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Innehåll 

• Ni ska skapa en webplats som övriga studenter ska kunna 

använda för att lära sig mer om ert valda ämne 

• Innehållsmässigt ska er webplats (som minst) ha följande delar: 

• Introduktion – vad handlar ämnet om? 

• Problemställning och lösning: 

• Presentera (minst) ett vanligt problem man kan lösa med denna 

teknik/programvara och även såklart hur man gör det 

• Referensdel – en snabbreferens för övriga studenter (likt  man-

sidor) 

• Länksamling och referenser – var kan jag lära mig mer? 
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Innehåll 

• Er webplats ska ha ett genomgående tema stilmässigt – det ska 

synas att alla sidor är en och samma webplats. Följande ska 

finnas på samtliga sidor: 

• En meny för att gå mellan de olika delarna 

• Ett sidhuvud och/eller en sidfot 

 

• Webplatsen ska vara kodad på ett bra sätt och ska validera 

som HTML5 och CSS3. 
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Gruppindelning 

• Under föreläsningen får ni själva rangordna de ämnen vi 

presenterat i kursen. Sätt ett tal mellan 1 (jag vill helst jobba 

med detta ämne) och 7 (jag vill inte jobba med detta). 

• Utifrån rangordningen ordnar vi grupper om fyra personer 

• Gruppindelningen presenteras via mail och på kurshemsidorna 

senast 18.00 ikväll. 
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Tidsplan 

• Ett ganska kort projekt 

• Idag (29/10): Projektintro och gruppindelning 

• Imorgon (30/10): Labtid med assistent (fyra timmar) 

• Tid både för att lära sig html och komma igång med projektet 

• Fredag nästa vecka (9/11): Projektredovisning 

 

• Lite schemalagd tid = mycket eget arbete! 
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Redovisning 

• Koden ska ligga på IDAs www-und domän på 

redovisningspasset – kopiera den till www-pub mappen i någon 

av gruppmedlemmarnas hemmapp på astmatix 

• Koden ska i samband med godkänd redovisning skickas till 

kursledare som en komprimerad fil (tar,rar,zip) 

• Websidan kommer sedan presenteras på kurshemsidorna 

• Redovisningspasset: 

• Fyra timmar bokade.  

• Första två timmarna är för sista-minuten hjälp.  

• De två sista timmarna är redovisning. 

• Alla grupper presenterar sin websida för assistent. Därefter är det 

fritt fram att undersöka andra gruppers sidor.  
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