
Diktera – ios 11 
Du kan diktera text istället för att skriva den. Kontrollera att Aktivera diktering är aktiverat (öppna 

Inställningar > Allmänt > Tangentbord och slå på Aktivera diktering). 

På modeller som har stödi för det kan du använda diktering även när du inte är ansluten till internet. 

Obs! Diktering finns kanske inte tillgängligt på alla språk eller i alla regioner och funktionerna kan 

variera. Avgifter för mobildataöverföring kan tillkomma.  

Diktera text. Tryck på mikrofonen på skärmtangentbordet eller i sökfältet och tala sedan. Tryck på 

tangentbordsknappen när du är klar. Om du vill infoga text genom att diktera placerar du 

insättningspunkten genom att trycka. Tryck sedan på mikrofonen. 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 

• versal – ger nästa ord stor bokstav 

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

• bara versaler – om du vill att nästa ord ska skrivas med stora bokstäver 

• bara versaler på … bara versaler av – om du vill att ordet däremellan ska skrivas med stora 

bokstäver 

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

bokstäver 

• inget mellanslag – om du vill ta bort mellanslaget mellan två ord (ej tillgängligt på alla språk) 

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

tillsammans (ej tillgängligt på alla språk) 

• smiley – när du vill infoga :-) 

• frowny – när du vill infoga :-( 

• winky – när du vill infoga ;-) 

 

i Modeller som har stöd för diktering även när du inte är ansluten till internet 

• iPhone X 

• iPhone 8 

• iPhone 8 Plus 

• iPhone 7 

• iPhone 7 Plus 

• iPhone 6s 

• iPhone 6s Plus 

• iPhone SE 
 

                                                           


