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Velkommen til iMovie ’08

 

Nå er iMovie ’08 her, en helt ny måte å håndtere, arkivere og 
dele hjemmevideo på.

 

Du kan importere video fra mange forskjellige kilder og enheter til iMovie, slik at du har 
enkel tilgang til alt du har filmet. Alle filmsnuttene du har gjemt unna på det digitale 
kameraet eller videokameraet? Esken som står på bakerst i skapet og er full av plater og 
kassetter med video? Legg til alt videoinnholdet i videobiblioteket, og vis det når som 
helst. Se videoene uten å måtte pakke ut videokameraet eller koble det til TVen eller 
datamaskinen. Se gjennom de små og store øyeblikkene i livet – alt på ett sted. Med 
iMovie er det enkelt å organisere videoopptakene, skille det som er bra, fra det som 
ikke er fullt så bra, og finne fram til akkurat det du leter etter.

Du kan også lage komplette filmer raskt og enkelt og legge til tekst, overganger, 
talekommentarer og bakgrunnsmusikk. Med iMovie er det enkelt å dele filmer med 
venner og familie via Internett, på datamaskinen, på iPod eller iPhone eller via 
Apple TV.

Før du starter opplæringsopplegget som begynner i kapittel 2, bør du lese de neste 
avsnittene for å bli kjent med konseptene og verktøyene i iMovie som du bruker til 
å spille av, organisere og arbeide med video. Selv om du har brukt tidligere versjoner 
av iMovie eller annen videoredigeringsprogramvare, vil du ha nytte av å forstå hva som 
skiller iMovie ‘08 fra alt annet du har sett.
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iMovie-grensesnittet

 

Hovedvinduet i iMovie, som vises nedenfor, brukes til visning, organisering og 
redigering av video. Herfra har du tilgang til så godt som alle verktøyene du trenger for 
å arbeide med videoinnhold.

 

Ett videobibliotek

 

Når du samler videoinnhold fra alle kilder i iMovie, lager du et bibliotek som inneholder 
all videoen du har – et 

 

videobibliotek

 

. I biblioteket markerer du navnet på en hvilken 
som helst hendelse du har tatt opp, og viser innholdet. Det er like enkelt som å åpne 
en bok og se på sidene. Du kan lage en gruppe med alle videoer fra én hendelse – for 
eksempel fra ferien – selv om videoene kommer fra forskjellige kilder og har forskjellig 
videoformat. Nå kan du få tilgang til alt med ett klikk.

Prosjektbibliotek

Viser alle iMovie-
prosjektene du har

opprettet.

iMovie-verktøylinje

Her finner du de fleste
verktøyene og

kontrollene du trenger.

Hendelsesbibliotek

Viser navnene på alle
hendelsene du har tatt opp

på video og samlet i iMovie.

Kildevideo 

Viser innholdet i hendelsene 
du har markert 
i hendelsesbiblioteket.

iMovie-prosjekt 

Sett sammen videoklipp, bilder, 
musikk og annet for å lage filmer 
du kan dele på via Internett, 
på iPod eller via Apple TV.

Visningsvindu 

Videoen spilles 
av her.
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Utforske biblioteket og spille videoer

 

Det har aldri vært enklere å få oversikt over videobiblioteket. Når du markerer en 
hendelse, vises videoen som en utrullet filmremse, slik at du kan vise bildene i hvert 
videoklipp. Når du flytter markøren over bildene, beveger de seg. På denne måten kan 
du raskt finne det bildet du er ute etter, uten at du må spole framover eller bakover i en 
kassett eller markere og spille av enkeltklipp.

Du kan også trykke på mellomromstasten eller dobbeltklikke hvor som helst i videoen 
for å spille den av med vanlig hastighet.

 

Lage videolysbildeserier

 

Med iMovie kan du lage bedre filmer på en raskere og enklere måte. Den enkleste 
måte å lage en imponerende hjemmevideo på, er å lage en videolysbildeserie – en 
samling med veldig korte videoklipp med samme varighet som kun inneholder de 
beste videosekvensene fra videobiblioteket ditt. Med iMovie gjør du dette raskt og 
enkelt, og deretter kan du flytte inn bakgrunnsmusikk og lage spennende 
hjemmevideoer du vil være stolt over å dele med andre.

 

Om videofilformater

 

I dag finnes det en rekke forskjellige enheter du kan bruke til å ta opp video, og du kan 
filme nesten uansett hvor du er. Det finnes videokameraer som tar opp på nye 
formater, for eksempel mini-DVDer, harddisker og flash-minnekort. Til og med de fleste 
digitalkameraer og mange andre mobile enheter har opptaksfunksjoner. Mange 
forskjellige enheter kan føre til videoopptak med mange forskjellige filformater. iMovie 
fungerer sammen med den nye generasjonen videoopptaksenheter. Du kan importere 
video til iMovie-videobiblioteket fra følgende kilder:

I tillegg til disse videokildene kan du legge til video fra filmfiler som ligger på 
harddisken fra før (inkludert prosjekter du har laget med iMovie HD).

 

Kameratype Opptaksmedium Videofilformat

 

USB-videokameraer

 

(enheter med direkte tilgang)
HDD (Hard Disk Drive) MPEG-2 og AVCHD

DVD (liten DVD på 8 cm)

Flash (minnekort)

 

FireWire-videokameraer

 

Mini-DV-kassett DV (standard) og HDV
(High Definition Video)

 

iSight-kamera

 

Harddisk
(på datamaskinen)

QuickTime-film

 

Digitalkameraer

 

Flash MPEG-2, MPEG-4 og andre

 

Kameratelefoner

 

(automatisk lagt til via iPhoto)



 

Kapittel 1   

 

 Velkommen til iMovie ’08

 

7

 

 

 

Merk: 

 

Intel-prosessor kreves for AVCHD-videostøtte. Hvis du vil vite mer om AVCHD-
videokameraer, kan du gå til www.apple.com/no/ilife/systemrequirements.html.

 

Dette lærer du

 

Hvis du vil vite hvordan du importerer video til iMovie og deretter organiserer, sorterer 
og håndterer videoinnholdet, leser du opplæringen som begynner i kapittel 2. Du lærer 
hvordan du gjør følgende:
Â

 

Importerer video til iMovie
Â

 

Organiserer videoene i hendelser
Â

 

Merker segmenter slik at det er enkelt å finne dem igjen
Â

 

Merker segmenter som du ikke liker, og som skal slettes
Â

 

Forbedrer lyden i videoen
Â

 

Klipper bort overflødig bakgrunn for å lage et nærbilde
Â

 

Lager en videolysbildeserie
Â

 

Legger til et bilde med panorerings- og zoomeffekter (Ken Burns-effekten)
Â

 

Del den ferdige filmen med andre

 

Før du begynner

 

Det kan være praktisk å skrive ut dette dokumentet før du begynner, eller å ha denne 
PDF-filen åpen på skrivebordet mens du arbeider. Du trenger ikke å fullføre hele 
opplæringen på en gang. Hopp over deler du føler du ikke trenger umiddelbart, 
og fokuser på delene du har mest lyst til å lære.

Mange av oppgavene som er beskrevet her og i iMovie Hjelp, innebærer at du må 
bruke kommandoer fra menyene i menylinjen. Menykommandoer ser slik ut:

Velg Rediger > Kopier.

Det første ordet etter 

 

Velg

 

 er navnet på en meny i iMovie-menylinjen. Det neste ordet 
(eller ordene) er menyobjektet du velger i denne menyen.

http://www.apple.com/no/ilife/systemrequirements.html
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Dette trenger du

 

For å fullføre alle deler av denne opplæringen trenger du følgende:
Â

 

Digital video på en av enhetene fra tabellen på side 6, eller video som er arkivert på 
en intern harddisk eller en ekstern harddisk som er koblet til datamaskinen via en 
FireWire-kabel.

Â

 

Flere gigabyte (GB) ledig plass på en intern harddisk eller en ekstern harddisk som er 
koblet til datamaskinen via en FireWire-kabel. (Nøyaktig hvor mye plass som kreves, 
er avhengig av hvilket videofilformat du bruker. Hvis du vil ha mer informasjon, leser 
du instruksjonene for importering av video fra opptaksenheten.)

Hvis du ikke har video tilgjengelig, kan du lage en lysbildeserie med bilder fra iPhoto-
biblioteket. Det er viktig at du eksperimenterer og har det moro mens du lærer å bruke 
iMovie.



 

2
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Lær å bruke iMovie 

 

Importer video fra de nyeste videoenhetene, og grav fram 
gamle DV-kassetter fra kjeller og loft. Med iMovie kan du 
importere, organisere og redigere video og hente fram igjen 
gamle minner. 

 

I denne opplæringen lærer du å hente video inn i iMovie, organisere 
hendelsesbiblioteket og spille av og navigere gjennom videoene. Du lærer også å finne 
og merke delene du liker best, slik at det er enklere å finne tilbake til dem, og å merke 
deler du vil slette. Du lærer å klippe og beskjære video og å lage videolysbildeserier 
med tekst, overganger, bilder og musikk som du kan dele med venner via Internett, 
på iPod eller på en HDTV (high definition television) ved hjelp av Apple TV.

 

Trinn 1: Importere video til iMovie

 

Før du kan begynne å arbeide med videoen, må du overføre den til iMovie. Når du 
importerer video til iMovie, blir den ikke slettet fra opptaksenheten.

I dette trinnet åpner du iMovie, importerer video fra en videoopptaksenhet eller 
importerer en videofil som ligger på harddisken fra før, og begynner å bygge opp 
et videobibliotek.
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Slik åpner du iMovie:
m

 

Dobbeltklikk på iMovie-symbolet i Programmer-mappen, eller klikk på iMovie-symbolet 
i Dock.

Første gang du åpner iMovie, vises iMovie-vinduet (vist nedenfor).

 

Identifisere kameratype og importere video

 

Du kan importere video til iMovie på flere forskjellige måter. Følg de aktuelle 
instruksjonene, og gå deretter til «Trinn 2: Organisere videobiblioteket og vise videoer» 
på side 20.
Â

 

Hvis du har et videokamera med DVD, HDD (Hard Disk Drive) eller flash-hukommelse, 
leser du side 11.

Â

 

Hvis videoen er på en kassett i et digitalt videokamera med FireWire-tilkobling, leser 
du side 14.

Â

 

Hvis videoen er i iPhoto-biblioteket, leser du side 16.
Â

 

Hvis du vil gjøre videoopptak direkte i iMovie, leser du side 17.
Â

 

Hvis videoen er i et tidligere iMovie-prosjekt eller et annet sted på harddisken, leser 
du side 18.

I prosjektbiblioteket
vises prosjektene

dine i en liste.

Med knappene i iMovie-
verktøylinjen importerer

og redigerer du.

I hendelsesbiblioteket vises
hendelsene dine i en liste.

Se gjennom kildevideo.

Bygg prosjektet.
I dette visningsvinduet 
viser du video.
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DVD-, HDD- og Flash-kameraer

 

Du kobler disse enhetene til datamaskinen via en USB-kabel. Felles for alle disse 
enhetene er at du har direkte tilgang til opptakene. Det vil si at du kan markere og 
importere bestemte videoklipp i stedet for å måtte importere hele videoen mens den 
spilles av, slik man må med eldre, kassettbaserte videokameraer.

 

Merk: 

 

Intel-prosessor kreves for AVCHD-videostøtte. Hvis du vil vite mer om AVCHD-
videokameraer, kan du gå til www.apple.com/no/ilife/systemrequirements.html.

