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Sammanfattning 

Mitt projekt var att skapa en ny, väl genomtänkt och fungerande webbsida. På denna skulle 

jag presentera mig själv och min utbildning. Det skulle även finnas lyssningsexempel där jag 

spelar trumpet, i olika sammanhang. En presentation över nuvarande och tidigare 

musikprojekt skulle även finnas. 

 Jag ville även utforska vad som kan vara en grafiskt och pedagogiskt tilltalande strategi för 

att utveckla en webbsida på. 

Jag ville även utforska vad min subjektiva konstnärliga preferens var, när det kommer till att 

skapa och utveckla webbsidor.   

 

Nyckelord: Webbsida, Hemsida, design, presentation, konst, musik. 
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1 Inledning och bakgrund 

Användandet av Internet har under de senaste två decennierna ökat enormt. 

I dagens samhälle har vi som kulturarbetare ett allt större behov av att få ut information och 

marknadsföring av oss själva på internet, samt använda oss av sociala medier.  

Dessa medier måste nyttjas effektivt för att exempelvis kunna nå ut med information om en 

spelning eller en kurs man ska hålla. 

I ett mer tekniskt baserat samhälle, där information i allt större grad sprids via internet, 

behöver yrkesutövare lära sig att behärska denna teknik.  

1.1 Bakgrund 

När jag studerade i grundskolan kom jag på mig själv med att fascineras av ett för mig och 

mina kamrater nytt tekniskt verktyg, internet. I mitt hem fick vi en dator förhållandevis sent. I 

början av högstadiet hade jag sämst kunskaper i min klass om hur man använde en dator. 

Internet hade jag bara hunnit bekanta mig med vid ett fåtal tillfällen. Det stora intresset då, 

som nu, var musiken.  

 

Idag har jag en egen enskild firma där jag tar uppdrag som webbdesigner och arbetar med 

webbrelaterade tjänster. Dessa inkluderar design, programmering, layout, server- och 

adressomskötsel med flera. I stort sätt kan man säga att jag tar uppdrag i allt som har med att 

skapa och driva en webbsida att göra. Frågan man kan ställa sig är givetvis vad som var 

anledningen till min kunskapsutveckling inom detta område. 

 

Min högstadieskola hade investerat i en relativt stor och välskött datorsal, med fri tillgång för 

eleverna. Givetvis skedde detta under övervakning och säkerhetsåtgärder av den tekniska 

personalen, men det faktum att vi elever fritt fick använda datorer och internet kontinuerligt 

fångade mitt datorintresse. Detta skedde i så stor utsträckning att jag som gymnasieval sökte, 

och kom in på, en yrkesförberedande utbildning med inriktning mot IT- och projektarbete. 

Skolan hette IT-Gymnasiet. 
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Samtidigt hade jag musiken som främsta intresse men fick nu chansen att utveckla kunskaper 

inom webbdesign, som jag skulle kunna använda resten av mitt yrkesverksamma liv. 

 

För drygt ett och ett halvt år sedan startade jag min egen enskilda firma och jag har nyligen 

fått anställning på SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, som pedagog med inriktning 

mot IT-baserade specialpedagogiska projekt.  

Arbetstiden varierar dynamiskt i tid utifrån mina studier, men kan gå upp till en halvtid om 

möjligheten vid det givna veckotillfället finns. 

Mitt intresse för internetrelaterad teknik har lett mig genom olika uppdrag och jobb vid sidan 

av mina studier. 

Konst kommer i många former, webbdesign är för mig en tydlig konstform, med kraftfulla 

uttrycksmöjligheter. Jag bestämde mig, under stark påverkan av min bakgrund, att låta detta 

vara mitt projekt. Att låta mitt intresse för konst vägleda mig in i webbdesignsområdet och 

visa vägen. 

1.1.1 Webbdesign idag 

Många talar om trender och även ett pedagogiskt upplägg inom dagens webbdesign, men det 

är svårt att finna en mer djupgående tes kring dessa områden inom fältet. Det finns dock några 

verk som tar upp detta ämne. Steve Krugs bok Don’t make me think1 diskuterar ett 

pedagogiskt och användarvänligt sätt att bygga webbsidor på. Jag har använt denna bok 

tillsammans med intervjuer jag genomfört med den professionelle programmeraren Jonas 

Brandvik, som projektets huvudkällor för att tekniskt kunna skapa min webbsida med ett 

pedagogiskt presenterat innehåll. Jag har även använt boken PHP2 av Larry Ullman, för den 

tekniska programmeringen av webbsidan.  

