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Guide fö r dig söm behö ver 

Inledning 
Det gamla beprövade programmet Microsoft Movie Maker som fanns i tidigare Windows-

versioner finns inte längre tillgängligt i Windows 10. Många SeniorNet-kurser har 

genomförts med detta program men nu är det slut. 

Många liknande program finns, en del gratis andra dyra. En del bra andra inte värda namnet. 

Här är några exempel som ni kan prova: Power director, Davinci resolve (Gratis) Google 

foton, mest redigering. Jag har valt programmet Animotica som kostar något över 100:-. Det 

är mångsidigt, lite mer avancerat än Movie Maker, men ganska lättanvänt. 

Till Animotica har jag tagit fram en snabbguide för att använda på den här SeniorNet-kursen. 

Kan nog vara bra att ta fram när minnet sviker framöver. 

Den här guiden är långt ifrån fullständig. Många finesser och verktyg dyker upp efter hand, 

så prova gärna själv- 

Nedladdning 
Sök på nätet efter www.animotica se 

 Klicka på 

Du länkas nu till Microsoft Store. 

  

 

 Klicka på Hämta alt. Installera. 
Här är jag osäker; När programmet nu hämtas genom 

Microsoft Store kan det krävas att man har ett 

Microsoft-konto. 

Skaffa ett sådant - inga förpliktelser. Hur man gör? -  

handledaren hjälper dig 
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Några tips innan du börjar filmskapandet 
Min erfarenhet av programmet: gör saker i rätt ordning och flytta inte ”kopplade” 

mappar. (När man monterar bilder i programmet skapas en länk till den plats där bilden finns. Flyttar man 

bilden eller mappen som bilden ligger i till annan plats hittar inte programmet bilden.) 

Redigera bilder/video 

 Använd gärna Windows 10, Foton för redigering, t.ex. beskärning, kontrast, 

höjd/bredd förhållande (16:9 eller 4:3) innan bilden tas in i mapp enligt nedan. Du kan 

även använda Google foton (kräver konto). 

Sortera och samla bilder/video, viktigt. 

 Se till att dina bilder är redigerade och helst samlade som kopior i en projektmapp i 

utforskarens mapp Bilder. Kom ihåg mappens namn! 

 Döp bilderna så att de hamnar i den ordning du vill ha dem i bildspelet.  

Det går att flytta i programmet men är lite klurigt, speciellt vid många bilder. Det går 

bara att flytta en bild i taget. 

Öppna programmet: 

 Klicka på NEW PROJEKT,  

 ny meny; CREATE NEW PROJEKT (skapa) 

 Klicka på EMPTY PROJEKT 

 Ersätt Projekt name (datum), med ditt projekts namn. 

 Välj bildformat (Aspect Ratio) Widescreen (16:9) alternativt Classic TV (4:3), 

beroende på dina bilders höjd- breddformat. Kan väljas/ändras senare. 

 Välj under (Save To) var du vill att den skapade Animotica-filmen ska sparas. 

 Görs inget val hamnar den i mappen dokument i den automatiskt skapade mappen 

Animotica 

 Klicka på CREATE A NEW PROJEKT. 

Hjälp? 

Längst upp till vänster finns tre vågräta streck. Klicka där om du vill ha hjälp med 

programmet (engelska) om min guide är otillräcklig. 

Montera bilder 

 klicka på +ADD VIDEO/PHOTO CLIPS 

 Klicka i nästa vy på +Add video/photo clips. Du länkas till Utforskaren/Bibliotekets 

Bilder. 
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 Öppna förberedd mapp i utforskaren/Bilder och markera vilka bilder/videor som ska 

ingå i videon. Du kan inte montera oöppnad mapp. Varje bild som ska ingå måste 

markeras. Använd gruppmarkering: Skift, Ctrl eller Ctrl+A. 

 Använd bara ca 10 bilder och något videoklipp för en första övning. 

 Klicka på Öppna 

Du kan när som helst komplettera med fler bilder/videor men är du nöjd från början 

underlättar det betydligt. 

Nedan ser du hur arbetsytan ser ut med översikt av bilder/videor och under det start 

och stopp av filmen samt till och från av ljud, speltid, storbildsinställning, storyboard. 

VIKTIGT: Flytta inte mappen från den plats du importerade bilderna från.  

När programmet öppnas, hämtas bilderna från den ursprungliga platsen i utforskaren. Hittar 

den inte bilden på den platsen blir bildrutan grå med gul varningstriangel.  
Samma teknik som i gamla Movie Maker. 

