
Filma och redigera med iPhone, grundkurs 

Lär dig filma och redigera med din iPhone. Skapa bra ljud och proffsigt ljus. Du lär 
dig viktiga klipptekniker och fina övergångar. Kursen hjälper dig utveckla ditt 
filmande för sociala medier, marknadsavdelningar ochYoutube.


Mål 
Kursen syftar till att ge dig kunskaper i hur man filmar bättre med sin iPhone och 
på ett effektivt och optimalt sätt når sin målgrupp via Youtube och sociala medier. 
Kursen ger dig grunder i filmdramaturgi och fotokomposition.


Målgrupp 
Kursen riktar sig till vana användare av sociala medier, videobloggare och 
marknadsavdelningar som jobbar med sociala medier och vill förbättra kvalitet på 
såväl filmmaterial som budskap.

Förkunskaper 

• Du är en van iPhoneanvändare och du har datorvana

• Du kan obehindrat ladda ner appar från iTunes

• Du vet hur man använder foto- och filmfunktionen på din iPhone

• Du vet hur man skapar mappar och grupperar appar på din iPhone


Innehåll 

• Grundläggande dramaturgi

• Grundläggande upphovsrätt

• Fotokomposition och ljus

• Begränsningar och förutsättningar

• Videopublicering och sociala medier




• Vi kommer att testa tillbehör mikrofoner och stativ


Material 
Du tar med din iPhone med tillhörande laddare och hörlurar. Har du en nyare 
iPhone med lightning-kontakt behöver du en adaptersladd för 3.5-ingång (lightning 
till 3.5 för äldre hörlurar). Du ser till att du har gratis appen Apple iMovie installerat.

Undervisningsform 
Gruppen består av upp till 7 deltagare. I kursen används bara iPhone och inga 
datorer då fokus ligger på enkel och snabb redigering för direkt uppladdning på 
sociala medier eller Youtube. Du kommer att behöva avsätta viss tid för eget 
arbete mellan kurstillfällena i form av hemuppgifter som vi tillsammans går igenom 
under varje lektionstillfälle.

Kursledare 
Danish Saroee är frilansfotograf och verksam sedan 1990. Danish har lång 
erfarenhet av undervisning och handledning i fotoprojekt. Han har hållit nationella 
och internationella workshop.

Om Covid-19 
Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger för att minska 
smittspridningen. Det innebär att vi använder oss av myndighetens 
riskbedömningsverktyg för evenemang och sammankomster, för att utvärdera 
eventuella risker och för att kunna vidta åtgärder. Generellt innebär detta att vi är 
noga med hygienen och uppmanar deltagare att tvätta händerna noggrant och 
regelbundet. Vi säkerställer hög nivå på städning av toaletter. Vi anpassar även 
gruppstorlekarna så att deltagarna inte är för nära varandra.

Utöver detta gäller att om du uppvisar symptom på Corona (feber, hosta - se 
Vårdguiden för mer information), även milda symptom, ska du avstå från att 
komma till din kurs.

För att löpande förhålla oss till eventuella nya rekommendationer ifrån 
Folkhälsomyndigheten kommer vi att fatta beslut om kursens genomförande först 
1-2 veckor innan kursstart.


Tillfällen 
4

Studietimmar 
16

Pris 
2950 kr


