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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-02-23 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Informatik 60 hp eller Datavetenskap 60 hp.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- förklara begrepp och centrala frågor inom området webbstandarder,
- kritiskt granska argument för styrkor och svagheter i olika förslag till nya webbstandarder,
- identifiera relevant information från World Wide Web Consortiums (W3C) databas över standarder
och standardiseringsarbeten och
- förmedla kunskap från aktuell facklitteratur inom området framtida webbstandarder både muntligt
och skriftligt.
Innehåll
Inledande föreläsningar ger en överblick över pågående arbeten med webbstandarder. Studenten ska
självständigt söka information om pågående standardiseringsarbeten inom exempelvis W3C och skriva
en redogörelse om ett sådant arbete inklusive göra en jämförelse med befintliga standarder som W3C
tillhandahåller. Temat för studien måste godkännas av läraren. Redogörelsen dokumenteras i en
individuell rapport. Handledning erbjuds under studien och rapportskrivningen. Varje student ska
också granska minst en annan students rapport. Slutligen ska rapporten presenteras i obligatoriska
seminarier.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras dels genom en individuell skriftlig rapport som presenteras och diskuteras vid
ett obligatoriskt seminarium, dels genom en skriftligt rapporterad granskning av andra studenters
rapporter.
Studenter vars rapporter eller granskningar inte är godkända har rätt att lämna in en reviderad version
eller en helt ny rapport/granskning för godkännande inom fem veckor efter seminariet. Handledning
erbjuds dock inte efter kursens slut. I övrigt erbjuds extra examinationstillfällen i augusti månad före
höstterminens start, samt vid senare ordinarie kurstillfällen.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

