
Att överleva i den digitala världen 

SFHH 2018-03-07 

 

Repetition från tidigare avsnitt 

BankID – fungerar alla, även mobilt BankID? 

KIVRA, Vårdguiden 1177 – någon som laddat ner? 

Swish? 

 

MODUL 3  

Handlar om att berika tillvaron 

 

Appar och program, fortsättning 

Fler appar av intresse: 

 

 Dashlane 

Förvaring av lösenord och kortkoder. Finns både som betal- och 

gratisversion. 

 

 Pinterest – en digital anslagstavla med massor av tips och 

intresseområden, t ex matlagning, foto, vävning, mode, 

heminredning. Användarna tar del av tips och delar med sig av 

sina egna. 

 

 Youtube – Video och musik. Lyssna titta och dela med dig av 

egna klipp. Du behöver bara logga in om du vill lägga ut eget 

material. 

 

 SR P1 

Lyssna på svensk radio. Finns playvariant med inspelade program 

 

 TED  talks -  Intressanta föreläsningar, ofta populärvetenskapliga 

från hela världen  

Tex Hans Roslings föreläsningar ( finns även på Youtube ) 

 



 Spotify 

Lyssna på musik – Gratis om du bara lyssnar till färdiga listor eller 

album. Reklam mellan låtarna. Betaltjänst om du vill göra egna  

listor och slippa reklamen. 

 

 Itunes 

Apples motsvarighet till Spotify. 

 

 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 App, SMS m m. 

 

 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. 

 

 

 


