
Grunderna i HTML & CSS 
Lär dig styla och bygga upp en hemsida

Det här är den perfekta kursen för dig som är intresserad av design layouter 
på internet eller är ansvarig för en hemsida. Som vill få gedigna kunskaper om 
hur man skapar moderna och semantiska hemsidor med HTML/HTML5 och 
CSS från grunden. Denna kurs avser ge dig goda grunder att bygga använ-
darvänliga sidor i HTML, och även att göra en responsiv design. Dvs anpassa 
utseendet så att det ser bra ut på alla olika enheter som datorer, mobiler och 
surfplattor. Vi går in på varför HTML5 som är semantisk är så viktigt för till-
gänglighetsanpassningarna på internet. Den teoretiska undervisningen kom-
mer varieras med praktiska övningar. 

Kursen går att skräddarsy efter era behov. Hör av er för offert.
 

FINNS SOM DISTANSKURS

Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

5 dagar (kl 09:00-16:00)

Totalt pris 175 000 SEK exkl. moms (29 167 SEK/person exkl. moms vid 6 deltagare) 

(Priset gäller för upp till 6 kursdeltagare, vill ni boka för flera personer hör av er för en offert)

Vi bokar konferenslokal enligt era önskemål ink frukost, lunch & fika via vår partner.

 Om ni väljer att ta kursen via vår distanslösning eller i er företagslokal får ni 5000kr i rabatt per 

kursdag. Hör då av er till oss på boka@zocom.se.

Tidsbokningen för kursen planerar vi tillsammans med kurslärare och er, vi ringer upp er inom 

24 timmar efter vi mottagit ert köp av kursen.



Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med design layouter på internet, 
funderar på att utbilda dig till frontend utvecklare, planerar att ansvara för en 
hemsida på jobbet eller privat.  

Kursmål
Efter kursen kommer du få en ökad förståelse för hur webbsidor är uppbyggda och 
varför hemsidan inte alltid beter sig som du vill. Detta även ifall du kanske aldrig 
kommer koda något själv utan bara uppdatera befintliga hemsidor. Du kommer 
även med enkelhet kunna koda en enklare hemsida enligt de tekniker vi gått ige-
nom.  

• Grundläggande om hur man kodar HTML/HTML5 på “rätt” sätt
• Varför semantisk HTML är så viktigt
• De vanligaste HTML taggarna
• Grundläggande om hur man kodar CSS på “rätt” sätt
• Responsiv design
• Samverkan mellan Flexbox, Grid och pseudoklasser
• CSS-bibliotek t.ex. Font Awesome
• Hur man skapar ett formulär
• Hur olika webbläsare och webbstandarder fungerar
• Importera bilder

Kursupplägg



Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

Konferenslokal - Vi tar hand om allt

 Frukost   -   Lunch

Eftermiddagsfika   -   Frukter   -    Mineralvatten

Fattas något i lokalen? Inga problem vi löser det så att ni får det som ni vill ha 
det.



 Kommunikation och Brand   -   Programvara

Ledning och Styrning   -    Programmering   -    Ekonomi

ZoCom
Inom ZoCom har vi lång erfarenhet av stora och komplexa utbildningsinsatser ut 
mot företag, myndighet, universitet, yrkeshögskola, kommun och skola. 

 ZoCom är i grunden en digital fullservicebyrå som skapar affärsnytta med hjälp av 
strategi, pedagogik, kreativitet och teknisk expertis. Vi har med åren blivit en stark 
utbildningsleverantör inom flera områden. Med erfarna lärare direkt från näringsliv 
och universitet erbjuder ZoCom högkvalitativa utbildningar inom;

Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser


