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Kursplanering – Utveckling av webbapplikationer 

 

Fakta Ämne Programmering 
Poäng 40 Yh-poäng 
Kurskod YSYS-WEB 
Klass Systemutvecklare .NET 

 

 
Syfte och 
koppling till 
yrkesrollen 

För att kunna arbeta som systemutvecklare är det nödvändigt att kunna utveckla 
webbplatser som är till för att kommunicera via nätet mellan användaren och 
applikationer. Syftet med kursen är att ge studenterna en stabil grund inom 
utveckling av statiska webbsidor och dynamiska webbtjänster samt 
webbapplikationer. 

 
Innehåll I denna kurs får studenten bygga molnapplikationer i ASP.NET. Studenten 

får även bygga hemsidor i HTML 5, CSS, JavaScript och JQuery samt 
validera kod. Kursen behandlar även designprocessen med analys, design 
och konstruktion samt kryptering och krypteringsalgoritmer. 
 

 
Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: 

 Deklarera syntax för utveckling av webbapplikationer 
 Kommunicera med terminologi inom molntjänster och 

molnapplikationer 
 Utveckla webbsidor med HTML-, CSS, JavaScript och 

JQuery 
 Bygga strukturerad programmering för att göra koden 

överblickbar och hanterlig 
 Förklara webbapplikationers kopplingar till server, 

databas, nätverk och webbläsning 
 Redogöra för skillnaden och likheter mellan olika 

plattformar och stilmallar 
 Utveckla applikationer för olika webbläsare och tablets 
 Planera struktur, funktioner och gränssnitt för 

molnapplikationer 
 Redogöra för kryptering och krypteringsalgoritmer 
 Validera enligt W3C-standard 

 
Lärare och 
kursansvarig 

Kursansvarig 
Lärare: Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se 

 
Obligatorisk 
Litteratur 
 

 
 
Referens-
litteratur 

Titel Författare Kommentar 
HTML och CSS-boken Rolf Staflin Sjunde upplagan 
www.w3schools.com  OBS! Länk 

Den obligatoriska litteraturen ingår i examinerande moment.  
 

Titel Författare Område som 



 

Sida 2 av 6 
 

 fördjupningen behandlar 
Beginning ASP.NET Web 
Pages with WebMatrix 

Imar Spaanjaars Razor, jQuery, Ajax, Json 

Referenslitteraturen ger dig en möjlighet att fördjupa dig inom ämnets olika 
områden. Du kan även använda referenslitteraturen för att skapa större 
utmaningar i dina studier. Denna litteratur ingår inte i examinerande moment. 

 
Schema Datum Tid Moment Litteratur-

hänvisning 
19/1 

 
09.00-16.00 STATISK 

WEBBUTVECKLING 
 

WebMatrix 
Installation och konfig-
uration 

 
HTML del 1 
 Taggar och attribut 
 Dokumenttyper 
 Hyperlänkar 
 

Läs kapitel 2,3 
(Staflin) 

20/1 09.00-16.00 HTML del 2 
 Bilder 
 Image maps 
 Fysiska och logiska 

formattaggar 
 Teckenkoder 

teckentabeller 
 

 
Läs kapitel 4,6 
(Staflin) 

21/1 09.00-12.00 
 
 
 
 
 

13.00-16.00 

HTML del 3 
 Listor 
 Tabeller 
 Validera enligt W3C-

standard 
 
Övningar och handledning 
 

 
Läs kapitel 7 
(Staflin) 

2/2 09.00-16.00 Stilmallar 
 

CSS del 1 
 Deklarationer, väljare 

och egenskaper 
 Mallar i text (attributet 

style) 
 Interna mallar (taggen 

style) 
 Externa mallar  

 

 
Läs kapitel 5 
(Staflin) 

3/2 13.00-16.00 CSS del 2 
 Mer om selektorer 
 Klasser och ID-regler 
 Pseudoklasser 

 

 
Läs kapitel 10 
(Staflin) 

4/2 09.00-12.00 CSS del 3  
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13.00-16.00 

 Box-modellen 
 CSS Menyer 
 CSS Layouter 

 
Övningar och handledning 
 

Gå igenom 
www.w3schools.com
/css 
 

16/2 09.00-16.00 JavaScript del 1 
 Syntax 
 Satser 
 Datatyper 
 Variabler 
 Operatorer 
 Villkorssatser 
 Loopar 

 

 
Gå igenom 
www.w3schools.com
/js 
 

17/2 09.00-16.00 JavaScript del 2 
 DOM (Document Object 

Model) 
 Events 
 Stränghantering 
 Funktioner 

 

 
Gå igenom 
www.w3schools.com
/js 
 

18/2 09.00-12.00 
 
 
 
 

13.00-16.00 

JavaScript del 3 
 BOM (Browser Object 

Model) 
 JSON 

 
Övningar och handledning 
Inlämningsuppgift 1 delas ut 
(Statisk webbutveckling) 
  

 
Gå igenom 
www.w3schools.com
/js 
 

2/3 09.00-12.00 
 
 
 
 
 
 

13.00-16.00 

jQuery del 1 
 JavaScript Frameworks  
 jQuery Syntax 
 Selectors 
 Events 

 
Inlämningsuppgift 1 
redovisas 
(Grupp 1) 
 

