
 af  1 13

Praktiske øvelser med iPad til brug 
for de mere erfarne iPad brugere

IPAD 
ØVELSER

Ole René Petersen
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Hvem er bogen til? 
Denne bog er tiltænkt mine mere erfarne iPad 
kursister og andre interesserede, der gerne vil kunne 
gå mere i dybden med brugen af deres iPad. 

Lidt om mig 
Jeg har anvendt iPad siden dens introduktion, og jeg 
har undervist i brug af iPad på aktivitetscenteret 
Wiedergården i Dragør i 4 år.  

Indhold 
Bogen indeholder et antal øvelser og forklaringer, 
der gerne skulle gøre det muligt at gennemføre 
øvelserne 

Din iPad 
Jeg har også bogen Din iPad under opbygning, og 
den er møntet på begyndere.  

Den kan du finde her. 

• Hvem er bogen til 

• Lidt om mig 

• Indhold 

• Min iPad

Indledning

Afsnit 1
• Notation 

• Spotlight søgninger 

• Tag billede med Kamera app 

• Find billede i Fotos appen 

• Kontrolcenter i iPadOS 

• AirDrop 

• AirDrop et foto

https://www.ecwrite.com/hjem/min-ipad.html
https://www.ecwrite.com/hjem/min-ipad.html
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Notation 
Jeg vil benytte mig af en lidt speciel notation i løbet af 
denne bog. Denne notation skriver jeg med kursiv. 

Eksempel: 

Gå ind i Indstillinger.Generelt.iPad Lagringsplads 

Det betyder i eksemplet: 

1.Tryk på den runde Hjem-knap (mekaniske knap) 

2.Tryk på app ikonen Indstillinger 

3.Tryk på knappen Generelt 

4.Tryk på knappen iPad Lagringsplads 

Jeg har forudsat, at Indstillinger åbnede i "roden", dvs. 
øverste niveau. Hvis du har brugt appen til noget 
andet, kan du bakke ud af det billede, du ser, ved at 
trykke på den blå knap øverst til venstre.  

I eksemplet oven på billedet hedder knappen Generelt. Men navnet vil ændre sig, så det svarer til 
det billede, du bakker ud til. 

Øvelse 

Følg eksemplet til højre, så du ender 
med at se iPad lagringsplads til højre i 
Indstillinger appen, se billedet. 

Bak derefter ud til roden med den blå 
knap øverst til venstre.



 af  4 13

Spotlight søgninger 
Spotlight er din iPad's universelle søgesystem. Du kan 
finde fx apps, indhold og overskrifter i noter, links til 
hjemmesider og meget mere. 

Åben Spotlight fra hjemmesiden, altså et af 
skærmbillederne, hvor dine ikoner viser apps og 
bogmærker, se eksemplet til venstre. 

Øvelse 

Træk en finger ned fra midten af hjemmesiden, så 
Spotlight søgefeltet kommer til syne øverst. 

Skriv derefter "kamera" i søgefeltet og se listen af 
resultater. Nu skulle Kamera ikonen gerne være et af 
søgeresultaterne. 

Tryk på Kamera ikonen, og appen Kamera åbnes. 

Fortsæt på næste side i bogen her.
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Kamera appen 
Øvelsen med Kamera appen er 
primært tiltænkt kursisterne på mit 
kursus for øvede iPad brugere. 
Men prøv bare alligevel selv at tage 
billeder med din iPad. 

Kameraet på din iPad er ganske 
udmærket, selv om jeg foretrækker 
min iPhone til at fotografere med. 
Den naturligvis er lettere at 
manøvrere rundt med. 

Øvelse 

Tag et billede af din medkursist. Tryk på den hvide knap. Lad hende se billedet i Fotos appen. Hvis 
det er ok, bruger vi det. Det vender jeg tilbage til. 

Ellers tag et billede til, indtil din medkursist er tilfreds. 
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Fotos appen 
Hvis du ikke kan finde Fotos appen (altså ikonen til at 
åbne den med), så find den med Spotlight.  

