
IT-Guider
Digital delaktighet i analogt format



Det kan verka läskigt, svårt eller jobbigt att bekanta sig med den uppsjö av digitala 

verktyg som finns tillgängliga idag. Du har säkert hört argumentet om hur roligt, 

praktiskt och enkelt det är redan, så vi skippar hela den harangen; syftet med  

guiderna är att hjälpa dig bekanta dig med apparna, tjänsterna och funktionerna 

som finns i din telefon, surfplatta eller dator helt i din egen takt.

Du kan följa stegen i respektive guide ensam, tillsammans med en vän eller i grupp 

– du väljer helt själv.

För tillfället finns 26 guider tillgängliga. På baksidan av den här foldern kan du se 

ett index över samtliga guider som är färdiga för dig att följa med i för att skicka 

SMS, ringa telefonsamtal, ladda hem appar eller spela in din egen röst, för att nämna 

några exempel. Fler guider är redan under produktion – så misströsta ej om du inte 

finner vad du letar efter direkt. 

Varje IT-Guide behandlar ett specifikt ämne. Vissa av dem kräver att du har en viss 

förkunskap, såsom att ladda hem en app. Det  finns två olika guider för att lära dig 

ladda hem en app - välj rätt guide beroende på din telefons operativsystem - iPhone 

eller Android. För tillfället är majoriteten av guiderna anpassade för Apples iPhone. 

För att göra det enklare för dig att välja vilka guider du vill testa finns en tydlig  

skala på respektive guide som anger svårighetsgrad och användarnytta. Låt inte de 

svåraste guiderna skrämma dig. Börja med en av guiderna som känns rolig och  

lagom utmanande och jobba dig uppåt på skalan.

Guiderna distribueras av Norrtälje biblioteks Digidelverksamhet och är en del av att 

främja digital delaktighet i kommunen. Författaren av guiderna heter Rasmus  

Eriksson och är digital handledare på utbildningsföretaget Datorskolan.



Underhållning
 � Ladda hem appar till iPhone/iPad: Google Play – Sök upp och ladda hem en app

 � Ladda hem appar till Android: App Store – Sök upp och ladda hem en app

 � Använd SVT Play på dator – Se TV-program & serier gratis på nätet

 � Använd SVT Play-appen på surfplatta – Se TV-program & serier gratis på nätet

 � Använd TV4 Play på dator – Se TV-program & serier gratis på nätet

 � SR Play på telefon – Grunderna i Sveriges Radios app

 � Diktafon på iPhone: Röstmemon – Spela in ljud med den inbyggda diktafonen

Digitala banktjänster
 � Använd Swish på iPhone – Skicka och ta emot betalningar

 � Handelsbanken: Steg 1 – Logga in, betala & gör överföringar

 � Introduktion till banktjänster – En samling vanliga frågor och svar

 � Swedbank: Kontoutdrag – Ta fram dina transaktioner för ett konto

Kommunikation
 � Koppla upp till Wi-Fi på iPhone & iPad – Surfa gratis på biblioteket

 � Använd telefonappen: Steg 1 – Överblick av grundläggande funktioner

 � Använd telefonappen: Steg 2 – Tips och tricks kring hantering av kontakter

 � Kom igång med SMS: Steg 1 – Tangentbordet & ditt första textmeddelande

 � Kom igång med SMS: Steg 2 – Hantera konversationer & skicka bilder

 � Ring videosamtal via FaceTime – Videosamtal med en eller flera personer

 � WhatsApp: Steg 1 – Aktivera dit konto och börja chatta

 � Kom igång med SOS Alarm-appen – Aktivera och börja använda 112:s app

Ordning & reda
 � Organisera hemskärmen – Flytta på appar och skapa mappar

 � Skapa ett album på iPhone – Organisera dina favoritminnen

 � Hantera lösenord på iPhone – Använd iCloud för att synkronisera lösenord

 � Städa i din iPhone – En samling tips för att hålla ordning & reda

 � Säkerhetskopiera din iPhone/iPad – Spara din information med hjälp av molnet

 � Bokmärken i Chrome – Spara och sortera dina favorithemsidor

 � Använd WeTransfer för utskrifter – Glömt lösenordet till mailen? Skriv ut ändå!
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