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SKRIVA TEXT 

Skriva och redigera text 
Tryck på ett textfält så att tangentbordet på skärmen visas. Skriv sedan genom att trycka på bokstäverna. 

Du kan också hålla fingrarna på tangentbordet på skärmen och skriva som vanligt. Tangenternas 
placering ändras efter var du håller dina fingrar utan att du ser det. Om du slutar skriva återställs 
tangenternas placering efter två sekunder (iPad Pro, iPad Air och senare). 

Tryck på skifttangenten om du vill skriva stora 
bokstäver, eller håll ned skifttangenten och dra 
sedan till en bokstav. Tryck två gånger på 
skifttangenten om du vill aktivera skiftlås. Vill du 
skriva siffror, skiljetecken eller symboler trycker du 

på siffertangenten eller 

symboltangenten . Om du snabbt vill 
avsluta en mening med en punkt och ett 
mellanslag trycker du bara två gånger på 
mellanslagstangenten. Om ett ord är understruket 
med rött kan du trycka på det så visas föreslagna 
korrigeringar. Om ordet du vill använda inte visas 
skriver du det själv. 

 

 

Skriv tecken med accenter och andra 
specialtecken. Håll på en knapp och välj en 
variant genom att dra med fingret. 

 

 

Göm skärmtangentbordet. Tryck på tangentbordstangenten . 

Ställ in alternativ för att skriva eller lägga till tangentbord. Öppna Inställningar > Allmänt > 
Tangentbord. 

Du kan också använda Apple Wireless Keyboard till att skriva. Se Använda ett Apple Wireless Keyboard. 
Om du vill diktera istället för att skriva läser du Diktera. 

Markera text. Tryck på insättningspunkten så att markeringsalternativen visas. Du kan också markera ett 
ord genom att trycka snabbt två gånger på det. Dra i handtagen för att markera mer eller mindre text. I 
skrivskyddade dokument, till exempel webbsidor, trycker du och håller med fingret när du vill markera ett 
ord. 
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Du kan klippa ut, kopiera eller klistra över markerad text. Med universella urklipp kan du även klippa ut 
eller kopiera något på en Apple-enhet och klistra in det på en annan. 

I vissa appar kan du också ändra till fet, kursiv och understruken text (tryck på B/I/U), visa förslag i Slå 

upp eller låta iPad föreslå ett alternativ. Du kanske måste trycka på för att alla alternativ ska visas. 
Om du väljer Slå upp visas föreslagen information från webben och andra appar. Om du vill stänga av 
förslag i Slå upp öppnar du Inställningar > Allmänt > Spotlight-sökning. 

Placera insättningspunkten. Tryck med fingret på texten tills förstoringsglaset visas och dra sedan 

insättningspunkten dit du vill ha den. 

Förvandla tangentbordet till en styrplatta. 
Håll på tangentbordet med två fingrar tills det 
blir ljusgrått. Dra runt tangentbordet om du vill 
placera insättningspunkten. Släpp fingrarna. 
Tryck sedan och håll med två fingrar om du vill 
visa dragpunkterna. Markera text genom att 
flytta fingrarna. Tryck med två fingrar när du vill 
markera ett ord. Tryck två gånger med två 
fingrar när du vill markera en mening. Tryck tre 
gånger med två fingrar när du vill markera ett 
stycke. 

 

Använd kortkommandofältet. Kopiera och 
klistra in markerad text, eller formatera texten så 
att den blir i fetstil, kursiverad eller 
understruken, direkt via kortkommandofältet 
högst upp på tangentbordet. 

Obs! Kortkommandofältet ser olika i olika 
appar. Funktionerna som beskrivs här är kanske 
inte tillgängliga i alla appar. 
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Ångra den senaste redigeringen. Använd kortkommandofältet, eller skaka på iPad och tryck sedan på 
Ångra. 

Marginaljustera text. Markera texten och tryck sedan på vänster- eller högerpil (inte alltid tillgängligt). 

 

 

Textförslag 
Medan du skriver visas förslag på nästa ord och emojisymboler som kan ersätta det du skriver samt 
förslag som baseras på din senaste aktivitet och information från dina appar (inte tillgängligt på alla 
språk). Om du till exempel skriver: 

 ”Mitt nummer är” visas ditt telefonnummer som ett alternativ. 

 ”Jag kan klockan” visas ledig tid i kalendern som alternativ. 

 ”Jag är på” visas din aktuella plats som ett alternativ när du skriver i Meddelanden. 

Välj ett ord genom att trycka på det, eller godkänn ett markerat förslag genom att skriva mellanslag eller 
interpunktion. När du trycker på ett föreslaget ord läggs ett mellanslag till efter ordet. Om du skriver ett 
komma, en punkt eller annan interpunktion raderas mellanslaget. Avvisa ett förslag genom att trycka på 
det ursprungliga ordet (visas med citationstecken). 

 

Stäng av textförslag. Håll på eller och dra sedan till Förslag. 

 

Diktera 
Om du vill kan du diktera istället för att skriva. Se till att Aktivera diktering är påslaget (i Inställningar > 
Allmänt > Tangentbord) och att iPad är ansluten till internet. 

Obs! Diktering finns kanske inte tillgängligt på alla språk eller i alla områden och funktionerna kan variera. 
Mobildataavgifter kan tillkomma. Se Mobildatainställningar. 

Diktera text. Tryck på på skärmtangentbordet på iPad och tala sedan. När du är färdig trycker du på 
Klar. 
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Lägg till text. Tryck på igen och fortsätt att diktera. Om du vill lägga till text trycker du först på 
skärmen där du vill placera insättningspunkten. Du kan också ersätta markerad text genom att diktera. 

Lägg till interpunktion eller formatera text. Säg interpunktionen eller formateringen. Om du t.ex. säger 
”Hej Mary utropstecken Pengarna finns på kontot punkt” blir det ”Hej Mary! Pengarna finns på kontot.”. 
Kommandon för skiljetecken och formatering är bland annat följande: 

 citattecken 

 nytt stycke 

 ny rad 

 versaler på … versaler av – om du vill börja alla ord med stor bokstav 

 inga versaler på … inga versaler av – om du vill att ordet däremellan ska skrivas med små bokstäver 

 inget mellanslag på … inget mellanslag av – om du vill att en grupp ord ska skrivas tillsammans 

 smiley – om du vill infoga :-) 

 bister – om du vill infoga :-( 

 blinkning – om du vill infoga ;-) 

 