Jag har använt den obligatoriska kurslitteraturen, tillsammans med egna reflektioner för att 

angripa min egna konstnärliga preferens av hur en webbsida bör se ut. 

 

                                                
1	  Don’t make me think. Steve Krug, New Riders publishing, 2006.	  
2	  PHP. Larry Ullman, Peachpit Press, 2001.	  
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1.2 Syfte 

Jag har länge känt att jag behöver en webbsida med en effektiv presentation av mig själv som 

trumpetare och trumpetpedagog. Där ska även finnas exempel på musik jag själv framför, 

samt musik jag komponerat. Anledningen till att detta är ett projekt av vikt för mig 

personligen är att om jag skulle misslyckas att göra en god presentation av mig själv på 

internet, riskerar jag att äventyra min yrkesgärning. Jag riskerar att synas sämre på 

arbetsmarknaden och få färre anställningsmöjligheter som trumpetlärare och musiker. 

Projektets huvudsyfte är att jag vill utforska vad som kan vara en grafiskt och pedagogiskt 

tilltalande strategi för att utveckla en webbsida på. 

Jag vill även utforska vad min subjektiva konstnärliga preferens är, när det kommer till att 

skapa och utveckla webbsidor.   
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2 Metod 

Det finns flera sätt att skapa en webbsida på. Man kan använda färdiga mallar, program på 

datorn som utformar webbsidan åt användaren, eller skriva webbsidan själv med hjälp av 

olika så kallade webbaserade programmeringsspråk. 

Jag har valt att konstruera min webbplats med tre av dessa programmeringsspråk, även 

kallade kodspråk, samtidigt som jag hämtat och lånat inspiration ifrån färdiga layouter. 

Kodspråken jag använt för tillverkandet av min webbsida är css, Xhtml och php. 

Förkortningarna står för Cascading Style Sheets, Extensible HyperText Markup Language 

samt Hypertext Preprocessor. 

Xhtml är ett kodspråk som används till att grafiskt placera ut allt ifrån text till bilder på en 

webbsida. Xhtml används med andra ord för att skapa layouten och formateringen av 

innehållet på en webbsida. Med Xhtml länkar man även dokument på internet mellan 

varandra. 

Detta kodspråk skrivs i det faktiska dokumentet som visas i webbläsaren. Grunden till hela 

webbplatsen har jag gjort i Xhtml. 

Css är ett språk som liknar Xhtml, i det att även css behandlar text och grafik. Dock sker detta 

ofta inte i dokumentet som visas i webbläsaren, utan i en annan fil, som sedan används som 

länkreferens i webbdokumentet. Med andra ord används css till att skapa en mer generell 

struktur på sidan, en slags ram, som alla webbdokument inom webbplatsen ständigt hänvisar 

till.  

Kodspråket php används till att utforma allt på en webbplats som har med interaktivitet 

mellan användaren och webbsidan att göra. Php har således ingenting med grafik och layout 

att göra, utan används för att frakta information som kan sparas på och hämtas ifrån servern, 

för att sedan publiceras på webbsidan. Ett internetforum eller en gästbok kan vara 

programmerad i php. 

 

För att utforska vad som kan vara en grafiskt och pedagogiskt tilltalande strategi för att 

utveckla en webbsida på, samt vad min egen subjektiva konstnärliga preferens är, när det 

kommer till att skapa och utveckla webbsidor, kommer jag genomföra två intervjuer med 
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Jonas Brandvik. Jonas arbetar som professionell programmerare. Jag kommer använda 

intervjuerna med Jonas tillsammans med litteraturen och egna reflektioner, som metod till att 

kunna besvara mina frågeställningar.    

2.1 Tidsplan 

Jag valde att lägga stor vikt på studier av kodspråken jag kommer att använda för att skapa 

min webbsida. Den mesta tiden är nedlagd på studiedelen. När jag lärt mig nog inom den 

tekniska delen kommer det praktiska arbetet inledas. Projektet har tre milstolpar; 

införskaffande av litteratur, en del av studier och teoretiskt arbete samt en praktisk del med 

kodning, intervjuer och slutrapportsarbete.   

Detaljerad tidsplan finns rapportens i bilaga. 

