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Välkommen till iMovie ’08

 

iMovie ’08 är ett helt nytt sätt att njuta av, spara och dela 
hemvideor.

 

Du kan samla in video till iMovie från många olika källor och enheter så att du alltid 
har tillgång till dem. Alla de där klippen du har undangömda i digitalkameran eller 
videokameran? Den där lådan full av skivor och band i garderoben? Lägg till dem 
i videobiblioteket och njut av dem när som helst. Visa alla hemvideor utan att behöva 
packa upp videokameran och ansluta den till datorn eller tv:n. Bläddra bland de 
händelser som utgör ditt liv, dag för dag, år för år eller efter person – allt på ett ställe. 
Med iMovie kan du enkelt ordna och katalogisera dina videor, skilja på bra och inte 
så bra, och hitta just de videoavsnitt du letar efter när du vill ha dem.

Du kan också snabbt skapa enkla filmer, lägga till titlar över video, scenövergångar, 
bakgrundsmusik och berättarröster. Med iMovie är det enkelt att dela filmer med släkt 
och vänner på webben, datorn, iPod, iPhone och Apple TV.

Innan du går igenom självstudiekursen som börjar i kapitel 2 kan du läsa följande 
avsnitt och bekanta dig med de begrepp och verktyg som finns i iMovie för att spela 
upp, ordan och arbeta med video. Även om du använt tidigare versioner av iMovie eller 
andra videoredigeringsprogram kan det vara bra att känna till de idéer som gör att 
iMovie ‘08 är annorlunda än allt annat du sett.
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iMovies gränssnitt

 

Huvudfönstret i iMovie (visas nedan) är den konsol där du visar, ordnar och redigerar 
video. Via fönstret har du tillgång till nästan alla verktyg du behöver när du arbetar 
med videomaterial.

 

Ett enda videobibliotek

 

Genom att samla all video från alla källor i iMovie kan du skapa ett enda bibliotek med 
allt ditt videomaterial – ett 

 

videobibliotek

 

. I biblioteket markerar du helt enkelt namnet 
på en händelse du spelat in så visas innehållet; det är lika lätt som att öppna en bok 
och visa dess sidor. Du kan gruppera all video från samma händelse – t.ex. den senaste 
semestern – även om materialet kommer från olika källor och spelats in i olika 
videoformat. Nu kan du enkelt komma åt allt med ett enda klick.

Projektbiblioteket

Innehåller en lista över
alla de iMovie-projekt

du skapat.

iMovies verktygsfält

Här finns de flesta
verktyg och reglage

du behöver.

Händelsebiblioteket

Innehåller en lista över namnen
på alla de händelser du spelat in

i videoformat och samlat i iMovie.

Källvideo 

Visar innehållet i de 
händelser du markerat 
i händelsebiblioteket.

iMovie-projekt 

Sätt samman videoklipp, bilder, 
musik, med mera, och skapa filmer 
du kan dela på webben, iPod och 
Apple TV.

Visningsfönster 

Videon spelas 
upp här.
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Gå igenom och spela upp video

 

Det har aldrig varit så enkelt att njuta av ett videobibliotek. Så fort du markerar en 
händelse visas videomaterialet som om det var en serie filmremsor, utrullade, så att du 
kan se innehållet i enskilda filmrutor. När du för pekaren över filmrutorna rör de sig. 
Det här kallas att “skumma” och gör att du direkt kan visa vilket ögonblick du vill utan 
att behöva spola ett band framåt eller bakåt, eller ens markera och spela upp 
enskilda klipp.

Du kan också spela upp videon i vanlig hastighet genom att trycka på 
mellanslagstangenten eller dubbelklicka någonstans i videon.

 

Skapa videobildspel

 

Med iMovie är det enklare ett skapa bättre filmer, snabbare. Enklaste sättet att skapa en 
bra video är att sätta samman ett ”videobildspel” – en serie mycket korta videoklipp av 
samma längd med bara det bästa sekunderna ur videobiblioteket. Med iMovie kan du 
göra det utan att anstränga dig, och sedan kan du lägga till bakgrundsmusik så att du 
får tjusiga videofilmer med jämn hastighet som du stolt kan dela med dig av.

 

Om videofilformat

 

Idag finns det en mängd videoenheter som du kan spela in video med nästan vart du 
än går. Det finns videokameror i nya format som spelar in till mini-DVD-skivor, hårddisk 
eller flashminneskort. Till och med de flesta stillbildskameror kan spela in video, och 
även många mobiltelefoner. Och de olika enheterna spelar in video i olika 
videofilformat. iMovie fungerar med den nya generationen videoinspelningsenheter. 
Du kan importera video till iMovie-videobiblioteket från följande källor:

Utöver de här videokällorna kan du också lägga till video från filmfiler som redan finns 
på en hårddisk (inklusive video från projekt skapade i iMovie HD).

 

Obs! 

 

En Intel-processor krävs för AVCHD-videostöd. Mer information om AVCHD-
videokameror finns på www.apple.com/se/ilife/systemrequirements.html.

 

Kameratyp Inspelningsmedia Videofilmformat

 

USB-videokameror

 

(RAD, Random Access Devices)
Hårddisk MPEG-2 och AVCHD

DVD (liten, 8 centimeters 
DVD-skiva)

Flash (minneskort)

 

FireWire-videokameror

 

Mini-DV-band DV (standard) och HDV
(High Definition Video)

 

iSight-kamera

 

Hårddisk
(på datorn)

QuickTime-film

 

Digitalkameror

 

Flash MPEG-2, MPEG-4 med flera

 

Kameratelefoner

 

(automatiskt tillagda via iPhoto)

http://www.apple.com/se/ilife/systemrequirements.html
http://www.apple.com/se/ilife/systemrequirements.html
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Det här lär du dig

 

Vill du veta hur du lägger in video i iMovie och sedan ordnar, sorterar och hanterar 
materialet, läser du snabbkursen som börjar i kapitel 2. Du lär dig då följande:
Â

 

Importera video till iMovie
Â

 

Ordna videomaterialet i händelser
Â

 

Markera favoritavsnitt så att du sedan snabbt kan hitta dem
Â

 

Markera avsnitt du inte gillar för radering
Â

 

Förbättra ljudet i videor
Â

 

Skapa närbilder genom att ta bort onödig bakgrund
Â

 

Skapa ett videobildspel
Â

 

Lägga till en bild med panorerings- och zoomeffekter (Ken Burns-effekten)
Â

 

Dela den färdiga filmen

 

Innan du börjar

 

Det kan vara praktiskt att skriva ut det här dokumentet innan du börjar, eller låt PDF-
filen vara öppen på datorn medan du arbetar. Tänk på att du inte behöver avsluta hela 
kursen på en gång. Hoppa över de delar du inte känner för att göra just idag och 
fokusera på det du helst vill lära dig.

Många uppgifter i det här dokumentet och i iMovie Hjälp innehåller uppmaningar om 
att välja kommandon från menyerna i menyraden. Menykommandon ser ut så här:

Välj Redigera > Kopiera.

Första ordet efter 

 

Välj

 

 är namnet på menyn i menyraden i iMovie. Nästa ord är det 
alternativ du väljer från menyn.

 

Det här behöver du

 

För att kunna genomföra hela övningen behöver du följande:
Â

 

Digitalvideo på en av de enheter som finns i tabellen på sidan 6, eller videomaterial 
sparat på datorns hårddisk eller en extern hårddisk ansluten till datorn med en 
FireWire-kabel.

Â

 

Flera GB ledigt utrymme på datorns hårddisk eller en extern hårddisk ansluten 
med en FireWire-kabel. (Mängden som behövs beror på vilket videofilformat du 
använder. Läs anvisningarna för hur du importerar video från inspelningsenheten 
för mer information.)

Om du inte har något videomaterial tillgängligt kan du skapa ett bildspel med bilder 
från iPhoto-biblioteket. Pröva dig fram och ha roligt medan du lär dig komma igång 
med iMovie.
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Lär dig iMovie 

 

Importera video från de senaste videoenheterna och gräv 
fram de där gamla digitalvideobanden ur skokartongen. 
Med iMovie kan du importera, ordna och redigera 
videomaterialet och ge minnena liv igen. 

 

I den här kursen lär du dig att föra över video till iMovie, ordna händelsebiblioteket och 
spela upp eller skumma genom video. Du kommer också att leta reda på och markera 
dina favoritavsnitt så att du sedan snabbt kan komma åt favoritögonblicken, och även 
markera de delar du vill radera. Du lär dig putsa och beskära video och skapa ett 
videobildspel med titlar, övergångar, bilder och musik som du sedan kan dela med 
släkt och vänner via webben, iPod eller HDTV (High Definition Television) via Apple TV.

 

Steg 1: Importera video till iMovie

 

Innan du kan börja arbeta med ditt videomaterial måste du överföra det till iMovie. 
Den video du importerar till iMovie raderas inte från inspelningsenheten.

I det här steget börjar du bygga upp ett videobibliotek genom att öppna iMovie och 
importera video från en videoinspelningsenhet eller så importerar du en videofil som 
finns sparad på hårddisken.
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Så här öppnar du iMovie:
m

 

Dubbelklicka på symbolen för iMovie i programmappen eller klicka på symbolen 
i Dock.

När du öppnar iMovie första gången visas iMovie-fönstret (nedan).

 

Identifiera vilken kameratyp du har och importera video

 

Du kan importera video till iMovie på flera olika sätt. Följ de anvisningar som passar 
den videoenhet du har och gå sedan vidare till ”Steg 2: Ordna videobiblioteket och visa 
videon” på sidan 19.
Â

 

Om du har en videokamera med DVD-skiva, hårddisk eller flashminne går du till 
sidan 10.

Â

 

Om videomaterialet finns på band i en digitalvideokamera med FireWire går du till 
sidan 13.

Â

 

Om du har video i iPhoto-biblioteket går du till sidan 15.
Â

 

Om du vill spela in video direkt till iMovie går du till sidan 16.
Â

 

Om videomaterialet finns i ett iMovie-projekt eller någon annanstans på en hårddisk 
går du till sidan 17.

Visa en lista över
alla projekt

i projektbiblioteket.

Importera och redigera
med hjälp av knapparna
i verktygsfältet i iMovie.

Visa en lista över alla händelser
i  händelsebiblioteket.

Bläddra bland 
källvideomaterialet.

Sätt samman projektet.
Visa video i det här 
visningsfönstret.
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Videokamera med DVD-skiva, hårddisk eller flashminne

 

De här enheterna ansluts till datorn med hjälp av en USB-kabel. De kallas för RAD 
(Random Access Devices) eftersom du kan välja och importera enskilda videoklipp 
istället för att behöva importera allt videomaterial samtidigt som det visas, som med 
en vanlig videokamera med band.

 

Obs! 

 

En Intel-processor krävs för AVCHD-videostöd. Mer information om AVCHD-
videokameror finns på www.apple.com/se/ilife/systemrequirements.html.

