Kursplan

Formgivning av webbsidor
Web Page Styling
7,5 högskolepoäng
7,5 credits

Ladokkod: 31KFW1
Version: 5.0
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT 2016-04-26
Gäller från: HT 2016
Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Informationsarkitektur (G1F)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
Ämnesgrupp: Övrigt journalistik, kommunikation, information
Förkunskapskrav: Kursen Tekniker för webbdesign (ladokkod 31KTW1), med minst godkänt resultat (eller motsvarande.
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll








Grafisk formgivning
Layout
Användbarhet
Skapande av gränssnitt
Formgivning för mobila plattformar
Verktyg för webbtrafikanalys
Interaktionsdesign i mobila plattformar

Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,
Kunskap och förståelse
1.1 Med grund i relevanta teorier och konventioner analysera användbarheten i samband med formgivning av webbsidor,
1.2 Redogöra för förutsättningar för interaktionsdesign i mobila plattformar,
1.3 Dra slutsatser av grundläggande analys av webbtrafikdata.
Färdighet och förmåga
2.1 Anpassa och formge en webbsida för mobila plattformar,
2.2 Designa webbsidor för olika syften och målgrupper.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 Kritiskt värdera och motivera grafisk formgivning och layout av webbsidor med hänsyn till användar- och
tillgänglighetsaspekter
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av
 föreläsningar
 laborationer
 seminarier
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
- Seminarium: seminarium
Lärandemål: 1.1, 1.2
Högskolepoäng: 1,0
Betygskala: Underkänt eller Godkänt
- Projektarbete: Webbplats - design
Lärandemål: 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Högskolepoäng: 4,0
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt
- Projektarbete: Webbplats - kod
Lärandemål: 2.1
Högskolepoäng: 2,5
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt
För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom
Väl Godkänt på minst ett av momenten Webbplats - design respektive Webbplats - kod.
Seminarier kan ersättas med annan i kursplanen angiven examinationsform om studenten underkänts på seminarium eller inte
varit närvarande vid seminarium under kursens gång.
Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya
innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig
kurs.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Beaird, J., & George, J. (2014). Principles of beautiful web design. (3 ed.) SitePoint. (220 s.)
Cederholm, D. & Zeldmann, J. (2014). CSS3 for web designers. (2 ed.) New York, N.Y.: A Book Apart. (139 s.)
Kadlec, T. (2013). Implementing responsive design: building sites for an anywhere, everywhere web. Berkley: New Riders.
(271 s.)
Rieger, B. (2010). Rethinking the Mobile Web. Yiibu. (ca 140 s.) [Tillgänglig elektroniskt]
Sharp, H., Rogers, Y. & Preece, J. (2011). Interaction design: beyond human-computer interaction. (3. ed.) Chichester: Wiley.
(ca 70 s.)
Studentinflytande och utvärdering
Studenternas synpunkter på kursen ska systematiskt och regelbundet inhämtas i muntlig och/eller skriftlig form. Studenterna
ska delges resultatet av utvärderingen. Resultaten av utvärderingarna ska ligga till grund för kursens vidare utveckling. Se
vidare Policy för kursutvärdering, Högskolan i Borås 2005-06-07, dnr 56-02-10.
Övrigt
Kursen ingår i Webbredaktör 180 hp.