2.2 Dokumentation 

Dokumentation sker i form av en fungerande webbsida, utlagd på internet, en inlämnad 

slutrapport samt dokumentation i Kungl. Musikhögskolans elektroniska system.  

2.3 Riskanalys 

Det fanns två större risker värda att reflektera kring och bemöta innan mitt projekt tog form. 

Den första risken var tekniskt orienterad, medan den andra var relaterad till dagens skrivna 

material i ämnet. 

Den första och främsta risken kom ner till den tekniska aspekten och min egen förmåga att 

parera de svårigheter jag kunde bemöta där.  

Det kunde handla om allt ifrån serverkraschar till att en ny webbläsare, som släppts under 

projektets gång, skulle ha svårigheter att visa upp min webbsida korrekt. 

Där tekniken kan brista och göra sig svåröverskådlig var det därför min uppgift att vara så 

pass insatt i ämnet att jag skulle kunna bemöta dessa eventuella utmaningar. 

För att minimera denna risk ämnade jag studera relevant webbaserad teknik så grundligt jag 

kunde. Jag skulle sätta mig in i de största tekniska riskerna och försöka minimera problemen 
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på det bästa möjliga sätt. Jag bestämde även att sätta undan nog med tid i planeringen av 

projektet, för att utan press kunna hantera de problem som kunde uppstå. 

Den andra utmaningen på riskfronten jag såg, var att hitta gott material kring de mindre 

diskuterade aspekterna av dagens webbaserade teknik. Det som ses till och diskuteras mest 

idag som materialform är tekniken själv. Med andra ord är det lätt att hitta guider och 

manualer till webbkodningsspråk, men mycket svårt att finna litteratur kring konstnärliga och 

kreativa processer i webbaserade teknikprojekt. Detta faktum syns mycket tydligt när man 

granskar litteraturen i ämnet i bokaffärer, på internet och i bibliotek idag. 

För att bemöta detta ämnade jag diskutera de kreativa och konstnärliga aspekterna av mitt 

projekt med min kontakt, Jonas Brandvik. Jonas arbetar som professionell programmerare och 

möter dessa utmaningar dagligen. 

Jag ansåg att med våra gemensamma erfarenheter och reflektioner om kreativitet och konst 

applicerat på dagens teknik, kunde vi likt de kollaborerande musiker Sven Åberg talat om i 

sin bok Spegling3, som deltog i en speglingsprocess, brygga över det bristfälliga materialet 

här. 

2.4 Riskutvärdering 

Efter projektet är genomfört ser jag att den riskbedömning jag gjorde i stort var korrekt. Jag 

stötte på problem med det tekniska. Kodspråken jag använt mig av för att skapa min 

webbsida, är mer avancerade än vad jag först insåg. Det tog längre tid att lära mig 

programmera sidan än jag hade trott. Som tur var hade jag avsatt mycket tid till studier och 

förberedelse. Dessa problem gick därför att bemöta utan större skada på mitt slutresultat.  

Även var avsaknaden av böcker ett mindre problem för projektet. Jag bemötte det med 

intervjuer med Jonas Brandvik. Jag valde även att applicera egna reflektioner om konstnärliga 

sätt att skapa webbsidor på, baserat på kurslitteraturen, i mitt projekt.   

  

                                                
3	  Spegling : vana, minne och analogiskt tänkande. Sven Åberg, Dialoger, 2010. s. 75	  
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3 Resultat 

Det praktiska resultatet för det här projektet blev en ny, välskapt och fungerande webbsida. På 

denna presenterar jag mig själv och min utbildning. Jag har även lyssningsexempel och bilder 

på när jag spelar trumpet i olika sammanhang. En sammanfattning finns av de musikprojekt 

jag just nu arbetar med och även en lista över de CD-skivor jag deltagit som musiker på. Det 

finns en kontaktsektion på webbsidan där man kan välja att följa mig på Twitter4 eller skicka 

ett mail till mig via ett formulär. Det finns även en länk till min Myspace5, där besökaren kan 

ta del av mer av min musik. 

Webbsidan har både en sparsmakad design och ett noggrant utvalt innehåll.  

 

Projektets huvudsyfte var att jag ville utforska vad som kan vara en grafiskt och pedagogiskt 

tilltalande strategi för att utveckla en webbsida på. 

Jag ville även utforska vad min subjektiva konstnärliga preferens var, när det kommer till att 

skapa och utveckla webbsidor.   