 

Så här importerar du video från en RAD-enhet:
1

 

Ställ enheten i PC- eller datorläge och anslut den sedan till datorn med hjälp av en 
USB-kabel. (I dokumentationen som följde med enheten finns anvisningar om hur du 
ansluter den till datorn.)

Bilden nedan visar hur du ansluter en videokamera till en iMac med en USB-kabel.

När videokameran är ansluten öppnas importfönstret. I importfönstret visas alla klipp 
som finns på enheten.

Om du importerar HD-video öppnas fönstret 1080i HD-importinställning. Om du inte 
importerar video i 1080i-format klickar du bara på OK. Om du importerar 1080i-format, 
eller om du kommer att göra det senare, väljer du den storlek du vill att iMovie ska 
använda vid import av video. Videostorleken Stor rekommenderas för de flesta vanliga 
användningsområden (inklusive visning på Apple TV) eftersom det sparar 
hårddiskutrymme och kan spelas upp jämnare på en del datorer. Om din videokamera 
däremot spelar in i äkta HD-video med 1920 x 1080 bildpunkter, och videon är avsedd 
för TV-sändning eller du tänker exportera den till Final Cut Pro, väljer du storleken Full 
som bättre bevarar originalkvaliteten i videon men använder mer hårddiskutrymme. 
(Sök efter 1080i i iMovie Hjälp om du vill veta mer om detta.)

När enheten är korrekt 
ansluten öppnas 
importfönstret.

http://www.apple.com/se/ilife/systemrequirements.html
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Obs! 

 

Om du använder en DVD-videokamera kan DVD-spelare öppnas när du ansluter 
den till datorn. Om det händer stänger du helt enkelt DVD-spelare.

 

2

 

Vill du importera alla klipp klickar du på Importera alla.

 

3 Välj hårddisken du vill spara den importerade videon till från popupmenyn Spara till.

Du kan spara material på valfri extern hårddisk som stöds och som är ansluten till 
datorn med en FireWire-kabel. En timme standarddefinitionsvideo från mini-
digitalvideokameror tar upp ungefär 13 GB lagringsutrymme och en timme HD-video 
tar upp ungefär 40 GB, så kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på den 
hårddisk du väljer. Hur mycket utrymme som finns ledigt på en hårddisk visas inom 
parentes bredvid hårddiskens namn i popupmenyn.

4 Välj hur du vill ordna det importerade videomaterialet i händelsebiblioteket:

Â Vill du lägga till den importerade videon i en befintlig händelse väljer du ”Lägg till 
i befintlig händelse” och väljer sedan ett händelsenamn från popupmenyn.

Â Vill du skapa en ny händelse anger du ett namn för den i fältet ”Skapa ny händelse” 
(t.ex. ”Födelsedag”). Om du vill skapa en ny händelse för varje dag som video spelats 
in markerar du ”Dela upp dagar i nya händelser”.

5 Om du importerar video i formatet 1080i väljer du en storlek från popupmenyn.

Video med stora storlekar har tillräckligt hög kvalitet för att visas på en HDTV (High 
Definition Television) och för de flesta andra användningsområden. Om du tänker 
exportera filmen till Final Cut Pro eller om du av någon anledning vill behålla 
videofilens ursprungliga storlek bör du dock välja ”Full - 1920 x 1080” från popupmenyn 
”Importera 1080i-video som”.

6 Klicka på OK.

Det kan ta från några minuter till mer än en timme för iMovie att importera 
videomaterialet och skapa miniatyrbilder för varje klipp, beroende på hur många 
minuter video du har. Förloppsstaplarna i importfönstret visar vilket klipp som 
importeras för tillfället och hur snabbt importen fortlöper.
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7 När importen är klar stänger du av videokameran och kopplar loss den från datorn.

Välja vad som ska importeras från en RAD-enhet
Om du inte vill importera allt innehåll från en enhet kan du välja att importera endast 
några videoklipp. Med hjälp av uppspelningsreglagen nedanför visningsfönstret i 
importfönstret kan du granska klippen och bestämma vilka du vill importera. För den 
här övningen är det bra om du importerar minst tio till femton minuter video att 
arbeta med.

När du anslutit enheten till datorn efter vad som beskrivs ovan gör du något 
av följande.

Så här importerar du de flesta av videoklippen:
1 Ställ reglaget till vänster i importfönstret på Manuellt.

2 Avmarkera kryssrutorna under de klipp du inte vill importera.

3 Klicka på Importera markerade.

4 Fortsätt med steg 3 till 6 med början på sidan 11.

Så här importerar du bara några av videoklippen:
1 Ställ reglaget till vänster i importfönstret på Manuellt.

2 Klicka på Avmarkera alla.

3 Markera kryssrutorna under de klipp du vill importera.

4 Klicka på Importera markerade.

5 Fortsätt med steg 3 till 6 med början på sidan 11.

När videon har importerats klart klickar du på knappen Mata ut bredvid popupmenyn 
Kamera. Sedan slår du av videokameran och kopplar loss den från datorn.
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FireWire-utrustade digitalvideokameror
Om du har en digitalvideokamera eller HDV-kamera med mini-DV-band och som 
ansluts till datorn med en FireWire-kabel, importerar du videon medan bandet 
spelas igenom.

Så här importerar du video från en videokamera med en FireWire-anslutning: 
1 Ställ in videokameran på VTR-läge (Video Tape Recorder, på en del videokameror heter 

det ”Play” eller ”VCR”) och slå på den, om den inte slås på automatiskt.

2 Anslut videokameran till datorn med en FireWire-kabel. 

Bilden nedan visar hur du ansluter en videokamera till en iMac med en FireWire-kabel.

När kameran är korrekt ansluten öppnas importfönstret.

Om du importerar HD-video öppnas fönstret 1080i HD-importinställning. Om du inte 
importerar video i 1080i-format klickar du bara på OK. Om du importerar 1080i-format, 
eller om du kommer att göra det senare, väljer du den storlek du vill att iMovie ska 
använda vid import av video. Videostorleken Stor rekommenderas för de flesta vanliga 
användningsområden (inklusive visning på Apple TV) eftersom det sparar 
hårddiskutrymme och kan spelas upp jämnare på en del datorer. Om din videokamera 
däremot spelar in i äkta HD-video med 1920 x 1080 bildpunkter, och videon är avsedd 
för TV-sändning eller du tänker exportera den till Final Cut Pro, väljer du storleken Full 
som bättre bevarar originalkvaliteten i videon men använder mer hårddiskutrymme. 
(Sök efter 1080i i iMovie Hjälp om du vill veta mer om detta.)

3 Reglaget på vänster sida av fönstret måste vara inställt på Automatiskt.

4 Klicka på Importera.

När enheten är korrekt 
ansluten öppnas 
importfönstret.
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5 Välj hårddisken du vill spara den importerade videon till från popupmenyn Spara till.

Du kan spara material på valfri extern hårddisk som stöds och som är ansluten till 
datorn med en FireWire-kabel. En timme standarddefinitionsvideo från mini-
digitalvideokameror tar upp ungefär 13 GB lagringsutrymme och en timme HD-video 
tar upp ungefär 40 GB, så kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på den 
hårddisk du väljer. Hur mycket utrymme som finns ledigt på en hårddisk visas inom 
parentes bredvid hårddiskens namn i popupmenyn.

6 Välj hur du vill ordna det importerade videomaterialet i händelsebiblioteket:

Â Vill du lägga till den importerade videon i en befintlig händelse väljer du ”Lägg till 
i befintlig händelse” och väljer sedan ett händelsenamn från popupmenyn.

Â Vill du skapa en ny händelse anger du ett namn för den i fältet ”Skapa ny händelse” 
(t.ex. ”Födelsedag”). Om du vill skapa en ny händelse för varje dag som video spelats 
in markerar du ”Dela upp dagar i nya händelser”.

7 Om du importerar video i formatet 1080i väljer du en storlek från popupmenyn.

Video med stora storlekar har tillräckligt hög kvalitet för att visas på en HDTV (High 
Definition Television) och för de flesta andra användningsområden. Om du tänker 
exportera filmen till Final Cut Pro eller om du av någon anledning vill behålla 
videofilens ursprungliga storlek bör du dock välja ”Full - 1920 x 1080” från popupmenyn 
”Importera 1080i-video som”.

8 Klicka på OK.

Bandet i videokameran spolas automatiskt tillbaka till början, allt videomaterial på 
bandet importeras och sedan spolas bandet tillbaka igen.

Bandet spelas upp medan det importeras. Du kan titta på videon medan den spelas 
upp (ljudet spelas endast upp via videokameran) eller lämna datorn och låta importen 
fortsätta medan du gör något annat. Det kan ta längre tid att importera en video än 
det tar att titta på den. Efter importen genererar iMovie miniatyrbilder för varje 
videoklipp. Det kan ta några minuter.
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9 När importen är klar kan du stänga av videokameran och koppla loss den från datorn.

Video i iPhoto-biblioteket
Videomaterial du fört över till iPhoto-biblioteket från en digitalkamera eller 
kameratelefon blir automatiskt tillgängligt när du öppnar iMovie. Välj iPhoto-videor 
i händelsebiblioteket och markera sedan en händelse. (Vill du få mer information om 
hur du lägger till video i iPhoto-biblioteket öppnar du iPhoto och läser i iPhoto Hjälp.)

Obs! Endast videoformat som är kompatibla med iMovie kommer att visas 
i händelsebiblioteket.

Välja vad som ska importeras från en FireWire-videokamera
Om du inte vill importera allt innehåll från ett band kan du välja att importera endast 
delar av materialet. För den här kursen är det bra om du importerar minst tio till 
femton minuter video att arbeta med.

När du anslutit videokameran till datorn efter vad som beskrivs ovan gör du något 
av följande.

Så här importerar du endast delar av videomaterialet:
1 Ställ reglaget till vänster i importfönstret på Manuellt.

2 Med uppspelningsreglagen i importfönstret kan du spola tillbaka, spola framåt och 
gå igenom bandet.

När du har gått igenom videomaterialet spolar du tillbaka bandet till några 
sekunder före den punkt där du vill börja importen.

3 Klicka på importera och fortsätt med steg 5 till 8 med början på sidan 14.

Videon börjar importeras från den punkt du valt.

4 Klicka på Stopp när du vill stoppa importen. Varje gång du stoppar importen 
genererar iMovie miniatyrbilder av det importerade videomaterialet, vilket tar 
några minuter.

5 Vill du importera ytterligare video upprepar du steg 2 till 4 ovan.

6 När importen är klar kan du stänga av videokameran och koppla loss den 
från datorn.



16 Kapitel 2    Lär dig iMovie 

 

Spela in video direkt till iMovie
Om du har en Mac med inbyggd iSight-kamera, eller om du ansluter en iSight-kamera 
eller annan kompatibel webbkamera eller videokamera med en FireWire-kabel, kan du 
spela in video direkt till iMovie och arbeta med materialet.

