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Stödfunktioner i iPhone och iPad 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lär dig om vilka stödfunktioner som finns i din 

iPhone och iPad. 

 

 

 

 Ändra talinställningarna (t.ex. få text uppläst) 

 Använda textförslag 

 Automatisk korrigering 

 Textersättning  

 Diktering 

 Skiljetecken och formatering 

Hjälpmedel som 

redan finns i 

telefonen? 

Ja! 
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Ändra talinställningarna 

1. Öppna Inställningar  > Hjälpmedel > Talat innehåll. 
 

2. Justera något av följande: 
 

 Läs upp markering: Tryck på knappen Läs upp om du vill att markerad 
text ska läsas upp. 
 

 Läs upp skärmen: Svep nedåt med två fingrar från överst på skärmen om 
du vill få hela skärmen uppläst. 
 

 Talreglage: Visa reglaget för snabb åtkomst till Läs upp skärm och Läs 
upp vid beröring. 
 

 Markera innehåll: iPad kan markera ord och/eller meningar samtidigt som 
de blir upplästa. Du kan ändra färg och stil på markeringen. 
 

 Tal vid skrift: Du kan ställa in tal vid skrift för tangentbordet på skärmen 
och för externa tangentbord samt välja om iPad ska läsa upp varje tecken, 
hela ord, automatiska korrigeringar, automatiska versaler och skriftförslag. 

Du måste aktivera uppläsning av skriftförslag genom att gå till 
Inställningar > Allmänt > Tangentbord och slå på Förslag. 
 

 Röster: Välj en röst och dialekt. 
 

 Uppläsningshastighet: Dra reglaget. 
 

 Uttal: Diktera eller stava hur du vill att vissa fraser ska uttalas. 
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Använda textförslag 
Med textförslag kan du skriva och slutföra hela meningar med bara några få 
tryckningar. 

 

                   

 

Medan du skriver visas alternativ för ord och fraser som du antagligen skulle 
skriva härnäst, baserat på tidigare konversationer, sätt att skriva och till och med 
webbplatser som du har besökt i Safari. 

Du kan aktivera och inaktivera textförslag genom att trycka på och hålla 

ned  eller . Tryck på Tangentbordsinställningar och aktivera Förslag. Eller gå 
till Inställningar > Allmänt > Tangentbord och aktivera eller inaktivera Förslag. 
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Använda automatisk korrigering 
Automatisk korrigering använder tangentbordets ordlista för 
att stavningskontrollera ord medan du skriver och korrigerar 
automatiskt felstavade ord åt dig. Du behöver bara börja 
skriva i ett textfält för att använda det.  

Så här kontrollerar du att inställningen är aktiverad:  
1. Öppna appen Inställningar.  

2. Tryck på Allmänt > Tangentbord.  

3. Aktivera Automatisk korrigering. Automatisk korrigering är 
på som standard. 

 
 

 

 

 

 

Textersättning 
Med textersättning kan du använda kortkommandon för att 
ersätta längre fraser. När du anger kortkommandot i ett 
textfält, ersätts det automatiskt med frasen. Om du till exempel 
skriver ”GM” ersätts det automatiskt av ”God morgon”.  

Hantera textersättning genom att trycka på Inställningar > 
Allmänt > Tangentbord > Textersättning.  
 Lägg till en textersättning genom att trycka på  och sedan 

ange din fras och ditt kortkommando. Tryck på Spara när 
du är klar.  

 Om du vill ta bort en textersättning trycker du på Ändra, 

sedan på  och därefter på Radera. Spara ändringarna 
genom att trycka på Klar. 
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Diktera text 

Ange text genom att trycka på mikrofonknappen  på ditt 
tangentbord och börja sedan tala. När du pratar visas texten 
på skärmen. Avsluta genom att sluta prata och sedan trycka 
på tangentbordsknappen . 

Om dikteringen inte är säker på vilket ord den hörde kommer 
du att se en blå linje under det transkriberade ordet så att du 
kan kolla om det stämmer. Tryck på det understrukna ordet 
och välj den korrekta stavningen om du vill korrigera ett 
ord. Ersätt ett ord genom att dubbeltrycka på ordet, trycka 

på mikrofonknappen , upprepa ordet och sedan trycka 
på tangentbordsknappen .  

Ersätt ett avsnitt genom att markera det du vill ersätta och 

tryck sedan på mikrofonknappen  och prata igen. Lägg till 
mer text genom att trycka där du vill lägga till ny text, trycka på 

mikrofonknappen  och prata igen. 

Ändra språket som dikteringen använder genom att trycka 

länge på mikrofonknappen . Välj sedan språket du vill använda. 
 

 

Skiljetecken och formatering 
Du kan lägga till skiljetecken genom att säga vad du vill ha. Till exempel görs ”Hej 
John komma checken är postad utropstecken” om till ”Hej John, checken är 
postad!” 

Här är några vanliga kommandon för skiljetecken och formatering som du kan 
använda: 
 Citat/slut citat: börja och avsluta citat 

 Nytt stycke: börja ett nytt stycke 

 Radmatning: börja en ny rad 

 Stort: gör nästa ord stort 

 Skiftlås på/av: gör första tecknet stort i varje ord 

 Smiley: infogar :-) 

 Ledsen: infogar :-( 

 Blinkar: infogar ;-) 
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