Här anser jag att jag nått en god förståelse för ett antal teorier om hur man utvecklar grafiskt 

tilltalande webbsidor med ett pedagogiskt upplägg av innehållet. 

Jag har även utvecklats i min syn på vad min subjektiva konstnärliga preferens är av en 

webbsidas presentation. 

 

 

 

 

 

 

                                                
4	  http://www.twitter.com/per_holmgren	  
5	  http://www.myspace.com/perholmgren	  
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4 Diskussion 

4.1 Krugs övergripande regel för användarvänlighet 

Enligt webbdesignern Steve Krug är den övergripande regeln för att en webbsida ska vara 

användarvänlig att den ska vara självförklarande.6 Den ska vara uppenbar för användaren när 

webbsidan besöks.  

Huvudregeln sammanfattar Krug i fyra ord; Don’t make me think. Besökaren ska med andra 

ord inte behöva lägga någon tankeenergi på att lista ut vad webbsidans design syftar till att 

presentera, hur webbsidan ska navigeras eller vad webbsidan vill förmedla. 

Att besökaren inte ska behöva tänka kring det här vid användandet av webbsidan är den 

övergripande principen. Denna princip ska genomsyra hela webbplatsen och hela 

skapandeprocessen som leder upp till det färdiga resultatet. 

 

4.2 Krugs hierki för visuell design 

Krug menar att det finns en hierki för webbsidans visuella design. Webbsidans alla delar bör 

hålla denna hierkiska ordning för att besökaren enkelt ska kunna navigera sig runt. I toppen av 

hierkin finns själva webbsidan. Därefter följer sidans sektioner, subsektioner, sub-

subsektioner osv. 

Hierkin är gällande på varje delsida, sedan följer delsidans yta och därefter de olika 

elementen, såsom bilder och text.7   

 

 

 

 

 

                                                
6	  Don’t make me think. Steve Krug, New Riders publishing, 2006. s. 11	  
7	  Don’t make me think. Steve Krug, New Riders publishing, 2006. s. 64 
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Krugs Hierki blir alltså som följande: 

 

This site 

     Sections of this site 

          Subsections 

               Sub-subsections, etc. 

                    This page 

                         Areas of this page 

                              Items of this page 

   

4.3 Logotyp 

Enligt Krug är logotypen en viktig komponent av en användarvänlig webbsida. Logotypen 

bör vara ett tydligt signum, som alltid känns igen av användaren. I detta avseende ska inte en 

webbsidas logotyp skilja sig ifrån en klädkedjas skylt. När konsumenten går in i klädaffären 

vet denne var han gått in, bara genom en blick på skylten. Krug menar att skillnaden mellan 

en klädkedjas skylt och en webbsidas logotyp är att logotypen alltid måste vara synlig, oavsett 

var på sidan besökaren befinner sig. Logotypen bör även befinna sig i mitten eller uppe till 

vänster på webbsidan, då vi som bor i västvärlden läser ifrån vänster till höger. 

Krug menar att besökare av arabiska eller hebreiska webbsidor kan förvänta sig att logotypen 

är uppe till höger på sidan, då man i dessa språk läser i motsatt riktning.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8	  Don’t make me think. Steve Krug, New Riders publishing, 2006. s. 64 
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4.4 Intervju med Jonas Brandvik, programmerare 

  

En webbsida är det ultimata sättet till att skapa presentationer. Man har bilder, text, 

färg, layout, design, video och ljud som hjälpmedel. 

Alla med en internetuppkoppling kan sedan ta del av det man vill visa. 

Internet har blivit så populärt för att man har så goda möjligheter till att presentera 

information och interagera med varandra.  

 

Det menar Jonas Brandvik, som arbetar som professionell programmerare. Jonas arbetar för 

företaget Facility Labs och programmerar olika lösningar för företaget, både programbaserade 

och internetbaserade. Företaget arbetar med att sälja marknadsanalyser. 

Jag frågar Jonas under två separata intervjuer, vad som gör en webbsida effektiv och 

kvalitativ utifrån ett perspektiv av att pedagogiskt presentera information för en besökare. 

Jonas menar att webbsidan ska vara intuitiv, ha ett tydligt budskap och vara lätt för besökaren 

att navigera. Sidans design får inte förvirra utan ska istället vara genomtänkt och så enkel att 

användaren direkt förstår den. 