Så här spelar du in direkt till iMovie:
1 Anslut iSight-kameran om den inte är inbyggd (eller en annan webbkamera eller 

videokamera med FireWire.)

2 Öppna importfönstret genom att klicka på Importknappen.

3 Om du har flera enheter anslutna till datorn väljer du kameran du vill använda från 
popupmenyn Kamera.

4 Klicka på Samla in.

5 Välj hårddisken du vill spara den inspelade videon på från popupmenyn Spara till.

Du kan spara material på valfri extern hårddisk som stöds och som är ansluten till 
datorn med en FireWire-kabel. En timme video kan ta upp flera GB utrymme på datorn, 
så se till att du har tillräckligt med utrymme på hårddisken du väljer. Hur mycket 
utrymme som finns ledigt på en hårddisk visas inom parentes bredvid hårddiskens 
namn i popupmenyn.

6 Välj hur du vill ordna det inspelade videomaterialet i händelsebiblioteket:

Â Vill du skapa en ny händelse med det inspelade videomaterialet anger du ett namn 
för den i fältet ”Skapa ny händelse” (t.ex. ”Födelsedag”).

Â Vill du lägga till det inspelade videomaterialet i en befintlig händelse väljer du ”Lägg 
till i befintlig händelse” och väljer sedan ett händelsenamn från popupmenyn.

7 När du vill börja spela in klickar du på OK. iMovie börjar spela in direkt.

8 Du kan när som helst avbryta inspelningen genom att klicka på Stopp.

Du kan starta och stoppa inspelningen så ofta du vill. Varje gång du stoppar 
inspelningen genererar iMovie miniatyrbilder för det insamlade materialet, vilket tar ett 
litet tag. Varje gång du startar inspelningen igen kan du skapa en ny händelse eller 
klicka på OK om du vill lägga till det nya videomaterialet i samma händelse.

9 När du vill är klar med inspelningen klickar du på Klar.

Importknappen
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iMovie HD-projekt eller andra filmfiler på hårddisken
Du kan importera video du redan sparat på datorns hårddisk eller på en extern 
hårddisk som stöds och som du anslutit till datorn med en FireWire-kabel.

Så här importerar du video från en hårddisk:
1 Välj Arkiv > Importera filmer och leta reda på projektet i importfönstret.

Om du importerar HD-video öppnas fönstret 1080i HD-importinställning. Om du inte 
importerar video i 1080i-format klickar du bara på OK. Om du importerar 1080i-format, 
eller om du kommer att göra det senare, väljer du den storlek du vill att iMovie ska 
använda vid import av video. Videostorleken Stor rekommenderas för de flesta vanliga 
användningsområden (inklusive visning på Apple TV) eftersom det sparar 
hårddiskutrymme och kan spelas upp jämnare på en del datorer. Om din videokamera 
däremot spelar in i äkta HD-video med 1920 x 1080 bildpunkter, och videon är avsedd 
för TV-sändning eller du tänker exportera den till Final Cut Pro, väljer du storleken Full 
som bättre bevarar originalkvaliteten i videon men använder mer hårddiskutrymme. 
(Sök efter 1080i i iMovie Hjälp om du vill veta mer om detta.)

2 Välj den hårddisk du vill spara inspelningen till från popupmenyn Spara till.

Du kan spara material på valfri extern hårddisk som stöds och som är ansluten till 
datorn med en FireWire-kabel. En timme video kan ta upp flera GB utrymme på datorn, 
så se till att du har tillräckligt med utrymme på hårddisken du väljer. Hur mycket 
utrymme som finns ledigt på en hårddisk visas inom parentes bredvid hårddiskens 
namn i popupmenyn.

3 Välj hur du vill ordna det importerade videomaterialet i händelsebiblioteket:

Â Vill du skapa en ny händelse med det importerade videomaterialet anger du ett 
namn för den i fältet Händelsenamn t.ex. ”Födelsedag”).

Â Vill du lägga till den importerade videon i en befintlig händelse väljer du ”Befintlig 
händelse” och väljer sedan ett händelsenamn från popupmenyn.

4 Om du importerar video i formatet 1080i väljer du en storlek från popupmenyn.

Video med stora storlekar har tillräckligt hög kvalitet för att visas på en HDTV (High 
Definition Television) och för de flesta andra användningsområden. Om du tänker 
exportera filmen till Final Cut Pro eller om du av någon anledning vill behålla 
videofilens ursprungliga storlek bör du dock välja ”Full - 1920 x 1080” från popupmenyn 
”Importera 1080i-video som”.

5 Välj vad du vill göra med originalfilerna:

Â Vill du radera originalfilerna när du kopierat in dem till iMovie väljer du ”Flytta filer”.
Â Vill du behålla originalfilerna även efter det att du kopierat in dem till iMovie väljer 

du ”Kopiera filer”.
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6 Klicka på Importera.

Du kan också importera video från ett projekt du skapat i iMovie HD. När du 
importerar från ett iMovie HD-projekt importeras endast det videomaterial som 
importerats till projektet från videokameran till iMovie. Inget av det videomaterial 
du dragit till projektet från Finder importeras. Klippen i klippvisningsfönstret läggs till 
i videobiblioteket och grupperas som en händelse medan klippen i tidslinjen placeras 
i ett nytt iMovie-projekt. Alla övergångar ersätts med upplösningar. Inga titlar, 
effekter, musik, ljudeffekter eller bilder importeras till iMovie. Alla kapitelmarkör 
försvinner också.

Så här importerar du ett tidigare iMovie-projekt:
1 Välj Arkiv > Importera iMovie HD-projekt och leta reda på projektet i dialogrutan 

Importera.

Om du importerar HD-video öppnas fönstret 1080i HD-importinställning. Om du inte 
importerar video i 1080i-format klickar du bara på OK. Om du importerar 1080i-format, 
eller om du kommer att göra det senare, väljer du den storlek du vill att iMovie ska 
använda vid import av video. Videostorleken Stor rekommenderas för de flesta vanliga 
användningsområden (inklusive visning på Apple TV) eftersom det sparar 
hårddiskutrymme och kan spelas upp jämnare på en del datorer. Om din videokamera 
däremot spelar in i äkta HD-video med 1920 x 1080 bildpunkter, och videon är avsedd 
för TV-sändning eller du tänker exportera den till Final Cut Pro, väljer du storleken Full 
som bättre bevarar originalkvaliteten i videon men använder mer hårddiskutrymme. 
(Sök efter 1080i i iMovie Hjälp om du vill veta mer om detta.)

Normalt finns iMovie-projekt i mappen Filmer.

2 Välj den hårddisk du vill spara projektet till från popupmenyn Spara till.

Du kan spara material på valfri extern hårddisk som stöds och som är ansluten till 
datorn med en FireWire-kabel. En timme standarddefinitionsvideo från mini-
digitalvideokameror tar upp ungefär 13 GB lagringsutrymme och en timme HD-video 
tar upp ungefär 40 GB, så kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på den 
hårddisk du väljer. Hur mycket utrymme som finns ledigt på en hårddisk visas inom 
parentes bredvid hårddiskens namn i popupmenyn.

3 Om du importerar video i formatet 1080i väljer du en storlek från popupmenyn.

Video med stora storlekar har tillräckligt hög kvalitet för att visas på en HDTV (High 
Definition Television) och för de flesta andra användningsområden. Om du tänker 
exportera filmen till Final Cut Pro eller om du av någon anledning vill behålla 
videofilens ursprungliga storlek bör du dock välja ”Full - 1920 x 1080” från popupmenyn 
”Importera 1080i-video som”.

4 Klicka på Importera.
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Steg 2: Ordna videobiblioteket och visa videon
När du har importerat videomaterial kan du börja ha roligt med det. Videomaterialet 
kategoriseras i händelser i händelsebiblioteket, där det finns tillgängligt så att du direkt 
kan visa, bläddra, söka och förbättra det.

Om iMovie-händelser
När du importerar videomaterial till iMovie och ger det ett händelsenamn läggs en ny 
händelse till i händelsebiblioteket under det år då materialet spelades in. Om du klickar 
på visningstriangeln för ett år i händelsebiblioteket visas alla händelserna för det året. 
Om videomaterialet för en enda händelse sträcker sig över flera dagar och du valt att 
separera dagar när du importerade materialet listas de enskilda dagarna separat.

Genom att välja namnet på en redan befintlig händelse när du importerar ny video kan 
du gruppera video från flera källor i samma händelse. Du kan också slå ihop flera 
händelser (eller händelsedagar) till en, eller dela en händelse i två.

Genom att slå ihop och dela upp händelser eller flytta videoklipp från en händelse till 
en annan kan du ordna ditt videomaterial i meningsfulla kategorier och tidsramar och 
bläddra bland dem som om du tittade på boktitlar i en bokhylla. Om du exempelvis 
importerat video från olika källor som du filmat under en semester på Galapagosöarna 
kan all video från alla källor grupperas tillsammans i en enda händelse, till exempel 
”Galapagossemester”, som du enkelt kan hitta under det år som du gjorde resan.

När du markerar en händelse i händelsebiblioteket visas alla videor händelsen 
innehåller. Om du markerar flera händelser samtidigt visas allt videomaterial från alla 
de markerade händelserna.

Så här bläddrar du i flera händelser:
m Håll ned kommandotangenten (x) medan du klickar på namnen på de händelser som 

innehåller video du vill bläddra i.
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m Markera ett år i händelsebiblioteket för att bläddra i alla händelser i det.

Så här slår du ihop händelser:
m Markera dem i händelsebiblioteket och välj sedan Arkiv > Slå ihop händelser.

Så här delar du en händelse i två:
m Klicka på det videoklipp du vill använda som första klipp i den nya händelsen och välj 

sedan Arkiv > ”Dela upp händelsen före markerat klipp”.

Så här flyttar du ett videosegment (klipp) från en händelse till en annan:
m Dra det till titeln på händelsen (i händelsebiblioteket) som du vill att det ska hamna i.

Händelsen listas i händelsebiblioteket under det år det nyaste klippet spelades in.

Du kan också ordna händelsebiblioteket ytterligare efter vilken hårddisk 
videomaterialet är lagrat på. När du ordnar händelser efter hårddisk kan du bläddra 
i alla händelser på samma hårddisk genom att markera hårddiskens namn.

Så här ordnar du händelsebiblioteket efter hårddisk:
m Klicka på knappen med hårddisksymbolen överst i panelen Händelsebibliotek.

Du kan läsa om andra alternativ för att ordna händelsebiblioteket i ”Ordna händelser 
i händelsebiblioteket” i iMovie Hjälp.

Visa källvideomaterialet
Markera namnet på en händelse du skapat i händelsebiblioteket och titta på de 
videosegment den innehåller. Video i händelsen kallas källvideo eftersom den alltid 
förblir exakt som du importerade den och inte ändras när du redigerar i iMovie. 
Den fungerar som en källa för video som du kan använda när du skapar filmer.

