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Inledning
Förkunskaper Steg 1, 2, 3.
Operativsystem Mac OS Mojave 10.14.1
Syftet med denna kurs är att du ska lära dig grunder i videoinspelning och
videoredigering. Kursen behandlar endast grundläggande hantering av
utrustning och program. Utrustningen är enklast tänkbara och ingen tid
lägges på att vara speciellt noggrann. Den biten får du själv stå för inom din
egen verksamhet.

Debut video capture och Video pad video editor
Om du vill göra mer avancerad videohantering och redigering än vad som
finns i denna kurs kan du använda Debut video editor och Video pad video
editor för mac från NCH. Dessa kostar ca 300 kr/st. Kurser för dessa fiinns i
Steg 16 Windows. Det är dock viktigt att du lär dig ljudhantering på din mac
i denna kurs. Om du skulle vilja göra en videoinspelning på mac och inte får
ljudet att fungera kan du spela in ljudet på en separat dator och komplettera
inspelningen i efterhand.

Videoinspelning med Quick Time Player
Spela in en video med uppräkning av tal
Klicka Äpplet/Systeminställningar/Bildskärmar och testa olika bildalternativ
genom att klicka Skalad och markera ett av de tre alternativen.
Anslut din mikrofon till utgång för högtalare. Förmodligen behöver du en
specialanslutning där du placerar den ena änden med en anslutning i datorns
högtalaruttag och i den andra änden, med en röd och en grön anslutning,
ansluter du mikrofonen till den röda.
Klicka Äpplet/Systeminställningar/Ljud och se till att Ljud in är markerat
Kontrollera att Ljud av längst ned till höger inte är markerat
När du knackar på mikrofonen ska du nu se att något händer
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Starta QTP genom att klicka på iconen i skärmens underkant
Klicka Arkiv/Ny skärminspelning

Klicka på den röda knappen
Texten ” Klicka för att spela in ……..” visas nu på skärmen
Starta inspelningen genom att klicka vid sidan av texten
Starta Libre Office Writer
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Skriv tal på skärmen samtidigt som som du talar om vilka tal du skriver. Se
till att inspelningen blir ca 2 min lång
Stäng LibreOffice
Stoppa inspelningen med den lilla knappen med kvadrat högt uppe till höger
Testa inspelningen genom att klicka på högerpilen
Du avslutar inspelningen med att stänga fönstret med den med den röda
knappen och spara inspelningen som vsnutt1.mov i mappen /Filmer på
hårddisken
Spara inte dokumentet som du skapat i Libre office writer
Ta bort anslutningen av mikrofonen och spela upp videon genom att
dubbelklicka på vsnutt1.mov på hårddisken
Du ska nu höra ljudet med hjälp av den inbyggda högtalaren
Anslut hörlurar till datorn
Klicka Systeminställningar/Ljud och ändra till Ljud ut
Kontrollera att hörlurar är aktivt
Kontrollera att den lilla rutan Ljud av inte är markerad
Spela åter upp videon och kontrollera att du hör ljudinspelningen i
hörlurarna.

Spela in en video med uppräkning av bokstäver
Anslut mikrofonen som tidigare
Starta QTP genom att klicka Arkiv/Ny skärminspelning
Klicka på den röda knappen
Texten visas nu på skärmen
Starta inspelningen genom att klicka vid sidan av texten
Starta LibreOffice writer
Skriv bokstäver samtidigt som du säger vilken bokstav du skriver.
Avsluta med knappen med kvadrat uppe till höger
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Testa inspelningen genom att klicka högerpil
Avsluta Quick time player genom att stänga fönstret med röda knappen
högst upp
Spara inspelningen som vsnutt2.mov i /Filmer på hårddisken
Spara inte dokumentet som du gjort i Libre Office Writer

Spela in en video där du skapar ett dokument med bilder
Se till att du har en mapp med tre bilder någonstans på din dator
Gör en inspelning där du startar Libre office writer och hämtar de tre
bilderna och placerar dom på en A4-sida
Stoppa inspelningen med knappen uppe till höger och testa den.
Avsluta Quick Time player genom att stänga fönstret och spara inspelningen
som bilder.mov på hårddisken.

Editering
Skarva ihop två inspelningar till en video
Starta Quick time player
Öppna vsnutt1.mov
Klicka Redigera/Lägg till klipp i slutet
Öppna vsnutt2.mov
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Klicka Klar
De båda inspelningarna har nu blivit en inspelning
Stäng ooch spara som vsnutt1+2.mov i /Filmer
Testa
Nu ska du alltså se de båda inspelningarna efter varandra

Skarva ihop tre inspelningar till en video
Starta Quick time player
Öppna vsnutt1+2.mov
Klicka Redigera/Lägg till klipp i slutet
Öppna bilder.mov
Spara som vsnutt1+2+bilder.mov
Testa

Skarva ihop första halvan av vsnutt1 med andra halvan
av vsnutt2
Starta QTP
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Öppna vsnutt1.mov
Klicka Redigera/Putsa
Dra det högra handtaget till mitten
Klicka knappen PUTSA
Klicka Arkiv/Spara
Spara början av vsnutt1 som vsnutt1början.mov
Öppna vsnutt2
Klicka Redigera/Putsa
Dra det vänstra handtaget till mitten
Klicka knappen <PUTSA>
Klicka Arkiv/Spara
Spara slutet av vsnutt2 som vsnutt2slut.mov
Öppna vsnutt1början.mov
Klicka Redigera/Lägg till klipp i slutet och välj vsnutt2slut.mov
Klicka Klar och testa inspelningen
Nu ska du alltså se början av inspelningen med siffror och slutet av
inspelningen med bokstäver
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