Det ska framgå vad webbsidan ska förmedla och innehållet ska vara noggrant kategoriserat, 

menar Jonas.  

Jonas menar att om dessa punkter uppfylls så läggs en god grund för att innehållet på 

webbsidan förmedlas på ett pedagogiskt sätt till besökaren. 

Enligt Jonas går detta förhållningssätt ofta hand i hand med en estetiskt attraktiv webbsida 

med ett konstnärligt intryck.  
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4.5 Reflektion kring subjektiv konstnärlig preferens 

Jag har under denna process, med hjälp av kurslitteraturen reflekterat över, och nått 

utveckling i min egen subjektiva syn på vad min konstnärliga preferens är när jag jobbar med 

att utveckla webbsidor. 

Jag har påverkats av Krugs bok om webbdesign, Don’t make me think, 2009. Krug har fått 

mig att inse att det finns en stark brygga för mig mellan det som fungerar estetiskt 

användarvänligt och det konstnärliga. För mig har de egna konstnärliga valen kunnat placeras 

in i Krugs teorier och fungerat på ett förstärkande sätt i arbetet med min webbsida. 

Utifrån min syn på musik och konst, finner jag att jag ofta dras till och starkt fattar tycke för 

sparsamhet. Det avskalade tilltalar mig. Jag tror att detta är en av huvudanledningarna till att 

min favorittrumpetare alltid varit Miles Davis. Denna subjektiva konstnärliga preferens har 

jag valt att applicera på arbetet med min webbsida. Jag har skapat en sparsmakad design och 

har även avgränsat webbsidans innehåll och material till det nödvändigaste. Som resultat lyfts 

helhetsintrycket av webbsidan och parallellen till Krugs tanke om att besökaren inte ska 

behöva tänka efter för att förstå och använda sidan är därför alltid närvarande. 

Man kan säga att min konstnärliga preferens för det sparsmakade har hjälpt mig att praktiskt 

förverkliga Krugs teori i mitt webbsidebygge. 

 

Ett annat synsätt på konst och musik jag haft länge, är att lekfullhet i alla led av den 

konstnärliga processen är av yttersta vikt. Lekfullheten har hjälpt mig att lära mig spela 

trumpet och finna inspiration till övning. Lekfullheten hjälper mig under repetitioner och 

framträdanden. De tillfällen och perioder då leken försvinner, finner jag ofta att min 

konstnärliga process och min utveckling haltar. 

Detta synsätt delar jag med violinisten och författaren Stephen Nachmanovitch, som skriver 

om det i sin bok Spela fritt, 1990.  

När han talar om leken i skapande handlingar, såsom konst och musik, skriver 

Nachmanovitch 

 

Den är kreativitetens startpunkt i det mänskliga växandets cykel och en av de stora 

primära livsfunktionerna. 

Utan leken är inlärning och utveckling omöjlig.9 

                                                
9	  Spela fritt. Stephen Nachmanovitch, Bo Ejeby Förlag, 1990. s. 47	  
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Leken, att förhålla mig och arbeta kreativt utan att döma, har jag använt som verktyg under 

arbetet med att utveckla min webbsida. Jag har prövat nya idéer på design och placering av 

text och bilder. Jag har använt olika bilder och typsnitt, innan jag bestämt mig för vilka som 

ska vara gällande för webbsidan. 

Jag har kastat och gjort om när idéerna inte tagit mig dit jag vill, utan att döma min insats.  

Lekfullheten, som är så viktig för mig i musiken, har hjälpt mig i mitt praktiska arbete med 

min webbsida. 

 

En annan viktig ledstjärna för mig inom konst och musik är inkludering. Jag tycker mig ofta 

se föreställningar om uppdelning i musikens värld mellan kategorier av människor.  

Enligt författaren Lars Lilliestam positionerar vi oss och blir positionerade i fack, när det 

kommer till vilken musik vi lyssnar på. Även medierna sprider föreställningar om samband 

mellan musiksmak och kategorier av människor, menar Lilliestam.10 

En viss typ av människor tros ofta lyssna på jazz, medan en annan typ lyssnar på hårdrock.  