 

Slik importerer du video fra en enhet med direkte tilgang:
1

 

Sett enheten i PC- eller datamaskinmodus, og koble den til datamaskinen ved hjelp av 
en USB-kabel. (Du finner instruksjoner for hvordan du kobler enheten til en datamaskin, 
i dokumentasjonen som fulgte med enheten.)

Bildet over viser hvordan du kobler et videokamera til en iMac-maskin ved hjelp av en 
USB-kabel.

Når videokameraet er riktig tilkoblet, åpnes importvinduet der alle klippene på enheten 
vises.

Importvinduet åpnes når 
enheten er riktig tilkoblet.

http://www.apple.com/no/ilife/systemrequirements.html
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Hvis du importerer HD-video (video med høy oppløsning), åpnes dialogruten med 
innstillinger for 1080i HD-import. Hvis du ikke importerer video i 1080i-format, klikker 
du på OK. Hvis du importerer i 1080i-format, eller hvis du kommer til å gjøre det senere, 
markerer du den størrelsen iMovie skal bruke under importeringen. Størrelsen Stor 
anbefales for vanlig bruk (inkludert visning på Apple TV) fordi du da sparer plass på 
harddisken og fordi avspillingen vil bli jevnere på enkelte datamaskiner. Hvis 
videokameraet tar opp ekte 1920 x 1080 HD-video, og hvis videoen skal kringkastes 
eller eksporteres til Final Cut Pro, velger du størrelsen Full. Den bevarer mer av den 
opprinnelige kvaliteten, men bruker mer plass på harddisken. (Du finner mer detaljert 
informasjon om dette ved å søke etter 1080i i iMovie Hjelp.)

 

Merk: 

 

Hvis du bruker et DVD-videokamera, er det mulig at DVD-spiller åpnes når du 
kobler videokameraet til Macintosh-maskinen. Hvis dette skjer, lukker du DVD-spiller.

 

2

 

Klikk på Importer alt for å importere alle klippene.

 

3

 

I Arkiver i-lokalmenyen velger du hvilken disk du vil arkivere den importerte videoen på.

Du kan velge en hvilken som helst harddisk som støttes, og som er koblet til 
datamaskinen med en FireWire-kabel. En time med DV-video (standardoppløsning) 
bruker omtrent 13 GB og en time med HD-video (høy oppløsning) bruker omtrent 
40 GB, så du må forsikre deg om at det er nok plass på disken du velger. Ledig plass 
på de tilgjengelige diskene vises i parenteser ved siden av disknavnet i lokalmenyen.

 

4

 

Velg hvordan du vil organisere den importerte videoen i Hendelser-biblioteket:

Â

 

Hvis du vil legge til importert video i en hendelse du har fra før, velger du «Legg til 
i eksisterende hendelse» og velger hendelsens navn fra lokalmenyen.

Â

 

Hvis du vil opprette en ny hendelse, skriver du inn et navn for hendelsen i «Opprett 
ny hendelse»-feltet (for eksempel «Bursdag»). Hvis du vil opprette en ny hendelse for 
hver dag det ble tatt opp video, velger du «Del dager inn i nye hendelser».

 

5

 

Hvis du importerer video i 1080i-format, velger du en størrelse fra lokalmenyen.

Video med stor størrelse har høy nok kvalitet til visning på en HDTV og til de fleste 
andre bruksområder. Hvis du skal eksportere filmen til Final Cut Pro, eller hvis du av 
en annen grunn vil opprettholde videoens opprinnelige størrelse, velger du «Full – 
1920 x 1080» fra «Importer 1080i-video som»-lokalmenyen.

 

6 Klikk på OK.

Avhengig av hvor mange minutter med video du har, kan det ta fra et par minutter til 
over en time å importere videoen og opprette miniatyrbilder for hvert klipp. 
Framdriftsindikatorene i Import-vinduet viser hvilket klipp som importeres og hvor 
raskt importen går.
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7 Når du er ferdig med å importere video, slår du av videokameraet og kobler det fra 
datamaskinen.

Importere bestemt videoinnhold fra en enhet med direkte tilgang
Hvis du ikke vil importere alt innholdet på enheten, kan du importere kun de 
videoklippene du vil ha. Du kan bruke avspillingskontrollene under importvinduet 
for å se gjennom klippene, slik at du kan bestemme deg for hvilke du vil importere. 
Til denne opplæringen er det best at du importerer minst 10 til 15 minutter med 
video du kan arbeide med.

Når du har koblet enheten til datamaskinen slik det er beskrevet ovenfor, gjør du ett 
av følgende.

Hvis du vil importere flesteparten av videoklippene:
1 Sett bryteren på venstre side av importvinduet til Manuelt.

2 Fjern markeringen i avkrysningsrutene under klippene du ikke vil importere.

3 Klikk på Importer markerte.

4 Fortsett med trinn 3 til 6 (begynner på side 12).

Hvis du vil importere noen få videoklipp:
1 Sett bryteren på venstre side av importvinduet til Manuelt.

2 Klikk på Fjern alle markeringer.

3 Marker avkrysningsrutene under klippene du vil importere.

4 Klikk på Importer markerte.

5 Fortsett med trinn 3 til 6 (begynner på side 12).

Når videoen er ferdig importert, klikker du på Mat ut-knappen ved siden av Kamera-
lokalmenyen, slår av kameraet og kobler det fra maskinen.
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Digitale videokameraer med FireWire
Hvis du har et mini-DV-videokamera (DV eller HDV) som du kan koble til datamaskinen 
ved hjelp av en FireWire-kabel, importeres videoen mens kassetten spilles av.

Slik importerer du video fra et videokamera med FireWire-tilkobling:
1 Sett videokameraet i VTR-modus (opptaksmodus for videokassetter – på enkelte 

videokameraer heter dette Play- eller VCR-modus), og slå på kameraet hvis det ikke slår 
seg på automatisk.

2 Koble videokameraet til maskinen ved hjelp av en FireWire-kabel. 

Bildet nedenfor viser hvordan du kobler et videokamera til en iMac-maskin ved hjelp av 
en FireWire-kabel.

Importvinduet åpnes når kameraet er riktig tilkoblet.

Hvis du importerer HD-video (video med høy oppløsning), åpnes dialogruten med 
innstillinger for 1080i HD-import. Hvis du ikke importerer video i 1080i-format, klikker 
du på OK. Hvis du importerer i 1080i-format, eller hvis du kommer til å gjøre det senere, 
markerer du den størrelsen iMovie skal bruke under importeringen. Størrelsen Stor 
anbefales for vanlig bruk (inkludert visning på Apple TV) fordi du da sparer plass på 
harddisken og fordi avspillingen vil bli jevnere på enkelte datamaskiner. Hvis 
videokameraet tar opp ekte 1920 x 1080 HD-video, og hvis videoen skal kringkastes 
eller eksporteres til Final Cut Pro, velger du størrelsen Full. Den bevarer mer av den 
opprinnelige kvaliteten, men bruker mer plass på harddisken. (Du finner mer detaljert 
informasjon om dette ved å søke etter 1080i i iMovie Hjelp.)

3 Forsikre deg om at bryteren på venstre side av vinduet er satt til Automatisk.

4 Klikk på Importer.

Importvinduet åpnes når 
enheten er riktig tilkoblet.
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5 I Arkiver i-lokalmenyen velger du hvilken disk du vil arkivere den importerte videoen på.

Du kan velge en hvilken som helst harddisk som støttes, og som er koblet til 
datamaskinen med en FireWire-kabel. En time med DV-video (standardoppløsning) 
bruker omtrent 13 GB og en time med HD-video (høy oppløsning) bruker omtrent 
40 GB, så du må forsikre deg om at det er nok plass på disken du velger. Ledig plass på 
de tilgjengelige diskene vises i parenteser ved siden av disknavnet i lokalmenyen.

6 Velg hvordan du vil organisere den importerte videoen i Hendelser-biblioteket:

Â Hvis du vil legge til importert video i en hendelse du har fra før, velger du «Legg til 
i eksisterende hendelse» og velger hendelsens navn fra lokalmenyen.

Â Hvis du vil opprette en ny hendelse, skriver du inn et navn for hendelsen i «Opprett 
ny hendelse»-feltet (for eksempel «Bursdag»). Hvis du vil opprette en ny hendelse for 
hver dag det ble tatt opp video, velger du «Del dager inn i nye hendelser».

7 Hvis du importerer video i 1080i-format, velger du en størrelse fra lokalmenyen.

Video med stor størrelse har høy nok kvalitet til visning på en HDTV og til de fleste 
andre bruksområder. Hvis du skal eksportere filmen til Final Cut Pro, eller hvis du av 
en annen grunn vil opprettholde videoens opprinnelige størrelse, velger du «Full – 
1920 x 1080» fra «Importer 1080i-video som»-lokalmenyen.

8 Klikk på OK.

Kassetten i videokameraet blir automatisk spolt tilbake til begynnelsen. Alt 
videoinnholdet på kassetten blir importert, og kassetten blir deretter spolt tilbake til 
begynnelsen igjen.

Kassetten spilles av mens den importeres. Du kan se på videoen mens den spiller av 
(lyden spilles kun av via videokameraet), eller du kan la datamaskinen stå og la 
importeringen fortsette mens du er borte. Det kan ta lengre tid å importere videoen 
enn det tar å se gjennom den. Når importeringen er fullført, bruker iMovie noen 
minutter på å opprette miniatyrbilder for hvert videoklipp.
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9 Når du er ferdig med å importere video, kan du slå av videokameraet og koble det fra 
datamaskinen.

Video i iPhoto-biblioteket
Video du har overført fra digitalkameraer og kameratelefoner til iPhoto-biblioteket, 
er automatisk tilgjengelig når du åpner iMovie. Marker iPhoto-videoer 
i hendelsesbiblioteket, og marker deretter hendelsen du vil bruke. (Hvis du vil ha mer 
informasjon om hvordan du legger til video i iPhoto-biblioteket, åpner du iPhoto og 
deretter iPhoto Hjelp.)

Merk: Kun videoformater som er kompatible med iMovie, vil vises i hendelsesbiblioteket.

Importere bestemt videoinnhold fra et FireWire-videokamera
Hvis du ikke vil importere alt innholdet på kassetten, kan du importere kun de delene 
du vil ha. Til denne opplæringen er det best at du importerer minst 10 til 15 minutter 
med video du kan arbeide med.

Når du har koblet videokameraet til datamaskinen slik det er beskrevet ovenfor, gjør 
du ett av følgende.

Slik importerer du bestemt videoinnhold:
1 Sett bryteren på venstre side av importvinduet til Manuelt.

2 Bruk avspillingskontrollene i importvinduet for å spole framover og bakover og se 
gjennom videoen på kassetten.

Når du har sett gjennom videoen, spoler du kassetten tilbake til det punktet du vil 
starte importen fra.

3 Klikk på Importer, og fortsett med trinn 5 til 8 (begynner på side 15).

Videoen importeres fra det punktet du har spolt kassetten til.

4 Hvis du vil stoppe importen, klikker du på Stopp. Hver gang du stopper importen, 
bruker iMovie litt tid på å opprette miniatyrbilder for videoen som er importert.

