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Det kanske inte syns, men det märks. Som backend-utvecklare skapar du grunden för att dina
front-end-kollegor ska kunna skapa funktionella
och användarväniga webbsidor. Behovet på
arbetsmarknaden är stort och alla prognoser
pekar på goda anställningsmöjligheter.

Gillar du att programmera och koda? Vill du
skapa och designa för webben? Då är Backend Developer något för dig. Du får arbeta med
företagets webbsidor och underhåller, uppdaterar
och designar dessa. Du har kunskap om HTML,
CSS och JavaScript. I den här utbildningen får du
kompetens att arbeta som Webbutvecklare och
med programmering back-end. Som back-end
developer har du en bra arbetsmarknad, det saknas
ca 60 000 personer inom IT-området de närmaste
åren.
Front-end och back-end är begrepp som används
inom webbutveckling för den bearbetning som
sker av eller nära användaren (front-end) och själva
basbearbetningen, ofta på servernivå (back-end).
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BEHÖRIGHET & URVAL
För behörighet krävs gymnasieexamen
samt följande betyg (eller motsvarande
kunskaper som du har skaffat på annat
sätt):
Lägst betyg E i Engelska 6/B,
Matematik 2/B, Svenska 2/B och
Programmering 1
Du kan ha examen från svenskt gymnasium
(Komvux) eller motsvarande från annat land.
Om du INTE har examen och rätt betyg,
kan du ändå vara behörig utifrån s.k. Reell
kompetens. Den kan du ha fått genom
t.ex. arbetslivserfarenhet eller annan
utbildning. Vill du bli bedömd utifrån s.k.
Reell kompetens, ska du ange det i din
ansökan samt skicka med dokument,
t.ex. arbetslivsintyg eller betyg från annan
utbildning, som beskriver på vilket sätt du
kan ha skaffat dig motsvarande kunskaper
som gymnasieutbildning och vissa betyg
enligt ovan.
Om det är många sökande måste vi göra ett
urval. Alla behöriga rangordnas då utifrån
Särskilt prov i Engelska, Svenska och
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