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Multitasking iOS 11 Endast iPad  
iOS kan uppdateras för iPhone från iPhone 5 S, iPad från iPad mini 2, iPad femte gen. samt iPod 
touch från sjätte gen. Från Apples Användarhandbok oktober 2017 http://help.apple.com/ipad/11 
respektive http://help.apple.com/iphone/11. Sammanställt för fortsättningskurs i iPad/iPhone 
november 2017 av Solvig Grönstedt, SeniorNet Kungsholmen. 

 

 

Använda flera appar samtidigt 
På modeller som stöds kan du använda mer än en app samtidigt. 

Använd Split View till att hålla två appar öppna i vyer som du kan ändra storlek på. 

 

Använd Slide Over till att dra en app över en annan öppen app. På modeller som stöds kan du till 
och med arbeta i en app i Slide Over samtidigt som du arbetar med två andra som är öppna i Split 
View. 

 

Använd bild-i-bild till att titta på film eller använda FaceTime samtidigt som du arbetar i andra appar. 

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad338e85e7
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad338e85e7
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Du kan använda Slide Over och Split View i appar som Safari, Anteckningar, Bilder och Kalender. 
Du kan använda bild-i-bild med FaceTime, Videor och andra appar. Mer information finns i Split 
View, Slide Over och Bild-i-bild. 

Stäng av Split View och Slide Over. Öppna Inställningar > Allmänt > Multitasking och stäng sedan 
av Tillåt flera appar. 

 

Split View 
På modeller som stöds håller Split View två appar öppna i vyer som du kan ändra storlek på. 

Öppna en andra app i Split View. Svep uppåt från nederkanten när du använder en app så att 
Dock visas. Håll på en app i Dock, dra den till högra eller vänstra kanten av skärmen och lyft sedan 
fingret. Om två appar redan är öppna drar du över den app som du vill ersätta. 

Om du vill ge båda apparna lika stort utrymme drar du appavdelaren till mitten av skärmen. 

Appar som du använder tillsammans i Split View är parkopplade, så båda öppnas när du väljer 

någon av dem från appväxlaren eller från Dock. 

 

Öppna Split View från hemskärmen. Håll på en app på hemskärmen eller i Dock. Dra den en 
fingerbredd eller mer, och fortsätt att hålla på den medan du trycker på en annan app med ett annat 
finger. När den andra appen har öppnats drar du appen du håller på till den vänstra eller högra 
kanten av skärmen och lyfter fingret. (Om du inte drar den första appen tillräckligt långt i första 

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad5afb8ee4
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad5afb8ee4
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad5f387667
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad2f4137bd
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad338e85e7


 3 

steget börjar alla appar på hemskärmen att vicka, vilket innebär att du kan flytta om apparna på 
hemskärmen. Om du vill börja om utan att ändra ordningen trycker du på hemknappen.) 

Stäng Split View. Dra appavdelaren åt vänster eller höger, beroende på vilken app du vill stänga. 

Ändra Split View till Slide Over. Svep nedåt från överkanten på en app i den mindre vyn. (Se 
Slide Over.) 

 

Slide Over 
På modeller som stöds kan du arbeta i en app som ligger framför en annan app. 

Öppna en app i Slide Over. Svep uppåt från nederkanten när du använder en app så att Dock 
visas. Håll på en app i Dock och dra den sedan till ovanför Dock. 

Om en app redan är öppen i Slide Over ersätts den med den app du drar från Dock. Om du vill 
öppna en tredje app i Slide Over, när skärmen är i Split View, drar du appen från Dock till 
Split View-appavdelaren. (Se Split View.) På modeller som stöds kan du arbeta i alla tre apparna 
samtidigt. 

 

Öppna en app i Slide Over från hemskärmen. Håll på en app på hemskärmen eller i Dock. Dra 
den en fingerbredd eller mer, och fortsätt att hålla på den medan du trycker på en annan app med 
ett annat finger. När den andra appen öppnats lyfter du fingret. (Om du inte drar den första appen 
tillräckligt långt i första steget börjar alla appar på hemskärmen att vicka, vilket innebär att du kan 
flytta om apparna på hemskärmen. Om du vill börja om utan att ändra ordningen trycker du på 
hemknappen.) 

Flytta en app i Slide Over till och från skärmen. Dra den översta delen av Slide Over-fönstret ut 
över den högra kanten av skärmen. Om du vill visa den igen från en annan öppen app sveper du 
från höger. 

Flytta en app i Slide Over till andra sidan skärmen. Dra från den översta delen av Slide Over-
fönstret. 

Ändra från Slide Over till Split View. Svep nedåt från den översta delen av Slide Over-fönstret. 
(Se Split View.) 

  

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad5f387667
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad338e85e7
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad5afb8ee4
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad338e85e7
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad5afb8ee4
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Bild-i-bild 
På modeller som stöds kan du visa en film eller använda FaceTime samtidigt som du använder 
andra appar. 

 

Använd Bild-i-bild. Tryck på hemknappen eller när du tittar på en video eller använder 
FaceTime. Videoskärmen blir mindre och visas i ett av skärmens hörn så att du kan se 
hemskärmen och öppna andra appar. 

Ändra storlek på videofönstret. Gör videofönstret större genom att dra isär fingrarna, och gör det 
mindre genom att nypa ihop. 

Visa och göm reglage. Tryck på videofönstret. 

Pausa och återuppta uppspelning. Du pausar genom att trycka på i videofönstret. Du 

återupptar spelningen genom att trycka på . 

Flytta videofönstret. Dra det till ett annat hörn på skärmen. 

Göm videofönstret. Dra det förbi den vänstra eller högra kanten av skärmen. 

Stäng videofönstret. Tryck på . 

Visa FaceTime eller en video i helskärmsläge igen. Tryck på i det lilla videofönstret. 

Stäng av Bild-i-bild. Öppna Inställningar > Allmänt > Multitasking och stäng sedan av Beständigt 
videoöverlägg. 

 

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad338e85e7

