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Pressmeddelande den 1 mars 2019 

 

SEMCON ERBJUDER KURS I 

SPELPROGRAMMERING FÖR 

ENSAMKOMMANDE FLYKTINGAR 
Programmering är en attraktiv färdighet på arbetsmarknaden och något som kan 

öppna dörrar till många olika branscher världen över. Semcon erbjuder nu en kurs 

i spelprogrammering för att ensamkommande flyktingungdomar ska få upp ögonen för 

programmering och få bättre förutsättningar för framtiden. 

För ungdomar som flytt till Sverige på egen hand är utmaningarna många när det 

kommer till utbildning och jobbsökande. Samtidigt finns ett stort behov av 

programmeringskunnig arbetskraft i teknikbranschen – i Sverige och i hela 

världen. Som ett av initiativen i ett nytt ideellt CSR-program bjuder Semcon 

under våren in till en kurs i enkel spelprogrammering.  

– I dagens digitala samhälle blir det allt viktigare att lära sig 

programmeringsspråk. Med den här kursen vill vi ge ungdomarna grundläggande 

kunskap om vad programmering är och vad man kan använda det till. Det är en 

färdighet som kan leda till jobb i många olika branscher, över hela världen, 

säger Jenny Forsberg, dataingenjör på Semcon som startat kursen. 

Hussein Amiri är 19 år och kom till Sverige från Afghanistan för tre år sedan. Han 

hade ingen programmeringsvana när han anmälde sig till kursen på Semcon. 

– Jag vill gå den här kursen för att programmering är bra kunskap att ha för 

framtiden. Det krävs datakunskap för att få jobb idag, det är sånt man måste 

kunna, säger Hussein Amiri.  

Positiva förebilder 

Under fem torsdagskvällar kommer ungdomar från olika delar av Göteborg att samlas 

på Semcons huvudkontor på Lindholmen för att steg för steg lära sig att 

programmera ett enkelt spel i verktyget Unity. Maryam Ekradi är studievägledare 

och modersmålslärare vid Flerspråksenheten i Kungälv, och flera av hennes elever 

deltar i kursen. 

– För mig är det viktigt att mina elever får så goda möjligheter att lyckas i 

livet som möjligt. De är i en ålder när de funderar mycket på sina framtida 

yrkesval. Den här kursen kan ge dem en inblick i hur det är på en svensk 
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arbetsplats och här finns positiva förebilder från flera olika kulturer. Kursen 

hjälper dem att ta initiativ och utvecklas i arbetslivet, säger Maryam Ekradi. 

 

Fakta 

 Kursen riktar sig till ensamkommande flyktingar under 23 år och hålls under 

fem tillfällen i Semcons lokaler på Lindholmen i Göteborg. Första 

tillfället är 14 februari. 

 Kursen har syfte att ge kunskap om hur man själv kan lära sig att 

programmera, vad en programmerare kan göra, vilka verktyg som används och 

varför programmering är så viktigt i dagens samhälle. Alla som slutför 

kursen får ett certifikat.  

 Mentorer som jobbar på olika avdelningar inom Semcon finns på plats under 

kursen för att hjälpa eleverna.  

 

Läs mer om Semcons CSR-arbete. 

Ladda ner bilder och film. 

För mer information, vänligen kontakta:   

Ida Borenstein, Communication Manager, Semcon 

Telefon: +46 (0) 709 24 01 42 

E-post: ida.borenstein@semcon.com  
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