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En grupp med bibliotekarier från the University of Tennesse i Knoxville,TN var 
missnöjda med de bibliotekskonferenser som erbjöds i USA. De tyckte de var dyra 
och kommersiella med få relevanta föredrag. De bestämde sig därför att ordna en 
egen. De ville ha en konferens som hade intressanta och inspirerande workshops 
och föredrag, där alla som kom deltog fullt ut. De ville även försöka få ned priset och 
ha mellan 3-400 deltagare, vilket skulle ge större möjlighet att nätverka. Och de hela 
skulle vara Non-profit, d.v.s. det skulle gå jämt ut. Sagt och gjort, efter idogt arbete 
av volontärer, samarbete med lokala företag och pengar från sponsorer, ordnades 
den första “Collective”-konferensen 2015, med temat “Libraries as Curators & 
Creators”. År 2020 var sjätte gången konferens hölls. 
 
På deras hemsida https://www.thelibrarycollective.org/ finns varje konferens 
dokumenterat, hur programmen väljs ut, hur det är organiserat och annan 
information för de som vill göra något liknande. De har även precis startat ett 
reklamfritt, socialt nätverk för bibliotekarier som heter “The League of Awesome 
Librarians” https://www.thelibrarycollective.org/awesome men, det är inte gratis. 
 
Jag blev intresserad av denna konferens för ca två år sen. Jag hade länge velat åka 
på en bibliotekskonferens i USA och The Collectives entusiasm, fokus på workshops 
och personliga möten verkade vara det jag hade letat efter, även om de ibland körde 
lite väl hårt med ”Se hur ROLIGT vi har”. Att det var billigt, ca 1000 Kr i 
konferensavgift och en låg boendekostnad på konferenshotellet skadade inte heller. 
År 2020s tema, “Roll For Initiative”, med inspiration från rollspel (särskilt Dungeons & 
Dragons) och brädspel passade även ihop med ett av mina stora fritidsintressen 
vilket var perfekt och jag är mycket tacksam att Svensk biblioteksförenings 
resestipendium gav mig möjligheten att åka. 
 
Så varför var året tema Dungeons & Dragons och spel? Rollspelet Dungeons and 
Dragons har fått ett rejält uppsving på grund av att många spelar in och visar när de 
spelar på Youtube, Twitch och genom poddar. Även användandet av bräd- och 
kortspel har ökat, inte bara som tidsfördriv för vuxna men även som 
undervisningsverktyg. 
 
Konferensen 
Jag anlände till Knoxville och konferenshotellet Holiday Inn Downtown, tisdagen den 
10/3 och mötte ca 20 grader och regn. Som tur var klarnade det upp och dagen 
därpå kunde jag utforska staden. Knoxville har en mindre stadskärna med många 
gamla tegelbyggnader, ett par fina museer, ett trevligt bibliotek, butiker och ganska 
många restauranger, allt inom ca 15 minuters gångavstånd från hotellet där jag 
bodde.  



 
Efter att ha vandrat runt och hunnit med det mesta, hämtade jag min deltagarbricka 
på eftermiddagen. Jag fick även en tygpåse/ryggsäck med diverse prylar, vissa 
sponsrade, andra inte. Jag fick bl.a. en vattenflaska, ett metalsugrör med tillhörande 
rengöringsborste och en 3D-utskriven uggla med samlarkort. Just påse och 
vattenflaska ges till alla deltagare på varje Collective för att främja miljön. 
 
På kvällen var det dags för the “Dine-around” d.v.s. middagsrunda. Jag och tio andra 
deltagare hade valt den latinamerikanska restaurangen Babalu och förutom att jag 
fick en god middag, gav det även möjlighet att börja prata med folk, vissa hejade sen 
på mig genom resten av konferensen. Efter middagen fanns det möjlighet att spela 
brädspel och prova på Dungeons & Dragons och jag hade en några roliga timmar 
som “Big Bertha the Barbarian”. 
 

 
1. Även akademiska förlag gillar spelkvällar. 



Torsdagen började med att konferensdeltagarna bjöds på frukost, vilket vi även fick 
på fredagen och senare fick vi även fika. Lunch fick man ordna själv. Särskilt 
frukosten var en trevlig överraskning för det hade annars kostat ca 300 Kr.  
 
Konferenslokalerna bestod av ett större mötesrum och flera mindre. Tre av rummen 
var öppna för besök under hela konferensen; The Tinker Lab, The Idea Library och 
The Shhh-Room men mer om dem sen.  
 
The Collective hade även en litet butiksstånd med tröjor, klistermärken och diverse 
andra saker där överskottet går till konferensbudgeten. 
 
Appen Sched (utalas shedd) användes för schemat https://sched.com/ Där skapar 
man ett konto och om man vill vara synlig kan andra lätt se vem som tänker gå på 
vad. Sched har även den praktiska funktionen “Community notes” där man kan ange 
en länk till ett allmänt tillgängligt Google Docs. Varje programpunkt hade även 
officiella antecknare. 
  
Föregående års program med anteckningar och länkar finns i ”The Archive” 
https://www.thelibrarycollective.org/archive/ och schemat för årets finns på 
https://www.thelibrarycollective.org/schedule  
 
Mina valda programpunkter för torsdagen den 12/3 

● Welcome to the Collective - Not your typical Keynote 
● Critical Hit: Using Dungeons and Dragons for Training and Evaluation 
● Besök på the Tinkerlab och the Idea Library 
● Failure Confessions 
● Librarian Show-n-Tell, aka Dork Shorts 
● Opening Night Dinner & Reception 

 
Welcome to the Collective - Not your typical Keynote 
Det började med ett normalt välkomsttal. Vi hälsades välkomna av Ashley R. 
Maynor, en av grundarna av the Library Collective och ”The Program Director”. Vi 
fick veta att, av de ca 300 som hade anmält sig, hade 50 behövt avboka. Corona-
krisen hade börjat men än skulle det dröja några timmar än innan Trump utlyste 
reserestriktionerna mellan Europa och USA.  
 
För att värma upp inför resten av konferensen skulle vi få prova på en 
improvisations- och samarbetsövning som Ashley sa att hon inte hade vågat hålla 
tidigare. Efter förmaningar om att inte filma (för att folk skulle våga vara med), 
delades vi upp gruppvis. I hörnet på rummet hade ett bord ställts fram och på den 
låg nu diverse utklädnings- och pysselprylar. En av volontärerna hade satt på sig ett 
par goblinöron och det hela fick föreställa en Goblin-butik. Jag anade att det skulle 
bli rollspel av något slag men vad som kom sen kunde nog ingen gissa. I varje grupp 
skulle en person, med hjälp av alla de andra, bli en fantasifribrottare a la World Wide 



Wrestling. Personen skulle sen matchas mot andra i en trash talking-match! (Vi 
visades ett exempel typ https://www.youtube.com/watch?v=8C4lK41SX-Q) Alla i 
gruppen fick olika uppdrag för att få ihop karaktären. Jag erbjöd mig som frivillig och 
antog skepnaden av Harold of Doom, med hönsskräck sen barndomen och med ett 
budskap om hur Covid-19 skulle svepa runt i världen. Utspökat med mask och 
pappersbälte mötte jag en annan deltagare i en mera fantasifull dräkt som kallade 
sig Covid-13. Efter att ha snackad skit om varandra ett tag det slutade det med att vi 
bildade ett tag team. Som sagt, det här var precis innan hela Coronasituationen 
hade riktigt börjat tas på allvar och jag vrålade sönder rösten för flera timmar framåt 
 

 
2. Förväntansfulla bibliotekarier med frukostcroissanter Heidi Syler & Cari 

Reynolds, från Sewanee: The University of the South. 
 
