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VÄLKOMMEN TILL
UTBILDNINGSPROGRAMMET
WEBBREDAKTÖR
PÅ DISTANS

Vi är glada att kunna välkomna dig till webbredaktörsutbildningen vid Högsko-
lan i Borås. Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att i framtiden
arbeta med utveckling av organisationers och företags webbplatser, med avseende
på bland annat innehåll, informationsstruktur och användbarhet. Du kommer också
att utveckla kunskaper och färdigheter som gör dig behörig till fortsatta studier på
avancerad nivå.

Utbildningens former är skiftande och utgörs endast till viss utsträckning av före-
läsningar. Seminarier, grupp- och projektarbeten, samt handledda övningstillfällen
är vanligt förekommande. Inte minst i senare skeden av utbildningen, fordras själv-
ständigt arbete med uppgifter som kombinerar krav på kritiska förhållningssätt med
vetenskaplig förankring och målinriktat arbetssätt. Engagemang och kommunika-
tion med dina medstudenter, lärare och (i vissa kurser) externa uppdragsgivare är
centralt.

Utbildningen ges på helfart, vilket innebär att du behöver lägga ungefär lika mycket
tid på dina studier som ett heltidsarbete kräver. Det är inte lämpligt att du har ett
jobb vid sidan av studierna om det inte är i en mycket begränsad utsträckning.
Utbildningen ges också dagtid och ställer ofta krav på närvaro online, i samband
med exempelvis seminarier som ibland kan vara examinerande.

Du kommer att arbeta mycket med programvaror och tekniker för såväl textpro-
duktion som formgivning av grafik och webb, samt utveckling av gränssnitt. Vi
förväntar oss inte mer än en normal datorvana men däremot ett intresse för att ut-
veckla färdigheter i att arbeta med datorer. I senare delar av utbildningen kommer
du att arbeta med programmering i viss utsträckning, då i form av sådana program-
språk som är gängse för webbutveckling vid den tidpunkt kursen ges. Om du har en
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PC, Mac eller något annat spelar ingen roll så länge du har möjlighet att installera
program på den - en iPad eller en Chromebook räcker inte. En hygglig hastighet
på internetförbindelsen är också ett krav. Det är dock svårt att precisera den, men
någonstans kring 20 Mbit/s torde vara ett minimum. Du behöver också ett headset
för aktiviteter online, som oftast genomförs via E-mötesverktygen ADOBE Connect

eller Zoom.

I mesta möjliga mån söker vi undvika annat än fria programvaror, men för t ex gra-
fisk design och bildbehandling används ADOBEs Creative Cloud, som inkluderar
bl a Photoshop och InDesign. Kostnaden för nödvändig programvara får du själv
stå för. Tänk på att du ofta får rabatt som student, och kan då behöva intyga att du
är student.

Utbildningsprogrammet startar under första veckan i september. Du inleder då med
en kurs (”Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och
metodologiska perspektiv”) som bl a ger dig en djupare inblick i utbildningens hu-
vudområde (informationsarkitektur) och dess möjliga yrkesområden, samt grund-
läggande vetenskapliga förhållningssätt.

Högskolan i Borås använder en webbaserad lärplattform som heter Ping Pong för
information om och kommunikation i kurserna. Utöver de fysiska möten du som
campusstudent har med kursansvariga och lärare är det genom Ping Pong som du
kommer att finna kursbeskrivningar och annan information som du behöver för
att kunna genomföra dina studier. Du får tillgång till Ping Pong i anslutning till
terminsstarten och ett introduktionspass med handledning erbjuds.1

På ”Kurs- och programtorget”2 kan du läsa mer om utbildningen. Där kan du bland
annat hitta kursplaner med litteraturlistor för höstens första kurser. Läs även igenom
programmets utbildningsplan så att du får en uppfattning om programmets mål,
innehåll och (preliminära) upplägg. På högskolans webbplats finns även praktiska
tips om livet som student vid Högskolan i Borås, samt information från kåren.

Det kommer i augusti att skickas ut information om hur du går tillväga för att
registrera dig på utbildningen och under första veckan i september kommer vi pro-
gramansvariga att presentera oss online. Du kan givetvis också nå oss via e-post

1http://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Workshoppar-och-aktiviteter/PING-PONG/
2http://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/
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när som helst.

I samband med utbildningens uppstart kommer du att få tillgång till en ”utbild-
ningshandbok” med en sammanställning av flera rättigheter och skyldigheter du
har som student, vad du i övrigt kan behöva tänka på och vilka stödfunktioner som
finns för dig som student.

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till vår utbildning. Vi ser fram emot
att träffa dig i början av september och hoppas att du kommer att trivas hos oss.

Mikael Gunnarsson och Thomas Nyström, programansvariga
mikael.gunnarsson@hb.se, thomas.nystrom@hb.se
Juni 2018
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