Videoklipp visas
som ”filmremsor”

i källvideobiblioteket.

Händelsenamn listas 
i händelsebiblioteket 
efter dag.

Ordna händelser efter hårddisk.
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Lägg märke till att du kan ”se in i” videon genom titta på bilder vid olika tidpunkter, 
som om du tittade på en filmremsa på ett ljusbord. Alla ”filmremsor” representerar ett 
videoklipp, eller ett videosegment, som börjar när kameran började spela in och slutar 
när kameran slutade spela in. Normalt innehåller varje händelse flera videoklipp – ett 
för varje gång du startade och stoppade kameran medan du spelade in händelsen.

Som standard visar iMovie en bild från var femte sekund i ett videoklipp. Du kan ändra 
den här inställningen så att filmremsorna ”rullas ut” (utökas) eller ”rullas upp” (dras 
ihop) beroende på hur du arbetar. Längden på ett klipp visas på dess vänstra sida när 
du vilar pekaren ovanpå den.

Så här utökar eller drar du ihop filmremsor:
Â Dra klippminiatyrreglaget åt höger om du vill minska antalet bilder som visas för 

varje klipp så att filmremsorna blir kortare.
Â Dra klippminiatyrreglaget åt vänster om du vill öka antalet bilder som visas för varje 

klipp så att filmremsorna blir längre.

Videomaterialet påverkas inte på något sätt när du utökar eller drar ihop filmremsor 
med hjälp det här reglaget. Det är bara den vy du arbetar med som påverkas.

En serie miniatyrbilder som 
visas som en ”filmremsa” 
motsvarar ett videoklipp.

En miniatyrbild motsvarar en 
videobildruta i ett klipp.

Ojämna kanter anger att klippet 
är en fortsättning från raden 
nedan, eller från raden ovan.

Flera olika klipp, varje klipp 
visar flera miniatyrbilder
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Spela upp en video
När du för pekaren över en filmremsa märker du att bilderna i filmremsan och även de 
större bilderna i visningsfönstret rör på sig. Bilden i visningsfönstret motsvarar alltid 
den punkt i videon, eller den videobildruta, där pekaren är placerad. Att visa video 
genom att flytta pekaren fram och tillbaka över den kallas att ”skumma”, och det är ett 
snabbt sätt att få en idé om videons innehåll.

När du skummar genom en video spelas även ljudet upp. Det spelas upp baklänges 
eller framlänges beroende på om du skummar bakåt eller framåt i videon. Ibland kan 
det vara praktiskt när du letar efter en viss sekvens i videon. Andra gånger vill du 
kanske hellre stänga av ljudet.

Så stänger du av ljudet när du skummar:
m Klicka på knappen som tystar ljudet under skimning i iMovie-verktygsfältet eller välj 

Innehåll > Ljudskimning och kontrollera att alternativet är avmarkerat i menyn.

Slå på ljudet genom att klicka på knappen igen. Det är endast ljudet vid skimning som 
påverkas, inte ljuduppspelningen vid vanlig visningshastighet.

Du kan också spela upp videon i normal hastighet.

Du spelar upp video från valfri punkt genom att göra något av följande:
m Placera pekaren på den punkt där du vill börja uppspelningen och tryck sedan 

på mellanslagstangenten.

Om pekaren befinner sig inom gränsen för en gul markering spelas bara den 
markerade delen av videon upp. Om du vill spela bortom den markerade delen 
av videon placerar du pekaren framför markeringen innan du trycker 
på mellanslagstangenten.

m Dubbelklicka på klippet vid den punkt där du vill börja uppspelningen.

m Markera en del av ett klipp och välj sedan Innehåll > Spela upp.

Så här avbryter du videouppspelningen:
m Klicka någonstans i iMovie-fönstret eller tryck på mellanslagstangenten under 

uppspelningen.

Vill du spela upp markerade händelser från början gör du något av följande:
m Markera en del av ett klipp och välj sedan Innehåll > ”Spela upp från början”.

m Tryck på bindestrecket (-) på tangentbordet.

Stäng av ljudet när
du skummar genom

att klicka på den
här knappen.
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m Klicka på uppspelningsknappen under händelsebiblioteket.

Så här spelar du upp en händelse i helskärmsläge:
1 Markera en del av ett klipp och klicka sedan på knappen för uppspelning i 

helskärmsläge under händelsebiblioteket om du vill spela upp händelsen från början, 
eller tryck på kommando (x)-G om du vill spela upp från den punkt där pekaren 
befinner sig.

2 Du spolar framåt eller bakåt genom att flytta pekaren och sedan klicka på filmremsan 
som visas. Skumma framåt eller bakåt i filmremsan eller tryck på piltangenterna om du 
vill flytta dig ruta för ruta.

3 Du lämnar helskärmsläget genom att trycka på escape-tangenten.

Spela bara upp markerad video genom att göra något av följande:
m Tryck på snedstreck (/) på tangentbordet.

m Välj Innehåll > Spela upp markering.

Välja källvideo
Varje videoklipp består av flera videobildrutor som visas som enskilda stillbilder, 
ungefär som de enskilda bilder som utgör rutorna i en filmremsa. (Antalet bilder per 
sekund video som spelas upp beror på vilket videoformat du använder.) När du arbetar 
med video i iMovie markerar du i allmänhet intervall med videobildrutor, eller 
bildruteintervall, som bara är en liten del av ett videoklipp. I en del fall kan däremot ditt 
markerade bildruteintervall sträcka sig över ett helt videoklipp eller flera klipp.

Som standard markerar iMovie fyra sekunder video med början vid den punkt där du 
klickar när du klickar på ett källvideoklipp. Det gör det lätt för dig att skumma genom 
video så att du hittar de perfekta scenerna. Sedan klickar du bara på dem och väljer 
därmed automatiskt bildruteintervall om fyra sekunder som hjälper dig att få en jämn 
rytm i filmen. (I iMovie-inställningspanelen kan du även ställa in mängden video som 
markeras när du klickar en gång. Anvisningar om hur du gör det finns i avsnittet ”Ange 
bildruteintervall för automatisk markering i källvideo” i iMovie Hjälp.)

Klicka på den här knappen om du vill
spela upp i helskärmsläge.

Klicka på den här knappen om 
du vill spela upp från början.



24 Kapitel 2    Lär dig iMovie 

 

En gul markeringsram visas runt ett bildruteintervall när du markerar det.

Du kan förlänga eller förkorta ett markerat bildruteintervall genom att centrera om det 
eller markera ett helt klipp eller flera klipp samtidigt.

Gör något av följande när du vill markera ett videobildruteintervall 
i källvideobiblioteket:

m Klicka på ett klipp om du vill markera fyra sekunders video med början på stället där du 
klickade.

m Markera valfri del av ett klipp genom att dra över klippet.

Gör något av följande om du vill justera ett markerat bildruteintervall:
m Dra i handtaget på ett eller båda sidorna av markeringen för att förlänga eller förkorta 

markeringen.

m Placera pekaren över önskad start- eller slutpunkt och klicka medan du håller ned 
skifttangenten.

Om du vill flytta markeringen till ett annat bildruteintervall inom samma klipp utan att 
ändra markeringens storlek kan du flytta markeringens mittpunkt.

Så här flyttar du en markering:
m Dra i den övre delen av markeringsramen tills du markerat den del av klippet du vill 

använda.

m Tryck på höger- eller vänsterpil om du vill flytta hela markeringen en bildruta i taget till 
höger eller vänster.

Genom att ”dra” markeringsintervallet i klippet kan du flytta markeringen och göra flera 
markeringar av samma storlek så att filmen du skapar får en jämn hastighet.

Så här markerar du ett helt videoklipp i källvideobiblioteket:
m Håll ner alternativtangenten (z) och klicka på klippet.

m Håll ner kontrolltangenten och klicka på ett klipp. Välj sedan Markera helt klipp från 
den kontextmeny som visas.

∏ Tips: Du kan arbeta effektivare genom att ”kontrollklicka” så att snabbvalsmenyer visas. 
I snabbvalsmenyerna finns relevanta alternativ för det du klickar på.

Ändra storlek på
markeringen genom
att dra i handtagen.

Den gula ramen visar 
ett markerat bildruteintervall
i ett klipp.
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Så här markerar du flera videoklipp:
m Håll ned skifttangenten och klicka på det första och sista klippet du vill markera 

i en följd.

m Håll ned kommandotangenten (x) och klicka på enstaka klipp som inte ligger i en 
följd. Klicka igen på ett markerat klipp om du vill ta bort det från de markerade klippen.

När du har flera klipp markerade kan du dra dem till en händelse eller till ett iMovie-
projekt. Du kan också justera utseendet på ett videoklipp och sedan kopiera och klistra 
in justeringarna i flera andra klipp. Sök efter ”videojusteringar” i iMovie Hjälp så får du 
lära dig hur du gör.

Markera video som bokmärke eller för radering
I iMovie kan du snabbt hitta de bästa scenerna. Du behöver inte gå igenom timmar av 
video och snabbspola framåt och bakåt tills du hittat rätt. Istället kan du när du snabbt 
skummar genom videon markera de avsnitt du tycker är bäst och sämst så att du 
senare enkelt kan söka igenom materialet och hitta de delar du vill arbeta med och de 
delar du vill radera.

Vill du finsortera videomaterialet kan du också märka bildruteintervall med nyckelord. 
Vill du veta mer om hur du märker och söker efter video med nyckelord söker du i efter 
”märka med nyckelord” i iMovie Hjälp.

I det här steget väljer du ut videomaterial du tycker är bra och bokmärker det. 
Videomaterial du inte tycker om markerar du för radering.

Ställ först in filtret för källvideo på att visa alla klipp. Det gör du genom att välja Alla 
klipp från popupmenyn Visa i händelsebiblioteket.

Skumma sedan igenom videon tills du hittar några delar av den du tycker är särskilt bra.

Så här bokmärker du video:
m Markera ett bildruteintervall och klicka sedan på bokmärkesknappen i iMovie-

verktygsfältet.

Popupmenyn Visa

Bokmärk

Avmarkera Kassera
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En grön list visas ovanför bildruteintervallet.

Så här markerar du video för radering:
m Markera ett intervall och klicka sedan på knappen Kassera i iMovie-verktygsfältet. 

En röd list visas ovanför bildruteintervallet.

Så här tar du bort en markering:
m Markera ett intervall du bokmärkt eller kasserat och klicka sedan på knappen 

Avmarkera i iMovie-verktygsfältet. Färglisten försvinner.

Ordna (filtrera) video
Nu när du har markerat videomaterial kan du enkelt filtrera källbiblioteket så att endast 
de bästa eller de sämsta delarna visas.

Så här filtrerar du videokällbiblioteket efter klipp som är bokmärkta eller kasserade:
m Välj ett av följande alternativ från popupmenyn Visa under händelsebiblioteket.

