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Split View iOS 10 Endast iPad 
Från Apples Användarhandbok oktober 2016 http://help.apple.com/ipad/10/. Sammanställt för 
fortsättningskurs i iPad/iPhone av Solvig Grönstedt, SeniorNet Kungsholmen. Allt gäller inte äldre 
modeller av i iPad. 

GRUNDERNA > MULTITASKING 

Split View  - Endast iPad 

Låt två appar vara öppna och aktiva samtidigt (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 4). 

Aktivera båda apparna. Svep åt vänster från högerkanten av skärmen när du använder en app 
och tryck sedan i mitten på appavdelaren. 

 

Ge båda apparna lika mycket plats. 
Dra appavdelaren till mitten av skärmen. 

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

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

 
Solvigs ”upptäckt”: Vågrät kort linje eller 
nedpil högst upp i högra appen visar lista 
med alla appar som kan öppnas.  

 

 
APPAR > SAFARI 

Surfa på webben – Allt utom ”Visa två sidor” är både för iPad och iPhone 

Visa adressen innan du tar språnget. Du kan visa webbadressen för en länk innan du öppnar 
den genom att hålla fingret på länken. 

 

Öppna en länk i en ny flik. Håll fingret på länken och tryck sedan på Öppna i ny flik. Om du vill 
växla till en ny flik när du öppnar den öppnar du Inställningar > Safari > Öppna länkar och stänger 
av Öppna nya flikar i bakgrunden. 
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Visa två sidor sida vid sida. - Endast iPad  

Vrid iPad till liggande läge och gör något av följande: 

 Öppna en länk i Split View: Håll fingret på länken och tryck sedan på Öppna i Split View. 

 Öppna en tom sida i Split View: Håll på och tryck sedan på Öppna Split View. 

 Öppna en länk på andra sidan av Split View: Tryck med två fingrar på länken. 

 Flytta en flik till andra sidan av Split View: Dra fliken åt vänster eller höger från flikfältet. 

 Slå ihop eller stäng alla flikar: Håll på igen. 

Bläddra bland öppna flikar. Tryck på eller nyp ihop med tre fingrar om du vill se alla öppna 
flikar. Om du har flera öppna flikar är flikarna för samma webbplats samlade ovanpå varandra. 

 Stäng en flik: Tryck på i det övre vänstra hörnet, eller svep fliken åt vänster. 

 Återgå till att visa en enda flik: Tryck på en flik, tryck på Klar eller för isär tre fingrar. 

Visa flikar som är öppna på dina andra enheter. Om du loggar in på iCloud med samma Apple-
ID på alla dina enheter, och du aktiverar Safari under Inställningar > iCloud på iPad, kan du visa 

flikar som är öppna på dina andra enheter. Tryck på och rulla sedan till listan längst ned. Om 
du vill stänga en flik sveper du åt vänster och trycker på Stäng. 

Visa senast stängda flikar. Håll på . 

Gå högst upp på sidan igen. Tryck på överkanten av skärmen om du snabbt vill återgå till 
överkanten av en lång sida. 

Visa mer av sidan. Vrid iPad till liggande läge. 

Uppdatera sidan. Tryck på bredvid adressen i sökfältet. 

Visa historiken för en flik. Håll på eller . 

Visa webbversionen av en webbplats. Om du vill visa webbversionen av en webbplats istället 

för den mobilanpassade trycker du på och sedan på Begär webbversion. 

Visa eller göm flikfältet. Öppna Inställningar > Safari och slå sedan på eller stäng av Visa flikfält. 

Blockera popupfönster. Öppna Inställningar > Safari och slå sedan på eller stäng av Blockera 
popupfönster. 
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