Critical Hit: Using Dungeons and Dragons for Training and Evaluation 
Föredragshållare: Evan Barber, IT Technical Associate, University of Illinois 
Springfield. 
 
Evan är ansvarig för att träna studenter som ska arbeta på IT-avdelningen och han 
märkte att det inte fanns något system för utvärdering eller uppföljning. Han utgick 
därför från ett karaktärsformulär för rollspelet Dungeons & Dragons 
https://uofi.app.box.com/s/9zpdgku92bibottuci01u50auicpm48a/file/620124570784 
Studenterna får bl.a. ange vad de tror de är bra och dåliga på i början på terminen. 
Sen utvärderas vad de har skrivit kontinuerligt och värdena justeras eftersom. 
 
I andra delen av föredragen höll Evan en övning med publiken, en som han brukar 
ha med sina studenter med syfte att studenterna ska lära sig dokumentering av 
arbetsflöden och att bli bättre på att ge instruktioner i t.ex. IT-support. 
 



Först gällde det att veta vad en PBJ är, d.v.s en Peanut Butter and Jelly Sandwich. 
Något som de flesta amerikaner känner till men inte är så lätt att räkna ut om man är 
t.ex. en utbytesstudent. Sen tog han fram alla de attiraljer som behövs för just en sån 
macka. Publiken skulle sen ge steg-för-steg instruktioner som 
programpunktsantecknaren skrev ner allt efftersom. Förhoppningsvis skulle detta 
resultera i att Evan tillverkade just en PBJ. Vi märkte snart att det inte var så lätt när 
han började med att slita sönder plastpåsen med brödet. Vi hade ju inte sagt HUR 
han skulle öppna påsen. Efter mycket om och men och instruktionsrevideringar blev 
det en jordnötsmörsmacka till slut. En mycket intressant och något kladdig övning. 
 
Programanteckningar: 
https://docs.google.com/document/d/1AviuyiYHHCZaqlO9l_LRBsAaaqSYQiYycD4k
VCxvcXU/edit 
Föredragshållarens material: 
https://uofi.app.box.com/s/9zpdgku92bibottuci01u50auicpm48a 
 
Besök på the Tinkerlab, The Idea Library och The Shhh-room 
The Tinkerlab var ett demonstrationsrum för diverse Makerspace-prylar. Man kunde 
designa klistermärken med en dator och plottermaskin, göra broschknappar med en 
press, testa att arbeta i elektroniska tyg m.m. men tyvärr inga mer avancerade saker 
som 3D-skrivare eller laserskärare. Jag hade sett det mesta förr var det ett bra 
initiativ. 
 
The Idea Library var ett inspirationsrum med böcker och en del andra saker och man 
kunde även skicka två vykort gratis. De färdigskrivna korten la man sen i en liten 
brevlåda med löfte om att de skulle skickas iväg efter konferensen. Det tog lite tid 
men mina kort kom fram. 
 
Slutligen fanns the Shhh-room som var full med yogamattor. Där kunde man dra sig 
undan om ville ha lugnt ett tag. 



 
3. De tre rummen på rad. 

 
 

 
4. Inne i the Idea Lab 



Failure Confessions 
Det här är en återkommande programpunkt på varje Collective-konferens. Det var 
precis som det låter, redovisningar av misslyckanden med en sammanfattning på 
vad man hade lärt sig. Det var tre officiella föredragshållare som hade ca 8 min och 
högst 4 bilder på sig och sen var ordet fritt.  
 
Ett bibliotek hade förhandsbeställt en dyr 3D-skrivare som sen aldrig  
dök upp (företaget bedrog många). En annat hade designat ett Escape Room men 
testat den med fel målgrupp. De första som sen fick använda den “på riktigt” klarade 
då inte ens första gåtan. Slutligen beskrevs hur ett års arbete med att få ett bidrag 
gick om intet när de involverade försent förstod att de hade begärt pengar för helt fel 
saker. Efter viss tvekan började deltagarna sen att berätta om sina egna 
misslyckanden och snart tog det fart. Ett lärorikt och rolig programpunkt. 
 
