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FRONTENDUTVECKLARE
 REACT

Som frontendutvecklare arbetar du med att utveckla 
webbappar och webbtjänster. Du lär dig flera 
användargränssnitt, främst React men även andra som 
Angular och Vue.

boras.se/yh



Stor efterfrågan på frontend- och webbutvecklare
Vill du lösa komplexa problem på webbsajter samtidigt som du skapar användarvänliga 
produkter som andra vill använda? Vill du arbeta med appar, system och tekniker som är heta på 
arbetsmarknaden? 
Är du logisk och strukturerad och tycker du om att arbeta i team? Vill du arbeta i en omgivning i 
snabb förändring där det hela tiden finns nya teknologier att lära sig?

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som frontendutvecklare, webbutvecklare eller 
javascriptsutvecklare.

Studieort
Platsbunden i Borås i klassrum eller i Lidköping via Telebild. Det 
betyder att din lärare finns på plats i Borås men att du som 
studerande också kan studera i klassrum i Lidköping. Den kan 
däremot inte läsa på distans.

Behörighet till yrkeshögskola
För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande  
behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. 
Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola  
på www.yrkeshogskolan.se.

Krav på särskilda förkunskaper
Du måste ha lägst betyg E/G i 
• Programmering 1 
ELLER 
• Webbutveckling 1

Urvalsgrunder 
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på 
utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande.
Urvalet görs med utgångspunkt från gymnasiebetyget och 
ett särskilt prov. De med högst betygsmedelvärde blir kallade 
till provet per e-post. Det särskilda provet kan göras från valfri 
plats så länge du har en dator med internetuppkoppling. 
Mer information finns på vår hemsida, www.boras.se/yh

Kurser som ingår i utbildningen
Ett poäng motsvarar en dags studier.

Kurser som ingår i utbildningen Kurspoäng

Användarupplevelse och interaktionsdesign 25

Backend-programmering med Node.js 20

JavaScript ramverk 60

Paketering, leverans och versionshantering 20

Projektmetodik 25

Webbprogrammering i JavaScript 40

Webbprogrammering i JavaScript fördjupning 40

Webbshop 30

Examensarbete 20

Lärande i arbete (LIA) 1 20

Lärande i arbete (LIA) 2 100

Summa yrkeshögskolepoäng 400

Alla kurser är preliminära. Justeringar kan göras under  
utbildningens gång för att hålla utbildningen aktuell.

Ansök här

boras.se/yh

Vill du veta mer?
På hemsidan finns mer information om utbildningen, vår skola  
och hur du ansöker. Har du fler frågor är du alltid välkommen  
att kontakta utbildningsledaren.

Utbildningsledare

Lars Einarsson Mansén 
E-post: lars.einarssonmansen@boras.se 
Telefon: 0734 - 32 72 03 
Hemsida: boras.se/frontendreact


