
Torsdag 7 maj 2020 kl 09–11
Göteborgsregionen via Teams Event. 

Spel på gott och ont   

Kompetens- och verksamhetsutveckling

– spel som både kan trigga till lärande 
och leda till ett beroende



INNEHÅLL
Spel på gott och ont – spel som både kan trigga till lärande och leda till ett beroende

TID OCH PLATS
Torsdag 7 maj kl. 09.00–11.00. 
Göteborgsregionen via Teams Event. 
Du kommer i bekräftelsen att få en länk 
där du kan koppla upp dig via internet. 
Mellan kl. 08.30–09.00 kontrollerar vi 
att alla som anmält sig har kommit in via 
länken.  

AVGIFT
Avgiften är 495 kronor exkl moms. Det 
är möjligt för flera på arbetsplatsen att 
koppla upp sig via samma länk.

ANMÄLAN
Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag: 4 maj 2020.
Är du osäker på om du har en fungerande 
uppkoppling och Teams skriv det under 
upplysningar i anmälan så tar vi kontakt 
med dig och säkerställer detta.

UPPLYSNINGAR
Karin Westberg tel: 031–335 53 10,
karin.westberg@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs 
registreras dina personuppgifter i våra 
administrativa program. Läs mer om 
hur vi behandlar person uppgifter: 
www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

Innehåll
Lyssna när Felix Gyllenstig Serrao och Jenny Rangmar samtalar med 
varandra om hur spel kan motivera elever och stimulera lärande. 
Samtalet kommer även att handla om att spelandet ibland kan 
innebära risker för några som kan fastna i ett datorspelsberoende. 
Under samtalet kommer åhörarna att kunna ställa frågor via en chatt-
funktion och vara med i samtalet.

Föreläsare
Felix Gyllenstig Serrao, projektledare på 
Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, 
spelifiering och spelbaserat lärande. Bloggat 
och föreläst som Spelläraren och skrivit boken 
Minecraft som pedagogiskt verktyg för Natur & 
Kultur.

Jenny Rangmar, doktor i psykologi, arbetar som 
forskare vid FoU i Väst, Göteborgsregionen. 
Författare till forskningsöversikten När 
datorspelandet blir problematiskt – en 
kunskapsöversikt om gaming disorder hos barn 
och unga.

Målgrupp
Lärare, specialpedagoger, skolhälsovård, socialsekreterare, arbets-
marknadshandläggare, handläggare på samordningsförbund, folk-
hälsoplanerare/ folkhälsoutvecklare, fritidsledare, ungdomscoacher, 
ungdomssamordnare, utvecklingsledare, kuratorer, alla som möter 
barn- och ungdomar där spel är del av vardagen. 

Tillsammans med Lupp-nätverket i Göteborgsregionen
arrangeras ett antal utbildningstillfällen, detta är ett av dem, 
öppet för alla kommuner.
Läs mer på www.goteborgsregionen.se/lupp

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10952

