
 

ISTQB Foundation certifiering 
–Höj din formella kompetens 

 
Det internationellt gångbara 
certificatet International 
Software Testing Qualifi-
cation Board Foundation 
(ISTQB)  ger dig ett formellt 
bevis på grundläggande 
testkompetens och är en 
efterfrågad certifiering  
bland uppdragsgivare. 
 
Sogeti kan nu erbjuda utbildning i 
ISTQB Foundation på engelska eller 
svenska med engelsk terminologi. 
 
Denna kurs är till för dig som vill 
förstå testningens roll i 
utvecklingsprocessen. Du får bland 
annat lära dig varför test är 
nödvändigt och hur testarbetet bör 
organiseras beroende på hur 
utvecklingsarbetet bedrivs. Vi går 
igenom grundläggande principer, 
moment och tekniker du behöver som 
testare eller testledare för att planera, 
specificera, exekvera och följa upp 
resultatet av testerna. Du kommer 
även att få en förståelse för den 
internationella terminologin inom 
mjukvaruindustrin som används av 
testare och testledare världen över.  
 
 
 
 
 

Efter slutförd utbildning kommer du 
ha den grundkunskap som krävs för 
att kunna planera en strukturerad och 
systematisk utvärdering och test av 
programvaruprodukter. 
 
Du får lära dig: 
 

• Test inom hela 
mjukvaruutvecklingens 
livscykel. 

• Testningens 7 
huvudprinciper 

• Den fundamentala 
testprocessen 

• Testdokumentation samt 
review av densamma 

• Design av test med 
testtekniker: Strukturella och 
Funktionella tester 

• Grundläggande testledning 
• Testverktyg 

 
Förkunskaper 
Inga förkunskaper om kvalitets-
säkring krävs.   
 
Examen 
Efter kursen kommer du ges möjlighet 
att ta examen för ISTQB Foundation. 
Godkänd Foundation certifiering är 
ett krav för vidare certifiering inom 
ISTQB 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kan test 
Med över 3 000 professionella testare i 
Sogeti-länderna , och cirka 8 200 inom 
Capgemini-gruppen, tillhandahåller 
Sogetis Software Control Testing-
specialister (SCT) de kunskaper och 
erfarenheter som krävs vid test och vid 
förbättring av ditt företagstest-
processer. Våra SCT-experter kan 
hjälpa till i alla faser under förändring-
processen, från beskrivning av mål och 
omfattning, via nuläges-
beskrivningoch förbättringsåtgärder 
till genomförandeav föreslagna 
förändringar. 
 
Vill du veta mer? 
Läs mer om ISTQB Foundation och 
hitta nästa utbildningstillfälle på: 
www.sogeti.se/istqb 
 

http://www.sogeti.se/istqb

