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Molnet (Molnet)
Messa (Skicka SMS)

Swisha (Betala utan kort, men med smarta telefonen)

2G, 3G, 4G, 5G (Olika sorters telefonkommunikation)
SSD (Solid State Disk, hårddisk utan rörliga delar)
GPS ( Global Positioning System , Navigering )
1177.Se (Sjukvårdsupplysning)

INSTA (Instagram, Bilder, Fotodelning)
Selfie (Ta en bild på sig själv)

Fejjan (Facebook)
Twittra (Mikroblogg, max 140 tecken)
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Pokemon go (Dataspel, funnits ca 1 år, fånga pokemons)

Streama (Skicka data(filmer) live)
Spotify (lyssna på musik)
Netflix (Titta på filmer , serier, kostar pengar)
Babbel (Lära sig något språk)
Appar (Applikationer, förr program)

Kivra (Myndighetsbrevlåda, se även på skatteverket)

Brev skicka lätt (Postens nya sätt att skicka 1-2 kg brev)
Skypa (Prata i telefon via dator, gratis)

E-sports (Spela olika dataspel i tävlingsform)
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Emoji (Olika roliga tecken )

Bluetoth (blåtand att koppla ihop olika saker på nära håll)

WiFi (Trådlöst internet)

Ram/Rom (Olika sorters minne)

Powerbank (Extern nödladdare för telefoner m.m.)
HDMI (High Definition Multimedia Interface, både bild och ljud)
RFID (Radiofrequency identification)
Pdf (Portable document format, skapat av Adobe)

URL (Unified resource locator, webbadress)

Hashtag (#) (# före ett ord, kan följa ngn på twitter mfl)

Spam (Oönskad e-post)

Blogg (Webbdagbok)
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Router ( nätverksutrustning som kan koppla samman 
flera datornätverk)

Android (öppet mobilt operativsystem från Google)
IOT (Internet Of Things, sensorer, m.m)
Mukbang (Titta på när ngn äter på youtube)
myntkartan.se (Var du kan lämna in mynt)

Operativsystem (datorprogram eller en samling 
datorprogram som syftar till att underlätta 
användandet av en dator,platta,telefon genom att 
utgöra länken mellan datorns maskinvara och 
de tillämpningsprogram som användaren vill köra på 
datorn)
iOS (iOS, tidigare med namnet iPhone OS) är 
ett operativsystem från Apple
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https://www.iis.se/fakta/introduktion-till-internet-for-aldre/
Några användbara adresser :

https://www.iis.se/fakta/introduktion-till-internet-for-aldre/

http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.6f2278bb
15920f84cbe2c69/1482799186352/nyordslista-2016-ny.pdf


