
Grunderna i C# med .NET
Bygg appar i det populära C# med .NET

Den här kursen är perfekt för dig som vill lära dig C# med .NET, som har vuxit 
i popularitet de senaste åren, speciellt inom gamingvärlden där spelmotorer 
som Unity och UE4(Unreal Engine) använder C# en hel del. Men även många 
av Microsoft’s desktop program som vi använder daligen använder sig av C# 
och ramverket .NET. Det är ett komplext språk, men det finns många resurser 
att tillgå och vi kommer under kursen att prata om hur man hittar uppdate-
rad information. Under kursen använder vi senaste versionen av utvecklings-
miljön Visual Studio.
Du kommer att lära dig hur man skapar, bygger och debuggar projekt.
Den teoretiska delen varvas med kodexempel och praktiska övningar.
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Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som vill lära sig grundläggande systemutveckling i C# och, 
som har erfarenhet av programmering i något annat språk.

Kursmål
Efter kursen kommer du ha en ökad förståelse för hur C# fungerar och är uppbyggt. 
Du kommer kunna använda senaste versionen av Visual Studio, kunna skriva enkla 
konsolapplikationer, kunna läsa och skriva objektorienterad kod på grundläggande 
nivå.

• Vad är C# 
• Hur man använder .NET plattformen
• Introduktion till programmering
• Primitiva datatyper och variabler
• Operatorer, uttryck och kodsatser
• In- och utdata via konsolen
• Villkorssatser
• Loopar
• Arrayer (samlingar/vektorer/matriser)
• Metoder 
• Klasser, egenskaper, metoder och arv
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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;


