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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-03-14 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- planera, utforma och realisera webbplatser,
- skapa och redigera html-dokument,
- tillämpa olika tekniker för att realisera layout av webbsidor,
- tillämpa principer för användbarhet vid produktion av webbplatser,
- producera webbsidor med hjälp av HTML, CSS, JavaScript och CMS,
- tillämpa principer för visuell kommunikation vid skapandet av kommunikativt och estetiskt
genomtänkta webbplatser,
- skapa, redigera och anpassa digitala bilder för webbpublicering och
- analysera och utvärdera webbplatser utifrån användbarhet, målgruppsanpassning, formspråk och
teknisk lösning.
Innehåll
Kursen består av två delar: webbutveckling och digital bildbehandling. Webbutvecklingsdelen går från
grunderna i HTML och skapandet av enkla HTML-dokument till produktion av kompletta
webbplatser. Delen digital bildbehandling börjar också med grunderna och går vidare till mer
avancerade teorier och tekniker för digital bildhantering. Vidare behandlas programvaror och
utrustning för digital bildhantering samt hur de fungerar och kan användas på ett konstruktivt sätt i
arbetet med digitala bilder. Fokus ligger på bildbehandling av bilder för publicering på webben.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuella laborationer, individuell uppgift i webbdesign, muntlig
och skriftlig redovisning av gruppuppgift, samt datasalstentamen.
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
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.