5 Hvis du vil importere med video, gjentar du trinn 2 til 4.

6 Når du er ferdig med å importere video, kan du slå av videokameraet og koble det 
fra datamaskinen.
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Gjøre videoopptak direkte i iMovie
Hvis Macintosh-maskinen har et innebygd iSight-kamera, eller hvis du har koblet til et 
iSight-kamera eller et annet kompatibelt webkamera eller videokamera via en FireWire-
kabel, kan du gjøre videoopptak direkte i iMovie og arbeide med opptaket.

Slik gjør du opptak direkte i iMovie:
1 Koble til et iSight-kamera hvis maskinen ikke har et innebygd (eller bruk et annet 

webkamera eller videokamera med FireWire-tilkobling.)

2 Klikk på Importer-knappen for å åpne importvinduet.

3 Hvis mer enn én videoenhet er koblet til maskinen, velger du hvilket kamera du vil 
bruke, fra Kamera-lokalmenyen .

4 Klikk på Overfør.

5 I Arkiver i-lokalmenyen velger du på hvilken disk du vil arkivere videoen du overfører.

Du kan velge en hvilken som helst harddisk som støttes, og som er koblet til 
datamaskinen med en FireWire-kabel. En time med video kan bruke flere gigabyte 
med plass, så du må forsikre deg om at det er nok ledig plass på disken du velger. 
Ledig plass på de tilgjengelige diskene vises i parenteser ved siden av disknavnet 
i lokalmenyen.

6 Velg hvordan du vil organisere den videoen i Hendelser-biblioteket:

Â Hvis du vil opprette en ny hendelse for videoen, skriver du inn et navn i «Opprett ny 
hendelse»-feltet (for eksempel «Bursdag»).

Â Hvis du vil legge til videoen du tar opp i en hendelse du allerede har, velger du 
«Legg til i eksisterende hendelse» og velger hendelsens navn fra lokalmenyen.

7 Når du er klar til å begynne opptaket, klikker du på OK. iMovie begynner å ta opp 
umiddelbart.

8 Hvis du vil stoppe opptaket, klikker du på Stopp.

Du kan starte og stoppe opptaket så ofte du vil. Hver gang du stopper opptaket, bruker 
iMovie litt tid på å opprette miniatyrbilder for videoen. Hver gang du starter opptaket 
igjen, kan du opprette en ny hendelse eller klikke på OK for å fortsette å legge til video 
i samme hendelse.

9 Klikk på Ferdig når du er ferdig med å ta opp.

Importer-knapp
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iMovie HD-prosjekter og andre filmfiler på harddisken
Du kan importere video som ligger på den interne harddisken fra før, eller video fra en 
ekstern harddisk som støttes, og som er koblet til datamaskinen via en FireWire-kabel.

Slik importerer du video fra en harddisk:
1 Velg Arkiv > Importer filmer, og finn fram til prosjektet i importvinduet.

Hvis du importerer HD-video (video med høy oppløsning), åpnes dialogruten med 
innstillinger for 1080i HD-import. Hvis du ikke importerer video i 1080i-format, klikker 
du på OK. Hvis du importerer i 1080i-format, eller hvis du kommer til å gjøre det senere, 
markerer du den størrelsen iMovie skal bruke under importeringen. Størrelsen Stor 
anbefales for vanlig bruk (inkludert visning på Apple TV) fordi du da sparer plass på 
harddisken og fordi avspillingen vil bli jevnere på enkelte datamaskiner. Hvis 
videokameraet tar opp ekte 1920 x 1080 HD-video, og hvis videoen skal kringkastes 
eller eksporteres til Final Cut Pro, velger du størrelsen Full. Den bevarer mer av den 
opprinnelige kvaliteten, men bruker mer plass på harddisken. (Du finner mer detaljert 
informasjon om dette ved å søke etter 1080i i iMovie Hjelp.)

2 I Arkiver i-lokalmenyen velger du hvilken disk du vil arkivere opptaket på.

Du kan velge en hvilken som helst harddisk som støttes, og som er koblet til 
datamaskinen med en FireWire-kabel. En time med video kan bruke flere gigabyte 
med plass, så du må forsikre deg om at det er nok ledig plass på disken du velger. 
Ledig plass på de tilgjengelige diskene vises i parenteser ved siden av disknavnet 
i lokalmenyen.

3 Velg hvordan du vil organisere den importerte videoen i Hendelser-biblioteket:

Â Hvis du vil opprette en ny hendelse for videoen, skriver du inn et navn i navnefeltet 
(for eksempel «Bursdag»).

Â Hvis du vil legge til importert video i en hendelse du har fra før, velger du 
«Eksisterende hendelse» og velger hendelsens navn fra lokalmenyen.

4 Hvis du importerer video i 1080i-format, velger du en størrelse fra lokalmenyen.

Video med stor størrelse har høy nok kvalitet til visning på en HDTV og til de fleste 
andre bruksområder. Hvis du skal eksportere filmen til Final Cut Pro, eller hvis du av 
en annen grunn vil opprettholde videoens opprinnelige størrelse, velger du «Full – 
1920 x 1080» fra «Importer 1080i-video som»-lokalmenyen.

5 Velg hva du vil gjøre med originalfilene:

Â Hvis du vil slette filene etter at de har blitt kopiert inn i iMovie, velger du «Flytt filer».
Â Hvis du vil beholde filene slik de er også etter at de har blitt kopiert inn i iMovie, 

velger du «Kopier filer».
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6 Klikk på Importer.

Du kan også importere video fra et prosjekt som er opprettet med iMovie HD. Når du 
importerer et iMovie HD-prosjekt, er det kun videoinnholdet som opprinnelig ble 
importert fra et videokamera til prosjektet, som blir importert til iMovie. Video som ble 
flyttet inn i prosjektet fra Finder, blir ikke importert. Klippene i klippvisningen legges til 
i videobiblioteket og grupperes som en hendelse. Klippene i tidslinjen plasseres i et 
nytt iMovie-prosjekt. Alle overganger erstattes med krysstoninger. Ingen tekst, 
effekter, musikk, lydeffekter eller bilder importeres til iMovie. Alle kapittelmarkører 
forsvinner også.

Slik importerer du et tidligere iMovie-prosjekt:
1 Velg Arkiv > Importer iMovie HD-prosjekt, og finn fram til prosjektet 

i importdialogruten.

Hvis du importerer HD-video (video med høy oppløsning), åpnes dialogruten med 
innstillinger for 1080i HD-import. Hvis du ikke importerer video i 1080i-format, klikker 
du på OK. Hvis du importerer i 1080i-format, eller hvis du kommer til å gjøre det senere, 
markerer du den størrelsen iMovie skal bruke under importeringen. Størrelsen Stor 
anbefales for vanlig bruk (inkludert visning på Apple TV) fordi du da sparer plass på 
harddisken og fordi avspillingen vil bli jevnere på enkelte datamaskiner. Hvis 
videokameraet tar opp ekte 1920 x 1080 HD-video, og hvis videoen skal kringkastes 
eller eksporteres til Final Cut Pro, velger du størrelsen Full. Den bevarer mer av den 
opprinnelige kvaliteten, men bruker mer plass på harddisken. (Du finner mer detaljert 
informasjon om dette ved å søke etter 1080i i iMovie Hjelp.)

Vanligvis finner du iMovie-prosjekter i Filmer-mappen.

2 I Arkiver i-lokalmenyen velger du hvilken disk du vil arkivere prosjektet på.

Du kan velge en hvilken som helst harddisk som støttes, og som er koblet til 
datamaskinen med en FireWire-kabel. En time med DV-video (standardoppløsning) 
bruker omtrent 13 GB og en time med HD-video (høy oppløsning) bruker omtrent 
40 GB, så du må forsikre deg om at det er nok plass på disken du velger. Ledig plass 
på de tilgjengelige diskene vises i parenteser ved siden av disknavnet i lokalmenyen.

3 Hvis du importerer video i 1080i-format, velger du en størrelse fra lokalmenyen.

Video med stor størrelse har høy nok kvalitet til visning på en HDTV og til de fleste 
andre bruksområder. Hvis du skal eksportere filmen til Final Cut Pro, eller hvis du 
av en annen grunn vil opprettholde videoens opprinnelige størrelse, velger du 
«Full – 1920 x 1080» fra «Importer 1080i-video som»-lokalmenyen.

4 Klikk på Importer.
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Trinn 2: Organisere videobiblioteket og vise videoer
Når du har importert videoen, er du klar til å vise den. Videoinnholdet er kategorisert 
i hendelser i hendelsesbiblioteket, der du kan vise, se gjennom, søke etter og forbedre 
videoene.

Om iMovie-hendelser
Når du importerer videoer til iMovie og gir dem et hendelsesnavn, vises en ny hendelse 
i hendelsesbiblioteket, oppført etter hvilket år den er fra. Hvis du klikker på 
visningstrekanten for et år i hendelsesbiblioteket, vises alle hendelsene for det året. 
Hvis videoen i én hendelse er fra flere dager, og du valgte å dele opp videoen etter dag 
da du importerte videoen, vises de forskjellige dagene hver for seg.

Hvis du importerer nytt videoinnhold og gir hendelsen et navn som finnes fra før, 
grupperer du video fra flere kilder i samme hendelse. Du kan også slå sammen 
hendelser (eller hendelsesdager) og dele hendelser i to.

Ved å slå sammen og dele opp hendelser, eller flytte videoklipp fra én hendelse til en 
annen, kan du organisere alle videoen din i logiske kategorier og tidsrom, og se 
gjennom dem på samme måte som du ser gjennom bøker på en hylle. Eksempel: 
Hvis du har importert video fra flere kilder fra ferien på Galapagos-øyene, kan du samle 
all videoen i én hendelse som du kaller «Galapagos». Slik kan du enkelt finne videoen 
på det året ferien fant sted.

Hvis du markerer en hendelse i hendelsesbiblioteket, vises all videoen hendelsen 
inneholder. Hvis du markerer flere hendelser samtidig, vises all video fra alle de 
markerte hendelsene.

Slik ser du gjennom flere hendelser:
m Hold nede Kommando-tasten (x), og klikk på navnene til hendelsene.
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m Velg et år i hendelsesbiblioteket for å se gjennom alle hendelsene fra det året.

Slik slår du sammen hendelser:
m Marker hendelsene i hendelsesbiblioteket, og velg Arkiv > Slå sammen hendelser.

Slik deler du en hendelse i to:
m Klikk på videoklippet du vil skal være det første klippet i en ny hendelse, og velg 

deretter Arkiv > «Del opp hendelse før markert klipp».

Slik flytter du et videosegment (et klipp) fra én hendelse til en annen:
m Flytt det til navnet på hendelsen du vil at klippet skal vises i (i hendelsesbiblioteket).

Hendelsen vises i hendelsesbiblioteket i det året det nyeste klippet ble tatt opp.

Du kan også sortere hendelsesbiblioteket etter harddisken videoen er arkivert på. 
Når hendelser er sortert etter harddisk, kan du se gjennom alle hendelser på en disk 
ved å markere disknavnet.

Slik sorterer du hendelsesbiblioteket etter harddisk:
m Klikk på knappen med harddisksymbolet øverst i Hendelsesbibliotek-panelet.

Hvis du vil vite er om hvordan du kan organisere hendelsesbiblioteket, kan du lese 
«Omorganisere hendelser i hendelsesbiblioteket» i iMovie Hjelp.

Vise kildevideo
Marker navnet på en hendelse du har opprettet i hendelsesbiblioteket, og se nærmere 
på videoklippene den inneholder. Videoen i hendelsene kalles kildevideo fordi den alltid 
forblir slik den var da du importerte den, og den endres ikke av redigering du utfører 
i iMovie. Slik video er kilden for video du bruke til å lage filmer av.

