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Som bas används de nationella allmänna kompetenserna.  Observera speciellt den kommunikativa och 
sociala kompetensen samt etisk och internationell kompetens.  
 
De generella IT kompetenserna tar inte ståndpunkt till huruvida allmänna ämnen lärs ut som nu är eller 
tillsammans med ett yrkesämne, bara att kompetensen skall finnas.  
  

Programspecifika kompetenser 
IT programmet 

Beskrivning av kompetenser 
 
Ingenjör(YH) 

Matematisk och naturveten-
skaplig kompetens 

 Förstår och kan använda fysikaliska och logisk-matematisk 
teorier som verktyg vid analys av tekniska problem  

 Kan tillämpa naturvetenskapliga lösningsmodeller vid tek-
niska problem 

 Känner till branschrelaterade teorier och deras koppling till 
TI problem 

 

Datateknisk kompetens  Förstår och kan använda sig av elektroteknisk teori och red-
skap för att hårdvarurelaterade problem 

 Kan konstruera datorsystem och har förståelse för perifera 
system och deras krav vid systemlösningar relaterade till dis-
tribuerade system 

 Behärskar de grundläggande teorierna och metoderna gäl-
lande inbyggda system 

 Förstår skillnaden mellan inbyggda system och ser-
ver/persondator-hårdvara. 

 Förstår operativsystemets betydelse, dess uppgifter och vad 
det innebär om operativsystemet lämnas bort.  

 Känner till de vanligaste öppen källkods produkterna 

 Kan använda sig av och förstå sig på IKT teknik 
 

 
  



   

 

Följande yrkesspecifika kompetenser är härledda från visionen, värderingarna och beskrivs som tyngd-
punkts kompetenser.  
 

Programspecifika kompetenser 
IT programmet 

Beskrivning av kompetenser 
 
Ingenjör(YH) 

Programutvecklingskompetens  Behärskar programmeringsteknik; förstå programmerings logik 
och behärskar de vanligaste algoritmerna och datastrukturerna. 

 Behärskar systemeringsteknik; kan analysera och designa lös-
ningar till programmeringsrelaterade problem. 

  Behärskar de grundläggande teknikerna inom databas-, nät-
verks- och medieteknik  

 Förstår hur man leder och planerar programvaruprojekt och 
förstår hur man kan beakta företagets och kundernas behov. 

 Förstår hur man bygger distribuerade system. 

 Har kunskap om hur man beaktar användarvänlighet och vi-
sualisering vid konstruktion av distribuerade system.  

 

Databaskompetens  Behärskar den grundläggande terminologin inom databas-
tekniken. 

 Förstår relationsteorin som relationsdatabaserna bygger på. 

 Kan normalisera databaser. 

 Kan använda SQL. 

 Kan skapa enklare databasapplikationer som skrivbordsapplik-
tioner, webbapplikationer och client/server-applikationer i 
fleranvändarmiljö. 

 Kan skapa enklare serverside-kod. 

 Behärskar enklare databasadministration. 

 Känner till de grundläggande teorierna inom datalagring och 
dataanalys. 

 

Datakommunikations-
kompetens 

 Förstår nätverkstopologi och klarar av att planera ett enkelt 
nätverk 

 Behärskar felsökning i nätverk. 

 Behärskar administrationen av de tjänster nätverk erbjuder. 

 Förstår säkerhetsaspekterna i nätverk, tjänster och datatrans-
mission. 

 Känner till och kan använda de vanligaste nätverkskomponen-
terna. 

 Kan använda relevanta verktyg (programvara) vid nätverkspla-
nering, felsökning och verifiering av datasäkerhet. 
 

Multimediakompetens  Känner till de grundläggande teknikerna inom media produk-
tion; text, ljud och video. 

 Kan planera och implementera lösningar som kräver interaktiv 
databehandling. 

 Förstår samverkan med de andra programmerings-, databas- 
och nätverkskompetenserna som del av applikationslösningar. 

 Behärskar IKT relaterad teknik 

 Förstår sig på social media 

 


