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Internutbildning Filma med mobilen - steg 1
Syfte med kursen
•
•

Svara på frågorna: Hur använder vi mobilfilm? När ska vi använda oss av mobilfilm och
när ska vi inte?
Efter kursen ska du kunna:
• enkelt producera en kort mobilfilm av god kvalitet enligt linje med Umeå
universitets profil
• spara, publicera och dela produktionen på ett enkelt sätt i någon av de kanaler som
Umeå universitet använder
• mäta och följa upp resultatet av produktionen på sociala medier

Innehåll
Hur berättar man historien?
•
•
•
•
•

Film i sociala medier. Exempel både från internet i allmänhet och Umeå universitet i
synnerhet
Hur berättar man det man vill berätta? Vad är nyheten?
Berättar- och intervjuteknik
Vem är mottagaren? Hur anpassas innehållet?
Vad har vi för regler för filmer från Umeå universitet? Etiska regler?

Filmning/redigering
•
•
•
•
•

Mobilen, iPhone eller Android. Tekniken bakom skalet.
Hur filmar vi? Bildkomposition, bildutsnitt, berätta berättelsen i bilder, tidslinjen.
Ljud och ljus. Genomgång av tekniken som just nu är bäst för att lösa de problem som
kan uppstå.
Mjukvaran. iMovie för iPhone och motsvarande för Android, tex Filmora eller Vivavideo.
Importera filer från annan källa än telefonen.

Publicera
•
•
•
•

Kanaler och plattformar. Specifikt för Umeå universitet och generellt för sociala medier.
Vad ska man tänka på och vad bör man skriva för text till filmen vid publicering?
Spridning på sociala medier.
Hur tar man fram enkel tittarstatistik och vad visar den.
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Övningar
Kursen består av tre stycken övningar som utförs ute på campus under dagen. Övningarna sker i
grupper om två och efter varje övning visas alla filmer upp för kursdeltagarna och varje grupp får
feedback på sin film.

1. Intervjufilm
Övningen består av att genomföra en intervju på max 80 sekunder, sätta upp inspelningsplats,
putsa in- och utgång, importera media från annan källa än telefonen, samt publicera filmen på
utbildningens egen övningsplattform.

2. Nyhet
Övningen består av att producera en kortfilm med startbild, speakerröst, miljöfilm, intervju och
lägga till slutbild med Umeå universitets logotyp samt sätta upp inspelningsplats, redigera filmen i
mobilens redigeringsverktyg och publicera filmen på utbildningens egen övningsplattform.

3. Dokumentation av mässa eller konferens
Övningen består av att genomföra tre korta intervjuer med olika personer, filma klippbilder, lägga
in musik och slutbild med Umeå universitets logotyp samt sätta upp inspelningsplats, redigera
filmen i mobilens redigeringsverktyg och publicera filmen på utbildningens egen övningsplattform.

Omfattning
6-8 deltagare, kl 09.00-17.00. Vid fler deltagare öppnar vi upp för fler kurstillfällen.
Anmälan till kursen skickas till inhousebyran@umu.se.

Pris
Pris per deltagare är 3000 kr inkl gemkostnader

Tekniska specifikationer
Utrustning som behövs till utbildningen:
•
•
•
•
•
•
•

Apple iPhone 5 och uppåt (gärna iPhone 6 för kvaliteten på kameran), iOS 10 eller senare
Samsung S5 och uppåt eller liknande Androidtelefon. Så nytt Androidsystem som möjligt
Ledig plats på telefonen. Gärna 500 Mb eller mer
Appleprogram: iMovie
Android: tex VivaVideo Free
Gärna Dropbox-Appen installerad
Laddare eller powerbank

Dator är inget krav under första kursen eftersom redigeringen kommer att ske i mobilen. Det kan
däremot vara bra att ha med sig en dator, om det finns möjlighet, för att under kursens gång kunna
titta på de andra kursdeltagarnas filmer.
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