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Skriva text iOS 11 iPad/iPhone  
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. 

 

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. Skriv sedan 
genom att trycka på bokstäverna. Om du trycker på fel tangent kan du dra fingret till rätt tangent. 
Bokstaven skrivs inte in förrän du lyfter fingret från tangenten. 
Tangenternas placering ändras efter var du håller dina fingrar utan att du ser det. Om du slutar att 
skriva nollställs tangenternas placering efter två sekunder (på modeller som stöds, iPad Pro, iPad 
femte generationen samt iPad Air och senare). 

iPad 

 

           iPhone 

 

Skriv stora bokstäver. Tryck på skifttangenten eller håll ned skifttangenten och dra sedan till en 
bokstav. 

Aktivera skiftlås. Tryck snabbt två gånger på skifttangenten. 

Skriv siffror, skiljetecken eller symboler. Tryck på siffertangenten 123 eller symboltangenten 
#+=.  På iPad kan du också skriva det tecken som finns högst upp på en tangent genom att svepa 
nedåt på tangenten.  

 

Skriv bokstäver med accenter och andra 
specialtecken. Håll på en tangent och dra 
sedan för att välja ett av alternativen. 

 

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPadc167726a
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Avsluta en mening med en punkt och ett mellanslag. Tryck snabbt två gånger på mellanslags-
tangenten. 

Rätta stavningsfel. Om ett ord är understruket med rött kan du trycka på det så att föreslagna 
korrigeringar visas. Om ordet du vill använda inte visas skriver du det själv. 

iPad 

Skriv siffror, interpunktion och symboler snabbare. 
Svep nedåt på en tangent utan att växla fram och 

tillbaka mellan tangentbord. Se Skriva och redigera 

text. 

 

 

Göm skärmtangentbordet. Tryck på 

tangentbordsknappen . 

iPhone 

Skriv med en hand. Om du vill flytta 
tangenterna närmare tummen (alla 
modeller med undantag för iPhone SE 

och iPhone 5s) håller du på eller 

. Välj sedan en av 
tangentbordslayouterna genom att dra. 

Välj t.ex.  om du vill flytta 
tangentbordet till höger sida av 
skärmen.  

 

På iPhone 6 och senare innehåller 
tangentbordet på skärmen ytterligare 
tangenter som visas när du håller 
iPhone i liggande läge. 

 

Ställ in alternativ för att skriva eller lägga till tangentbord. Håll på eller och dra till 
Tangentbordsinställningar. Du kan också öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord. 

Du kan också använda Apple Wireless Keyboard (säljs separat) till att skriva. Se 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. 

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad997da459
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad997da459
http://help.apple.com/iphone/11/#/iph2ced3177
http://help.apple.com/iphone/11/#/iph2ced3177
http://help.apple.com/iphone/11/#/iph2c0651d2
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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. 

Du kan använda dra och släpp till att flytta markerad text i en app och till att kopiera och klistra in 
text mellan appar. 

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

upp eller låta Siri föreslå alternativ text. Du kanske måste trycka på för att alla alternativ för appen 
ska visas. Om du väljer Slå upp visas förslag på information från webben och andra appar. Om du 
vill stänga av förslag i Slå upp öppnar du Inställningar > Siri och sökning. 

Gör ändringar i text. Tryck med fingret på texten tills förstoringsglaset visas och dra sedan 
insättningspunkten dit du vill ha den. 

iPad 

 

Förvandla tangentbordet till en styrplatta. Håll på 
tangentbordet med två fingrar tills det blir ljusgrått. Om 
du vill markera text med dragpunkter fortsätter du att 
hålla på tangentbordet tills dragpunkter visas på 
insättningspunkten. Flytta sedan fingrarna. 

Om du vill använda styrplattan till att flytta 
insättningspunkten håller du på tangentbordet med två 
fingrar tills det blir ljusgrått. Innan dragpunkter visas på 
insättningspunkten drar du sedan insättningspunkten till 
en ny plats. 

 

iPhone 

 

3D Touch. Om du vill använda 
tangentbordet som styrplatta trycker 
du på tangentbordet tills det blir 
ljusgrått. Du flyttar markören genom 
att dra runt den på tangentbordet. 
Tryck lite djupare utan att lyfta fingret 
om du vill markera ett ord. Tryck ned 
två gånger om du vill markera en 
mening. Tryck ned tre gånger om du 
vill markera ett stycke. När du har 
tryckt ned kan du markera mer text 
genom att dra. Se 3D Touch.  

 

 

  

http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad2a173dfb
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPad2a173dfb
http://help.apple.com/ipad/11/#/iPadaa83b207
http://help.apple.com/iphone/11/#/iphcc8f419db
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iPad 

 
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. 

 
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). 

iPhone 

 

Ångra den senaste 
redigeringen.  
Skaka iPhone och tryck sedan 
på Ångra. 

 

 

Övriga rubriker under Skriva och redigera text 

Textförslag 

Diktera 

Spara tangenttryckningar 

Tangentbordslayouter iPad 

Lägga till eller ändra tangentbord 

iPad Pro Smart Keyboard 

Använda ett Apple Wireless Keyboard 


