
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkommen till kursen Tekniker för webbdesign! 
 
I kursen Tekniker för webbdesign kommer du lära dig om HTML och CSS, två grundläggande 
standarder för webbpublicering och tekniker relaterade till dessa. Utan färdigheter i dessa tekniker 
kan man inte skapa en bra webbplats: det är inte bara människans ögon som läser en webbsida utan 
många olika tekniker och automatiserade processer är inblandade i webbpublicering. 
 
Kursen går på helfart på campus på Högskolan i Borås mellan den 6 november och 7 december. 
Undervisningen består i stort av föreläsningar och laborationer/handledning i datasal. Seminarier 
kan eventuellt förekomma. 
 
Förutom direkt kommunikation på plats i föreläsningssalarna och datasalarna, används 
kommunikation via lärplattformen PING PONG. Där publiceras all undervisningsmaterial och 
information kring kursen och vi, inte bara du och vi lärare, utan andra kursdeltagare också, kan 
kommunicera där i diskussionsforum och chatt.  
 
Vi använder Adobe Connect Pro för virtuella mötesrum där föreläsningar och handledning också 
kan ske. Därför behöver du en internetuppkoppling samt en webbkamera och ett headset på din 
dator. 
 
Du förväntas att ta eget initiativ för ditt lärande. Det är mycket ”learning by doing” i kursen. Vi 
lärare är på plats för att stötta dig men du kommer lära dig väldigt mycket genom 
kommunikation/diskussioner med dina kurskamrater. Så var inte blyg – ställ frågor och delta i 
diskussioner! 
 
Varmt välkommen och väl mött i Borås! 
 
Tuve Nordius och Yoshiko Nordeborg, kursansvariga 
tuve.nordius@hb.se, yoshiko.nordeborg@hb.se 
 
 
  



 
Registreringen på webben öppnar den 18 augusti 2014 så först då kan du 
registrera dig enligt anvisningar i det mail du skall ha fått. Notera ditt 
användarnamn och lösenord som skapas vid registreringen! 
 
Observera att du måste registrera dig för att få behålla din plats. När du 
registrerat dig så får du tillgång till lärplattformen PING PONG – du loggar in med 
ditt användarnamn (S14xxxx).  
 
Notera att vi inte skickar någon utbildnings- eller kursinformation via posten. All 
information finns på webben/PING PONG.  
 
När du loggat in så kommer du att ha tillgång till din aktivitet/kurs och där hittar du 
all information du kan behöva inför kursstart. Du behöver därför logga in snarast i 
PING PONG så att du inte missar någon viktig information. 
 
Problem med registreringen? Skicka e-post till registrera@hb.se 
Allmänna studentfrågor? Skicka e-post till studentcentrum@hb.se 
Adress till PING PONG? https://pingpong.hb.se 
 
Vi har många sökande, därför ber vi dig att kontakta oss via mail om du inte tänker 
ta din plats i anspråk. Skicka det då till bhs@hb.se (ange namn, personnummer och 
vilket program/vilken kurs det gäller). 


