
 

            
 

Redigera i Imovie på Ipad 
Du har filmat med kameran på Ipad och sparat i 

kamerarullen 

1. Gå in på appen Imovie  

2. Projekt ska vara valt.( Projekt är ditt arbete 

med filmen. Du kan göra ändringar i projektet 

och se filmen i Imovie men ingen annanstans)  

3. Tryck sedan på + för att skapa en ny film 

4. Nu väljer du film.  (I trailer lägger du in klipp 

och skriver i en mall)  

5. Nu ska du välja ett tema för din film, detta kan 

ändras senare om du inte blir nöjd. 

6. Tryck på skapa film 

 

 

 

 

Titel 
 

 

 

 

 

 

 

7.  Du får nu fram de filmer som ligger sparade i 

kamerarullen. Tryck på pilen för att lägga de klipp 

som du vill använda på klippbordet. 

8. Markera det klippet du vill arbeta med, 

det blir då en gul ram runt klippet. 

9. Se till att video är markerat 

10. Välj titel och skriv den text du vill ha. 

11. Om texten bara ska visas i början så kan 

du göra ett klipp en bit in i filmen. 

12. Ställ markören där du vill klippa och välj 

dela upp. (Du kan också dra med fingret 

vid markören och klippet delar sig). Nu 

kommer texten bara att finnas på första 

delen. 

 



 

            
 

Ljud 
13. Klippet ska vara markerat med gul ram. 

14. Välj Ljud 

15. Nu kan du reglera ljudet genom att dra i 

handtaget. 

16. Vill du tona, duplicera eller flytta ljudet så 

väljer du ”ta loss” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Tryck på mikrofonen 

21. När du trycker på starta inspelningen, kommer Imovie 

att räkna ner så du ska vara beredd. 

22. Du ser på det röda fältet hur långt filmen hinner rulla 

medan du pratar. 

23. Stoppa och spara när du är nöjd. 

Övergångar 

  

17. Vill du tona in och ut ljudet Väljer du 

toning och drar sen i de gula reglagen så 

tonar ljudet in och ut. 

18. Du kan också ta bort ljudet helt för att 

lägga på en berättarröst istället 

19. Ställ markören där du vill att 

berättarrösten ska börja. Inget ska vara 

markerat. 

 

24. Om du trycker på den lilla figuren mellan 

filmklippen kan du ändra lite på 

övergångarna. 

25. Du kan välja vilken sorts övergång du vill 

ha 

26. Du kan också välja hur lång tid 

övergången ska vara. 



 

            
 

Bakgrundsmusik och ljudeffekter 
 

27. Välj ljud längst upp till höger. 

28. Det finns flera ljudeffekter som kan 

förstärka din film. 

29. Ställ markören där du vill att ljudet ska 

börja. 

30. Klicka på det ljud du vill lägga till så lägger 

det sig vid markören. 

31. Du kan trimma ljudet genom att markera 

det och skjuta ihop den gula ramen.  

32. Du kan nu välja temamusik 

33. När du valt musik så trycker du bara på 

pilen så lägger sig musiken över hela 

filmen 

34. Markera det gröna fältet så kan du höja 

eller sänka ljudet på bakgrundsmusiken med samma reglage som på filmens ljud. 

Vill man ha fler bakgrundsljud att välja på kan man ladda ner appen ”musikmattan” 

35. På kugghjulet kan du gå in och ändra tema, lägga till och ta bort Temamusik. 

36. När du är klar med din film trycker du på pilen längst upp till vänster. 

 

 

 

 

 

 

 

37. Här kan man döpa sin film 

38. Spela upp filmen 

39. Spara filmen som film 

40. Kasta filmen eller fortsätta att redigera den 

41. Man kan spara filmen på olika sätt.  

 Väljer du iMovie theater så kan filmen delas via icloud 

 Väljer du Youtube så måste du ha ett youtube-konto och 

då kan du lätt bädda in filmen i t.ex. en blogg 

 Om du väljer Spara video så lägger den sig i Kamerarullen 

som färdig film. 

Två instruktionsfilmer hur man jobbar med iMovie 

http://skargardsskolor.wordpress.com/filmprojekt/  

http://skargardsskolor.wordpress.com/filmprojekt/

