
PROGRAMMERING 
FÖR FRAMTIDEN!

BIT ADDICTAcademy

Utbildning på distans!



BIT ADDICT är ett ingenjörsföretag med lång erfarenhet av professionell 
mjukvaruutveckling. Många av oss har även erfarenhet av utbildning inom 
programmering, t.ex. för universitet och yrkesutbildningar. 

Genom BIT ADDICT Academy vill vi dela med oss av våra kunskaper inom 
programmering till så många som möjligt. Samtidigt vill vi sprida glädjen i 
att utforska detta spännande teknikområde där bara fantasin sätter 
gränserna.

Om BIT ADDICT Academy



• Skräddarsydda utbildningspaket
§ Innehållet väljs utgående från utbildningsmål.
§ Anpassning efter era förutsättningar, som t.ex.:

§ Gruppstorlek 
§ Åldrar
§ Bakgrund och förkunskaper
§ Talat språk (svenska/engelska)

• Utbildningsresurser
• Lärare
• Övningshandledare

För att passa den aktuella situationen erbjuder vi alla våra tjänster på 
distans med hjälp av videogruppsamtal, skärmdelning och digitalt 
kursmaterial. 

Vad vi erbjuder



• Programmeringens grunder
• Objektorienterad programmering 
• Programmering för mobil och webb
• Programmering av inbyggda system
• Artificiell Intelligens & Maskininlärning
• Data Science
• Spelprogrammering

Exempel på utbildningspaket



Programmeringens grunder
I denna kurs lär vi oss grundläggande koncept 
inom programmering med hjälp av det enkla 
men kraftfulla programmerings-språket Swift! 

Lektioner
1. Vad är programmering?
2. Grundläggande datatyper
3. Enkla beräkningar med operatorer
4. Variabler och konstanter
5. Listor och upprepning
6. Uppräkningar och villkor
7. Funktioner
8. Strukturer och metoder
9. Ett komplett program: Luffarschack

Exempel på kursplan

Förkunskapskrav
Lågstadiematematik
Grundläggande datorvana

Nödvändig utrustning
iPad eller Mac*

Swift Playgrounds (gratis på App Store)

Omfattning
Nio lektioner á 1h via videogruppsamtal. Varje 
lektion följs av övningar som normalt tar eleven 
1-2h att lösa. Även övningshandledning 
erbjuds via videosamtal med skärmdelning.  

* Vi erbjuder utbildning även för Windows, Chrome OS och andra populära programmeringsspråk



Möt våra mentorer

Anna Nylander
Artificiell Intelligens

Niklas Ulvinge
Mobil-appar

Gabriel Wagner
Programmering

Bo Ekfors
Webb

Martin Eriksson
Mobil-appar

Karl Svensson
Inbyggda system

Sebastian Dädeby
Inbyggda system

Niclas Wikström
Inbyggda system

Jimmy Börjesson
Webb

Marcus Sonestedt
Objektorienterad
programmering

Mattias Willemsen
Virtual Reality

Daniel Kvarfordt
Grafiska användar-

gränssnitt

Oscar Bark
Data Science

Fredrik Ring
Artificiell Intelligens

Marcus Sonestedt
Webb



Skicka en beskrivning av ert utbildningsbehov och kontaktuppgifter till 
academy@bitaddict.se så  återkommer vi med förslag på ett upplägg som 
passar just er!

Intresserad av våra tjänster?

BitAddict AB
Kungsportsavenyen 21
411 26 Göteborg

academy@bitaddict.se
+46 706 43 63 13

www.bitaddict.se

Jonas Keisu
Kurskoordinator

Vänliga hälsningar,

http://bitaddict.se
http://www.bitaddict.se/