 
Gå igenom 
www.w3schools.com
/jquery 

3/3 09.00-12.00 
 
 
 

13.00.16.00 
 

jQuery del 2 
 Effects 
 Callback functions 

 
Inlämningsuppgift 1 
redovisas 
(Grupp 2) 
 

 
Gå igenom 
www.w3schools.com
/jquery 

4/3 09.00-12.00 
 
 
 

13.00-16-00 

jQuery del 3 
 DOM Manipulation 
 Ajax 

 
PROV 1: Statisk 
webbutveckling 

 
Gå igenom 
www.w3schools.com
/jquery 
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16/3 09.00-16.00 DYNAMISK 

WEBBUTVECKLING 
 
ASP.NET del 1 
 ASP.NET Web pages 
 Razor syntax 
 Razor C# 

 

 
Gå igenom 
www.w3schools.com
/aspnet 
 

17/3 09.00-16.00 ASP.NET del 2 
 Layout 
 Formulär 
 Filhantering (txt och 

csv) 
 Helpers 

 

 
Gå igenom 
www.w3schools.com
/aspnet 
 

18/3 09.00-12.00 
 
 
 
 

13.00-16.00 

ASP.NET del 3 
 Web Forms 
 Web Server Controls 
 Validation 

 
 Övningar och 

handledning 
 Hjälp med 

projektarbetet 
 

 
Gå igenom 
www.w3schools.com
/aspnet 
 
 
 
 

30/3 09.00-16.00 ASP.NET del 4 
 MVC  
 Layout 
 Controllers 
 Views 
 Models 

 

 
Gå igenom 
www.w3schools.com
/aspnet 
 

31/3 09.00-16.00 ASP.NET del 5 
 Databaskoppling 
 Säkerhet 
 Kryptering 

 

 
Gå igenom 
www.w3schools.com
/aspnet 
 

1/4 09.00-12.00 
 
 

13.00-16.00 

ASP.NET del 6 
 Praktiska tillämpningar 

 
 Övningar och 

handledning 
 Projektarbetet Newton 

Companion - Support 
 Inlämningsuppgift 2 

delas ut 
 Dynamisk 

webbutveckling 
 

 
Gå igenom 
www.w3schools.com
/aspnet 
 

13/4 09.00-16.00  Självstudier 
- Arbeta med projektet 

Newton Companion 
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14/4 13.00-16.00  Självstudier 
- Arbeta med projektet 

Newton Companion 
 

 

15/4 09.00-12.00 
 
 
 
 

13.00-16.00 

Utveckling av 
molnapplikationer del 1 
 Introduktion till Azure 
 Azure Websites 

 
 Övningar och 

handledning 
 Projektarbetet Newton 

Companion - Support 
 

 
azure.microsoft.com 
 
 
 
 
 
 

27/4 09.00-12.00 
 
 
 

13.00-16.00 

Utveckling av 
molnapplikationer del 2 
 Azure fortsättning 

 
 Självstudier  

 

 
azure.microsoft.com 

28/4 09.00-12.00 
 
 

13.00-16.00 

Utveckling av 
molnapplikationer del 3 
 
Inlämningsuppgift 2 
redovisas 
(Grupp 1) 
 

 
azure.microsoft.com 

29/4 09.00-12.00 
 
 

13.00-16.00 

PROV 2: Dynamisk 
webbutveckling 
 
Inlämningsuppgift 2 
redovisas 
(Grupp 2) 

 

 

 
 

 

Examination 
och betygs-
sättning 

I denna kurs kommer betyget i huvudsak sättas utifrån följande underlag: 
 2 skriftliga prov 
 2 Inlämningsuppgifter 
 1 projektarbete – (Projektarbetet lämnas ut i kursen Utveckling av 

Windowsapplikationer) 
 
Allt som den studerande presterar under kurstiden kommer att vägas in vid 
betygssättningen. Det gäller till exempel prov, inlämningsuppgifter och de 
kunskaper, färdigheter samt den förståelse som uppvisas under lektionstid.  
 
Betygskriterierna för Godkänd respektive Väl godkänd är: 
 
Godkänd 

 Den studerande deklarerar syntax för utveckling av 

webbapplikationer 

 Den studerande kommunicerar med terminologi inom 
molntjänster och molnapplikationer 

 Den studerande utvecklar webbsidor med HTML-, CSS, 
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JavaScript och JQuery 
 Den studerande bygger strukturerad programmering för att 

göra koden överblickbar och hanterlig 
 Den studerande förklarar webbapplikationers kopplingar till 

server, databas, nätverk och webbläsning 
 Den studerande redogör för skillnaden och likheter mellan 

olika plattformar och stilmallar 
 Den studerande utveckla applikationer anpassade för olika 

webbläsare  
 Den studerande planerar struktur, funktioner och gränssnitt 

för molnapplikationer 
 Den studerande redogör för kryptering och 

krypteringsalgoritmer 
 Den studerande validerar sina programfiler enligt W3C-

standard 
 Den studerande formulerar- och löser problem med viss 

handledning 
 
Väl godkänd 

 Den studerande utvecklar med säkerhet webbapplikationer för 
olika webbläsare och tablets 

 Den studerande formulerar och löser problem självständigt och 
med säkerhet 

 
 