Â Endast bokmärken: Visar endast video du bokmärkt.
Â Bokmärken och omarkerade: Visar all video du bokmärkt eller inte markerat alls. 

(Det här är den förvalda vyn.)
Â Alla klipp: Visar alla klipp i den markerade händelsen.
Â Endast kasserade: Visar endast de klipp du markerat för borttagning.

Om du väljer Endast kasserade kan du förhandsvisa klipp du har kasserat innan du 
raderar dem.

En grön list anger att 
intervallet är bokmärkt.

En röd list anger att 
intervallet är markerat för 
borttagning (kasserat).
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Så här raderar du kasserade klipp:
1 Välj Innehåll > Endast kasserade eller välj Endast kasserade från popupmenyn Visa.

2 Klicka på ”Flytta till papperskorgen” i det övre högra hörnet ovanför de kasserade 
klippen.

Om du vill kunna utnyttja det hårddiskutrymme som tas upp av det videomaterial du 
raderar måste du tömma datorn papperskorg.

Så här gör du det möjligt att använda hårddiskutrymme som blivit ledigt:
m Aktivera Finder genom att klicka på skrivbordet. Välj sedan Finder > 

Töm papperskorgen.

Vyn Bokmärken och omarkerade
När du arbetar i iMovie kan det vara enklare att visa endast video du bokmärkt eller 
inte markerat alls. Det gör du genom att återgå till standardvyn.

I den här vyn visas inte video du markerat för borttagning. Vill du visa video du 
markerat för borttagning igen väljer du Kasserade från popupmenyn Visa.

Du återställer den förvalda vyn (Bokmärken och omarkerade) genom att göra något 
av följande:

m Trycka på kommando (x)-L.

m Välja ”Bokmärken och omarkerade” från popupmenyn Visa.

m Välja Innehåll > Bokmärken och omarkerade.

m Om du befinner dig i vyn Endast kasserade klickar du på Göm kasserat i övre högra 
hörnet av händelsebläddraren.

Steg 3: Förbättra videobilder och justera ljudvolymen
När du visar video kan du tycka att till och med dina favoritavsnitt skulle behöva 
förbättras lite. Kanske är ljudet för starkt eller tyst i favoritklippet. I ett annat klipp får 
huvudpersonen dig att le – men han är lite för långt borta. Eller så kanske färgerna 
är matta eller överexponerade. Med iMovie kan du enkelt förbättra videons utseende 
och ljud.

Beskära videobilder
Precis som du kan beskära en bild kan du i iMovie beskära video och skapa en närbild 
på ett objekt även om det inte fanns någon närbild från början.

Om du arbetar med standardupplöst video eller video med låg upplösning kan klippet 
bli kornigt om du beskär det. Med HDV (High Definition Video) kan däremot beskurna 
klipp se nästan lika bra ut som originalen.
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Så här beskär du ett klipp:
1 Klicka på knappen Beskär och markera sedan ett klipp genom att klicka på det.

2 Klicka på Beskär i visningsfönstret.

En grön beskärningsrektangel visas runt den yttre kanten av bildrutan i 
visningsfönstret.

3 Dra den gröna beskärningsrektangeln och flytta den tills den markerar den del av 
bilden du vill fokusera på.

Du kan maximalt beskära en bild till 50 procent av bildens ursprungliga storlek. 
Beskärningsrektangeln har proportionerna 16:9 (widescreen) om inget projekt är 
markerat (annars anpassas den till det markerade projektets proportioner).

4 Vill du förhandsvisa arbetet klickar du på uppspelningsknappen.

5 När du är nöjd med vad du ser klickar du på Klar. Beskärningen tillämpas på hela klippet.

En beskärningssymbol visas i början av klippet.

Klicka på den här 
knappen om du vill 
förhandsvisa videon.

Ange storleken och placeringen för en beskärning
genom att dra och ändra storlek på markeringen.

Klicka på den här 
knappen när du vill 
rotera hela bilden.

Klicka på den här knappen om du
vill beskära.

Klicka på den här
knappen om du vill

återställa bilden till den
ursprungliga storleken.

Klicka på den här 
knappen när du är klar.

Beskärningssymbol



Kapitel 2    Lär dig iMovie 29

 

Du kan när som helst klicka på beskärningssymbolen och ändra eller ta bort 
beskärningen. Du kan när som helst återställa videon till den ursprungliga storleken 
genom att öppna beskärningsredigeraren och klicka på Anpassa.

Justera klippvolymen
I iMovie finns det två enkla sätt att justera de allmänna ljudnivåerna i videoklipp: 
minska maxvolymen eller justera klippvolymer så att de anpassas till ett ”normaliserat” 
intervall. Bägge justeringarna görs i ljudjusteringsfönstret.

Icke-destruktiv redigering
”Icke-destruktiv redigering” innebär att alla ändringar du gör i en video (eller andra 
mediefiler du lägger till i iMovie-projekt) alltid kan återställas, om du t.ex. ändrar dig 
eller inte gillar resultatet. Det beror på att iMovie aldrig ändrar originalfilen när du 
redigerar. iMovie kopierar inte heller originalet. Istället lagrar det ändringarna du 
gjort och visar dem varje gång du tittar på videon, utan att du någonsin behöver 
spara dem.

Så här ångrar du din senaste åtgärd:
m Välj Redigera > Ångra [åtgärd].

Så här återställer du media till originalskicket:
1 Markera klippet och klicka sedan på knappen som öppnar det verktyg du använde 

när du redigerade bilden eller ljudet.

2 Ta bort de ändringar du inte vill ha kvar.

I slutet av varje ämne i den här självstudiekursen finns mer detaljerade anvisningar 
för hur du återställer media till originalskicket.
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Så här öppnar du ljudjusteringsfönstret:
m Klicka på ett klipp och sedan på knappen Ljudjustering.

Ställa in klippvolymen
Om du har ett klipp vars ljud är för starkt jämfört med alla andra klipp, eller om ljudet 
är för svagt, kan du enkelt minska eller öka klippets volym.

Så här ställer du in volymen för ett klipp:
1 När ljudjusteringsfönstret är öppet markerar du ett klipp genom att klicka på det.

2 Dra volymreglaget till den nivå du vill använda.

3 Stäng ljudjusteringsfönstret genom att klicka på Klar, eller klicka på ett annat klipp om 
du vill justera volymen även för det klippet.

En ljudjusteringssymbol visas i början av klippet. När du klickar på den öppnas 
ljudjusteringsfönstret där du kan ändra och ta bort de ljudjusteringar du gjort. Du kan 
när som helst återgå till klippets originalvolym genom att klicka på ”Återgå till original” 
i ljudjusteringsfönstret.

Normalisera klippvolymer
Om du har ett klipp där en person talar för starkt och ett annat där en person talar för 
tyst kan du enkelt anpassa volymerna till det volymintervall du föredrar genom att 
normalisera volymerna.

Klicka på den här 
knappen om du vill 
återställa klippets 
volymintervall.

Ställ in volymen för ett klipp 
genom att dra det här reglaget.

Klicka på den här knappen om
du vill återställa klippvolymerna

till de ursprungliga nivåerna.

Klicka på den här 
knappen när du är klar.

Markera om du vill
att det markerade

klippets ljud ska höras
över ljuden i andra klipp.

Dra för att ställa in hur 
mycket du vill ”ducka” 
volymen i andra ljud- 
och videoklipp.

Markera Manuellt och dra
sedan i reglagen för att
ange i vilken hastighet

klippets volym ska tonas
in och ut.

Ljudjusteringssymbol
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Så här normaliserar du volymen i flera klipp:
1 När ljudjusteringsfönstret är öppet markerar du ett klipp genom att klicka på det.

2 Klicka på Normalisera volym.

Då ställs klippets volym till den högsta möjliga utan distorsion.

3 Markera ett annat klipp och klicka sedan på Normalisera volym igen.

Volymen för de två klippen justeras till samma intervall.

4 Upprepa steg 2 och 3 för alla klipp du vill justera till samma intervall.

Du kan när som helst ångra ljudnormaliseringen genom att klicka på ”Ta bort 
normalisering” eller ”Återgå till original” i ljudjusteringsfönstret.

Steg 4: Skapa ett iMovie-projekt
Om du vill dela med dig av delar av videobiblioteket med släkt och vänner, publicera 
video på webben eller skicka video till iPod eller Apple TV, kan du skapa ett iMovie-
projekt med källvideon i videobiblioteket och sätta samman de bästa klippen hur du 
vill. Du kan förbättra din film med bakgrundsmusik, ljudeffekter, berättarröster och 
bilder. I iMovie finns också många snygga titelstilar som du kan använda till att lägga 
till text i filmen, samt övergångsstilar som ger mjuka övergångar från ett klipp till nästa. 
Du börjar genom att skapa ett iMovie-projekt där du sedan ordnar de delar du vill ha 
med när du bygger upp filmen.

I det här steget påbörjar du ett iMovie-projekt, lägger till video från källbiblioteket, 
ordnar materialet som du vill ha det och lägger sedan till bakgrundsmusik så att du 
skapar ett enkelt ”videobildspel”. Sedan får du lära dig hur du finjusterar det genom att 
putsa oönskade filmrutor ur videoklipp, lägga till titlar och övergångar och avslutar 
genom att lägga till ljudeffekter.

Påbörja iMovie-projekt
Ett iMovie-projekt kan vara så enkelt eller avancerat du vill, beroende på hur mycket du 
lägger till i filmen utöver själva huvudvideomaterialet. Uppgifterna nedan beskrivs 
i den ordning som är bäst att följa när du skapar ett iMovie-projekt. Kom ihåg att när 
du ändrar eller justerar video i iMovie påverkas inte den faktiska mediefilen. Du kan ta 
bort justeringar du gjort i video när du vill. Originalvideon finns alltid kvar och är 
skyddad från alla ändringar, så du kan experimentera fritt och ha roligt när du arbetar 
med din film.

Så här skapar du ett iMovie-projekt:
1 Välj Arkiv > Nytt projekt.

2 Ange ett namn för projektet.
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3 Välj proportioner för den färdiga filmen från popupmenyn Proportioner.

Välj proportioner utifrån måtten på det videomaterial och de bilder du tänker använda 
i projektet.

Â Standard (4:3): Ger en film anpassad för en vanlig tv-skärm och är även bra för 
visning via webben. När den visas på HDTV uppstår svarta ytor till höger och vänster 
om videon.

Â iPhone (3:2): Ger en film för visning på iPhone.
Â Widescreen (16:9): Ger en film anpassad för visning på widescreenskärm eller HDTV 

(High Definition Television). När du visar filmen på en vanlig tv uppstår svarta ytor 
ovanför och under videon.

Du kan blanda olika videoformat och storlekar i ett enskilt projekt. Om du använder 
video och bilder av olika storlekar väljer du den proportion som passar bäst. Om det 
leder till att du får svarta kanter ovanför och nedanför eller på sidorna av en del 
innehåll kan du lägga till det i projektet och beskära det så att du blir av med de svarta 
kanterna. (Vill du veta hur du beskär video läser du ”Beskära videobilder” på sidan 27.)

