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En app er et lille program, du kan bruge på din tablet eller din smartphone. 

Så kan du for eksempel se en vejrudsigt eller en tv-oversigt med et enkelt 

klik. 

Hvilke apps skal du vælge? 

Der findes apps om næsten alle emner, så det kan være svært at vælge. 

Nogle apps er gratis, mens andre koster penge. Det kan du altid se, før du 

henter den. 

Hente en App 

Sådan henter du apps til Android 

Bruger du en tablet eller smartphone af typen Android, skal du bruge 

Google Play, når du henter apps.  

 

 

 

Det kræver, at du har en Google Konto. 

Se, hvordan du opretter en Google Konto på www.google.com 

Hente en App 

Klik på ikonet for ’Google Play’. 

Find den app, du vil hente. Du kan for eksempel søge efter ”vejrudsigt” eller 

kigge i de forskellige kategorier som ”Plays udvalgte” eller ”Nye udgivelser”. 

Klik på en app, og læs mere om den. Her kan du trykke på "Få flere 

oplysninger" og se, hvor meget plads den bruger på din telefon. 

Hvis du vil hente appen, klikker du på ’Installer’, hvis appen er gratis eller på 

appens pris, hvis appen koster penge. 

Du skal altid acceptere appens tilladelser, inden du laver den endelige 

installation. Hvis det er en betalingsapp, vælger du også betalingsmetode. 

Nu klikker du på ’Installer’, og appen bliver hentet. Du får besked på din 

smartphone eller tablet, når den er klar. 

Find din nye app på din smartphone eller tablet og klik på appen for at 

starte den. 

 

http://www.google.com/
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Startsiden i Google Play kan være meget forskellige i de forskellige mærker 

og modeller 

Startsiden i Google Play 

Herunder ses startsiden for Google Play i en Huawei Y6 

 

Klik her for at søge efter en bestemt App                     Klik her for at se konto 

                                    Klik på mikrofonen for at indtale en søgning 

Klik her for 

bestemte 

Kategorier 

 

Her er søgt på MitId 
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Installerer en App i Android 

  

Klik på den 

App du vil 

installer 

Klik 

derefter på 

Installer 


