
Förtext, eftertext, musik och 
ljud i iMovie på iPad 



Följ bara den  
röda pilen!



Om du skall lägga ljud, välj "Film" här och  
inte "Trailer". "Film" har 4 tomma ljudspår där 

du kan lägga ljud som du själv väljer



Här väljer du visuellt tema för din film. Bläddra i 
sidled (1), välj och klicka på "Skapa film" (2)

1

2



Under "Alla" finner du dom filmer/animationer  
som ligger i kamerarullen i din iPad 



Klicka på filmen (1), sen på böjda pilen och  
placera filmen på timelinen (2)
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Klicka på  
"Ljud"



Musik är en bra grund  
i ljudläggningen. Den  

fyller ut bra på timelinen.  
Sen kan du lägga på  

ljudeffekter och spela  
in din röst. 

Du kan ha fyra  
ljud/låtar samtidigt 



Provspela (1) och välj  
en låt som du gillar (2)
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Spela upp och se om låten passar. Annars markera 
den gröna ljudsträngen så att den blir gul



Och klicka på "Radera" längst ner



Välj en ny låt som passar bättre



Vill du korta av låten? Håll in så att den gröna 
strängen får en gul kant och rulla in/korta av 



Du kan 
justera volymen 



Du kan lägga till mera musik eller ljud.  
Ljudeffekter hamnar på ett eget spår och blir blå



Vill du flytta ett ljud? Tryck/håll in och "glid"  
ljudet till rätt ställe



Spela in röst?





När du kommit så här långt är det bra att  
låta ljudläggningen vila sej och börja med  

för och eftertext. 

Börja med att markera filmen så att den blir gul



Klicka sen på "Dela upp" så att  
du får fram den del av filmen som  

du vill lägga förtext på.  
Om du inte "delar upp" 

hamnar förtexten på hela filmen



Klicka på "T" som i titel



Välj en textlayout i boxarna (1). 
Klicka sen på "Titeltext här" (2) så  

kommer tangentbordet fram

(2) 

(1) 





Gå till slutet av filmen och "Dela upp" igen



Klicka på "T"



Välj en layout





Nöjd? 
Spara filmen på 

den lilla pilen< högst 
upp i vänster hörn





Spara alltid i kamerarullen först innan du  
ev skickar ut på Internet



Det är bra att välja "Medel" (och inte stor) om du  
senare skall skicka filmen över nätverk





Gå till mappen där du sparat filmen  
och spela upp den så att du ser att den är okej 
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