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Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för
• de begrepp som hör samman med XML
• olika modeller för att strukturera XML dokument
• uppbyggnaden av hur dokument defieneras med DTD & XML schema
• hur XML kan användas utifrån ett systemintegrationsperspektiv
• uppbyggnaden av e-tjänster med XML
• hur XML används med databaser

De studerande ska visa färdighet och förmåga att
• skapa ett dokument som definieras av DTD och XML Schema enligt vedertagen 

standard
• publicera XML dokument på Internet med hjälp av CSS och XSL
• hur information kan göras plattformsoberoende med hjälp av XML
• skapa e-tjänster utifrån ett användarbehov med XML
• att skriftligt och muntligt presentera en utredning med relevant innehåll, god 

språkanvändning och form
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt till
• hur XML kan användas utifrån ett systemintegrationsperspektiv för att skapa e-

tjänster

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 30 hp i informatik eller motsvarande kunskaper.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Salsentamen och individuella inlämningsuppgifter samt inlämningsuppgifter i grupp.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Komplettering: En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej 
salstentamen) men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges 
möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt 
betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de 
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lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att 
den studerande meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Informatik
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E-tjänster och XML, 7,5 hp
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____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Genom föreläsningar och praktiska övningar får studenten kännedom om relevanta typer av 
XML-dokument och relaterade dokumentstandarder. Vidare jobbar studenterna i grupp med 
design av en E-tjänst där fokus ligger på verksamhetsanalys eller utveckling. 
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