
 

 
Välkommen till Webbredaktörsprogrammet, påbyggnad 
 
Välkommen till vår fördjupningsåret på vår utbildning till webbredaktör! Vi är mycket 
glada att du har valt att fördjupa dina kunskaper inom webbredaktörens 
kompetensområden tillsamman med oss på Institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS). 
 
Tillsammans med dina förkunskaper kommer utbildningsprogrammet att ge dig bra 
förutsättningar att jobba med flera olika typer av sysslor inom webbvärlden. Förutom att 
både bredda och fördjupa dina kunskaper inom områden som informationsdesign, 
programmering och webbanimering kommer du på programmet kunna tillägna dig 
förutsättningar att arbeta med vetenskapligt förankrade utvecklingsmetoder och 
vetenskaplig kommunikation. 
 
Vår lärarkår är sammansatt av bl.a. professionellt och akademiskt skolade och 
yrkeserfarna journalister, webbdesigners, systemvetare, informationsvetare och 
webbredaktörer. Flera av lärarna har doktorsexamen eller är doktorander. 
 
Webbredaktörsutbildningen på BHS är skapad utifrån ett uttalat behov på 
arbetsmarknaden. På många arbetsplatser vill man ha webbredaktörer som inte bara 
sysslar med att skriva text, utan som även i viss utsträckning behärskar tekniken bakom 
webbpublicering, och som dessutom kan designa snygga och funktionella webbplatser. 
Påbyggnadsåret bygger vidare på de fyra ben som de första två åren har lagt grunden 
till: 
 
• teknik (programmering, databaskonstruktion, Content Management, m m),  
• innehållsproduktion (att kunna skriva bra och effektiva texter för många olika sorters 

ändamål), 
• design (att kombinera text, bild och grafik till en fungerande helhet), 
• metodologi för webbplatsutveckling. 
 
Till detta kommer nu på påbyggnadsprogrammet fördjupade kunskaper om vetenskaplig 
metod, kritiskt tänkande och metoder för webbplatsutveckling. För dig som inte har 
studerat på vårt webbredaktörsprogram tidigare vill vi uppmärksamma dig på att någon 
av de kurser som ingår i detta program kanske inte helt och hållet ligger inom ramen för 
dina förkunskaper. Det är därför bra om du har en förberedelse för att det kan vara en 
högre tröskel för dig på någon kurs, men som du med lite extra ansträngning ändå bör 
ha förutsättningar att klara. 
 
Några om att studera på distans 
Att gå en utbildning på distans skiljer sig naturligtvis en del jämfört med att studera på 
ort och ställe. En tydlig skillnad är att man som distansstudent ofta själv kan bestämma 
när, och hur mycket man skall studera. Men denna frihet är långt ifrån bara en fördel – 



den ökar risken för att man tar för lätt på studierna. Vår webbredaktörsutbildning på 
distans går som du vet på helfart. Det innebär att man som student varje dag i snitt 
behöver lägga ungefär lika mycket tid på sina studier som ett heltidsarbete. För att man 
som ensam distansstudent skall kunna klara av det, är det en stor fördel att ha 
studiedisciplin. Självklart måste man även ha tid att studera i den omfattning som krävs 
i utbildningen – heltidsstudier oavsett studieform är ofta svåra att kombinera med arbete 
i någon större utsträckning. 
 
Programvaror 
I utbildningen kommer vi att använda oss av en rad programvaror. Observera att 
programmen inte tillhandahålls av oss på Högskolan i Borås, utan att du själv måste 
köpa in dem med egna medel, d v s om de inte finns tillgängliga för dig på annat sätt. 
De viktigaste programvaror som används på utbildningen är Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Flash och After Effects (alla i engelsk version).   
 
Dessa programvaror kan köpas separat, eller i ett paket. Det blir billigare om man köper 
programvarupaketet. Det programpaket som innehåller samtliga ovan nämnda program, 
plus några till, är Adobe Creative Suite 6 eller Creative Cloud – det senare 
rekommenderas nu av Adobe själva. 
(http://www.adobe.com/se/products/catalog.edu.html). 
 
En stark rekommendation är att programvarupaktetet inköps strax efter det att 
utbildningen börjat. Som student får man nämligen en rabatt på Adobes program och 
programvarupaket. För att få ta del av rabatten behöver dock man kunna uppvisa intyg 
på att man verkligen är registrerad student på utbildningen. Exakt hur mycket 
programmen som ni behöver i utbildningen kommer att kosta, går inte att ange. Priserna 
går upp och ned, inte minst beroende på kronans värde i förhållande till andra valutor 
vid inköpstillfället.  
 
Förutom programvaror behövs såklart även en dator som klarar av att köra programmen. 
Flera av Adobes designprogram kräver datorer som är hyfsat moderna och som har en 
ganska bra generell kapacitet. På webbplatsen för Adobe finns en länk till uppgifter om 
vilka systemkraven är för programpaketet.  
 
Hur får vi kontakt med varandra? 
Du kommer att i god tid innan kursstart få registrera dig på utbildningen (se nedan). När 
du har gjort det, kommer du att kunna logga in på Högskolan i Borås gemensamma 
webbaserade lärplattform som heter PING PONG. Det är PING PONG som är den 
huvudsakliga kommunikationsplattformen mellan lärare och studenter - här kommer du 
att finna kursmaterial och information som du behöver för att kunna bedriva dina 
studier.   
 
Kommunikationen på kursen bedrivs också genom webbkonferensprogrammet Adobe 
Connect Pro. För att kunna delta i dessa aktiviteter krävs utrustning av en viss prestanda 
– mer information får du vid programstarten. 
 
Utbildningsprogrammet till webbredaktör startar första veckan i september. Programmet 
introduceras då av programansvariga som även finns tillgängliga för att svara på 
generella frågor om programmet via chatt eller Adobe Connect Pro. Mer detaljerad 
information om detta kommer du att få via aktiviteter i PING PONG. 

http://www.adobe.com/se/products/catalog.edu.html


 
Programmet inleds med kursen Programmering för dynamik, interaktivitet och 
integrering. I kursplanerna finns även litteraturlistor för respektive kurs. Observera att 
litteraturlistor uppdateras regelbundet – vill du köpa kurslitteratur redan under 
sommaren så börja med den första kursen!  
 
På http://www.hb.se/Student/ finns praktiska tips om livet som student vid Högskolan i 
Borås.  
 
Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till vår utbildning och hoppas att du 
kommer att trivas hos oss! 
 
Claes Lennartsson och Johan Eklund, programansvariga 2013    
claes.lennartsson@hb.se, johan.eklund@hb.se 
 
        
                                                                                                                                        
 
 

 
Registreringen på webben öppnar vecka 33 så tidigast den 12 augusti 2013 kan du 
registrera dig enligt anvisningar i det mail du skall ha fått. Notera ditt 
användarnamn och lösenord som skapas vid registreringen! När du registrerat dig så 
får du tillgång till lärplattformen PING PONG – du loggar in med ditt 
användarnamn (S13xxxx). 
 
Observera 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 den aktivitet/kurs som du ska läsa 
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 
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