
Grunderna med Node.js 
Lär dig skapa serverapplikationer med Node.js

Kan du Javascript på klientsidan och vill lära dig utveckla en stabil, snabb 
backend utan att lära dig ännu ett språk och system? Då är Node.js den per-
fekta fördjupningen! Node.js är webbläsaren Google Chromes javascript-mo-
tor som paketerats om för att fungera på alla plattformar ( win, osx, linux etc. 
). Faktum är att många av dina favoritappar är byggda med hjälp av Node.js. 
Ex. Spotify, VS-code, Slack och Whatsapp. Med andra ord, kan du Node.js kan 
du bygga vad som helst! 
Denna kurs ger dig ett bra grund i Node.js samt ramverket Express för att byg-
ga snabba, säkra serverapplikationer.
Den teoretiska delen varvas med kodexempel och praktiska övningar.

Kursen går att skräddarsy efter era behov. Hör av er för offert.
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5 dagar (09-16)

Max 6 personer. Totalt pris 170 000 SEK exkl. moms 

(Priset gäller för  upp till 6 kursdeltagare, vill ni boka flera/färre personer hör av er för 

offert)

Vi bokar konferensrum via vår partner enligt era önskemål.                                             

Om ni väljer att ta kursen via vår  distanslösning får ni 4000kr i rabatt per dag.

Bokningen sker av er senast 4 veckor innan önskad kursstart via mail.



Målgrupp
Kursen riktar sig till dig med goda grunder i javascript och som är nyfiken på back-
end.

Kursmål
Efter kursen kommer du ha en ökad förståelse för hur Node.js och Express.js funge-
rar och är uppbyggda. Även kunna utveckla en fungerande serverapplikation med 
Node.js + Express.js. Förstå hur man interagerar med din applikation på ett säkert 
sätt. 

• Vad är Node.js och Vad är dess styrkor
• NPM och modules
• Asynkron Javascript
• Hur fungerar Express.js
• Express Middleware
• Programmets struktur
• Debugging och felhantering
• Miniprojekt med Express.js 

Kursupplägg
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Konferenslokal - Vi tar hand om allt

 Förmiddagsfika   -   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;
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