 

 

Längst ner i bilden finns 5 symboler för gemensamma inställningar. Dessa är: 

Pröjekt Settings (gemensamma insta llningar) 

 ASPECT RATIO Format: 16:9 eller 4:3 

FILL/FIT (Bakgrundsfyllnad: Droppar eller färg) 
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TRANSITION (övergångar, ca 30 att välja på). Välj nu Opacity (toning) gäller för 

alla övergångar. Inställd övergång syns som symbol mellan bilderna. Ställ in 

övergångstid upp till 2 s. Vald övergång visas som symbol mellan bilderna i 

storyboard. 

PHOTO (bildvisningstid) standard 4 s för alla. Min rekommendation är ca 7 s, om 

bilden saknar text. Den här inställningen påverkar alla bilder. Varje bild kan med ett 

annat verktyg ställas in för sig. 

 När du är klar: klicka på krysset. Inställningarna sparas automatiskt. 

Effects 

Den här inställningen som förändrar samtliga bilders karaktär, t ex svart/vitt lämnar vi för 

egen upplevelse. 

Add (la gg till)  

Här kan man komplettera med ytterligare Bilder/video, Audio, ljud musik. Beskrivs senare. 

Andra verktyg presenteras i anslutning till enskilda bilder, se nedan. 

Individuella insta llningar 

 Markera en bild på storyboard.  

 

 Testa alla verktyg som visas. Se bild nedan. Behovet av redigeringar är 

förhoppningsvis gjorda i utforskaren. 

 Split. Används endast för videoklipp 

 Duration. Individuell inställning av visningstid Skjutreglage alt tal. 

 Fit Utfyllnad av bild till yta 

 Rotate, rotera i steg om 90 grader 

 Flip spegelvänd 
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 Transform zoomning, steglös rotation, bildförflyttning. Jmf Motion 

 Background individuell bakgrund för aktuell bild 

 Effect, ”bild-manipulation” Motion kallas även Ken Burns. Bildrörelse i början och 

slutet av bildvisningstiden 

 Adjust Bildjustering, ljus kontrast etc. 

 Dublicate Kopiera. Kopierad bild läggs efter originalet 

 Delete Ta bort 

Lägg till textruta (Colour Clip) 

 Gå tillbaka till grundmenyn genom att klicka på Go back nere till vänster 

 Ställ markören på den bild där du vill ha tillägget 

Se till att du är i Grundmenyn 

1. Klicka på (markera) den bild du vill att textrutan ska ansluta till. Nu visas ett 

+tecken på vardera sidan om den markerade bilden. Klicka på något av dem 

2. Klicka på Add Colour Clip.  

3. Välj bakgrundsfärg, enfärgat eller tonat.  

4. Klicka på Go Back, nere till vänster. 

En ”textplatta” placeras i anslutning till vald bild. 

Samma förfarande gäller när du vill tillföra fler bilder till filmen/bildspelet. Då väljer du 

”+Add Video or Photo Clips” 

  

Lägg till text Add text 
Mitt förslag är att nu sätta texter antingen i tomma ”textrutor” eller i bilder. 

Programmet erbjuder flera individuella texter på samma bild var och en med sin rörelse, 

storlek färg etc. 

OBS. Tänk på visningstiden när du textsätter dina bilder och textrutor. Generellt 

kanske 7 s, men mycket text kräver ofta längre visningstid. 

Du bör systematiskt börja från början med texter och bildvisningslängd. Programmet håller 

inte ihop text med bild. Ändras bildlängd på tidigare bilder följer inte texten med utan kan bli 

placerad på annan plats! 
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Lägg till text mot neutral bakgrund (textruta): 

 Se till att du ligger i grundmenyn, Den orange symbolen Go back ner till vänster 

ska inte synas.  

 Flytta markören (cirkel med streck på) till önskad ruta/bild/video 

 Klicka på + Add och Add text 

 Radera ”Text” och skriv din 

text i textfältet 

 Forma texten efter behag med 

verktygen längst ner. Du väljer: 

Teckensnitt (font), teckengrad, 

radavstånd, teckenavstånd, 

teckenfärg (font colour), 

rörelse (motion), skugga 

(shadow), genomskinlighet 

(opacity). Textens placering på plattan/bilden (kan också flyttas med musen) 

som de mest användbara.  

Ännu en gång; tänk på att anpassa bildvisningstid så man hinner läsa texten.  

Kommer du ihåg: markera aktuell bild. Klicka på Duration. 

5. Den text du skrivit visas som ett överlägg i grundmenyn Overlays (längst till 

höger). Se bild 

 

 

Avståndet mellan varje bild motsvarar inställd visningslängd. Bra att veta när man ska ställa 

in textens visningslängd. 