Ett viktigt synsätt för mig som konstnär är att försöka bryta detta synsätt. Jag vill att alla ska 

känna att de kan lyssna på den musik jag skriver. Jag vill att musiken ska vara fri ifrån 

fastlåsande tankar såsom denna. Jag försöker inkludera musiker med många olika bakgrunder 

och ifrån olika genrer när jag arbetar med musikaliska projekt. Jag försöker även introducera 

min musik till människor som känner sig inplacerade i en kategori av musiklyssnare, som 

vanligtvis inte skulle uppskatta den typen av musik jag skriver och spelar. 

Det inkluderande förhållningssättet till musik och konst blev för mig ett annat viktigt verktyg 

under mitt projekt med min webbsida. 

Jag vill att alla ska kunna använda min webbsida, inte bara vissa kategorier av 

internetanvändare. Jag arbetade medvetet med att låta denna insikt vägleda mitt 

webbsidearbete. Det resulterade i att jag lade extra mycket energi på enkelhet och ett avskalat 

innehåll på min webbsida. Jag arbetade för att inte skapa en sida med för svåra grafiska och 

designbaserade intryck för besökaren. På så sätt kunde jag, i så stor utsträckning som möjligt, 

undvika att placera in sidans besökare i fack. Jag kunde även här knyta an min konstnärliga 

preferens till Krugs teori om webbutveckling. Det enkla och tillgängliga inkluderar 

människor, samtidigt som webbsidans besökare inte behöver tänka för mycket på sidans 

struktur.    

                                                
10	  Musikliv. Lars Lilliestam, Bo Ejeby Förlag, 2006. s. 150	  
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4.6 Lärdomar 

Innan projektet hade jag viss erfarenhet i arbete med utveckling av webbsidor. Jag kände 

emellertid att den var bristfällig. Jag visste inte vilka principer man skulle kunna använda för 

att skapa en så användarvänlig och pedagogisk webbsida som möjligt. Jag var också osäker på 

vad själv såg som en konstnärligt vacker webbpresentation. Efter projektets gång känner jag 

att jag nått utveckling på dessa punkter.   

Jag har under projektets gång, med hjälp av kurslitteraturen och min intervju med Jonas 

Brandvik, reflekterat över och nått utveckling i min egen subjektiva syn på vad min 

konstnärliga preferens är när jag jobbar med att utveckla webbsidor. Jag har även dragit 

lärdomar och erfarenheter angående vad som är ett effektivt sätt till att skapa en webbsida, 

samt hur man presenterar sig på ett pedagogiskt och användarvänligt sätt. 

Jag är tillfreds med arbetsprocessen överlag och hur jag har parerat de problem jag mött i 

projektet. Hade jag vetat det jag vet idag om Krugs hierkiska teori för webbdesign och hans 

teori om hur besökaren av en webbsida inte ska behöva lägga tankeenergi på layouten, hade 

mitt projekt tagit mindre tid i inledningsfasen av sidans utveckling. Jag hade kunnat fokusera 

på att skapa sidan med redan bekanta och mer djupt förankrade arbetssätt. Även om man kan 

en teori för hur något bör göras, krävs det träning för att kunna göra teorin till verklighet. I 

framtiden ser jag fram emot att utveckla min färdighet inom att skapa webbsidor med hjälp av 

Krugs teorier. 

Jag har under projektet arbetat med att tillämpa sparsamhet, lekfullhet och inkludering i min 

arbetsprocess, då dessa värden är viktiga för mig i konsten.  

Jag vill i framtiden fortsätta att använda det jag själv finner konstnärligt attraktivt i mina 

projekt. 
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Bilaga 2 

Synopsis – Grafisk webpresentation  
Per Holmgren 

 

Bakgrund 

Min bakgrund är att jag vid sidan av musiken och trumpeten har jobbat som, och jobbar som 

webbutvecklare. Genom mitt egna företag tar jag anställning som IT-konsult. Det har varit en 

mycket viktig sekundär kompetens till musiken för mig och ett bra sätt till extra försörjning. 

Mina kunskaper inom webbdesign, -programmering, -utveckling, databaser och IT har jag fått 

genom eget intresse och jobb på fritiden samt via det yrkesförberedande gymnasiet jag gick; 

IT-Gymnasiet.   

Då jag har professionella ambitioner inom webutveckling, om så bara på deltid, är detta 

projekt en god chans för mig att vidareutveckla mina kunskaper inom webbdesign och 

webutveckling. 