Lägga till video i projektet
Du kan lägga till så mycket videomaterial du vill i ett projekt, från en eller flera 
händelser, och sätta samman det i vilken ordning du vill. När du lägger till ett 
bildruteintervall i ett projekt visas det som ett helt klipp i projektet även om det bara 
var en del av ett källvideoklipp.

När du lägger till video från en händelse i ett projekt kopierar eller flyttar iMovie inte 
videon. Istället skapas en referens till källvideon. Om du använder källvideo som är 
sparad på en extern hårddisk måste därför hårddisken vara ansluten till datorn när du 
arbetar med projekt som refererar till källvideon. Det innebär också att du kan lägga till 
samma videoavsnitt fler än en gång i samma projekt, eller lägga till samma video i flera 
projekt. Varje gång fungerar videon som ett fristående klipp.

När du skapar ett videobildspel är det bästa om alla projektklipp har samma eller 
nästan samma storlek. Om du använder klipp med samma storlek får filmen en jämnare 
hastighet. Det kan du enkelt ordna genom att använda automarkeringsfunktionen 
i iMovie, som alltid markerar samma mängd video per klick.

Så här lägger du till klipp i projektet:
1 Markera ett videobildruteintervall du vill ta med i projektet genom att klicka på ett 

källvideoklipp.

Fyra sekunder video markeras automatiskt.
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2 Lägg till video i slutet av projektet genom att klicka på knappen Lägg till projekt i 
mitten av iMovie-verktygsfältet, eller dra videomaterialet till den plats i projektet där du 
vill placera det.

3 Fortsätt att markera video och lägga till materialet i projektet.

4 I projektet ändrar du ordning på klippen genom att dra dem dit du vill.

Du kan förhandsvisa projektet genom att spela upp det på något av följande sätt:

Så här spelar du upp ett markerat projekt från början:
m Klicka på knappen Spela upp projekt i projektbiblioteket eller tryck på bakstreck (\) 

på tangentbordet.

Så här spelar du upp ett markerat projekt från valfri punkt:
m Tryck på mellanslagstangenten eller dubbelklicka på bildrutan där du vill starta 

uppspelningen.

Så här avbryter du uppspelningen av en projektvideo:
m Tryck på mellanslagstangenten eller klicka någonstans i iMovie-fönstret.

Så här spelar du upp ett markerat klipp eller bildruteintervall i ett projekt:
m Tryck på snedstreck (/) på tangentbordet.

Så här spelar du upp ett markerat projekt i helskärmsläge:
1 Välj var du vill börja spela upp projektet:

Â Vill du spela upp från den punkt där pekaren är placerad trycker du på kommando 
(x)-G.

Â Vill du spela upp projektet från början markerar du ett klipp i projektet och klickar 
på knappen Helskärmsläge under projektbiblioteket.

2 Flytta pekaren så att en filmremsa visas och skumma sedan framåt och bakåt genom 
videon genom att klicka på filmremsan.

3 Du lämnar helskärmsläget genom att trycka på escape-tangenten.

När du arbetar med ett projekt kan du utöka och dra ihop projektets filmremsor så att 
fler eller färre bildrutor visas för varje klipp. Du behöver inte ange samma inställning för 
projektfilmremsorna och källvideofilmremsorna.

Så här utökar eller drar du ihop projektfilmremsor:
m Dra projektminiatyrreglaget direkt under projektet.

Knappen
”Lägg till projekt”
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Lägga till bakgrundsmusik i ett projekt
Du kan liva upp en film med hjälp av musik. Om du har spår i iTunes-biblioteket kan du 
dra ett till videon, om inte så kan du prova någon av de iLife-jinglar som finns.

Så här lägger du till bakgrundsmusik i ett iMovie-projekt:
1 Välj Fönster > ”Musik och ljudeffekter” eller klicka på knappen ”Musik och ljudeffekter” 

i iMovie-verktygsfältet.

2 Klicka på iTunes i panelen ”Musik och ljudeffekter” om du vill visa all musik i iTunes-
biblioteket, eller klicka på ljudeffektmappen och sök efter bakgrundsmusik som passar 
till din film.

Du kan förhandslyssna på en ljudfil genom att dubbelklicka på den.

3 Markera en musikfil och dra den till projektbakgrunden. Var noga med att inte dra den 
till något klipp.

En grön bakgrundsmusiksymbol visas bakom videoklippen från början och under hela 
ljudspårets längd, eller videons beroende på vilken som tar slut först. Om musiken är 
längre än videon visas en musikindikator i slutet av videon. Musiken tonas automatiskt 
ut i slutet av videon.

4 Om du vill justera start- och slutpunkten för bakgrundsmusiken klickar du på den 
gröna bakgrunden och väljer Redigera > Putsa musik.

Bakgrundsmusik

Musikindikator
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Musiktrimmern öppnas med endast bakgrundsmusikklippet. I musikklippet finns en 
vågform. Där vågformen är rosa finns det video som du kan visa i visningsfönstret 
genom att skumma genom musikklippet. Den svarta vågformen anger den del av 
musikklippet som sträcker sig över start- eller slutpunkten för videon. Om du lägger 
till fler klipp så att videon blir längre täcker bakgrundsmusiken automatiskt det 
videomaterial du lägger till.

5 Vill du ange var i musiken videon ska börja spelas upp (videons startpunkt) drar du 
i det första markeringshandtaget.

När du drar i handtaget för videons startpunkt flyttas den rosa vågformen i 
musikklippet och motsvarande video spelas upp i visningsfönstret så att du ser den nya 
positionen för videons startpunkt.

6 Vill du ange var i videon musiken ska sluta (musikens startpunkt) drar du i det andra 
markeringshandtaget.

När du drar i musikens slutpunktshandtag spelas motsvarande video upp 
i visningsfönstret så att du lättare hittar rätt slutpunkt.

7 Du kan förhandsvisa projektet genom att klicka på uppspelningsknappen i trimmern. 
Klicka på Klar när du är nöjd.

Om du vill veta mer om att ordna och arbeta med ljud i iMovie, exempelvis hur du 
lägger till och arrangerar flera klipp med bakgrundsmusik eller ljudeffekter, extraherar 
ljudklipp från video och tonar in och ut ljud, läser du ämnena i iMovie Hjälp under 
”Förbättra ljud” (i avsnittet ”Skapa ett videoprojekt”).

Handtag för musikens 
slutpunkt

Handtag för videons
startpunkt
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Så här stänger du panelen ”Musik och ljudeffekter”:
m Klicka på knappen ”Musik och ljudeffekter” i iMovie-verktygsfältet.

Så här raderar du bakgrundsmusik:
m Markera musiken genom att klicka bakom videoklippen och tryck sedan 

på backstegstangenten.

Du har nu skapat ett enkelt videobildspel du kan dela med släkt och vänner. Om du vill 
kan du redigera det ytterligare genom att följa anvisningarna i avsnitten nedan.

Klippa bort oönskade bildrutor från projektklipp
Det är enkelt att ta bort överflödiga bildrutor från ändarna av ett videoklipp i ett 
iMovie-projekt, eller att återställa dem i projektet när du vill.

Så här putsar du ett videoklipp:
m Markera bildrutorna du vill behålla och välj sedan Redigera > ”Putsa till markering”.

De oönskade bildrutorna tas bort.

Om du ångrar dig kan du när som helst återställa de borttagna bildrutorna genom att 
justera klipplängden (eller bildruteintervallet) i projektet.

Så här justerar du klipplängden (bildruteintervallet):
1 Markera ett klipp i projektet.

2 Välj Redigera > Putsa eller klicka på klipplängdsknappen i hörnet i början av klippet 
(den ser ut som en klocka och visas om du håller pekaren över början av klippet).

Trimmern öppnas med endast det markerade klippet. Markeringshandtagen anger 
klippets start- och slutpunkt i projektet.

Klipplängdssymbol

Sluthandtag för klipp

Starthandtag för klipp
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3 Du justerar start- och slutpunkt i klippet genom att göra något av följande:

Â Dra i handtagen i början och/eller slutet av markeringen.
Â Håll ned alternativtangenten (z) medan du trycker på höger eller vänster piltangent 

för att flytta markeringens start- eller slutpunkt en bildruta i taget. Om pekaren finns 
nära starten av markeringen är klippets startpunkt justerad. Om pekaren finns nära 
slutet av markeringen är klippets slutpunkt justerad.

Â Tryck på höger eller vänster piltangent om du vill flytta hela markeringen av 
bildruteintervallet en bildruta i taget till höger eller vänster.

4 Du kan förhandsvisa ändringarna genom att klicka på uppspelningsknappen i 
trimmern. Klicka på Klar när du är nöjd.

Du kan också snabbt förlänga eller förkorta projektklipp med en bildruta i taget utan 
att använda putsverktyget.

Så här justerar du klipplängden en bildruta i taget:
1 Flytta pekaren så att den hamnar nära slutet av klippet du vill justera och gör sedan 

något av följande:

Â Håll ned kommandotangenten (x) och alternativtangenten (z). När ett orange 
markeringshandtag visas i slutet av klippet drar du det mot höger eller vänster för att 
förlänga eller förkorta klipplängden i steg om en bildruta i taget.
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Â Håll ned alternativtangenten (z) medan du trycker på vänster eller höger piltangent 
för att förlänga eller förkorta klipplängden i steg om en bildruta i taget.

Lägga till övergångar mellan klipp i ett projekt
Du kan variera iMovie-projektet och göra det intressantare genom att lägga till 
övergångar mellan videoklippen. Du kan t.ex. låta bilderna i de sista bildrutorna i ett 
klipp tonas över till de första bildrutorna i nästa klipp, eller få det att se ut som om en 
scen puttar ut den föregående scenen ur skärmen. I iMovie finns flera snygga 
övergångar som kan ge lite mer stil åt dina projekt.

Så här lägger du till en övergång mellan två klipp:
1 Välj Fönster > Övergångar eller klicka på knappen Övergångar i iMovie-verktygsfältet.

I panelen Övergångar kan du förhandsvisa de tillgängliga övergångsstilarna genom att 
hålla pekarna över dem, en i taget.

2 Välj övergång och dra den till mellan två klipp i iMovie-projektet.

Förhandsvisa redigeringar snabbt
När du har justerat längden på ett klipp eller gjort andra ändringar i projektet kanske 
du vill förhandsvisa ändringarna genom att spela några sekunder video innan du gör 
fler justeringar. iMovie har kortkommandon som gör en snabb förhandsvisning 
enklare.

Så här visar du en kort förhandsvisning av din redigering:
m Se till att pekaren är placerad vid punkten där du gjorde redigeringen och gör 

sedan något av följande:

Â Tryck på vänster hakparentes ([) för att spela upp en sekund video före platsen 
där pekaren är placerad och en sekund efter. Om pekaren ligger över ett 
markerat bildruteintervall spelas bara en sekund video upp i början eller slutet av 
markeringen när du trycker på vänster hakparentes, beroende på vilken ände av 
markeringen som pekaren ligger närmast.