Åben Fotos appen. 

Øvelse 

Når du har åbnet Fotos appen, tryk så på knappen 
Album, så den bliver blå (øverste billede). Det åbner 
for alle dine Album på din iPad hhv. de Fælles album, 
du evt. har i iCloud. Ser du fotos i et album, så forlad 
albummet med knappen øverst til venstre. 

Vælg derefter albummet Seneste. På nederste billede 
kan du øverst se, at albummet Seneste er det nu 
viste. 

Se dine nyeste fotos nederst til højre. 

Du kan forlade Seneste ved at trykke på knappen 
øverst til venstre. Prøv det, og vend derefter tilbage til 
albummet Seneste igen. 
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Kontrolcenter i iPad OS 
Kontrolcenter giver dig hurtig adgang til at indstille en række 
funktioner som fx lysstyrke, lydstyrke, låsning af 
skærmorientering, fly-funktion mv. 

Øvelse 

Gå til Hjemmeskærmen ved at trykke på den runde Hjem-
knap på skærmen. 

Træk din finger ned fra skærmens øverste, højre hjørne. Start uden for skærmbilledet 

Nu kommer Kontrolcenter til syne, hvis du har iPadOS 13 på din iPad. Hvis du ikke kan se 
Kontrolcenter, har du ikke trukket ned som fortalt oven for, eller din iPad kører på et ældre 
operativsystem som iOS 12 eller ældre. Du kan checke iOS versionen i Indstillinger.Generelt.Om: Se 
efter version. Med ældre iOS versioner kan du åbne Kontrolcenter ved at trække op helt fra neden af 
hjemmeskærmen. Begynd uden for skærmbilledet. Kontrolcenter for iOS 12 oa. ser anderledes ud. 

Hold fingeren nede på knappen, der minder om en sol, og træk den op og ned, indtil du har en 
passende lysstyrke på skærmen.  

Gå derefter til næste side i denne bog. 



 af  8 13

AirDrop 
AirDrop giver din iPad mulighed for at sende og 
modtage filer (elektroniske dokumenter som fx fotos) 
til andre Apple enheder, der er i nærheden (10-20 
meter). 

Øvelse 

Åben Kontrolcenter som vist på forrige side. Hold 
fingeren nede midt i det viste felt (midt mellem 
ikonerne i feltet). 

Hold fingeren nede på knappen AirDrop og vælg 
"Alle". Denne indstilling tillader din iPad at 
kommunikere med alle Apple enheder i nærheden. 

Forlad Kontrolcenter ved at trykke ude på den øvrige 
del af skærmen. 

Du kan senere gentage ovenstående og indstille 
AirDrop med "Kun kontakter" eller "Modtagelse fra". 

Men lad den indtil videre blive i Alle indstillingen. 
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AirDrop et foto 
Byt billeder med din medkursist ved hjælp af Airdrop: 

Øvelse 

Åben Fotos appen og find billedet af din makker. Tryk 
på det og brug Dele-knappen (se pilen på mit 
demobillede). Knappen ligner en firkant med pil op. 

Find AirDrop knappen og tryk på den. 

Del nu billedet med din makker ved at finde hende/
ham i listen af navne, der dukker op. Del også billedet 
med mig. 

Hvis navnene på de respektive modtageres iPad's ikke 
er entydige, kan navnet på den enkelte iPad ændres 
ved at gå ind i Indstillinger.Generelt.Om.Navn. 

Skriv fx dit fornavn. Jeg kalder min (ene) iPad "Oles 
iPad Pro 3gen", fordi jeg har en ældre iPad Air 2. 
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iCloud synkronisering og backup  
Du kan med med fordel gå ind i Din iPad bogen først 
og læse afsnittet om iCloud. I den finder du også 
links til flere videoer, hvor du kan lære om iCloud's 
funktioner og virkemåde. 

