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Redigera film med Movie Maker 

Lägg in det filmade materialet på datorn och samla det i en ny mapp med lämpligt namn. Det 

är viktigt att du har en backup på ditt material. Backupen ska finnas på en annan dator än 

den du redigerar vid, på en bärbar hårddisk eller ett USB- minne. 

Starta Movie Maker: 

  

Klicka på "Projekt" och välj där "Standard". 

 

Importera ditt material till redigeringsprogrammet genom att klicka  på "Lägg till videofiler 

och bilder" -> Leta reda på din mapp -> Markera ditt material och öppna. Det tar  några 

minutera för programmet att importera filmfiler.  

Tips: För att spara tid är det bra att titta igenom materialet innan det importeras till 

programmet. På så vis kan du redan innan import sortera bort onödigt material. 
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Tips: Det går 

att ändra 

storleken på 

programmets 

olika fält efter 

egna önskemål. 

Bredvid har jag 

valt att använda 

ett större 

visningsfönster.
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Klipp filmen: 

Under visningsfönstret klickar du på "play"-symbolen för att spela videon. Samtidigt rör sig en 

markör i materialet till höger på skärmen. 

Tips: Använd skrivbordstangenten mellanslag för att spela och pausa videon. Det sparar 

mycket tid att använda det snabbkommandot.  

Ställ in markören där du vill klippa. Sedan högerklickar du där för att få upp olika val. "Dela 

klipp" = fungerar som en sax och skapar två klipp av ett., " Ange slutpunkt" = allt senare i 

klippet raderas från projektet, "Ange startpunkt" = allt tidigare i klippet raderas från projektet. 

För att ta bort ett klipp helt så markera det ( klippet får då en blå ram), högerklicka och välj 

"Ta bort" i listan.  

Finklippning: Ibland är det viktigt att klippa vid exakt rätt bildruta. För att få bra kontroll 

över klippningen så används funktionen "Trimningsverktyg" 

 

Ställ in den exakta start och 

slutpunkt som du önskar -> 

spara trimning. 
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Text: 
Det finns tre snabba alternativ för text. Den röda cirkeln visar var de i panelen de finns. "Titel" 

är ett textalternativ som har en egen bakgrund, "Text" ger text som lägger sig över annat 

bildmaterial i projektet och "Eftertexter" är klassiska rullande eftertexter.  

 

Vilket alternativ du än väljer så kan du senare välja att anpassa och ändra texten genom att gå 

in i fliken "Textverktyg" -> "Format". Där går det att ändra bakgrund, textklippets längd, 

typsnitt, effekter med mera.  
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När filmen är klippt och du lagt i de texter som ska vara med är det dags att göra finare 

justeringar. 

Övergångar: 
Placera markören där två klipp möts. Gå in i menyn "Animeringar". Väl den övergång som 

passar. Övergången kommer att spelas upp automatiskt så att du kan förhandsgranska den.  

 

Det går att ändra tiden för övergången. 

 

Panorera och zooma: 
Effekten kallas Ken-Burns och används för att skapa rörelse i stillbilder. Placera markören på 

den bild där du vill använda effekten. Gå in i menyn "Animeringar" och välj där den effekt som 

passar. 
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Visuella effekter: 
Markera det klipp som effekten ska användas på. Välj "Visuella effekter" i menyn. Där kan du 

ändra ljusstyrkan för klippet, lägga på ett effektfullt filter eller gör bilden spegelvänd. 

 

 

 

Musik och annat ljud: 
Markera det klipp vars ljud du vill redigera. Välj "Redigera" i menyn och klicka sedan på 

"Videovolym" för att ändra volymen. Sträva efter att ge din film en jämn ljudvolym genom att 

höja upp det som blivit inspelad med låg volym. Ibland kan du behöva sänka ljudet på vissa 

delar om de innehåller störande ljud med hög volym. 
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Separera ljud och bild: 

När du bara vill använda bilden och inte ljudet drar du helt enkelt ner volymen helt vid 

"Videovolym". Om du vill använda ljudet men inte bilden blir det lite krångligare.  

Öppna ett nytt projekt och importera den videofil vars ljud du sak använda. Du kan börja med 

att trimma klippet så att bara det som du ska använda blir kvar. Efter det klickar du på "Spara 

film". Välj "Endast ljud" i den lista som visas. Då sparas en ljudfil. Ljudfilen kan du sedan enkelt 

lägga in i din film. 

 

Importera ljud: 

Spara musik eller andra ljudfiler som ska användas i filmen på datorn. Återgå till filmprojektet. 

Välj "Lägg till musikfil" i menyn. Välj sedan "Lägg till musikfil..." i listan som visas. 

 

Ljudet syns som ett grönt fält i projektet. 
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Spara den färdiga filmen: 
Klick a på "Spara film" och välj "Rekommenderas för det här projektet" i listan. Det dyker upp 

ett nytt fönster. Kontrollera där att filmen sparas som en MPEG-4, se inringad uppgift nedan. 

Välj var på datorn den färdiga filmen ska hamna, namnge filmen och klicka sedan på "Spara". 

Räkna med att det tar lång tid för datorn att bearbeta den färdiga filmen. 

 

 

 

Lycka till! 


