
 IT Lyssna & Läsa
IT Café #7

Ludmila.Ohlsson@gmail.com tel: 0730435789



Läsa

• Tidningar: Readly, HD,DN, SvD, Expressen, 
Aftonbladet ……. 

• Böcker: Ladda ner från biblioteket eller handla på 
nätet. Det finns många böcker att ladda ner utan 
kostnad



Utrustning
• Surfplatta (bäst) 

• Smarttelefon 

• Dator 

• Läsplatta 

• (Högtalare)



Really



Dagstidningar

• Dela med familj/vänner 

• Helgtidningar bara i e-format 

• Man får mycket extra material



Nyhetskällor

• Prenumerera på Nyheter 

• Min favoritapp är OMNI 

• Bra Internet tidning 

• Bra morgonbrev



OMNI



Låna e-Böcker 
bibliotekfh.se

http://bibliotekfh.se


Låna e-böcker



Handla e-böcker



Adlibris e-böcker 



Ljudböcker
• Gratis 

• www.ljudbocker.gratis 

• https://itunes.apple.com/se/app/gratis-ljudbocker-hq-8500/
id632306630?mt=8 

• Avgiftbelagda

• www.storytel.se 

• bookbeat.com 

• nextory.se

http://www.ljudbocker.gratis
https://itunes.apple.com/se/app/gratis-ljudbocker-hq-8500/id632306630?mt=8
http://www.storytel.se
http://bookbeat.com
http://nextory.se


Poddar
• Ordet "podcasting" är en sammanslagning av pod (ordagrant "frökapsel" 

men syftande på media-spelaren Ipod) och engelskans 
"broadcast" (ordagrant ungefär vida utkastat, allmänbelysning, medan 
engelska termen broadcast(ing) motsvaras av svenska termen 
rundradiosändning, ett ord som kan avse såväl en aktivitet – ett verb – 
som budskapet i det utsända – ett substantiv.) 

• Ännu finns ingen helt adekvat svensk term för företeelsen, utan det 
engelska uttrycket används i allmänhet i Sverige; "poddsändning" är dock 
ett av de förslag som lagts fram, men "podradio/poddradio", som bland 
annat används av Sveriges Radio samt av Daytona, som administrerar 
"Svenska Podradiopriset"; Sveriges enda övergripande utmärkelse för 
mediet,används i mycket högre grad. 

• Ordet "podd-tv" och "Tvodd" har fått visst genomslag för podd-sändning av 
videomaterial.



Appar och utrustning
• Utrustning: 

• Smarttelefon, surfplatta, dator,  
hörlurar, högtalare (streaming 
av musik) 

• Internet Radio 

• Appar: 

• Podcaster, Acast, 
Sveriges Radio Play, Overcast



Sverige Radio



Lyssna på podradio 
• brapodcast.se 

http://brapodcast.se


Bra podar
• Sommar o Vinter i P1 

• Meny 

• Filosofiska rummet 

• Vårdmaktpodden 

• Ring P1

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=2071
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=950
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=793
https://itun.es/dk/xa3zgb.c
http://sverigesradio.se/p1


Internet radio



Lyssna på musik



Lyssna på musik
• Appar: Spotify och Music 

• Utrustning:  samma som till podradio  

• Kostnad  

• Spotify  (SVENSK) ! 

• 0 kr (ingen offline musik, reklam) 

• 79 kr (offline musik, ingen reklam) 

• Man kan dela med familjen



Summering
• Betalappar: Mobilt BankID, SWISH, PayPal, TransferWise 

• Parkering: EasyPark 

• GPS/karta: Google Maps 

• Musik: Spotify 

• TV: Chromcast, Netflix, SvTPlay 

• Social Media: Facebook, Instagram, WhatsApp 

• Radio: Podcaster 

• Läsa tidningar: Readly, HD, SVD, Aftonbladet, OMNI 

• Låna böcker: https://bibliotekfh.se/web/arena 

https://bibliotekfh.se/web/arena


Tack