Jeg har fravalgt nogle iCloud funktioner, fx 
Nøglering, fordi jeg ikke holder af at gemme koder 
på min iPad. Det er mere bøvlet, men jeg er en smule 
paranoid, og finder det sikrere. 

Til gengæld finder jeg det både vigtigt, at iCloud 
sikkerhedskopi er slået til, for så er det uhyre nemt at 
sætte en ny iPad op, så den ligner den gamles 
indhold og funktioner. Og du sikrer en langt bedre 
backup. 

iCloud Drive er dit arkiv til alle typer filer (elektroniske 
dokumenter), og du kan tilgå iCloud Drive via appen 
Arkiver, hvis din iPad kører på iOS 12 eller senere. 

Afsnit 2
• iCloud indstillinger 

• Nøglering 

• iCloud kopi (sikkerhedskopi) 

• iCloud Drive 

• iCloud Fotos indstillinger

https://ecwrite.com/hjem/min-ipad.html
https://ecwrite.com/hjem/min-ipad.html
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iCloud øvelser 
Med disse øvelser får du mine anbefalinger til 
indstilling af de mange iCloud funktioner. 

Hvis du er i tvivl, om du skal slå iCloud til for visse 
funktioner, så slå dem til. For så får du synkroniseret 
dine data med iCloud for de apps, du faktisk bruger. 

Øvelse 2.1 iCloud indstillinger 

Gå ind i Indstillinger.<dit navn>.iCloud som vist øverst. 

Aktiviter derefter iCloud for de apps, du ønsker at få 
synkroniseret og backup af, se nederste figur. 

Du kan opleve, at aktiveringen af Beskeder og måske 
andre apps kræver, at du skal taste din Apple-id kode 
ind. Det kan du roligt gøre, for ellers virker iCloud ikke 
for disse apps. 

Aktiveringen af Mail appen er kun nødvendig, hvis du 
bruger en iCloud mailadresse, fx ditnavn@icloud.com. 
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Øvelse 2.2 Flere indstillinger 

Jeg har slået de fleste apps til iCloud. 

Men jeg har fravalgt "Nøglering", da 
jeg ikke ønsker mine koder gemt på 
min iPad. Det er lidt mere bøvlet, for 
så skal jeg selv indtaste koderne. 

iCloud-kopi bør være slået til, så du 
får gemt din iPad's opsætning. 

Jeg bruger "iCloud drive" meget. Du 
finder appen med navnet "Arkiver", 
hvor du kan gemme alle mulige filer 
(elektroniske dokumenter). Fx er det 

meget nyttigt med pdf-filer, som ofte bruges fx som bilag til mails i form af fakturaer og lignende. 

Senere vil jeg gennemgå pdf-filer.  

Du vil finde mange flere knapper til at synkronisere apps med iCloud under dem, du ser på figuren. 

Som sagt, er du i tvivl, slå dem til. Det er efter min mening det sikreste.
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Øvelse 2.3 Fotos indstillinger 

Med iCloud-fotos slået til på flere af dine 
enheder, kan du sikre dig backup af dine 
fotos på iCloud serveren. 

Du får dem også vist på tværs af de 
enheder, du har slået til denne funktion. 

Vigtigt: De ændringer, du laver på en 
enhed, vil også ske på de øvrige. Så 
fjerner du et foto, forsvinder det også fra 
de øvrige enheder og iCloud. 

Når du har slået "Fælles album" til som 
vist, kan du oprette dine egne Album i iCloud. Når du kopierer fotos til disse albummer, har du sikret 
dig en ekstra backup. Og du kan gøre et album tilgængeligt for venner, du ønsker skal kunne se 
dem. 

Jeg vil senere gennemgå, hvordan du kan oprette albummer til fotos på din iPad og i iCloud. 

Hvis du vælger Optimer iPad-lagring, sparer du plads på din iPad. Til gengæld kan det tage lidt 
længere at få billederne at se i fuld opløsning. Vælg funktionen, hvis pladsen er knap.
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