Texten kan alltså justeras i visningstid genom att dra i ändarna på det orangefärgade 

överlägget. På så sätt kan texten läggas över en del eller hela bildvisningslängden. Den kan 

också ”dras ut” över flera bilder. Du kan också flytta placeringen genom att sätta pekaren i 

mitten på de två lodräta strecken och dra hela textblocket framåt eller bakåt. 
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Det kan bli många exponerade textöverlägg eftersom varje tillkommande text får sitt 

överlägg under varandra (orange linje). För att kunna identifiera, ser man en del av 

tillhörande text längst till vänster. I huvudmenyn anges totalt antal overlays. 

Blir det många måste man bläddra på skärmen för att se alla. 

Lägg till bild i video eller bild i bild 

 Se till att du ligger i grundmenyn, Den orange symbolen Go back ner till vänster 

ska inte synas.  

 Flytta markören (cirkel med streck på) till önskat bild eller videoklipp 

 Klicka på + Add och Add Overlays 

 Klicka på Add Picture in Video. (Bör stå Video eller Picture) Du länkas till din 

projektmapp i Utforskaren 

 Markera önskad bild och Öppna.  

Vald bild visas som miniatyr i bildfönstret. Kan bland annat storleks förändras, 

flyttas och ges rörelse. Den pålagda bildens visningslängd och placering kan 

flyttas. Detta överlägg är blått och identifieras med en miniatyrbild i menyn 

Overlays. 

 

Videöredigering 

Ingår videoklipp i projektet kan det vara lämpligt att redigera Trimma eller Klippa (split) och 

mycket mera. Det är ju ett ”Videoeditorprogram”.   

 Markera aktuellt videoklipp och testa alla verktyg, se bild.  

Mest aktuellt i början kan vara Split och Trim. 

Split (klippa) använder du när du vill ta bort en del inne i videoklippet. 

Trimma betyder att man tar bort delar av klippet först eller sist. 
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Gör så här 

 Grundmenyn; markera videoklippet du 

vill redigera (klippa) 

 Dra långsamt markören till det läge i 

klippet där du vill klippa 

 

 

 Klicka på Split 

 Gå tillbaka till grundmenyn. Nu finns två bilder på videoklippet. Första och andra 

delen av klippet 

 Gör samma sak igen där du vill ha ett 

nytt klipp. Nu finns tre bilder 

 Vill du ta bort mittre delen av klippet 

markerar du mittenbilden och Delete. 

 

Prova övriga verktyg för att se dess effekter. 

Här kan du t ex ställa in videoklippets ljudvolym eller stänga av helt. Det kommer vi till i 

nästa avsnitt 

Add Audiö (Tillfö r musik) 

 Gå till grundmenyn och klicka på Audio 

 

 Grundmenyn: Sätt markören där musiken ska starta 

 Klicka på + för val av fri musik i programmet (9 st) eller välj från utforskarens 

bibliotek genom att klicka på CHOICE FILE 
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Du kan också använda fri musik från t ex.jamendo (Ladda ner en App) 

I programmet Wondershare Streaming Audio Recorder kan du spela in allt som du hör 

i datorn, t. ex. musik från Spotify. Pris ca 100-lappen 

 

 

 

 

 

Redigera musik 
Med verktygen Split och Trim kan du klippa eller 

förkorta musik i takt med bildvisningen.  

Så här delar/klipper du en musikfil. 

 Gå till menyn ovan. Audio overlay 

 Markera klicka på, aktuellt musiköverlägg  

 Ställ markören där du vill att musiken ska upphöra 

 Klicka på split. Två skilda överlägg uppstår. 

 Klicka på det undre överlägget och välj Delete Klicka på Volyme för mjukt avslut. 

Mikröföninspelning (Vöiceöver) 

 Gå till huvudmenyn och klicka på Audio 

 Klicka på Voiceover.  
Ev vill programmet att du ger tillstånd till mikrofon. 

Gå till Start-Inställningar-Sekretess-Mikrofon 

Välj På för Animotica 

 Inspelningen startar vid den bild där tidsmarkören står och avslutas med STOP-

knappen. 

 Inspelat mikrofonljud visas som ett 

overlay. 

 Redigera ljudkanalen med verktygen längst 

ner på samma sätt som musikredigering, 

split och trim. 
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Spara Videö 

Är produktionen till belåtenhet ska nu videon sparas i ett format som gör den möjlig att visa 

på t ex TV. Formatet är MP4. 

 Klicka längst ner till höger Save video 

 Välj upplösning 160-1080-4K. Läs om lämplig inställning t ex 720 p. 

 Klicka på SAVE. Filmen konverteras. 

 Ladda upp till Youtube om du vill. OBS Ingen kommersiell musik får användas. 

 Den skapade MP4-filen är placerad i utforskarens mapp Filmer i mappen Animotica. 

 

Nu a r hja lpen slut 

Men fortfarande kvarstår beskrivningen av en hel del finesser i det här programmet. Så nu är 

det fritt att botanisera på egen hand. 

 

Lycka till 

Håkan 


