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Opret	  nyt	  projekt	  
Åben	  iMovie	  og	  vælg	  Projekter	  øverst.	  
Har	  I	  allerede	  gemte	  projekter,	  vil	  I	  
kunne	  se	  dem	  her	  og	  ved	  at	  trykke	  på	  dem,	  redigere	  
dem.	  For	  at	  opreIe	  et	  nyt	  projekt,	  skal	  I	  trykke	  på	  det	  
lille	  plus	  nederst	  på	  skærmen	  Jl	  højre.	  !
Vælg	  here<er	  Film.	  	  !
Så	  skal	  der	  vælges	  skabelon.	  Her	  er	  der	  oIe	  
forskellige	  sJlarter/designs	  at	  vælge	  imellem.	  Ved	  at	  
trykke	  på	  de	  forskellige,	  får	  I	  en	  lille	  demonstraJon.	  
Den	  mest	  enkle	  hedder	  Enkelt.	  Den	  anbefaler	  vi.	  Når	  
temaet	  er	  valgt,	  trykker	  I	  på	  Opret	  film	  oppe	  i	  højre	  
hjørne.	  !
Så	  er	  jeres	  filmprojekt	  opreIet.	  !
Se	  evt.	  filmen	  på	  metodikogsmag.dk:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
OPRET	  NYT	  PROJEKT	  

!!
Klippebordet	  
Næste	  skærmbillede	  kalder	  vi	  for	  klippebordet.	  
Klippebordet	  er	  der,	  hvor	  I	  hele	  Jden	  kan	  se,	  hvad	  
jeres	  film	  består	  af	  -‐	  både	  fotos,	  videoer	  og	  
lydelementer,	  og	  hvor	  I	  arbejder	  akJvt	  med	  dem	  
under	  redigeringen.	  Der	  kan	  ligge	  mange	  videoklip	  
her	  side	  om	  side	  og	  lyd	  i	  flere	  lag.	  !
Ikonet	  ude	  i	  højre	  side,	  som	  ligner	  en	  u-‐vendingspil,	  
betyder	  fortryd.	  Den	  kan	  der	  trykkes	  på,	  hvis	  I	  
fortryder	  en	  handling.	  

Den	  store	  pil	  mod	  højre	  betyder	  afspil.	  Den	  lille	  pil	  
midt	  på	  skærmen,	  der	  peger	  Jl	  venstre	  mod	  en	  
tværstreg	  betyder	  Jlbage	  Jl	  starten	  af	  klippet.	  Ikonet	  yderst	  Jl	  venstre	  er	  
mediaikonet,	  som	  er	  jeres	  adgang	  Jl	  telefonens	  kamerarulle.	  

Ved	  at	  trykke	  på	  tandhjulsikonet	  nederst	  Jl	  højre,	  kan	  I	  ændre	  på	  udvalgte	  
projekJndsJllinger-‐	  fx	  kan	  I	  vælge	  et	  andet	  tema.	  Mikrofonikonet	  er	  Jl	  at	  
optage	  speak	  og	  kameraet	  er	  Jl	  optage	  video	  direkte	  fra	  iMovie.	  

Pilen	  øverst	  Jl	  venstre	  betyder	  Jlbage	  Jl	  forrige	  skærmbillede.

SKIFT	  SKABELON:	  	  
Det	  er	  muligt	  at	  ski<e	  
skabelon	  i	  løbet	  af	  
jeres	  redigering,	  så	  I	  
kan	  prøve	  lidt	  frem	  og	  
Jlbage.	  !!
BRUG	  FOR	  HJÆLP?	  	  
Er	  I	  i	  tvivl	  om	  de	  
forskellige	  ikoners	  
funkJoner	  undervejs,	  
kan	  I	  alJd	  trykke	  på	  
spørgsmålstegnet	  
oppe	  i	  højre	  hjørne.	  

!
SPOLE	  FREM	  OG	  
TILBAGE:	  I	  kan	  alJd	  
navigere	  rundt	  frem	  og	  
Jlbage	  i	  jeres	  
filmprojekt	  ved	  at	  
stryge	  fingeren	  frem	  
og	  Jlbage	  over	  
skærmen.

http://metodikogsmag.dk
http://metodikogsmag.dk
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