Videoklipp vises som
«filmremser»

i kildevideobiblioteket.

Hendelsesnavn vises 
i hendelsesbiblioteket, 
delt inn etter dager.

Sorter hendelser etter harddisk.
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Legg merke til at videoen kan vises «rullet ut» over tid, akkurat som filmremser som er 
rullet ut på et bord. Hver filmremse representerer et videoklipp, eller et segment med 
video som begynner når kameraet startet opptaket og slutter når kameraet avsluttet 
opptaket. Vanligvis vil hver hendelse inneholde flere videoklipp – ett for hver gang du 
startet og stoppet kameraet mens du tok opp hendelsen.

Standardinnstillingen er at iMovie viser ett bilde for hvert femte sekund med video i et 
klipp. Du kan endre denne innstillingen for å gjøre filmremsene lengre eller kortere, 
avhengig av hvordan du foretrekker å arbeide. Hvert klipps varighet vises helt til 
venstre på klippet når du fører markøren over det.

Slik gjør du filmremsene lengre eller kortere:
Â Flytt skyveknappen for klippminiatyrbilder til høyre for å redusere antallet bilder som 

vises for hver klipp. Dette gjør hver filmremse kortere.
Â Flytt skyveknappen for klippminiatyrbilder til venstre for å øke antallet bilder som 

vises for hvert klipp. Dette gjør hver filmremse lengre.

Når du gjør filmremsene lengre eller kortere ved hjelp av denne skyveknappen, gjøres 
det ingen endringer i videoen. Det påvirker kun visningen du bruker når du arbeider.

En serie miniatyrbilder som henger 
sammen som en filmremse, 
representerer et videoklipp.

Et miniatyrbilde representerer 
et videobilde i et klipp.

Taggete kanter viser at klippet fortsetter 
på linjen nedenfor, eller at det er en 
fortsettelse fra linjen ovenfor.

Flere klipp, som hvert 
inneholder flere 
miniatyrbilder
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Spille av video
Du vil se at når du flytter markøren over filmremsene, beveger bildene i filmremsen 
seg, og det gjør også det store bildet i visningsvinduet. Bildet i visningsvinduet tilsvarer 
det punktet i videoen, eller videobildet, du holder markøren over. Du kan navigere 
i filmen ved å flytte markøren fram og tilbake over videoen for å spille den av. På denne 
måten kan du raskt få oversikt over innholdet i videoen.

Når du navigerer gjennom videoen, spilles også lyden av. Når du navigerer framover 
eller bakover, spilles lyden av framlengs eller baklengs. Noen ganger kan dette være 
nyttig når du skal finne et bestemt punkt i videoen. Andre ganger kan det være mest 
praktisk å slå av lyden.

Slik slår du av lyden ved navigering:
m Klikk på knappen i iMovie-verktøylinjen som slår av lyden ved navigering, eller velg 

Vis > Lyd ved navigering og forsikre deg om at menyobjektet ikke er markert.

Hvis du vil slå på lyden igjen, klikker du på knappen en gang til. Dette påvirker kun 
navigering. Det påvirker ikke lyden når du spiller den av med vanlig hastighet.

Du kan også spille av videoen med vanlig hastighet.

Hvis du vil starte videoavspillingen fra et bestemt punkt, gjør du ett av følgende:
m Hold markøren over punktet du vil starte avspillingen fra, og trykk på 

mellomromstasten.

Hvis markøren befinner seg innenfor en gul markeringskant, spilles kun den markerte 
delen av videoen av. Hvis du vil spille gjennom den markerte delen av videoen, 
plasserer du markøren foran markeringen før du trykker på mellomromstasten.

m Dobbeltklikk på det punktet i klippet du vil starte avspillingen fra.

m Marker en del av klippet, og velg Vis > Spill.

Slik stopper du videoavspilling:
m Klikk hvor som helst i iMovie-vinduet, eller trykk på mellomromstasten under avspilling.

Hvis du vil spille av markerte hendelser fra begynnelsen, gjør du ett av følgende:
m Marker en del av klippet, og velg Vis > «Spill fra begynnelsen».

m Trykk på alfakrølltasten (@).

Klikk her for å slå av
lyden ved navigering.



24 Kapittel 2    Lær å bruke iMovie 

 

m Klikk på Start-knappen i hendelsesbiblioteket.

Slik spiller du av en hendelse i fullskjermmodus:
1 Marker en del av et klipp, og klikk deretter på Spill av i fullskjermvisning-knappen 

under hendelsesbiblioteket for å spille av hendelsen fra begynnelsen. Hvis du vil starte 
avspillingen fra det punktet der markøren befinner deg, trykker du Kommando (x)-G.

2 Hvis du vil spole fram eller tilbake, flytter du markøren og klikker deretter på 
filmremsen som vises. Flytt fram eller tilbake i filmremsen, eller trykk på piltastene for 
å flytte fram eller tilbake ett bilde om gangen.

3 Trykk på Esc-tasten for å gå ut av fullskjermmodus.

Hvis du vil spille av kun markert video, gjør du ett av følgende:
m Trykk på bindestrektasten (-).

m Velg Vis > Spill markering.

Markere kildevideo
Hvert videoklipp består av flere videobilder. Disse vises som stillbilder, og serier med 
flere slike bilder på rad kan minne om filmremser fra et kamera. (Hvor mange bilder ett 
sekund med video inneholder, er avhengig av hvilket videoformat du bruker.) Generelt 
når du arbeider med video i iMovie, markerer du utvalg av videobilder, eller bildeutvalg, 
som kun er en del av videoklippet. I noen tilfeller kan imidlertid det markerte 
bildeutvalget være et helt klipp eller flere klipp.

Standardinnstillingen er at når du klikker på et kildevideoklipp, markerer iMovie fire 
sekunder med video fra det punktet du klikket på. Dette betyr at du kan se gjennom 
videoen for å finne de riktige scenene, og bare klikke på dem for å automatisk markere 
firesekunders bildeutvalg. Slik blir det enklere å få en jevn rytme i filmen du lager. 
(I iMovie-valg kan du justere hvor mye video som skal markeres med ett klikk. 
Hvis du vil vite hvordan du gjør det, leser du «Stille inn automatisk markering av 
videobildeutvalg» i iMovie Hjelp.)

Klikk her for å spille av
i fullskjermmodus.

Klikk for å starte avspillingen 
fra begynnelsen.
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En gul markeringskant vises rundt et videobildeutvalg når det er markert.

Du kan utvide eller forkorte et markert bildeutvalg, du kan sentrere det på nytt, eller du 
kan markere et helt klipp eller flere klipp samtidig.

Hvis du vil markere et videobildeutvalg i kildevideobiblioteket, gjør du ett 
av følgende:

m Klikk på et klipp for å markere fire sekunder med video. Markeringen starter der du 
klikker.

m Flytt markøren over klippet for å markere det du vil markere.

Hvis du vil endre det markerte utvalget, gjør du ett av følgende:
m Flytt på håndtaket på begynnelsen eller slutten av markeringen for å utvide eller 

forkorte utvalget.

m Plasser markøren over det nye startpunktet eller sluttpunktet, og klikk mens du holder 
nede Skift-tasten.

Hvis du vil flytte markeringen til et annet videobildeutvalg i det samme klippet, 
samtidig som du beholder størrelsen til det markerte området, kan du flytte 
markeringen.

Slik flytter du markeringen:
m Flytt den øverste markeringskanten til en annen plassering i klippet.

m Trykk på høyre- eller venstrepiltasten for å flytte hele markeringen til høyre eller 
venstre, ett bilde om gangen.

Du kan flytte markeringen ved å flytte markeringskantene rundt i klippet, og slik 
lage flere markeringer med samme størrelse. Dette sikrer at filmen du lager, får en 
jevn rytme.

Slik markerer du hele videoklipp i kildevideobiblioteket:
m Klikk på et klipp mens du holder nede Tilvalg-tasten (z).

m Klikk på et klipp mens du holder nede Kontroll-tasten, og velg «Marker hele klippet» 
fra kontekstmenyen som vises.

∏ Tips: Ved å «Kontroll-klikke» får du fram kontekstmenyer som kan hjelpe deg til 
å arbeide mer effektivt. Kontekstmenyer inneholder nyttige kommandoer. Hvilke 
kommandoer som vises, er avhengig av hvor du klikker.

Flytt på kantene for
å endre størrelsen

på markeringen.

Den gule kanten angir et markert 
videobildeutvalg i et klipp.
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Slik markerer du flere videoklipp:
m Hold nede Skift-tasten, og klikk på det første og siste klippet du vil markere i et 

sammenhengende utvalg.

m Hold nede Kommando-tasten (x), og klikk på enkeltklipp som ikke er ved siden av 
hverandre. Klikk på et klipp igjen for å fjerne det fra settet av markerte klipp.

Mens flere klipp er markert, kan du flytte dem til en annen hendelse eller et annet 
iMovie-prosjekt. Du kan også justere hvordan et videoklipp ser ut og deretter kopiere 
og lime inn justeringene i flere klipp. Hvis du vil vite mer om dette, kan du søke etter 
«videojusteringer» i iMovie Hjelp.

Merke video som favoritt eller for sletting
Med iMovie kan du raskt finne de beste videoklippene. Du trenger ikke gå gjennom 
timevis med video og spole fram og tilbake for å finne de videoklippene du ser etter. 
I stedet kan du se raskt gjennom videoen og markere de beste og verste klippene. 
Det gjør det enklere å filtrere videoen senere og finne de klippene du vil arbeide med, 
eller de klippene du vil slette.

Hvis du vil gjøre organiseringen av videoen mer oversiktlig, kan du også merke 
bildeutvalgene med nøkkelord. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du merker 
video og søker etter video ved hjelp av nøkkelord, kan du søke etter «merke med 
nøkkelord» i iMovie Hjelp.

I dette trinnet merker du deler du liker av videoen som favoritt. Video du ikke liker, 
merker du for sletting.

Først må du angi at filteret for kildevideo skal vise alle klipp. Det gjør du ved å velge 
Alle klipp fra Vis-lokalmenyen under hendelsesbiblioteket.

Deretter ser du raskt gjennom videoen og finner et par deler du liker spesielt godt.

Slik merker du video som favoritt:
m Marker et bildeutvalg, og klikk deretter på «Merk som favoritt»-knappen i iMovie-

verktøylinjen.

Vis-lokalmenyen

Merk som favoritt

Fjern merking Forkast
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En grønn strek vises over videobildeutvalget.

Slik merker du video for sletting:
m Marker et utvalg, og klikk deretter på Forkast-knappen i iMovie-verktøylinjen. En rød 

strek vises over videobildeutvalget.

Slik fjerner du merkinger:
m Marker et utvalg som du allerede har merket som favoritt eller forkastet, og klikk 

deretter på Fjern merking-knappen i iMovie-verktøylinjen. Den fargede streken 
forsvinner.

Sortere (filtrere) video
Når du har merket deler av videoen, er det enkelt å filtrere kildebiblioteket slik at du 
bare ser de beste eller dårligste utvalgene.

Slik filtrerer du videokildebiblioteket etter favoritter eller forkastede klipp:
m Velg ett av følgende fra Vis-lokalmenyen under hendelsesbiblioteket.

