
Vad är en 
smartphone?

I den här lathunden får du svar på:

• Vad är en smartphone?
• Hur styr man en smartphone?
• Vad är ett mobiloperativsystem?
• Vad är en app?
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Vad är en smartphone?
En smartphone är en mobiltelefon och en dator kombinerat i en och samma 
apparat. Grunden är en vanlig mobiltelefon som du kan ringa och skicka sms 
med, men du kan göra väldigt mycket mer med din smartphone. 

Din smartphone har olika inbyggda funktioner som gör att den är mer än en 
vanlig telefon. Den har till exempel en kamera, högtalare, GPS och bluetooth. Men 
framförallt är den uppkopplad till internet vilket ger dig nästintill obegränsat med 
möjligheter. Du kan använda din telefon till att läsa din mejl, hålla koll på nyheter 
och sociala medier, se på teve, lyssna på radio, musik och ljudböcker, använda 
kartor, se väderprognoser, skicka pengar, spela spel och mycket mer. 

Kortfattat kan man säg att en smartphone kan göra nästan allt en dator kan. Men 
den har också funktioner som du inte hittar på en dator, till exempel ficklampa 
och kompass.

Hur styrs en smartphone?
Du styr en smartphone på ett helt annat sätt än en vanlig mobiltelefon. Istället för 
att använda knappar så pekar, trycker och drar du fingret på skärmen. Oftast 
finns det inga knappar alls som du styr telefonen med. När du ska slå ett 
telefonnummer eller skriva något visas knappsatsen eller tangentbordet på 
skärmen. Den kallas därför pekskärm.

Till en början kan det kännas som att knapparna är små eller att det är lite knepigt 
att träffa rätt på skärmen. Men du kommer vänja dig ganska snabbt och det blir 
lättare ju mer du övar.

Det här är de vanligaste sätten att styra en smartphone:



Vad är ett mobiloperativsystem?
Ett mobiloperativsystem är det programmet som styr din smartphone. Precis 
som det finns operativsystem i en dator, till exempel Windows, så har din 
smartphone ett mobiloperativsystem. Operativsystemet avgör hur designen i 
telefonen ser ut, vilka standard-appar telefonen har och vilka funktioner som 
finns.

Det finns två operativsystem som nästintill alla smartphones använder sig 
av, Android och iOS. 

Vad är en app?
En app (förkortning för applikation) är motsvarigheten till ett program i en 
dator. 

 
När du får en smartphone kommer den med ett antal standard-appar som 
redan är installerade. Det kan vara appar för till exempel sms, kamera, 
kalender, klocka, kontaktlista. Du kan sedan ladda hem fler appar till din 
smartphone genom den inbyggda app-butiken.

 
I androidtelefoner heter app-butiken Google Play och i iPhone heter den 
AppStore. I app-butikerna finns det över 2 miljoner appar att välja bland och 
väldigt många kostar inget att ladda hem.

Android
Nästan alla tillverkare använder sig av 
operativsystemet Android i sina smartphones. De 
största tillverkarna av Android-telefoner är Samsung 
och Huawei. Även Doro använder sig av Android i sina 
telefoner. Android är tillverkat av Google. 

iOS
Det andra operativsystem heter iOS. Det är tillverkat av 
Apple och finns i iPhone-telefoner.


