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Vi välkomnar alla att komma och lyssna på våra spelforskare som talar om ak-
tuella och intressanta ämnen för såväl unga som äldre gamers. Här kommer en 
kort introduktion av DSV:s olika föreläsningar:

4/11, kl. 11:00-12:00. Fatima Jonson – Det är ju bara ett spel
Är spelandet bara ett spel? Att spela seriöst eller för skojs skull på spelcaféer innebär skilda former av spelengagemang. Ett engage-
mang som sträcker sig utanför spelen till samspelet med andra människor. Det är också kopplat till attityder som omger spelandet och 
ställer krav – eller är helt kravlöst. 
Fatima Jonson är doktorand på DSV och forskar främst om spelcaféer och LAN-fester. 

4/11, kl. 14:00-15:00. Thomas Westin – Hur du kan bli en Jedi
Istället för tangentbord kan du använda din hjärna för att kontrollera den fysiska världen med tankekraft – precis som en Jedi! Tekniken 
har funnits länge men det är först nu som den blivit överkomlig för vanliga köpare. Vilka möjligheter ger det för speldesign och spelare 
att spela i olika sammanhang?
Thomas Westin arbetar bl a med haptiska gränssnitt där du kan känna och ta på fysiska objekt, eller styra spel med munnen. 

5/11, kl. 13:00-14:00. Mats Wiklund – Är virtuella världar verkliga? 
Det finns de som säger att online-rollspel och andra virtuella världar inte finns på riktigt. Självklart gör de det! Om detta kommer vi att 
berätta, men också om varför DSV äger 1,9 gånger 3 kilometer virtuellt land i spelet Entropia Universe. 
Mats Wiklund är doktor i data- och systemvetenskap och undervisar om datorspelsutveckling på DSV.

5/11, kl. 14:00-15:00. Thomas Eriksson – Såpan i lådan
Kommer framtidens tv-serier att vara helt digitalt baserade? Den digitala livstilen påverkar och ändrar människors medieanvändning. 
Idag är det allt vanligare att tv-program distribueras via digitala kanaler. Spelen får en allt viktigare roll i denna förändring. På vilket 
sätt kommer vi att berätta om på detta seminarium.
Thomas Eriksson arbetar på DSV med lärande i digitala medier. 

7/11, kl. 13:00-14:00. Göran Lange – Varför alla kommer att bli gamers
Ungdomar utvecklas genom att göra saker som engagerar eller intresserar dem. Fler och fler utvecklar sig också på Internet, särskilt 
genom dataspel. Omgivningen ser ofta på spelandet som ett onödigt tidsfördriv eller rent av farligt. En attityd som ungdomarna åter-
speglar i syn på sitt eget spelande. Det är fel – och vi ska prata om varför!
Göran Lange är pedagog och arbetar främst med digitala kulturen och dess i tillämpning i skolmiljöer. 

Alla föreläsningarna sker i seminarierum E8. Tiderna hittar du också i DSV:s 
monter, och på vår webbplats: www.dsv.su.se. 

Välkomna!


