7.995 kr inkl. moms
Lär dig arbeta med webbsidans innehåll mm
Vi tittar på hur du skapar attraktivt innehåll till en webbplats i form av text och
media som bild och film. I kursen bygger vi upp en hemsida med WordPress
som är världens populäraste innehållshanteringssystem (CMS) för webbplatser.
Du kommer lära dig bygga en webbplats från grunden, skapa intressant och informativt innehåll till din
webbplats, förstå hur du kan sökordsoptimera din sida, hantera och optimera bilder för webb, arbeta med
rörlig grafik, känna till lagar och regler, förstå fördelar och kanske eventuell nackdelar med att använda
sociala medier, samt redigera pdf-filer till webbplatsen. En webbredaktör är ofta webbplatsens allt-i-allo
och behöver kunna hantera många olika typer av innehåll till hemsidan.

•
•
•
•

Du studerar helt på egen hand, inga tider att passa
Kursen är mycket övningsinriktad och du mailar in dina uppgifter
Alla uppgifter bedöms personligen av läraren
Läraren har arbetat som redigerare på ett av Sveriges största företag
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Kursinnehåll Webbredaktör
SKRIVA FÖR WEBBEN
Man skummar
Skriv enkelt
Markörer i text
Enklare texter och bättre rubriker
Skriv som en journalist
Skippa säljsnacket
Länkar och annat som stöd för din information
Uppdatera dina texter
Regler för text för webben

TEORI OM BILDER
Lite om komposition av bilder
Bildens rörelseriktning
Vad får man fotografera och inte?
Bildrättigheter och bildbyråer

ARBETA I PHOTOSHOP
Gränssnittet i Photoshop
Verktyg och paletter
Upplösning, filformat, färgläge och spara för webb
Beskära bilder
TEORETISKA DELAR I KURSEN
Frilägga bilder för webb
Internets historia och vad olika tekniska begrepp betyder
Retuschera bilder för att de ska se bra ut på nätet
Skaffa webbplats och domännamn
Bildkollage, lägga ihop flera bilder
Olika verktyg att bygga hemsidor med samt vanliga program
Roliga och kreativa webbilder
Hur är en webbsida uppbyggd
Knappar
Grundläggande hur du skriver för webb
Typografi för webb
PUBLICERINGSSYSTEM OCH CMS MED WORDPRESS
Hur kan man öka trafiken till webbsidan?
Komma igång med WordPress
Sociala Medier, Facebook, Twitter, Youtube
Gränssnittet i backend
– använda Sociala medier på ett bra sätt
Skapa en användare
Skapa inlägg och sidor
SOCIALA MEDIER
Arbeta med text
Strategier kring Sociala Medier
Skapa länkar och infoga bilder
Skapa en företagssida/fanpage på Facebook
Lägga till kategorier och etiketter
Läsa statistik och lägga till applikationer i Facebook
Publicera inlägg
Skapa en Twittersida
Tillämpa teman på sidor
Så skriver man på Twitter, @ och #
Lägga in film från Youtube
Skapa en Youtubekanal
Lägga in Widgets
Fixa dina profilbilder
Skapa anpassade menyer
SKRIVA FÖR BESÖKARE OCH GOOGLE (SEO)
Sökmotoroptimering
Grunderna i sökmotoroptimering
NYHETSBREV OCH E-POSTUTSKICK
Skapa unika, relevanta titlar för sidorna
Vad gäller?
Använd metataggen “description”
Lagar för nyhetsbrevsutskick
Förbättra webbplatsens struktur
Mailchimp.com
Optimera Innehållet
Erbjud bra innehåll och tjänster
GOOGLE ANALYTICS OCH ADWORDS
Skriv bättre länktext
Grunder i läsa av statistik
Optimera din bildanvändning
Grunder i annonsera på Google med Adwords
Använd rubrik taggar på rätt sätt
ADOBE ANIMATE
Använd filen robots.txt effektivt
Arbeta med tidslinjen
Tänk på rel=“nofollow” för länkar
Animera
Meddela Google om mobila webbplatser
Skapa rörliga banners och annonser
Marknadsföring och analys
Spara för publicering
Marknadsför din webbplats på rätt sätt
Använd kostnadsfria verktyg för webbansvariga
ACROBAT DC – PDF HANTERING
HTML – VI HANDKODAR EN ENKLARE SIDA
HTML, hur fungerar det?
Vi bygger en enklare webbsida med HTML kod

Upplösning och viktigt information om PDF
Om filformatet PDF
Skapa pdf:er i Microsoft Office
Arbetsytan
Bokmärken
Redigera text
Redigera bilder
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Deltagare & målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar med webbsidor och som vill kunna hantera innehållet som
krävs för att kunna skapa proffsiga hemsidor.
Mål med kursen
Efter kursen kommer du att kunna skapa intressant
och informativt innehåll till din webbplats, förstå
hur du kan sökordsoptimera din sida, hantera bilder, arbeta med rörlig grafik, känna till de vanligaste lagarna och förstå fördelar och nackdelar med
att använda sociala medier samt att skapa attraktiva bilder med bildspråket i baktanke och var du
kan köpa bilder till bra priser.
Förkunskaper
Inga

Kursupplägg
Kursen är upplagt så att varje vecka har vi teori
varvat med videofilmer och till varje veckas genomgång hör en veckans övningsuppgift som
skickas in via vår portal och som kommenteras av
läraren. Läraren finns som support via mail under
hela kursen.
Tillträde till kursen
Du har tillgång till kursen 12 månader för repetition. Skulle du behöva längre tid för dina inlämningsuppgifter ordnar vi det utan problem.
Arbetsformer
Kursen är helt på distans. Kursen är mycket övningsinriktad och består av olika inlämningsuppgifter som kommenteras av läraren. Läraren finns
också via mail och du har support dygnet runt.

Kursinformation

Direkt efter att du har genomför ditt köp och det har godkänts får du tillgång till kursen.
Kursen tar ca 12 veckor om du lägger ner 10-15 timmar per vecka. Dock har du tillgång till kursen i 12 månader och under hela den tiden har du full support från din lärare.
Kursen kostar 7.995 SEK inkl moms (6.396 SEK exkl moms).
Det finns inga tider att passa utan du gör kursen helt i din egen takt. Allt material finns tillgängligt från början. Så har du mer tid ena veckan kan du arbeta på mer än en annan vecka. Allt upp
till dig.
Kursen är upplagd med videofilmer som du sedan får övningsuppgift till. Övningsuppgiften
skickas in för kommentarer.
Kursen är inte studiemedelsberättigad.
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