Â Kun favoritter: Viser bare video som du har merket som favoritt.
Â Favoritter og umerkede: Viser video som du har merket som favoritt eller som du 

ikke har merket. (Dette er standardvisningen.)
Â Alle klipp: Viser alle klippene i den markerte hendelsen.
Â Kun forkastede: Viser bare klippene du har merket for sletting.

Hvis du velger Kun forkastede, kan du forhåndsvise klippene du har forkastet, før du 
sletter dem.

En grønn strek viser at utvalget 
er merket som favoritt.

En rød strek viser at utvalget er 
merket for sletting (forkastet).
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Slik sletter du forkastede klipp:
1 Velg Vis > Kun forkastede, eller velg Kun forkastede fra Vis-lokalmenyen.

2 Klikk på «Flytt til papirkurven» øverst til høyre over de forkastede klippene.

Hvis du vil frigjøre diskplassen til videoen du har slettet, må du tømme papirkurven 
på datamaskinen.

Slik frigjør du diskplass for klipp du har slettet:
m Klikk på skrivebordet for å aktivere Finder, og velg deretter Finder > Tøm papirkurv.

Favoritter og umerkede-visning
Når du arbeider i iMovie, kan det være enklere å vise bare video som du har merket 
som favoritt eller ikke merket. Det kan du gjøre ved å gå tilbake til standardvisningen.

I denne visningen forsvinner video du har forkastet umiddelbart. Hvis du vil vise 
forkastet video igjen, velger du Forkastet fra Vis-lokalmenyen.

Hvis du vil gå tilbake til standardvisningen (favoritter og umerkede), gjør du ett 
av følgende:

m Trykk Kommando (x)-L.

m Velg «Favoritter og umerkede» fra Vis-lokalmenyen.

m Velg Vis > «Favoritter og umerkede».

m Hvis du er i Kun forkastede-visningen, klikker du på «Skjul forkastede» oppe i høyre 
hjørne i hendelsespanelet.

Trinn 3: Forbedre videoklipp og justere lydvolumet
Når du ser gjennom videoopptakene, finner du kanskje enkelte videoklipp som trenger 
litt forbedring. Kanskje er volumet i favorittklippet for høyt eller for lavt. I et annet klipp 
smiler kanskje hovedpersonen fra øre til øre – men han er litt for langt unna. Eller 
kanskje du synes at fargene er kjedelige eller ser overeksponert ut. Med iMovie er det 
enkelt å forbedre videoens utseende og lyd.

Beskjære videobilder
I iMovie kan du beskjære video på samme måte som du beskjærer bilder. På denne 
måten kan du lage et nærbilde av en person, uten at du hadde det på opptaket.

Hvis du arbeider med video som har standard oppløsning eller lavere, kan klippet bli 
kornete hvis du beskjærer det. Med video med høy oppløsning ser beskjærte klipp 
nesten like bra ut som originalene.
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Slik beskjærer du et klipp:
1 Klikk på Beskjær-knappen, og klikk deretter på et klipp for å markere det.

2 Klikk på Beskjær i visningsvinduet.

En grønn beskjæringsfirkant vises rundt kanten på bildet i visningsvinduet.

3 Flytt og endre størrelsen på den grønne beskjæringsfirkanten til den markerer den 
delen av bildet du vil fokusere på.

Du kan maksimalt beskjære 50 prosent av den opprinnelige størrelsen til bildet. 
Beskjæringsfirkanten beholder størrelsesforholdet på 16:9 (widescreen) hvis du ikke har 
markert et prosjekt (ellers tilpasser det seg størrelsesforholdet til det markerte 
prosjektet).

4 Hvis du forhåndsvise arbeidet, klikker du på Start-knappen.

5 Når du er fornøyd med arbeidet, klikker du på Ferdig. Beskjæringen gjelder hele klippet.

Et beskjæringssymbol vises på begynnelsen av klippet.

Klikk for å forhåndsvise 
arbeidet.

Flytt og endre størrelsen for å angi
hvor bildet skal beskjæres.

Klikk for å rotere 
hele bildet.Klikk for å beskjære.

Klikk for å gjenopprette
originalversjonen

av bildet.

Klikk når du er ferdig.

Beskjæringssymbol
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Klikk på beskjæringssymbolet når som helst for å endre eller fjerne beskjæringen. 
Du kan gjenopprette videoen til opprinnelig størrelse når som helst ved å åpne 
beskjæringsredigering og klikke på Tilpass.

Justere volumet i et klipp
I iMovie kan du justere det generelle lydnivået i videoklippene på to enkle 
måter: redusere maksimalt volum eller justere volumet i et klipp til et «normalisert» 
volum. Du gjør begge disse justeringene i Lydjusteringer-vinduet.

Ikke-ødeleggende redigering
«Ikke-ødeleggende redigering» betyr at du alltid kan angre endringer du gjør 
i videoen (eller andre medier du legger til i iMovie-prosjektene) hvis du for eksempel 
ombestemmer deg eller ikke er fornøyd med resultatet. Det er fordi iMovie aldri 
endrer de originale mediene du redigerer. iMovie oppretter heller aldri en kopi av 
originalen. I stedet tar programmet vare på endringene og viser dem hver gang du 
ser videoen, uten at du trenger å arkivere dem.

Slik angrer du den siste handlingen:
m Velg Rediger > Angre [Handling].

Slik gjenoppretter du en originalversjon:
1 Marker klippet, og klikk deretter på knappen for å åpne verktøyet du brukte for 

å redigere bildet eller lyden.

2 Fjern redigeringene du ikke vil bruke.

På slutten av hvert emne i denne opplæringen finner du mer detaljerte 
instruksjoner om hvordan du gjenoppretter originalversjonen av medier.
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Slik åpner du Lydjusteringer-vinduet:
m Klikk på et klipp, og klikk deretter på Lydjusteringer-knappen.

Stille inn volum for klippene
Hvis du har et klipp der lyden er for høy eller lav sammenlignet med de andre klippene, 
kan du øke eller dempe volumet i klippet.

Slik stiller du inn klippets volum:
1 Når Lydjusteringer-vinduet er åpent, klikker du på et klipp for å markere det.

2 Flytt Volum-skyveknappen til nivået du ønsker.

3 Klikk Ferdig for å lukke Lydjusteringer-vinduet, eller klikk på et annet klipp for å justere 
volumet.

Et lydjusteringssymbol vises på begynnelsen av klippet. Du kan klikke på symbolet for 
å åpne Lydjusteringer-vinduet og endre eller fjerne eventuelle lydjusteringer. Du kan 
gjenopprette klippets opprinnelige volum ved å klikke på «Tilbake til original» 
i Lydjusteringer-vinduet.

Normalisere volum i klipp
Hvis du har et klipp der en person snakker for høyt og et annet der en person snakker 
for lavt, du kan normalisere volumet slik at volumnivået justeres til det volumområdet 
du foretrekker.

Klikk for å nullstille 
klippets volumområde.

Flytt for å angi volumet 
til klippet.

Klikk for å gjenopprette
klippets volum til
opprinnelig nivå.

Klikk når du er ferdig.

Marker for å gi lyden i det
markerte klippet prioritet

over lyden i andre klipp.

Flytt for å stille inn hvor 
mye du vil dempe 
volumet for andre lyd- 
og videoklipp.

Velg Manuelt, og flytt
på skyveknappene for

å stille inn hvor raskt
volumet for klippet skal

tones inn og ut.

Lydjusteringssymbol
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Slik normaliserer du volum for flere klipp:
1 Når Lydjusteringer-vinduet er åpent, klikker du på et klipp for å markere det.

2 Klikk på Normaliser volum.

Dette stiller klippets volum til maksimalt nivå uten forvrengning.

3 Marker et annet klipp, og klikk på Normaliser volum igjen.

Volumet i de to klippene blir justert til samme nivå.

4 Gjenta trinn 2 og 3 for andre klipp du vil at skal ha samme volumnivå.

Du kan gjøre om normaliseringen av lyd når som helst ved å klikke på «Fjern 
normalisering» eller «Tilbake til original» i Lydjusteringer-vinduet.

Trinn 4: Opprette et iMovie-prosjekt
Hvis du vil dele deler av videobiblioteket med venner, kan du publisere videoinnhold 
på Internett eller sende det til iPod eller Apple TV. Du kan opprette en film ved å bruke 
kildevideoen i videobiblioteket og sette sammen de beste klippene dine på den måten 
du vil. Du kan forbedre filmen med bakgrunnsmusikk, lydeffekter, talekommentarer og 
bilder. iMovie inneholder også en rekke tekststiler for å legge til tekst til filmen og 
overgangsstiler for å få jevne overganger fra et klipp til det neste. Du starter ved 
å opprette et iMovie-prosjekt. I prosjektet organiserer du alle delene du vil ha med 
i filmen.

I dette trinnet starter du et iMovie-prosjekt, legger til videoinnhold fra kildebiblioteket, 
organiserer rekkefølgen og legger til bakgrunnsmusikk for å lage en enkel 
videolysbildeserie. Deretter lærer du hvordan du «finpusser» filmen ved å klippe bort 
uønskede bilder fra et videoklipp og legge til tekst, overganger og lydeffekter.

Starte et iMovie-prosjekt
Et prosjekt i iMovie kan være så enkelt eller komplisert som du vil, avhengig av 
hvor mye du vil legge til i filmen i tillegg til video. Oppgavene som er omtalt her, 
er organisert i den ideelle rekkefølgen for iMovie-prosjekter. Husk at når du gjør 
endringer eller justeringer i en video i iMovie, blir ikke det opprinnelige mediet 
påvirket. Du kan når som helst fjerne justeringer du har utført. Originalvideoen er 
alltid urørt og intakt, så bare slå deg løs og forsøk forskjellige ting uten å være redd 
for å ødelegge opptakene dine.

Slik oppretter du et prosjekt i iMovie:
1 Velg Arkiv > Nytt prosjekt.

2 Skriv inn et navn på prosjektet.

3 Velg størrelsesforholdet du vil bruke i den ferdige filmen fra Størrelsesforhold-
lokalmenyen.
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Størrelsesforholdet du velger, bør være basert på størrelsen til videoen og bildene du 
bruker i prosjektet.

Â Standard (4:3): lager en film for visning på en standard TV-skjerm eller på Internett. 
Når filmen vises på en HDTV, vil et svart område vises på venstre og høyre side av 
videoen, også kalt «pillarbox-format».

Â iPhone (3:2): lager en film for visning på iPhone.
Â Widescreen (16:9): lager en film som er ideell for visning på en widescreenskjerm 

eller HDTV. Når du viser filmen på en standard-TV, vil et svart område vises over og 
under videoen, også kalt «letterbox-format».

Du kan blande videoformater og størrelser i et enkelt prosjekt. Hvis du bruker videoer 
og bilder i forskjellige størrelser, velger du størrelsesforholdet som er best egnet for 
mediene. Hvis det fører til at noe av innholdet får svarte områder over og under eller 
på sidene, kan du legge det til i prosjektet og beskjære innholdet for å fjerne de svarte 
områdene. (Hvis du vil vite mer om beskjæring av videoer, leser du «Beskjære 
videobilder» på side 28.)

Legge til video i prosjektet
Du kan legge til så mange videoklipp du vil, i et videoprosjekt, fra én eller flere 
hendelser, og sette dem sammen i den rekkefølgen du vil. Når du legger til et 
bildeutvalg i et prosjekt, vises det som et helt klipp i prosjektet selv om det bare var en 
del av et kildevideoklipp.

