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G ÖTE BORG

FRONT-END
DEVELOPER

Vill du bli en ”konstnär” på webben och designa
effektiva och funktionella hemsidor? Tycker du att
utseendet på en webbsida är viktigt? Då finns en
arbetsmarknad som väntar på dig!

Gillar du att programmera, ny metoder och problemlösning? Vill du skapa och designa för webben?
Då är Front-end Developer något för dig. Du arbetar
med det man ser och använder när man surfar på en
webbplats. Det gäller att skapa kod för att göra sidorna
enkla, lättlästa, snabbladdade och användarvänliga. Men de ska också fungera lika bra oavsett vilken
plattform man använder. I den här utbildningen får
du kompetens att arbeta som Webbutvecklare och
med programmering front-end. Som front-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 användsnom webbutveckling för den bearbetning som sker
av eller nära användaren (front-end) och själva basbearbetningen, ofta på servernivå (back-end).

KURS
YH-POÄNG
Arbetsmetodik för utvecklare
15
Att arbeta i projekt med Agila metoder 15
Dynamisk webbutveckling
60
Examensarbete
30
Grafiska verktyg för gränssnittsdesign 15
HTML och CSS
40
Javascript 1
50
Javascript 2
40
LIA 1
60
LIA 2
60
UX/Usability
15
TOTALT
400
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
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Särskilt prov i Engelska, Svenska och
Matematik.

