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Allmänt 
Under kursen får studenterna se exempel på och prova olika filmtekniker. Studenten ska med stöd av 
en storyboard planera och genomföra ett filmningsprojekt. 
I kursen ingår introduktion till kameror och filmteknik,  undervisning och övning i det digitala 
filmverktyget Adobe Premier Pro. 
Studenterna skapar 1 digital produktion som inkluderar en introduktion av ett designprojekt och av 
sig som designer både visuellt och med ljud, antingen i intervjuformat eller med voice-over.  
 
Studentuppgift: 

- Välj ett projekt som du vill presentera och gör en film-pitch som beskriver nyckelfunktioner 
och viktiga moment i din process, samt en inblick av dig som designer. Detta är ett vanligt 
format för att pitcha idéer för finansiering idag, speciellt på crowdfunding-sidor som 
Kickstarter, Indiegogo och Ulule. 

- Använd en bit av filmen att själv berätta om din designprocess och om dig som designer, 
aningen som intervju eller med voice-over. 

- Den digitala filmen ska vara 1 till 3 minuter lång. 
 
 
 
Betygskriterier 
För betyget godkänt ska studenten göra detta: 
 
• aktivt delta i lektioner, handledning, presentationer och aktiviteter under kursens gång, 
• bedöma kvaliteten på sitt egna och andra studenters filmer och i relation till relevansen för avsedda 
användare och ändamål 
• sammanställa och presentera en video enligt studentuppgiftens beskrivning 
  
 
Lärandemål 

Efter avslutat delmoment ska den studerande visa förmåga att: 

● kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga filmskapande,  



● på ett grundläggande sätt reflektera kring filmmediets roll i samhället och redogöra för 
praktiker inom konstnärligt filmskapande,  

● självständigt uttrycka egna idéer med ett konstnärligt förhållningssätt i en film,  
● på ett grundläggande sätt spela in och redigera film,  
● genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,  
● reflektera kring filmmediets möjligheter i designprocessen. 

Kursens uppläggning och undervisningsformer: 
Undervisningen sker i olika former: föreläsningar, genomgångar och presentationer i vilka alla 
studenter ska närvara och vara delaktiga. 

Kurslitteratur och övriga läromedel 

Course literature and other teaching materials 

Tutorials: iMovie https://www.youtube.com/watch?v=ZGG5kbMKmLo  

Tutorial 60 s film: 
https://www.skillshare.com/classes/Content-Marketing-Create-a-One-Minute-Video/1598567171/pr
ojects  

Tutorial filming tricks: 
https://www.skillshare.com/classes/DIY-Filming-Creating-Pro-Video-with-Tools-You-Already-Own-Le
arn-with-Vimeo/1788857880/projects  
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