye tid bruker du på følgende aktiviteter?
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Hører på musikk
Hører på radio
Tar bilder
Tar opp film/videosnutter
Ser på tv/film/serier, når det sendes på en tv-kanal
Ser på tv/film/serier (i opptak, leier eller streamer)
Ser på korte videosnutter (f.eks. YouTube eller Facebook)
Leser bøker
Spiller dataspill (på nett, PC, tv eller app)
Sender/mottar e-post
Oppdaterer meg på nyheter (på avis, tv eller radio)
Leser barne-/ungdomsblader
Søker informasjon på nett (f.eks. på Google, Wikipedia)
Chatte/prate med venner på nett
Chatte/prate med folk jeg ikke kjenner på nett
Leser blogger
Skriver egen blogg

Bortsett fra i dag, når så du sist på følgende TV-kanaler?
Bortsett fra i dag, når hørte du sist på følgende radiokanaler?
Hvor ofte bruker du følgende web-TV tjenester (via PC, mobil, nettbrett
eller TV-apparat)?
Hvor ofte bruker du følgende tjenester til å høre på musikk på internett
(via PC, mobil, nettbrett eller TV-apparat)?
Bortsett fra i dag, når leste eller tittet du sist i papirutgaven av...?
Hvor lenge siden er det du sist var på kino?
Hvor mange av de siste 6 ukene har du vært på kino?
Bortsett fra i dag, når var du sist inne på følgende nettsteder (via pc,
mobil eller mediebrett)?
Hvor ofte bruker du noen av følgende sosiale nettverk eller
chatprogrammer/apper?
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Hvor enig er du i at...?
 Mine foreldre/foresatte vet hvilke nettsider jeg besøker
 Jeg sitter ofte sammen med mine foreldre/foresatte når jeg er på
nettet
 Hjemme har vi regler for hvor mye tid jeg får bruke på nett hver
dag

o

Hvor interessert er du i følgende?
 Gå på biblioteket
 Klær og mote
 Musikk
 Reiser og fremmede land
 Sport
 Leker
 Naturopplevelser
 Dyr
 Lese tegneserier
 Være ute/"henge rundt"

o
o

Hvor mye tid bruker du på følgende aktiviteter?
Hvis du bare fikk eie ett av følgende utstyr, hvilket velger du?

