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Navngiv	  og	  gem	  projekt	  
iMovie	  gemmer	  automa2sk	  jeres	  projekt	  løbende.	  Selvom	  I	  lukker	  app'en,	  
ligger	  projektet	  gemt	  som	  fx	  Min	  film	  eller	  den	  2tel,	  I	  selv	  har	  givet	  filmen.	  	  

I	  omdøber	  filmen	  ved	  at	  trykke	  2lbagepilen	  fra	  
klippebordet	  øverst	  2l	  venstre.	  

Fra	  denne	  skærm	  kan	  I	  trykke	  på	  filmens	  
nuværende	  2tel	  (her	  MIN	  FILM)	  og	  få	  lov	  2l	  at	  
redigere	  2tlen.	  	  

Tryk	  OK,	  når	  I	  har	  skrevet	  det	  nye	  navn.	  

"
På	  skærmen	  kan	  I	  se,	  hvor	  længe	  filmen	  varer.	  I	  
kan	  ved	  at	  trykke	  på	  afspilikonet	  nederst	  2l	  
venstre	  se	  filmen	  i	  fuld	  skærm	  uden	  
redigeringsværktøjet	  synligt.	  

"
På	  ikonet	  nederst	  i	  midten	  kan	  I	  vælge,	  hvordan	  
I	  gerne	  vil	  gemme	  og	  evt	  dele	  filmen.	  Der	  er	  
mange	  muligheder:	  

"
"
"
Nogle	  af	  dem	  kræver	  medlemskaber	  for	  at	  få	  lov	  2l	  at	  uploade	  filmen,	  fx	  
Facebook,	  Vimeo	  og	  Youtube.	  På	  metodikogsmag.dk	  kan	  I	  få	  hjælp	  2l,	  hvordan	  I	  
uploader	  2l	  Vimeo,	  som	  er	  den	  videotjeneste,	  vi	  anbefaler.	  

Det	  er	  en	  god	  idé	  at	  arkivere	  videoen	  på	  telefonen.	  Så	  er	  I	  sikre	  på	  at	  have	  en	  
gemt	  kopi,	  som	  I	  al2d	  har	  mulighed	  for	  at	  dele	  med	  verden	  på	  et	  senere	  
2dspunkt.	  

"
Se	  evt.	  filmen	  på	  metodikogsmag.dk:	  NAVNGIV	  OG	  GEM	  

"
Ekstra	  hjælp	  
Der	  findes	  mange	  muligheder	  for	  at	  få	  ekstra	  hjælp	  og	  vejledning	  på	  neSet.	  En	  
god	  start	  for	  engelskkyndige	  er	  på	  Appels	  egen	  supportside:	  hSp://
www.apple.com/dk/support/ios/imovie/.	  Ellers	  er	  det	  en	  god	  idé	  at	  bruge	  
google	  og	  søge	  på	  jeres	  specifikke	  spørgsmål.	  

"
Rig2g	  god	  legelyst	  :)

TEKSTREDIGERING:	  
Mange	  steder	  kan	  I	  
ændre	  teksten	  ved	  
blot	  at	  trykke	  direkte	  
på	  den	  eksisterende	  
tekst.	  	  

Sådan	  kan	  I	  fx	  ændre	  
indsat	  tekst	  på	  
videoklip.	  

"
"
"
"
"
INDEN	  I	  SLETTER	  
VIDEOER	  OG	  FOTOS	  
FRA	  
KAMERARULLEN:	  
skal	  I	  være	  sikre	  på,	  
at	  I	  er	  helt	  færdige	  
med	  jeres	  film.	  
iMovie	  gemmer	  
nemlig	  jeres	  projekt,	  
men	  ikke	  de	  videoer	  
og	  fotos,	  I	  har	  brugt	  i	  
filmen.	  Når	  I	  
arbejder	  i	  iMovie,	  
henter	  programmet	  
oplysninger	  fra	  
kamerarullen.	  Det	  
betyder,	  at	  hvis	  I	  
sleSer	  de	  fotos	  og	  
videoer,	  som	  I	  har	  
brugt	  i	  jeres	  film	  fra	  
telefonens	  
kamerarulle,	  så	  vil	  de	  
også	  blive	  sleSet	  i	  
jeres	  filmprojekt.	  	  

Færdige	  film,	  der	  
allerede	  er	  uploadet	  
eller	  arkiveret	  på	  
telefonen,	  vil	  dog	  
stadig	  være	  
kompleSe.	  I	  mister	  
bare	  muligheden	  for	  
at	  redigere	  videre	  i	  
filmen	  i	  iMovie.
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