Når du legger til video fra en hendelse i prosjektet, verken flytter eller kopierer iMovie 
videoen. I stedet bruker programmet kildevideoen som referanse. Hvis kildevideoen er 
arkivert på en ekstern harddisk, må disken av denne grunn være koblet til 
datamaskinen når du arbeider med et prosjekt som bruker den som referanse. 
Det betyr også at du kan legge til det samme videosegmentet flere ganger i prosjektet, 
eller legge til den samme videoen i flere prosjekter. I hvert tilfelle vil videoen fungere 
som et frittstående klipp.

For å lage en videolysbildeserie, må du gjøre om alle prosjektklippene til samme 
størrelse, eller nesten samme størrelse. Hvis du bruker klipp av lik størrelse, blir rytmen 
i filmen jevnere. Det er enkelt å gjøre med automarkeringsfunksjonen i iMovie, som 
alltid markerer samme mengde kildevideo i ett enkelt klikk.

Slik legger du til klipp i et prosjekt:
1 Klikk på et kildevideoklipp for å markere videobildeutvalget som du vil inkludere 

i prosjektet.

Fire sekunder med video blir automatisk valgt.
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2 Klikk på «Legg til i prosjekt»-knappen i verktøylinjen i iMovie for å legge til video 
i slutten av prosjektet, eller flytt videoutvalget dit du vil at det skal vises i prosjektet.

3 Fortsett med å velge video og legge det til i prosjektet.

4 I prosjektet kan du flytte klippene for å få dem i rekkefølgen du vil.

Du kan forhåndsvise prosjektet ved å spille det av på en av de følgende måtene:

Slik spiller du av et markert prosjekt fra begynnelsen:
m Klikk på Start-knappen under prosjektbiblioteket, eller trykk på alfakrølltasten (@).

Slik spiller du av et markert prosjektet fra et valgt punkt:
m Trykk på mellomromstasten, eller dobbeltklikk på bildet du vil begynne avspillingen fra.

Slik stopper du avspilling av prosjektvideoen:
m Trykk på mellomromstasten, eller klikk hvor som helst i iMovie-vinduet.

Slik spiller du av et markert klipp eller bildeutvalg i prosjektet:
m Trykk på bindestrektasten (-).

Slik spiller du av et markert prosjekt i fullskjermmodus:
1 Velg hvor du vil begynne avspillingen av prosjektet:

Â Hvis du vil begynne avspillingen fra der markøren er plassert, trykker du 
Kommando (x)-G.

Â Hvis du vil begynne avspillingen fra begynnelsen av prosjektet, markerer du et klipp 
i prosjektet og klikker på Spill av i fullskjermvisning-knappen under 
prosjektbiblioteket.

2 Flytt på markøren, og klikk på filmremsen som vises. Nå kan du raskt flytte fram og 
tilbake gjennom videoen.

3 Trykk på Esc-tasten for å gå ut av fullskjermmodus.

Mens du arbeider med prosjektet kan du gjøre filmremsene lengre eller kortere for å se 
flere eller færre bilder i hvert klipp. Prosjektets og kildevideoens filmremser behøver 
ikke utvides til samme innstillinger.

Slik gjør du prosjektets filmremser lengre eller kortere:
m Flytt prosjektets miniatyrbildeskyveknapp rett under prosjektet.

Legge til bakgrunnsmusikk i prosjektet
Du kan live opp filmen med filmmusikk. Hvis du har sanger i iTunes-biblioteket, kan du 
flytte en sang til prosjektet som skal spilles av sammen med videoen. Hvis ikke, kan du 
bruke en av jinglene i iLife.

«Legg til i prosjekt»-
knappen
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Slik legger du til bakgrunnsmusikk i iMovie-prosjektet:
1 Velg Vindu > «Musikk og lydeffekter», eller klikk på «Musikk og lydeffekter»-knappen 

i iMovie-verktøylinjen.

2 I «Musikk og lydeffekter»-panelet klikker du på iTunes for å se all musikken i iTunes-
biblioteket, eller du kan klikke på Lydeffekter-mappen for å se om du finner egnet 
bakgrunnsmusikk til filmen der.

Du kan spille av lydfilene ved å dobbeltklikke på dem.

3 Marker en musikkfil, og flytt den til prosjektets bakgrunn. Vær forsiktig slik at du ikke 
flytter den til klippet.

Et grønt bakgrunnsmusikksymbol vises bak videoklippene. Det starter på begynnelsen 
og fortsetter til sangen eller videoen er ferdig. Hvis musikken er lenger enn videoen, 
vises en musikkindikator på slutten av videoen. Musikken tones ut på slutten av 
videoen.

4 Hvis du vil justere startpunktet eller sluttpunktet til bakgrunnsmusikken, klikker du på 
den grønne bakgrunnen og velger deretter Rediger > Klipp musikk.

Bakgrunnsmusikk

Musikkindikator
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Klippeverktøyet åpnes og viser bare bakgrunnsmusikklippet. Inne i musikklippet ser du 
en lydbølgeformet linje. Hvis linjen er rosa, er det tilhørende video som du kan se 
i visningsvinduet ved å navigere over musikklippet. Den svarte lydbølgeformede linjen 
viser delen av musikken som er foran eller bak start- eller sluttpunktet for videoen. 
Hvis du legger til flere klipp for å gjøre videoen lengre, dekker bakgrunnsmusikken 
automatisk den ekstra videoen.

5 Du kan angi punktet i musikken der videoavspillingen skal begynne (videoens 
startpunkt) ved å flytte det første markeringshåndtaket.

Når du flytter startpunkthåndtaket, endrer den rosa, lydbølgeformede linjen plassering 
i musikklippet og i videoen i visningsvinduet slik at det nye startpunktet vises.

6 Du kan angi punktet i videoen der musikken skal slutte (musikkens sluttpunkt) ved 
å flytte det andre håndtaket.

Mens du flytter musikkens sluttpunkthåndtak, spilles den korresponderende videoen 
av i visningsvinduet for å hjelpe deg med å finne et passende sluttpunkt.

7 Hvis du vil forhåndsvise arbeidet, klikker du på Start-knappen i klippeverktøyet. Når du 
er fornøyd med avspillingen, klikker du på Ferdig.

Hvis du vil vite mer om hvordan du organiserer og arbeider med lyd i iMovie, blant 
annet hvordan du legger til og arrangerer flere klipp med bakgrunnsmusikk eller 
lydeffekter, hvordan du trekker ut lyd fra videoen og hvordan du får lyden til å tone inn 
og ut, kan du lese iMovie Hjelp-emnene under «Forbedre lyd» (i delen « Opprette et 
videoprosjekt»).

Slik lukker du «Musikk og lydeffekter»-panelet:
m Klikk på «Musikk og lydeffekter»-knappen i verktøylinjen i iMovie.

Slik sletter du bakgrunnsmusikk:
m Klikk bak videoklippene for å markere musikken, og trykk deretter på slettetasten.

Håndtak for musikkens 
sluttpunkt

Håndtak for videoens
startpunkt
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Du har nå opprettet en enkel videolysbildeserie som du kan dele med familie og 
venner. Hvis du ønsker det, kan du følge instruksjonene i de følgende avsnittene og 
redigere mer.

Klippe bort uønskede videobilder fra prosjektet
Det er enkelt å fjerne bilder fra begynnelsen eller slutten av et videoklipp, og det er 
også enkelt å gjenopprette slike bilder i prosjektet når som helst.

Slik klipper du et videoklipp:
m Marker bildene du vil beholde, og velg deretter Rediger > «Klipp til markering».

De uønskede bildene blir fjernet.

Hvis du ombestemmer deg, kan du gjenopprette de klippede bildene når som helst 
ved å justere klippets varighet (eller videobildeutvalg) i prosjektet.

Slik justerer du klippets varighet (videobildeutvalg):
1 Marker et klipp i prosjektet.

2 Velg Rediger > Klipp, eller klikk på klippvarighetknappen i hjørnet på begynnelsen av 
klippet (den ser ut som en klokke, og vises hvis du holder markøren over klippet).

Klippeverktøyet åpnes, og viser kun det markerte klippet. Markeringshåndtakene viser 
klippets startpunkt og sluttpunkt i prosjektet.

Klippvarighetssymbol

Håndtak for klippets slutt

Håndtak for klippets start
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3 Hvis du vil justere startpunktet og sluttpunktet for klippet, gjør du ett av følgende:

Â Flytt på håndtakene på begynnelsen eller slutten av markeringen.
Â Hold nede Tilvalg-tasten (z) mens du trykker på venste- eller høyrepiltasten for å 

flytte markeringens start- eller sluttpunkt ett bilde om gangen. Hvis markøren er nær 
begynnelsen av markeringen, justeres klippets startpunkt. Hvis markøren er nær 
slutten av markeringen, justeres klippets sluttpunkt.

Â Trykk på høyre- eller venstrepiltasten for å flytte hele bildeutvalget til høyre eller 
venstre, ett bilde om gangen.

4 Hvis du vil forhåndsvise endringene, klikker du på Start-knappen i klippeverktøyet. 
Når du er fornøyd, klikker du på Ferdig.

Du kan også raskt forkorte eller utvide prosjektklipp ett bilde om gangen, uten å bruke 
klippeverktøyet.

Slik justerer du et klipps varighet, ett bilde om gangen:
1 Flytt markøren til et punkt nær slutten av klippet du vil justere, og gjør ett av følgende:

Â Hold nede Kommando-tasten (x) og Tilvalg-tasten (z). Når det oransje 
markeringshåndtaket vises på slutten av klippet, flytter du markeringshåndtaket mot 
høyre eller venstre for å utvide eller forkorte klippets varighet med ett bilde om 
gangen.
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Â Hold nede Tilvalg-tasten (z) mens du trykker på venste- eller høyrepiltasten for å 
utvide eller forkorte klippets varighet med ett bilde om gangen.

Slik legger du til overganger mellom klipp i prosjektet
Du kan legge til overganger i iMovie-prosjektet som jevner ut bevegelsen mellom 
videoklippene. Du kan for eksempel velge at det siste bildet i et klipp oppløses over de 
første bildene i neste klipp, eller du kan velge at en scene skal skyve forrige scene ut av 
skjermen. iMovie inneholder mange flotte overganger som kan gi prosjektet ditt det 
lille ekstra.

Slik legger du inn overganger mellom to klipp:
1 Velg Vindu > Overganger, eller klikk på Overganger-knappen i iMovie-verktøylinjen.

I Overganger-panelet kan du forhåndsvise de forskjellige overgangsstilene ved å holde 
markøren over dem.

2 Marker overgangen du vil bruke, og flytt den mellom to klipp i iMovie-prosjektet.

Forhåndsvise resultatet redigering raskt
Etter at du har justert videoklippets varighet eller gjort andre endringer i prosjektet, 
kan du forhåndsvise resultatet ved å spille av bare et par sekunder og deretter gjøre 
ytterligere justeringer. iMovie har tastatursnarveier som gjør slik forhåndsvisning 
enklere.

Slik viser du en kort forhåndsvisning av redigert video:
m Kontroller at markøren er plassert der du har utført endringen, og gjør ett av 

følgende:

Â Trykk på venstre klammeparentes ([) for å spille av ett sekund video foran 
markørens plassering og ett sekund etter markørens plassering. Hvis markøren er 
plassert over et markert bildeutvalg, spilles bare ett sekund video når du trykker 
på venstre klammeparentes. Dette vil være enten det første eller det siste 
sekundet i markeringen, avhengig av om markøren er plassert nær begynnelsen 
eller slutten av markeringen.

