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Repetition från föregående avsnitt: 

Appar. Fler appar av intresse? 

 

 Fortsättning från MODUL 3 

 Läsa böcker 

Elib en app som gör det möjligt att låna böcker från ditt bibliotek i 

Sverige. Lånenr + kod behövs. Böckerna kan sedan föras över till 

en läsplatta om du inte vill läsa på den enhet du hämtat boken till. 

Letto är t ex en ren läsplatta med bra läsbarhet även när det är 

ljust. På adlibris kan du köpa e-böcker. 

 

 Sociala Media 

Facebook, Twitter, Instagram 

 

 Kommunikation 

Skype, Messenger, Whats up, SMS mm. 

 

MODUL 4 

 

 Bildhantering 

Iphone, Ipad –synkronisering med Icloud. Bilderna förs över till och 

lagras i molnet. 

  

Android -  samma system men synkroniseras med Google Drive.  

Kan också synkroniseras med One drive om du har Microsoft 

Office. Vid senaste versionen 365, får du 1 terabyte 

lagringsutrymme på köpet. 

Systemen registrerar tid, plats och ansikten. 

Andra sätt att lagra bilder på internet är Dropbox. Gratis upp till en 

viss volym. Enkel att använda, kan delas med andra.  

 



 Google foto – app att ladda ner.  

Ett tidigare program för fotohantering Picasa, har köpts upp av 

Google. Bilder och album från Picasa kan visas i Google foto, men 

ser annorlunda ut och texterna syns inte.  

Google foto går att göra fotoalbum i med både bild och text, men är 

mer automatiserad än Picasa. 

 

 Dagbok – annan app med både text och bild. 

Bygger på dagbokstanken med daglig text med möjlighet att infoga 

en bild. 

 

 Startsida www.superstart.se 

Startsida i första hand för datorn, men kan funka även på plattorna. 

Innehåller många vidgetar, länkar till våra mest använda hemsidor 

– tbex dagstidningar, lokalt väder, valutomvandlare, näthandel, 

Svensk radio, TV-program, billiga flygresor, m m. Utrymme finns att 

lägga in egna vidgetar. T ex Thaivisa. 

 

 Hashtagg 
En hashtagg består av ”staketsymbolen” eller pound-tecknet (#) 
framför ett ord och strukturerar metadata i en dataström eller för att 
strukturera olika ämnen och kategorier i ett digitalt sammanhang. 
En etikett, rätt och slätt. 
Hashtaggar är ett sätt att hitta mer innehåll om olika teman och 
ämnen istället för att få innehåll som grundar sig i sina sociala 
kontakter. Hashtaggarna fungerar som utmärkta filter för att 
undvika alltför mycket irrelevanta träffar när du söker på olika 
termer eftersom de används mer medvetet än generella ord. 
Används främst på Facebook, Twitter och Instagram. 
 

 Svensk TV i Thailand – SVT play, TV4 play 

För att undvika tidsskillnaden när det gäller svensk tv i Thailand 

går det utmärkt att se på SVT Play eller TV4 play via sin dator eller 

annan enhet. Många program får emellertid bara visas i Sverige. 

Det problemet löser man genom att abonnera på en VPN-tunnel 

som förser datorn med en svensk IP-adress. Då tror datorn att den 

är i Sverige och du kan se alla programmen. 

http://sesvensktv.com/ är en sådan leverantör. Pris ca 5 Euro per 

månad och du betalar bara för den tid du behöver tjänsten.  

http://www.superstart.se/


 

Om du vill överföra bilden från din dator till TV apparaten  

kan du använda en HDMI-kabel. När du kopplat in den 

klickar du på ”duplicera” på datorn och bilden förs över till   

TV-skärmen. (”Duplicera” kommer fram när du trycker på 

Windowsfönstret längst ner till vänster på din PC, +p) 

 

Chrome cast, Dongle – insats i TVns HDMI-uttag. Ersätter 

kabel för att överföra bilder från laptop, platta, mobil till TVn. 

 

 Apple TV 

En box att ansluta till TVn. Innehåller både SVT Play-program,  

Netflix, Youtube m fl och musik. För det som är betaltjänster (t ex 

Netflix och TV-program) betalar du med ditt kontokort som ansluts 

till systemet. 

På Apple TV fungerar inte VPN utan där används en tjänst Smart 

DNS för att kunna se alla de svenska programmen utomlands. 

Tillhandahålls också av http://sesvensktv.com  

 

 Svart internet 

är ett alternativt internet som är ett forum för brottslig verksamhet. 

Andra webbläsare används och ett system som gör att användarna 

inte kan spåras. Ett forum för brottslig verksamhet. 

 

 Bitcoin 

En digital valuta. Systemet möjliggör valutatransaktioner mellan två 

personer utan inblandning av tredje part, t ex bank. Det går att 

spekulera i Bitcoin. 

Det finns flera digitala valutor men Bitcoin är den vanligaste. 

Det lär röra sig om mycket stora belopp… 

 


