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Idag spelar många spel – unga som gamla. Att spela är att vara 

en del av en berättelse – och berättelser är ju precis vad 

bibliotek sysslar med! Men hur kan bibliotek arbeta med 

spelande?  

 

Joffe Rydberg Lidén föreläser och diskuterar Crossmedia – ett 

sätt att arbeta med berättande över olika plattformar och 

konstarter, med inslag av interaktivitet. Joffe ger dig också 

grunderna i speldesign – alltså hur du ska tänka när du skapar 

en berättelse i spel. 

  

Anders Jackson introducerar dig till datorprogrammet Scratch. 

Scratch är ett datorprogram som på ett lätt sätt lär vem som 

helst att börja skapa spel. Gränssnittet är grafiskt och 

resultaten är snabba! Under eftermiddagen jobbar vi sedan 

tillsammans i små grupper med att skapa egna spel. Scratch 

används i dag i programverksamhet både på bibliotek och 

museum, ofta under namnet Barnhack. Anders kommer också 

ge en introduktion i Raspberry Pi, en extremt liten och billig 

dator, men med många möjligheter att påverka. 

 

Vi håller till i Stockholm Makerspace (makerspace.se), en kort 

promenad från Centralstationen i Stockholm. Dagen avslutas 

med en presentation av verksamheten och rundvandring i 

verkstaden. 

 

Välkommen till den sista KUB-dagen i IT-spåret – den 

kommer att bli något alldeles extra!  

  

Ta med en egen bärbar dator – har du inte möjlighet till det, 

kontakta Camilla Källgren, 

camilla.kallgren@regionvarmland.se 

 

 

 

 

  
  
  

  

  
 

Skapa spel på bibliotek  
Välkommen till en Crossmedia-dag i KUB-projektets IT-spår! Kursdagen hålls i Stockholm 

Makerspace lokaler tisdagen den 8 april 2014. 
 
Vi erbjuder ett begränsat antal platser! 
 
Till anmälan: 
http://lansbiblioteket-i-varmland.regionvarmland.se/formular/anmalan-till-it-sparet-
cross-media 

Plats: 
Stockholm Makerspace, 
Wallingatan 12, Stockholm 
Vägbeskrivning, se nästa sida. 

 
Datum: 

2014-04-08 

 

Tid:  
kl 9.30 - 16.00 

 
Kursdagen är kostnadsfri. 
Resekostnaden och lunch 
ingår inte i projektet. 

 
Anmälan senast: 

2014-04-01 
 

OBS: Max 16 platser! 
 

Tänk på att ta hänsyn till dina kollegor! Undvik parfym 
och andra doftande produkter på våra seminarier! 

 

Välkommen med din anmälan! 

https://portal.lg.se/owa/redir.aspx?C=lZrN2V7Z4kK3tPRkKs4wRL8yYxxED9EIklOIHbmWbVeVJkeCt3PDXJvoYDe2jZ5EqdriCEJMnyI.&URL=http%3a%2f%2fmakerspace.se
http://lansbiblioteket-i-varmland.regionvarmland.se/formular/anmalan-till-it-sparet-cross-media
http://lansbiblioteket-i-varmland.regionvarmland.se/formular/anmalan-till-it-sparet-cross-media
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Hitta till Stockholm Makerspace 
 
Stockholm Makerspace 
Adress: Wallingatan 12, 111 60 Stockholm 
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