Â Trykk på høyre klammeparentes (]) for å spille av ett sekund video foran 
markørens plassering og ett sekund etter markørens plassering. Hvis markøren er 
plassert over et markert bildeutvalg, spilles bare tre sekunder video når du 
trykker på høyre klammeparentes. Dette vil være enten de første eller de siste 
sekundene i markeringen, avhengig av om markøren er plassert nær 
begynnelsen eller slutten av markeringen.

Hvis du vil lære mer om tastatursnarveier som kan hjelpe deg med å jobbe mer 
effektivt, kan du søke etter «tastatursnarveier» i iMovie Hjelp.
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Et svart overgangssymbol vises.

Slik forhåndsviser du overgangen i prosjektet:
m Dobbeltklikk hvor som helst i klippet foran overgangen for å spille gjennom den, eller 

naviger gjennom den ved å flytte markøren over overgangen så raskt eller sakte du vil.

Hvis du er fornøyd, kan du flytte en annen overgang over den første for å erstatte den, 
eller du kan slette den og legge til en annen.

Slik sletter du en overgang:
m Marker det svarte overgangssymbolet, og trykk deretter på slettetasten.

Prøv forskjellige overganger for å se hvordan de ser ut på forskjellige steder i prosjektet.

Slik lukker du Overganger-panelet:
m Klikk på Overganger-knappen i iMovie-verktøylinje.

Tiden mellom et klipp og det neste gjennom en overgang, kalles overgangens varighet. 
En overgang kan aldri vare lengre enn halvparten av lengden til det korteste klippet 
på hver side av den. Hvis du for eksempel har en overgang mellom et klipp som er 
fire sekunder langt og et som er seks sekunder, kan aldri overgangen være lengre enn 
to sekunder.

Standardinnstillingen er at alle overganger varer et halvt sekund. Du kan endre 
varigheten for overganger i prosjektets Egenskaper-vindu eller ved å velge Rediger > 
Angi varighet. Hvis du vil vite mer, kan du søke etter «overgang varighet» i iMovie 
Hjelp.

Du kan også velge at iMovie automatisk skal sette inn samme overgang mellom alle 
klippene i prosjektet. Hvis du vil vite mer om dette, kan du søke etter «automatiske 
overganger» iMovie Hjelp.

Overgangssymbol
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Legge til tekst i prosjektet
Du kan legge til tekst når som helst i prosjektet ditt. Hvis du for eksempel vil legge 
til tekst eller rulletekst i filmen eller bruke tekst til å identifisere en scene eller person 
i filmen. All tekst du legger til, blir referert til som tekst.

Slik legger du til tekst i videoen:
1 Velg Vindu > Tekst, eller klikk på Tekst-knappen i iMovie-verktøylinjen.

2 Velg stilen du vil bruke, og flytt den til et klipp i iMovie-prosjektet.

Når du holder teksten over videoklippet, vises en lilla skygge over klippet som viser om 
teksten kommer til å vises over hele klippet, den første tredjedelen av klippet eller den 
siste tredjedelen av klippet. Du kan flytte eller endre størrelsen på teksten senere. 
Etter at du har sluppet på plass teksten, vises den i visningsvinduet i iMovie, og et blått 
tekstsymbol vises ovenfor videoklippet.

3 I visningsvinduet markerer du eksempelteksten og skriver deretter inn teksten du vil 
vise.

4 Hvis du vil endre farge, font eller tekststil, markerer du teksten, klikker på Vis fonter-
knappen i visningsvinduet og angir deretter valgene dine i Font-vinduet.

Tekstsymbol

Marker eksempelteksten, 
og skriv inn din egen tekst.

Klikk når du 
er ferdig.

Klikk for å åpne Font-
vinduet og endre 
utseendet til teksten.

Klikk for å forhåndsvise
arbeidet.
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5 Hvis du vil forhåndsvise arbeidet, klikker du på Start-knappen i visningsvinduet. Når du 
er fornøyd, klikker du på Ferdig.

Slik gjør du teksten kortere eller lengre:
m Hold pekeren over en av endene på teksten til den endres til en vertikal linje, og flytt 

deretter enden av tekstsymbolet.

Slik flytter du teksten:
m Flytt den dit du vil at den skal vises i videoen. Du kan også plassere teksten slik at den 

går over to klipp.

Slik redigerer du teksten du allerede har opprettet:
m Dobbeltklikk på tekstsymbolet, og gjør endringene i visningsvinduet.

Slik sletter du en tekst:
m Marker tekstsymbolet, og trykk deretter på slettetasten.

Legge til lydeffekter og talekommentarer i prosjektet
Du kan legge til lydeffekter eller talekommentarer i prosjektet og knytte det til et 
spesielt videobilde, slik at de starter og stopper når du vil. Du kan bruke enhver lydfil 
som er tilgjengelig i iTunes-biblioteket, eller en av lydeffektene i lydeffektmappene. 
Du kan spille inn en talekommentar direkte over videoen i iMovie.

Slik legger du til en lydeffekt:
1 Klikk på «Musikk og lydeffekter»-knappen i iMovie-verktøylinjen, eller velg Vindu > 

«Musikk og lydeffekter».

2 Klikk på lydeffektmappen for å se en liste over lydeffekter, eller bruk søkefeltet nederst 
i panelet for å søke etter en lydfil ved hjelp av navn.

Du kan spille av lydfilene ved å dobbeltklikke på dem.

3 Marker en musikkfil, og flytt den dit du vil at den skal begynne å spilles av i iMovie-
prosjektet.

Et grønt lydklippsymbol vises nedenfor videoklippene.

Markøren endrer
utseende slik at du kan

flytte endene på
tekstsymbolet.

Lydeffektsymbol
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4 Hvis du vil flytte lydklippet over videoen, flytter du det dit du vil at det skal begynne 
å spilles av i filmen.

5 Hvis du vil gjøre det kortere, flytter du enden mot venstre.

Slik tar du opp talekommentarer:
1 Klikk på Talekommentar-knappen for å åpne Talekommentar-vinduet.

2 Velg mikrofonen du vil bruke, fra Ta opp fra-lokalmenyen.

3 Flytt Lyd inn-skyveknappen til høyre eller venstre:

Â Hvis du har en svak stemme, flytter du Lyd inn-skyveknappen til høyre for å gjøre 
innspillingen høyere.

Â Hvis du har en sterk stemme, flytter du den til venstre for å gjøre innspillingen 
svakere.

4 Flytt Støyreduksjon-skyveknappen helt til høyre for å redusere støyen fra omgivelsene 
(hvit støy) så mye som mulig.

Hvis du vil beholde noe av bakgrunnslydene som en del av innspillingen, flytter du 
skyveknappen mot venstre.

5 Velg Stemmeforbedring hvis du vil gjøre den innspilte stemmelyden mykere.

6 Hvis du trenger å høre lyden mens du spiller inn en talekommentar, markerer du 
avkrysningsruten «Spill prosjektlyd under opptak», og koble deretter til et par 
hodetelefoner, slik at mikrofonen ikke plukker opp lyden av lydavspillingen. Hvis du 
fjerner markeringen i avkrysningsruten, slås lydavspillingen av mens du spiller inn 
talekommentaren.

7 Når du er klar til å begynne, klikker du på et punkt i klippet der du vil at 
talekommentaren skal begynne. iMovie teller ned fra tre til en.

8 Begynn å snakke når du får beskjed om det.

Snakk høyt og tydelig inn i mikrofonen på datamaskinen, og sørg for at venstre og 
høyre volumnivåindikator er grønn. Gul betyr at du snakker litt for høyt, mens rød betyr 
at du snakker altfor høyt, og at stemmen blir forvrengt i innspillingen.

9 For å stoppe innspillingen, trykker du på mellomromstasten eller klikker hvor som helst 
i iMovie-vinduet.

Venstre og høyre 
volumnivåindikator
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Slik gjør du talekommentarklippet kortere:
m Flytt enden av talekommentarsymbolet til venstre.

Talekommentarsporet kan ikke utvides utover den opprinnelige lengden.

Slik flytter du talekommentaren inne i prosjektet:
m Flytt den til videobildet der du vil at avspillingen skal begynne.

Slik sletter du en talekommentar:
m Marker symbolet, og trykk på slettetasten.

Legge til bilder med bevegelseseffekter
Hvis du vil gi filmen din litt variasjon, kan du legge til bilder fra iPhoto-biblioteket. 
Stillbilder vekkes til live når du bruker Ken Burns-effekten med panorering og zooming. 
Det ser ut som om kameraet sveiper over stillbildet mens det beveger seg nærmere 
eller lenger vekk fra det.

Slik legger du til et bilde:
1 Velg Vindu > Bilder, eller klikk på Bilder-knappen i iMovie-verktøylinjen.

2 I Bilder-panelet finner du det du vil bruke.

Du kan bruke søkefeltet nederst i panelet for å finne et bilde ved hjelp av navn.

3 Flytt bildet dit du vil bruke det i prosjektet.

Som standardinnstilling angir iMovie bildets varighet til fire sekunder og tar i bruk 
Ken Burns-effekten. Avhengig av hva prosjektets miniatyrbildeskyveknapp er satt til, 
kan bildet vises som en filmremse.

4 Hvis du vil endre hvor lenge bildet vises i prosjektet ditt, klikker du på Varighet-
knappen nederst til venstre i bildet (den vises når du holder markøren nær slutten 
av klippet) og angir hvor mange sekunder du vil at bildet skal vises på skjermen.

Hvis du ikke liker måten Ken Burns-effekten ble lagt til bildet ditt på, kan du endre 
effekten eller fjerne den.
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Slik endrer du Ken Burns-effekten:
1 Marker bildet i prosjektet, og klikk deretter på Beskjær-knappen i iMovie-verktøylinjen.

2 Klikk på Ken Burns i visningsvinduet.

To beskjæringsfirkanter vises i visningsvinduet. Den grønne beskjæringsfirkanten viser 
startpunktet for Ken Burns-effekten, og den røde beskjæringsfirkanten viser 
sluttpunktet for Ken Burns-effekten. Du kan raskt bytte rundt på de to 
beskjæringsfirkantenes plasseringer ved å klikke på den lille knappen med to piler (inni 
den markerte beskjæringsfirkanten).

3 Flytt for å endre størrelsen på den grønne beskjæringsfirkanten til den markerer 
startpunktet for Ken Burns-effekten.

4 Flytt og endre størrelsen på den røde beskjæringsfirkanten til den markerer 
sluttposisjonen for Ken Burns-effekten.

Beskjæringsfirkanten beholder alltid størrelsesforholdet som du har valgt for prosjektet.

5 Hvis du forhåndsvise arbeidet, klikker du på Start-knappen.

Flytt og endre størrelsen
på den røde firkanten for

å angi sluttposisjonen.

Klikk for å rotere hele 
bildet.

Klikk for å beskjære bildet
uten bevegelseseffekter.

Klikk for å gjenopprette
originalversjonen

av bildet uten
bevegelseseffekter.

Flytt og endre størrelsen på den 
grønne firkanten for å angi 
startposisjonen.

Klikk for å opprette eller 
endre Ken Burns-effekten.

Klikk når du 
er ferdig.

Klikk for å spille av 
arbeidet ditt.

Klikk for å bytte plass på
start- og sluttpunktet.
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6 Når du er fornøyd med arbeidet, klikker du på Ferdig.

Et beskjæringssymbol vises på begynnelsen av klippet. Samme beskjæringssymbol 
vises i klipp du har beskjært, rotert eller lagt til Ken Burns-effekten i.

