
Grunderna i Vue.js
Lär dig det snabbast växande ramverket just nu

Det här är den perfekta kursen för dig som vill lära dig Vue.js som är det ram-
verk som växer snabbast på internet just nu. Vue.js till skillnad från Angular 
och React har ingen stor IT-jätte i ryggen vilket tillåter dem att gå sin egen 
väg. Vue.js är känt för sitt låga insteg, flexibilitet och prestanda. Denna kurs 
avser ge dig goda grunder att bygga allt ifrån små enkla webbapplikationer till 
större system som kommunicerar med servrar. 
Du lär dig de viktigaste byggstenarna för Vue-programmering som t.ex. Com-
ponent Thinking, Vue directives, Vue-Router, Vuex, dataflöden och state 
handling. Den teoretiska undervisningen kommer innehålla konceptgenom-
gångar och varvas med kodexempel, praktiska övningar och miniprojekt.
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Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser
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Max 6 personer. Totalt pris 150 000 SEK exkl. moms

I eran företagslokal  (Stockholm & Göteborg)

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



Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som är webdesigners som vill ta nästa steg alt. och Fron-
tendutvecklare som vill slipa på sina ramverkskills. Som har goda grunder i HTML, 
CSS och vanilla JS ES6.

Kursmål
Efter kursen kommer du ha en ökad förståelse hur Vue.js fungerar och är uppbyggt. 
Du kommer även kunna koda en Single Page Application med Vue.js inkl Vue-Rout-
er & Vuex.  

• Vad är Vue.js
• Component Thinking
• Vue CLI / Single File Components
• Dataflöden och state handling
• Vue directives ( loopar, conditions, event listeners )
• Programmets struktur
• Vue-Router
• Vuex 

Kursupplägg



 Kommunikation och Brand   -   Programvara

Ledning och Styrning   -    Programmering   -    Ekonomi

Information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

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;


