
Grunderna i Javascript 
Skapa en mer dynamisk hemsida

Har du precis gått igenom HTML och CSS och är redo att ta nästa steg i pro-
grammerings världen är JavaScript det självklara valet. Då det är språket som 
växer snabbast i popularitet oss utvecklare över hela världen. Väldigt många 
av de ramverken och bibliotek som utvecklare använder idag är uppbyggda 
på JavaScript. Det gör att behärskar du JavaScripts grundfunktioner, så har du 
mycket vunnet när du ska lära dig andra programmeringsspråk.Vi kommer 
gå igenom allt ifrån de viktigaste grundfunktioner som finnas till hur DOM:en 
fungerar. Vilket gör att du kommer kunna skapa dynamiska sidor. Den teore-
tiska delen varvas med kodexempel och praktiska övningar. 

Kursen går att skräddarsy efter era behov. Hör av er för offert.
 

FINNS SOM DISTANSKURS
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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 som har gått en HTML och CSS kurs eller har motsvarande 
kunskaper sedan tidigare, om du vill utbilda dig till Frontend utvecklare, eller om du 
är utvecklare och vill lära dig ett nytt programmeringsspråk. 

Kursmål
Efter kursen kommer du ha en ökad förståelse hur JavaScript fungerar och är upp-
byggt. Du kommer även kunna koda ihop de grundläggande funktionerna integrerar 
med HTML och CSS med enkelhet. Vilket kommer göra sidan mer dynamisk. 

• Vad är JavaScript
• De olika datatyperna som finns
• Hur variabler och operatorer fungera
• Hur man skriver de vanligaste funktionerna
• JavaScripts datastrukturer (Arrayer, objekt)
• Programmets struktur
• Vad är objektorientering
• Debugging och errors
• Hur DOM manipulation fungerar 
• Regular expression 
• Hur man använder async/await
• HTTP och Forms
• Handling Events
• Higher-Order Functions
• Functional Programming

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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