 

I dagens samhälle har vi som kulturarbetare ett allt större behov av att få ut information och 

marknadsföring av oss själva på internet, samt använda oss av sociala medier. Dessa medier 

måste kunna nyttjas effektivt för att till exempel kunna nå ut med information om en spelning 

eller en kurs man ska hålla. 

 

Fakta 

Ett sätt att göra detta är att skapa en webbsida anpassad till ens eget behov och sitt eget arbete 

och gärning. Webbsidan bör vara fylld med material som passar presentationen och på en 

konstruktivt sätt lockar intresse hos besökaren. 

Genom en god presentation kan kulturarbetaren riva murar mellan sig själv och sin publik. 

Murar som byggs upp bland annat av dagens samhälleliga stress, ett allt sämre utbud av 

kvalitativ kultur och en känsla av distans till det kulturella som många upplever. 

Förut kunde det vara svårt att skapa och underhålla interaktiva webbplatser för outbildade, 

men i takt med att internet och dess teknik spritt ut sig och blivit större, har hjälpmedlen för 
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att skapa webbsidor ökat stort i mängd. Det är även så att tekniken funnits längre tid nu än för 

10 år sedan och många har vant sig vid den och lärt sig en del av den. 

Idag kan man göra en god anförelse av att förståelsen av internet och dess olika 

användningsområden är helt central för en människa som ska fungera inom en arbetsmarknad 

och i vårt samhälle. 

 

Syfte 

När ovanstående fakta blandas med faktumet att jag själv känner att jag faller kort på denna 

punkt idag, står mitt projekts syfte klart. Jag behöver en webbsida med lämpligt material och 

lämpliga presentationer av mig själv som trumpetare och trumpetpedagog. Om jag inte hittar 

nog talande äldre material, är det på sin plats att jag skapar nytt och lägger upp på webbsidan. 

Varför detta behöver göras och är ett viktigt projekt, är i sin essens att om jag misslyckas att 

göra en god presentation av mig själv på internet, riskerar jag att äventyra min yrkesgärning. 

Projektets huvudsyfte är att jag vill utforska vad som kan vara en grafiskt och pedagogiskt 

tilltalande strategi för att utveckla en webbsida på, dra lärdomar av detta, samt sätta in det i ett 

kulturarbetarperspektiv. Jag vill även utforska vikten, i större detalj, för kulturarbetare att 

synas väl på internet. 

 

Mål 

Jag ämnar göra en interaktiv webbplats, med egen köpt webbadress, med aktuellt material, 

nuvarande och kommande projekt, inspelad musik, bilder, länkar till andra medier jag deltar i, 

såsom Twitter mm. Om jag finner att min musik är för utdaterad, ämnar jag producera nytt 

material för presentation på webbsidan.  

Jag ämnar jobba för att webbsidan blir effektiv, användarvänlig, grafiskt tilltalande, har gott 

med väsentligt innehåll upplagt samt ger en god interaktiv presentation av mig själv, mitt 

yrke, utbildning och möjlighet till att anställa mig eller finna information om spelningar och 

annat.  

 

Metod 

Jag planerar att lösa de utmaningar jag möter under projektets gång genom att gå tillbaka till 

de fakta jag har tillgängliga, se referenserna. Jag har även en kontakt som arbetar som 

professionell programmerare, vid namn Jonas Nilsson, som kommer att verka som min 

kontakt under arbetets gång. Jag kommer ta mig an utmaningarna på ett konstnärligt sätt, som 
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ämnar till att gå via kreativitet och öppenhet mot nya vägar i arbetet. Jag vill att den 

konstnärliga och pedagogiska grunden, alltså den kreativa och öppna lärandeinriktade 

grunden, ska genomsyra mitt projektarbete och mitt sätt att strukturera upp arbetet på.  

Jag kommer skriva webbsidan i de nyaste versionerna av kodspråken html, xhtml, php och 

css. Det tekniska kommer anpassas vidare senare efter behov av det som ska skapas. 

 

Tänkta resultat 

Jag planerar att som resultat nå en insikt i hur en pedagogiskt, grafiskt och kreativt attraktiv 

webbsida skapas, fungerar och används för att presentera en kulturarbetare, i detta fallet en 

musiker och instrumentlärare. 

Jag vill få ökade insikter i min egna konstnärliga preferens för hur en webbsida ska se ut. 

Jag vill också få djupare kunskaper i vad som utgör en bra webbplats och en mindre 

fungerande sådan. 

 

Referenser 
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