Â Tryck på höger hakparentes (]) för att spela upp tre sekunder video före platsen 
där pekaren är placerad och tre sekunder efter. Om pekaren ligger över ett 
markerat bildruteintervall spelas bara tre sekunder video upp i början eller slutet 
av markeringen när du trycker på höger hakparentes, beroende på vilken ände 
av markeringen som pekaren ligger närmast.

Du hittar fler kortkommandon som kan hjälpa dig arbeta effektivare om du söker 
efter ”kortkommandon” i iMovie Hjälp.
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En svart övergångssymbol visas.

Så här förhandsvisar du övergångarna i ett projekt:
m Dubbelklicka någonstans i klippet just framför övergången om du vill spela upp den, 

eller skumma genom övergången genom att dra pekaren över den så snabbt eller 
långsamt du vill.

Om du inte gillar övergången kan du ersätta den genom att dra en annan övergång 
över den första, eller så kan du ta bort den och sedan lägga till en annan övergång när 
du vill.

Så här tar du bort en övergång:
m Markera den svarta övergångssymbolen och tryck sedan på backstegstangenten.

Prova olika övergångar och se hur de ser ut i olika delar av projektet.

Så här stänger du panelen Övergångar:
m Klicka på knappen Övergångar i iMovie-verktygsfältet.

Den tid det tar att gå från ett klipp till nästa via en övergång kallas övergångens längd. 
En övergång kan aldrig vara längre än halva längden av det kortaste av klippen den är 
placerad mellan. Om du t.ex. har en övergång mellan ett klipp som är fyra sekunder 
långt och ett annat som är sex sekunder långt kan övergången inte vara längre än två 
sekunder.

Som standard är alla övergångar i projektet en halv sekund långa. Du kan ändra 
längden på övergångar i fönstret med projektegenskaper genom att välja Redigera > 
Ställ in längd. Vill du ha mer detaljerad information söker du efter ”övergångslängd” 
i iMovie Hjälp.

Du kan också ange att iMovie automatiskt lägger till samma övergång mellan varje 
klipp i projektet. Vill du veta mer om det söker du efter ”automatiska övergångar” 
i iMovie Hjälp.

Övergångssymbol
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Lägga till titlar i ett projekt
Du kan lägga till text över video var som helst i ett projekt. Du kanske t.ex. vill lägga till 
en titel eller eftertexter i filmen, eller använda text till att identifiera en scen eller 
person i filmen. All text du lägger till kallas titlar.

Så här lägger du till en titel i videon:
1 Välj Fönster > Titlar eller klicka på knappen Titlar i iMovie-verktygsfältet.

2 Välj titelstil och dra den till ett klipp i iMovie-projektet.

När du håller pekaren över videoklippet med titeln visas en lila skugga över klippet. 
Skuggan anger om titeln visas över hela klippet eller den första eller sista tredjedelen 
av klippet. Du kan alltid flytta och ändra storlek på markeringen senare. När du har 
släppt titeln visas en titel i iMovie-visningsfönstret och en blå titelsymbol visas ovanför 
videoklippet.

3 I visningsfönstret markerar du platshållartexten och skriver sedan in den text du vill 
använda.

4 Vill du ändra färg, typsnitt eller stil på texten markerar du den och klickar på knappen 
Visa typsnitt i visningsfönstret och väljer sedan alternativ i fönstret Typsnitt.

Titelsymbol

Markera platshållartexten 
och skriv in egen text.

Klicka på den 
här knappen 
när du är klar.

Klicka på den här knappen om 
du vill öppna fönstret Typsnitt 
och ändra utseendet på text.

Klicka på den här
knappen om du vill

förhandsvisa videon.
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5 Du kan förhandsvisa projektet genom att klicka på uppspelningsknappen i 
visningsfönstret. Klicka på Klar när du är nöjd.

Så här gör du titeln kortare eller längre:
m Håll pekaren över någon av titelkanterna tills den ändras till en vertikal linje. Dra sedan 

i någon av titelsymbolens kanter.

Så här flyttar du titeln:
m Dra titeln till den plats där du vill ha den i videon. Du kan till och med placera den över 

två klipp.

Så här redigerar du en titel du redan skapat:
m Dubbelklicka på titelsymbolen och gör ändringarna i visningsfönstret.

Så här tar du bort en titel:
m Markera titelsymbolen och tryck sedan på backstegstangenten.

Lägga till ljudeffekter och berättarröster i ett projekt
Du kan lägga till en ljudeffekt eller en röstinspelning i ett projekt och fästa den vid en 
viss videobildruta så att det startar och slutar där du vill. Du kan använda valfri ljudfil 
från iTunes-biblioteket eller från någon av ljudeffektmapparna om du vill använda en 
ljudeffekt. Du kan spela in en berättarröst direkt över video i iMovie.

Så här lägger du till en ljudeffekt:
1 Klicka på knappen ”Musik och ljudeffekter” i iMovie-verktygsfältet eller välj Fönster > 

”Musik och ljudeffekter”.

2 Klicka på en ljudeffektmapp så visas en lista över de ljudeffekter den innehåller, eller 
sök efter en ljudfil genom att ange filens namn i sökfältet längst ner i panelen.

Du kan förhandslyssna på en ljudfil genom att dubbelklicka på den.

3 Markera en musikfil och dra den till det ställe där du vill att den ska börja spelas upp 
i iMovie-projektet.

En grön ljudklippssymbol visas under videoklippen.

Pekaren ändras och du
kan nu dra i kanterna på

titelsymbolen.

Ljudeffektsymbol
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4 Vill du flytta ljudklippet drar du det till den punkt där du vill att det ska börja spelas 
upp i filmen.

5 Vill du göra det kortare drar du i kanten till vänster.

Så här spelar du in en berättarröst:
1 Öppna berättarröstfönstret genom att klicka på knappen Berättarröst.

2 Välj mikrofon från popupmenyn Spela in från.

3 Dra reglaget för volym in åt höger eller vänster:

Â Om du talar tyst drar du reglaget för volym in åt höger så att inspelningen 
blir starkare.

Â Om du har en stark röst drar du reglaget åt vänster så att inspelningen blir tystare.

4 Dra reglaget för brusreduktion hela vägen åt höger för att ta bort så mycket 
störningsljud som möjligt.

Om du vill behålla bakgrundsljudet som en del av inspelningen drar du reglaget 
åt vänster.

5 Markera Röstförbättring om du vill att den inspelade rösten ska låta mjukare.

6 Om du behöver höra ljudet när du spelar in berättarrösten så markerar du kryssrutan 
”Spela upp projektljud under inspelning”. Sedan ansluter du hörlurar så att mikrofonen 
inte fångar upp ljudet från ljuduppspelningen. Om du avmarkerar kryssrutan tystnar 
ljuduppspelningen medan du spelar in berättarrösten.

7 När du är klar att börja klickar du på den punkt i klippet där du vill att berättarrösten 
ska börja. iMovie räknar ner från tre till ett.

8 Börja tala när iMovie räknat färdigt.

Tala högt och tydligt i datorns mikrofon och se till att vänster och höger 
volymindikatorer håller sig inom det gröna området. Gult anger att du talar lite för 
starkt, rött anger att du talar mycket för starkt och att distorsion kommer att uppstå 
i inspelningen.

9 Du stoppar inspelningen genom att trycka på mellanslagstangenten eller klicka 
någonstans i iMovie-fönstret.

Vänster och höger 
volymnivåindikator
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Så här gör du berättarröstklippet kortare:
m Dra slutet av berättarröstsymbolen åt vänster.

Berättarröstklippet kan inte göras längre än den ursprungliga längden.

Så här flyttar du en berättarröst i ett projekt:
m Dra den till den videobildruta där du vill att den ska börja spelas upp.

Så här tar du bort en berättarröst:
m Markera dess symbol och tryck på backstegstangenten.

Lägga till bilder med uppspelningseffekter
Du kan variera dina filmer genom att lägga till bilder från iPhoto-biblioteket. Du kan ge 
liv åt stillbilder genom att lägga till panoreringar och zoomningar med hjälp av Ken 
Burns-effekten så att det ser ut som om kameran sveper över bilden eller rör sig 
närmare eller längre bort.

Så här lägger du till en bild:
1 Välj Fönster > Bilder eller klicka på knappen Bilder i iMovie-verktygsfältet.

2 Leta reda på bilden du vill använda i panelen Bilder.

Du kan också söka efter en bild genom att skriva bildens namn i sökfältet längst ner 
i panelen.

3 Dra bilden till den plats där du vill att den ska visas i projektet.

Som standard anger iMovie en bilds längd till fyra sekunder samt lägger till Ken Burns-
effekten. Beroende på hur du har ställt in reglaget för projektminiatyrer kan bilden 
”rullas ut” som en filmremsa.

4 Vill du ändra hur länge bilden visas i projektet klickar du på längdknappen i det nedre 
vänstra hörnet av bildklippet (knappen visas när du håller pekaren nära slutet av 
klippet) och anger hur många sekunder du vill att bilden ska visas i filmen.

Om du inte gillar hur Ken Burns-effekten lagts till i bilden kan du ändra eller ta 
bort den.

Så här ändrar du Ken Burns-effekten:
1 Markera bilden i projektet och klicka sedan på beskärningsknappen i iMovie-

verktygsfältet.

2 Klicka på Ken Burns i visningsfönstret.

Två beskärningsrektanglar visas i visningsfönstret. Den gröna beskärningsrektangeln 
anger startpunkten för Ken Burns-effekten och den röda beskärningsrektangeln anger 
slutpunkten för Ken Burns-effekten. Du kan snabbt byta plats på den röda och den 
gröna beskärningsrektangeln genom att klicka på den lilla knappen med två pilar inuti 
den markerade beskärningsrektangeln.
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3 Dra den gröna beskärningsrektangeln och flytta den tills den markerar den punkt där 
du vill att Ken Burns-effekten ska börja.

4 Flytta och ändra storlek på den röda beskärningsrektangeln genom att dra den tills den 
markerar den punkt där du vill att Ken Burns-effekten ska sluta.

Beskärningsrektanglarna behåller hela tiden de proportioner du valt för projektet.

5 Vill du förhandsvisa arbetet klickar du på uppspelningsknappen.

Ange slutpositionen genom att
dra och ändra storlek på den
röda beskärningsrektangeln.

Klicka på den här knappen 
när du vill rotera hela bilden.

Klicka på den här knappen
om du vill beskära bilden

utan uppspelningseffekter.

Klicka på den här
knappen om du vill

återställa bilden till dess
ursprungliga storlek utan

uppspelningseffekter.

Ange startpositionen genom att 
dra och ändra storlek på den 
gröna beskärningsrektangeln.

