
Spelens dragningskraft: 
att arbeta med spel

som metod

FORTBILDNINGSDAG FÖR BIBLIOTEKARIER 
OCH LÄRARE DEN 27/11-18
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Eva Bengtsson•eva.bengtsson@btj.se•046–180 369

PRAKTIKA – OM SPEL SOM METOD är en endagskurs i vad 
spel består av och hur de kan användas som metod, genom 
genomgångar, praktiska övningar och diskussioner. Det går 
att använda spel som läromedel, för att samla in åsikter och 
för att motivera till deltagande. Det går också att använda 
spelskapande som metod, för att exempelvis arbeta med 

berättande eller stärka digital kompetens.

PRAKTIKA: OM SPEL OCH SPELKULTURER
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Bonni A. Sand
Bobbi A. Sand är speldesigner och författare från Malmö. Bobbi har arbetat 
med spel sedan 2006, i företaget Ozma Speldesign som startades med syftet 
att utforska vad spel är och kan vara, och senast med Transcenders Media 
som har inriktning mot berättelsebaserade spel. Bobbi har också skrivit fyra 
skönlitterära romaner där teman som identitet, sexualitet och skapande 
utforskas. Hon har även arbetat som biblioteksutvecklare och mediepedagog 
på Malmö stadsbibliotek.

– PRAKTIKA: OM SPEL OCH SPELKULTURER är en endagskurs i  
vad spelvärlden består av, vilka som spelar och vad de spelar.

Kursledare: Bobbi A. Sand

Låt dig under en heldag matas 
med inspiration från kollegor och 
kursledaren Bobbi A. Sand som är 
speldesigner och författare från 
Malmö. Bobbi har arbetat med 
spel sedan 2006 och har även 
arbetat som biblioteksutvecklare 
och mediepedagog på Malmö 
stadsbibliotek.

Praktika i praktiska punkter
• Heldagskurs tisdagen 27 november, 2018

• Hålls i BTJ:s lokaler i Lund på Scheelevägen 32  
(Busshållplats Ideon Gateway)

• Deltagarantalet är begränsat

• Fikor och lunch ingår

Varför Praktika – om spel?
• Fortbildning för bibliotekarier och lärare

• Inspirerar och stöttar dig i ditt dagliga arbete

• Visar dig praktiska metoder, nya sätt att arbeta och hjälper 
dig att utveckla din biblioteks- och skolverksamhet 

 

Så här anmäler du dig
Priset för kursen är 2 750 kr (exklusive moms), då ingår för- och 
eftermiddagsfika och lunch. 

Anmäl dig senast onsdagen 14 november antingen via e-post 
till eva.bengtsson@btj.se eller telefon 046-180 369. Du kan 
också anmäla dig på www.btj.se/praktika. Kom ihåg att ange 
eventuella matpreferenser eller allergier vid anmälan! Anmälan 
är bindande.

Kursinnehåll: Spelens dragningskraft 
Kursen sträcker sig över en heldag, 8.30–16.30. 
Förmiddagen vigs åt en introduktion av spelmediet: Vad 
består ett spel av? Varför är det så lockande att spela? 
och vi tar sedan fram en spelidé. Hur kan spel användas 
som diskussionsunderlag, för förändringsprocesser, 
stadsplanering och lärande? Vi utforskar detta i 
workshoppen spel som metod.

Eftermiddagen ägnas åt spelifiering och spelskapande som 
metod: Vad är spelifiering och hur kan det användas för att 
skapa motivation? Hur kan spelskapande användas för att 
stärka berättande, digital kompetens och mycket annat?
.

Praktikas inspiratör

#utbilda&inspirera #kompetensutveckling #spelkulturer #starkabibliotek 
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Vill du lära dig ännu mer om spel? 

Varför spelar dom? Öka din förståelse för spel och spelkulturer
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