
Studiearbete 4 
 
En första webbkurs 
Mål: Att du skapar en lättanvänd och intuitiv layout som passar kursen samt 

anpassat materialet och uppgifterna för webben. 
Att du lär dej grundläggande kommandon i någon HTML editor samt laddar 
upp arbetet på en webbplats (se tips på gratis webbhotell nedan ifall du inte 
redan har en plats att lägga upp filerna på). 
 

 
Uppgift: Gör en webbsajt där du lägger in din webbkurs, du behöver inte göra hela 

kursen men delar av den måste finnas med. Materialet, inklusive uppgifterna, 
ska vara anpassat för webben. Ifall du vill ha självrättande övningar men inte 
behärskar något program, t ex Flash, som gör övningarna, räcker det med att 
du beskriver hur övningen ska fungera (Vi antar att du har tillgång till en 
webbdesigner…). 
Det viktiga med den här uppgiften är att du funderar över hur ditt 
kursmaterial ska se ut så att det passar för webben. Materialet ska vara 
presenterat på lämpligt sätt, långa texter passar inte att läsas på skärmen, då 
är det bättre att lägga texten som en pdf eller rtf fil som kursdeltagaren kan 
skriva ut. 
  
Ladda upp ditt arbete till t ex något av de föreslagna webbhotellen som är 
gratis, se nedan. 
 
Skriv ett textdokument där du anger adressen till din webbplats ute på 
Internet, samarbetar du med några om uppgiften skriver du även in namnen 
på er som gjort uppgiften. Förklara kort hur du tänkt när du gjorde layouten 
så att den passade kursen. 
Ifall du samarbetar med andra om uppgiften räcker det att en av er skickar in 
uppgiften. (Anledningen till att adressen ska vara med är att din lärare ska 
kunna se din/er webbplats där den ligger ute på nätet.) 
 
Skicka sedan in filen via skriptet med länken ”Insändningsuppgifter” på 
högra/navigationssidan på sidan över dina kurser på CFL. 
 

Krav på studiearbetet: 
Du ska inom din kursplats ha minst tre olika webbsidor som är länkade till 
varandra. Du ska ha med en eller flera mailadresser. 
Navigationen/Layouten ska vara enkel och intuitiv samt kort förklarad varför 
den ser ut som den gör i textdokumentet som skickas in. 
”Bok på burk” ger underkänt, dvs långa textstycken passar bättre i pdf eller rtf 
format. 
Du ska ladda upp studiearbetet till webbhotellet. Webbhotellen brukar ha 
detaljerade instruktioner om hur man går till väga ifall du inte gjort detta 
tidigare. 
 



Gratis webbhotell: 
www.fortunecity.se 
www.passagen.se 
www.tripod.spray.se 
geocities.yahoo.com 
www.angelfire.lycos.com 
 
 
Det krävs att du blir medlem för att få ett utrymme att lägga din webbplats 
på. Användarnamn och lösenord behöver du för att kunna föra över filerna. 
Det brukar alltid finnas en beskrivning om hur man gör.  
 
Många webbhotell försvinner och nya dyker upp. Förteckningen av hotellen 
kan alltså vara inaktuell. Mitt tips då är att pröva att söka efter t ex ”gratis 
webbhotell” i någon sökmotor, t ex www.google.com. Där kan du säkert även 
hitta någon sida som har en förteckning över gratis webbhotell.  
 
Jag hittade en förteckning på: www.gratissaker.nu/hemsida.htm 
men den kan ha försvunnit när du läser detta. 
 