Klicka på knappen när du vill skapa 
eller ändra en Ken Burns-effekt.

Klicka på den 
här knappen 
när du är klar.

Klicka på den här 
knappen om du vill 
förhandsvisa videon.

Klicka på den här
knappen om du vill byta

plats på start- och
slutpunkten.
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6 När du är nöjd med vad du ser klickar du på Klar.

En beskärningssymbol visas i början av klippet. Samma beskärningssymbol används för 
klipp som bara har beskurits eller roterats och för klipp som har en Ken Burns-effekt.

Du kan när som helst klicka på beskärningssymbolen och ändra eller ta bort 
beskärningen. Du kan när som helst ta bort Ken Burns-effekten och återställa videon 
till den ursprungliga storleken genom att öppna beskärningsredigeraren och klicka 
på Anpassa.

Du kan också rotera en bild i iMovie. Vill du veta hur söker du efter ämnen om att 
rotera bilder i iMovie Hjälp.

Steg 5: Dela din film med andra
Med iMovie kan du dela med dig av din film på flera olika sätt, t.ex. specialformaterat 
för webben, datorn, iPod, iPhone, Apple TV eller någon annan enhet. Du kan till och 
med publicera den färdiga filmen direkt till ett MobileMe-galleri eller till YouTube. 
Oavsett hur du väljer att visa din film är det enkelt att exportera en filmfil i rätt format 
i iMovie.

I det här steget renderar du dina filmer i någon av de fyra storlekar som passar de flesta 
användningsområden.

Beskärningssymbol

Rotera och beskära bilder
Med rotationsknapparna som visas när du beskär bilder eller lägger till Ken Burns-
effekten kan du ändra riktningen på bilden i steg om 90 grader. Om du har en bild 
eller video som tagits med kameran vriden 90 grader åt sidan kan du vända bilden 
eller videon rätt igen med hjälp av knapparna.

Du kan även beskära bilder och video som inte har samma proportioner som de du 
valt för projektet. När du exporterar filmen anpassas måtten efter den video eller bild 
som är bredast i filmen så att svarta kanter uppstår över och under eller till höger och 
till vänster om bilder med andra proprotioner. Genom att beskära bilder och video till 
samma proportioner kan du förhindra detta.
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Publicera för visning på iPod, iPhone eller Apple TV
Om du vill kunna titta på din film på en iPod, iPhone eller Apple TV måste du först 
skicka den färdiga filmen till iTunes.

Så här skapar du en film för visning på en iPod, iPhone eller Apple TV:
1 Välj Dela > iTunes.

2 Välj storlek eller storlekar för filmen.

Filmer i mellanstorlek passar bäst för visning på en iPod, den största storleken är bäst 
för visning på HDTV. För iPhone är det bäst att skapa filmer i både liten och mobil 
storlek. Några av storlekarna kanske inte är tillgängliga eftersom projektets 
originalmediefiler inte är tillräckligt stora för att renderas i den storleken. 
Om originalmediefilerna inte är högupplösta kan iMovie inte rendera den 
större filmstorleken.

Det kan ta tid att rendera ett projekt, framförallt om du valt att rendera flera storlekar 
på en gång. När filmerna har renderats hittar du dem i filmbiblioteket i iTunes. Därifrån 
kan du överföra dem till en iPod eller iPhone eller visa dem på HDTV via Apple TV.

Skicka den färdiga filmen till iDVD, iWeb eller ett annat program
När du har redigerat klart filmen i iMovie kan du lägga till den i mediebläddraren så att 
den är färdig att användas i andra Apple-program.

Så här skapar du en färdig film för iWeb, iDVD, GarageBand och andra program:
1 Välj Dela > Mediebläddrare.

2 Välj storlek eller storlekar för den färdiga filmen, beroende på hur du tänker 
använda den.

Några av storlekarna kanske inte är tillgängliga eftersom projektets originalmediefiler 
inte är tillräckligt stora för att renderas i den storleken. Om originalmediefilerna inte är 
högupplösta kan iMovie inte rendera den större filmstorleken.

Det kan ta tid att rendera ett projekt, framförallt om du valt att rendera flera storlekar 
på en gång. När filmerna har renderats hittar du dem i mediebläddraren, redo för iDVD, 
iWeb och GarageBand.

När ett projekt har renderats för delning visas symboler bredvid projektets namn 
i projektbiblioteket. Symbolerna anger vilka storlekar projektet har renderats till.

Om du vill redigera projektet ytterligare får du en varning om att de ändringar du gör 
leder till att projektet blir annorlunda än de delade versionerna i iTunes och 
mediebläddraren. Delningssymbolerna försvinner tills du renderar projektet igen. 
Om du renderar projektet igen raderas de tidigare renderade versionerna.
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Om du vill spara kopior av de renderade filmerna så att du kan komma åt dem 
utanför mediebläddraren eller iTunes läser du ämnena om att dela och exportera 
i iMovie Hjälp.

Publicera direkt till webben
Om du har ett MobileMe-konto kan du publicera filmen så snart den är klar.

Så här publicerar du filmen direkt till ditt MobileMe-galleri:
1 Markera projektet i projektbiblioteket och välj Dela > MobileMe-galleri.

2 Ange ett namn för filmen i titelfältet och skriv sedan om du vill en kort beskrivning som 
tittarna kan läsa i fältet Beskrivning.

3 Välj en publiceringsplats som optimerar visningsupplevelsen för släkt och vänner med 
snabb eller långsam Internetanslutning.

4 Om du vill att tittarna ska kunna hämta kopior av filmen väljer du ”Tillåt hämtning 
av filmen”.

5 Om du vill begränsa vilka som har tillstånd att visa filmen markerar du ”Göm projektet 
på min webbgallerihemsida”.

6 Klicka på Publicera. iMovie överför automatiskt filmen till ditt MobileMe-galleri.

När filmen har överförts till MobileMe-galleriet visar projektets namnlist i iMovie 
”Publicerad till MobileMe”. I namnlisten visas också knappar som länkar till filmens 
webbsida och som skickar meddelanden till släkt och vänner.

7 Vill du besöka webbsidan med filmen klickar du på Besök.

8 Vill du meddela släkt och vänner att du har publicerat en ny film klickar du på ”Tipsa 
en vän”.

Om du inte har ett MobileMe-konto kan du registrera ett på www.me.com. Du kan 
också publicera filmen till YouTube.

Anger att projektet har 
renderats i någon av de 
fyra storlekarna

Anger att projektet har 
publicerats på webben

Anger att projektet har 
ändrats sedan det senast 
publicerades på webben
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Så här publicerar du ett projekt till YouTube:
1 Markera projektet i projektbiblioteket och välj Dela > YouTube.

2 Välj konto från popupmenyn Konto.

Om du inte har något YouTube-konto kan du skaffa ett genom att klicka på Lägg till 
och skapa ett konto på YouTube-webbplatsen.

3 Ange ett namn för filmen i fältet Titel och skriv sedan en kort beskrivning som tittarna 
kan läsa i fältet Beskrivning.

4 Skriv nyckelord i fältet Taggar så att användarna kan hitta filmen om de söker efter den 
på YouTube-webbplatsen.

5 Välj vilken storlek som ska publiceras. Medelstorleken rekommenderas.

6 Om du inte vill att vem som helst ska kunna visa filmen markerar du ”Gör den här 
filmen privat”.

7 Klicka på Nästa och acceptera sedan villkoren för YouTube genom att klicka 
på Publicera. iMovie läser automatiskt upp filmen till YouTube-webbplatsen.

När filmen har lästs upp till YouTube visar projektets namnlist i iMovie ”Publicerad till 
YouTube”. I namnlisten visas också knappar som länkar till filmens webbsida och som 
skickar meddelanden till släkt och vänner.

8 Vill du besöka webbsidan med filmen klickar du på Besök.

9 Vill du meddela släkt och vänner att du har publicerat en ny film klickar du på ”Tipsa 
en vän”.

När du har publicerat ett projekt visas en symbol bredvid dess namn i projektbiblioteket. 
Symbolen anger att projektet är publicerat. Om du vill redigera projektet ytterligare får 
du en varning om att de ändringar du gör leder till att projektet blir annorlunda än de 
versioner du redan publicerat och ett varningsmärke visas över publiceringssymbolen 
tills du publicerar om filmen.
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Fortsätt utforska iMovie 
Grattis, du har nu klarat av självstudiekursen. Nu när du har bekantat dig med de 
grundläggande verktygen och funktionerna i iMovie kan du fortsätta att importera och 
njuta av dina videofilmer när du vill, och skapa och dela fler filmer.

I iMovie Hjälp kan du läsa fler tips om hur du arbetar med video och ljud, inklusive 
kortkommandon för videoredigering, och mycket mer. Här är bara några saker du kan 
göra med iMovie:
Â Justera färg, ljusstyrka, konstrast och andra bildkvaliteter.
Â Märk videon med nyckelord så att du snabbt kan hitta specifika avsnitt.
Â Anpassa arbetsytan efter ditt sätt att arbeta.
Â Dela dina filmer i en mängd olika format och på olika enheter.

Med iMovie kan du skapa filmer i flera olika format så att du kan visa din film i nästan 
alla digitala medier, inklusive följande:

Â Skicka den med e-post
Â Bränn den till en DVD-skiva med iDVD
Â Spara den som en QuickTime-film i något av de många format som erbjuds
Vill du veta mer om hur du delar en film läser du om att dela filmer i iMovie Hjälp.

iMovie innehåller avancerade verktyg med vilka du kan arbeta snabbare och flexiblare 
med dina videofilmer när du börjar känna dig säker på grunderna. Med hjälp av de 
avancerade verktygen kan du snabbt utföra många av uppgifterna i den här kursen, 
t.ex. märka videon med nyckelord och förbättra den på olika sätt. Vill du veta mer om 
de avancerade verktygen läser du om avancerade verktyg i iMovie Hjälp.

Mer hjälp
Det finns en mängd olika resurser att tillgå om du behöver mer hjälp när du använder 
iMovie:
Â Hjälp på skärmen: iMovie har ett inbyggt hjälpsystem. När iMovie är igång väljer du 

Hjälp > iMovie Hjälp. När hjälpsidan öppnas, skriv in ett ord eller en fras i sökfältet 
högst upp, eller klicka på ett ämne för att få mer detaljerad information om hur du 
slutför en uppgift. 

Â Videoövningsexempel (www.apple.com/se/ilife/tutorials/imovie): Korta 
videoexempel som visar hur du utför vanliga uppgifter i iMovie. Öppna dem genom 
att välja Hjälp och klicka på Videolektioner. (Endast tillgängliga på vissa språk.)

Â Supportwebbplatsen för iMovie (www.apple.com/se/support/imovie): Här kan du 
hitta användbara diskussionsforum, detaljerad felsökningsinformation och 
programuppdateringar.

http://www.apple.com/se/ilife/tutorials/imovie/
http://www.apple.com/se/support/imovie
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