Klikk på beskjæringssymbolet når som helst for å endre eller fjerne beskjæringen. 
Du kan fjerne Ken Burns-effekten og gjenopprette videoen til opprinnelig størrelse når 
som helst ved å åpne beskjæringsverktøyet og klikke på Tilpass.

Du kan også rotere et bilde i iMovie. Hvis du vil lære hvordan, kan du søke etter emner 
om rotering av bilder i iMovie Hjelp.

Trinn 5: Del filmen med andre
Med iMovie kan du dele videoen din på flere måter som er spesielt formatert for 
visning via Internett, på datamaskinen, på iPod eller iPhone eller via Apple TV eller 
andre enheter. Du kan også publisere den ferdige filmen direkte til et MobileMe-galleri 
eller YouTube. Uansett hvordan du velger å vise filmen, gjør iMovie det enkelt 
å eksportere en filmfil i riktig format.

I dette trinnet vil du bearbeide filmene dine i fire størrelser som er egnet for de fleste 
formål.

Beskjæringssymbol

Rotere og beskjære bilder
Med roteringsknappene som vises når du beskjærer bilder eller tar i bruk Ken Burns-
effekten, endrer du bildets retning med 90-graders trinn. Hvis du har et bilde eller 
en video som ble tatt mens kameraet ble holdt på siden, lar dette deg rette opp 
bildet igjen.

På samme måte kan du beskjære bilder eller video som ikke passer inn i 
størrelsesforholdet som du har valgt for prosjektet. Når du eksporterer filmen, vil den 
tilpasses størrelsen til de bredeste videoene eller bildene du har brukt i filmen, slik at 
det blir lagt til svarte områder over og under eller på sidene av bildet eller videoen. 
Beskjæring av bilder og video til å passe samme dimensjoner kan forhindre dette.
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Publisere for visning på iPod, iPhone eller Apple TV
Hvis du vil se filmen din på iPod, iPhone eller Apple TV, må du først sende den ferdige 
filmen til iTunes.

Slik lager du en film som er klar til visning på iPod eller iPhone eller via Apple TV:
1 Velg Deling > iTunes.

2 Angi størrelse eller størrelser for filmen.

Filmer med middels størrelse passer best for visning på iPod, mens filmer med stor 
størrelse passer for visning på HDTV. Hvis du vil klargjøre filmen for iPhone, er det best 
å opprette filmer i både liten og mobil størrelse. Hvis noen av størrelsesalternativene 
ikke er tilgjengelige, er det fordi det originale prosjektet ikke er stort nok for 
bearbeiding i den størrelsen. Hvis det opprinnelige mediet ikke har høy oppløsning, 
kan ikke iMovie bearbeide en film med stor størrelse.

Det kan ta litt tid å bearbeide prosjektet, særlig hvis du har valgt flere størrelser 
samtidig. Når filmene er ferdige, finner du dem i iTunes-filmbiblioteket ditt, der de er 
klare til overføring til iPod eller iPhone, eller for kringkasting til HDTV via Apple TV.

Sende den ferdige filmen til iDVD, iWeb eller andre programmer
Når du er ferdig med å redigere filmen i iMovie, kan du gjøre den tilgjengelig i 
Medienavigering hvor den er klar til bruk sammen med andre Apple-programmer.

Slik lager du en ferdig film for bruk med iWeb, iDVD, GarageBand og andre 
programmer:

1 Velg Deling > Medienavigering.

2 Velg størrelsen eller størrelsene du vil bruke på den ferdige filmen, avhengig av hva du 
skal bruke den til.

Hvis noen av størrelsesalternativene ikke er tilgjengelige, er det fordi det originale 
prosjektet ikke er stort nok for bearbeiding i den størrelsen. Hvis det opprinnelige 
mediet ikke har høy oppløsning, kan ikke iMovie bearbeide en film med stor størrelse.

Det kan ta litt tid å bearbeide prosjektet, særlig hvis du har valgt flere størrelser 
samtidig. Når filmene er ferdige, finner du dem i Medienavigering, tilgjengelig for bruk 
i iDVD, iWeb og GarageBand.

Etter at prosjektet har blitt bearbeidet for deling, vises symboler ved siden av navnet 
i prosjektbiblioteket som viser hvilke størrelser filmen er bearbeidet i .

Hvis du vil redigere prosjektet mer, advarer iMovie deg om at endring av prosjektet vil 
gjøre det annerledes enn de delte versjonene i iTunes og Medienavigering. 
Delingssymbolene forsvinner til du bearbeider prosjektet igjen. Hvis du bearbeider 
prosjektet igjen, blir de tidligere versjonene slettet.
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Hvis du vil beholde kopier av bearbeidede filmer som du kan ha tilgang til utenfor 
Medienavigering og iTunes, kan du lese emnene om deling og eksportering i iMovie 
Hjelp.

Publisere direkte på Internett
Hvis du har en MobileMe-konto, kan du publisere filmen så snart den er ferdig.

Slik publiserer du filmen din direkte til MobileMe-galleriet ditt:
1 Marker prosjektet i prosjektbiblioteket, og velg deretter Deling > MobileMe-galleri.

2 Skriv inn et navn på filmen din i Navn-feltet. Hvis du vil, skriver du inn en kort 
beskrivelse som brukeren kan lese, i Beskrivelse-feltet.

3 Velg en publiseringsstørrelse for å optimalisere visningen for venner og familie som har 
rask eller treg Internett-forbindelse.

4 Hvis du vil at brukerne skal kunne laste ned kopier av filmen, markerer du «Tillat at 
filmen kan lastes ned».

5 Hvis du vil begrense hvem som skal ha tillatelse til å se på filmen, markerer du «Skjul 
filmen på Galleri-siden».

6 Klikk på Publiser. iMovie laster automatisk opp filmen til MobileMe-galleriet.

Når filmen er lastet opp til MobileMe-galleriet, vises «Publisert til MobileMe» 
i tittellinjen for prosjektet i iMovie. Den inneholder også knapper som du kan bruke til 
å gå til filmens webside og sende meldinger til vennene dine.

7 Hvis du vil gå til filmens webside, klikker du på Besøk.

8 Hvis du vil sende en melding til vennene dine om at du har publisert en ny film, klikker 
du på «Tips en venn.»

Hvis du ikke har en MobileMe-konto, kan du skaffe deg en på www.me.com. Eller du 
kan publisere filmen på YouTube.

Betyr at prosjektet er 
bearbeidet i én av de fire 
størrelsene

Betyr at prosjektet er 
publisert på Internett

Betyr at prosjektet har blitt 
endret siden det ble 
publisert på Internett
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Slik publiserer du prosjektet ditt på YouTube:
1 Marker prosjektet i prosjektbiblioteket, og velg deretter Deling > YouTube.

2 Velg kontoen din i Konto-lokalmenyen.

Hvis du ikke har en YouTube-konto, kan du klikke på Legg til for å opprette en konto 
på YouTube-webstedet.

3 Skriv inn et navn på filmen din i Tittel-feltet, og skriv deretter inn en kort beskrivelse 
som brukeren kan lese, i Beskrivelse-feltet.

4 Skriv inn nøkkelord i Etiketter-feltet for å hjelpe brukerne med å finne filmen din hvis 
de søker etter den på YouTube-webstedet.

5 Velg en størrelse for publisering. Middels anbefales.

6 Hvis du ikke vil at filmen din skal være tilgjengelig for alle, velger du «Gjør denne filmen 
privat».

7 Klikk på Neste, og klikk deretter på Publiser for å godta tjenestevilkårene fra YouTube. 
iMovie laster automatisk opp filmen din til YouTube-webstedet.

Når filmen er lastet opp til YouTube-webstedet, vises «Publisert til YouTube» i tittellinjen 
for prosjektet i iMovie. Den inneholder også knapper som du kan bruke til å gå til 
filmens webside og sende meldinger til vennene dine.

8 Hvis du vil gå til filmens webside, klikker du på Besøk.

9 Hvis du vil sende en melding til vennene dine om at du har publisert en ny film, klikker 
du på «Tips en venn.»

Etter at prosjektet er publisert, vises et symbol ved siden av navnet i prosjektbiblioteket 
for å vise at det er publisert. Hvis du vil redigere prosjektet igjen, advarer iMovie deg 
om at hvis du endrer prosjektet, vil det gjøre det annerledes enn versjonen du allerede 
har publisert. Et advarselsmerke vises over publiseringssymbolet helt til du publiserer 
filmen på nytt.
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Fortsett å utforske iMovie 
Gratulerer. Du har nå fullført opplæringen. Nå som du kjenner de grunnleggende 
verktøyene og funksjonene i iMovie, kan du fortsette å importere og glede deg over 
videoene dine og lage og dele flere filmer.

I iMovie Hjelp kan du finne flere tips om å arbeide med videoer og lyd, inkludert 
snarveier for å arbeide med video og mye mer. Her er noen flere ting du kan gjøre 
med iMovie:
Â Justere farge, lysstyrke, kontrast og andre bildekvaliteter.
Â Merke videoen med nøkkelord for å gjøre det enkelt å finne igjen bestemte øyeblikk.
Â Tilpasse arbeidsområdet ditt til å passe arbeidsstilen din.
Â Dele filmen din i flere formater og via flere enheter.

Med iMovie kan du lage filmer i mange forskjellige formater slik at du kan vise filmen 
i nesten alle digitale medier, inkludert følgende:

Â Sende filmen via e-post
Â Brenne filmen på DVD ved hjelp av iDVD
Â Arkivere filmen som en QuickTime-film i flere formater
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan dele filmene dine på disse 
måtene, kan du lese emner om å dele filmer i iMovie Hjelp.

iMovie har avanserte verktøy som lar deg arbeide raskere og mer fleksibelt med 
videoer, etter at du blir fortrolig med det grunnleggende. Hvis du bruker de avanserte 
verktøyene, kan du utføre mange av oppgavene i denne opplæringen raskt, inkludert 
merking av video med nøkkelord og forbedring av videoer. Hvis du vil ha mer 
informasjon om avanserte verktøy, kan du se emnene om bruk av avanserte verktøy 
i iMovie Hjelp.
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Hvis du vil ha mer hjelp
Det finnes flere ressurser du kan bruke for å få mer hjelp med å bruke iMovie:
Â Det skjermbaserte hjelpsystemet: iMovie leveres med et innebygd hjelpsystem. 

Når iMovie er åpent, velger du Hjelp > iMovie Hjelp. Når Hjelp-siden åpnes, skriver 
du inn et ord eller en setning i søkefeltet øverst på siden eller klikker på et av 
emneområdene for å få detaljerte instruksjoner om hvordan du gjør bestemte 
oppgaver. 

Â Opplæringsvideoer (www.apple.com/no/ilife/tutorials/imovie): Disse korte 
opplæringsvideoene demonstrerer hvordan du utfører vanlige oppgaver i iMovie. 
For å få tilgang til dem, velger du Hjelp og klikker deretter på «Hvordan gjør jeg 
det?». (Opplæringsvideoene er ikke tilgjengelig på alle språk.)

Â Supportwebstedet for iMovie (www.apple.com/no/support/imovie): Her finner du 
nyttige diskusjonsgrupper i tillegg til programvareoppdateringer og detaljert 
informasjon om hvordan du kan løse problemer.

http://www.apple.com/no/ilife/tutorials/imovie/index.html
http://www.apple.com/no/support/imovie
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