Librarian Show-n-Tell, aka Dork Shorts 
I en annan återkommande programpunkt presenteras olika biblioteksprojekt på högst 
fem minuter. Hela åtta presentationer hanns med och nu var det verkligen praktiskt 
med en officiell antecknare. Nu kan läsa i efterhand om varje presentation i 
programanteckningarna nedan. Några exempel, ett bibliotek berättade hur de med 
nästan obefintlig marknadsföringsbudget handtillverkade små vikböcker och annat 
billigt reklammaterial för att locka studenterna till ett lite för respektingivande 
bibliotek. En annan hade märkt hur populära deras kokböcker var utvecklat den 
avdelningen särskilt och en tredje hade designat ett kortspel som ett läroverktyg.  
 
Programanteckningar: https://docs.google.com/document/d/1hY1gWEyXzJsF-
zlalvfGpg4xG-bmko6BReMuIDcVGto/edit 
 

 
5. “If you Don’t Have a Sword, Use a Stick” Emily Coxe, Fleet Library, Rhode 

Island School of Design. 
 



 

 
6. “Escape Rooms as Library Outreach” Victoria Corwin and Madeline Miller, 

Dartmouth 
 
Opening Night Dinner & Reception 
På torsdagskvällen var det dags för fest. Hotellet hade en “shuttle” service, d.v.s. de 
hade minibussar som körde fram och tillbaka till festlokalen. Festen var i något som 
liknade en lada med två rum. Maten var tyvärr inte den bästa så jag åt och var lite 
social men dröjde inte kvar så länge. 
 
Mina valda programpunkter för fredagen den 13/3 

● Become a Librarian Game Master - A Game-Building Workshop for Librarians 
● LibCon!: Game & Kit Demonstrations to Melt your Face Off 
● On the Fly!: Everything’s fine But.. We´re Moving Online for the Rest of the 

Semester 
● Got Banned from My Last Campaign for Insisting Paladin was Pronounced 

Paule Deen… 
● Wrap Up Session with Door Prize Raffle 
● Closing Scavenger Hunt + Party at Maple Hall 

 
Become a Librarian Game Master - A Game-Building Workshop for Librarians 
Föredragshållare: Allison Shepard Online Learning Librarian,The University of 
Tennessee 
Paris Whalon Library Supervisor, University of Tennessee Data Visualization - User 
Experience & Assessment Museum Spaces 
Elijah Dies 
Instructional Developer and Designer, University of Tennessee, Knoxville 
 



Det här var ett välgjort föredrag och miniworkshop i hur man designar spel, särskilt 
bräd- eller kortspel. Det finns stora möjligheter att med hjälp av spel lära ut ämnen 
på ett roligare sätt. Först hölls presentationen och sen hade vi en workshop där vi 
skulle diskutera spelprojekt som höll på med, enskilt eller i grupp, eller bara börja 
fundera på något nytt. Till hjälp hade vi all fått lådor med tärningar, lite figurer och 
annat smått och gott som en ny speldesigner skulle kunna behöva. Jag började 
fundera lite på ett spel som skulle lära ut hylluppsättning men jag kom inte så långt. 
 
Programanteckningar: 
https://docs.google.com/document/d/1k1N0rGE34bm8HbhLQz8QJmmYqfDSFl08M
NSvzWK2EOE/edit 
 
Föredragshållarnas material:  
Presentation Link: https://tiny.utk.edu/CollectiveGameDesign 
Handout Link: https://tiny.utk.edu/CollectiveGameSheet 
 

 
7. Föredragshållarnas favorit. 



 
8. Andra resurser för speldesign. 

 
När programmet var färdigt såg jag att jag hade jag fått ett SMS från SAS, mitt flyg 
till Sverige var inställt! Så jag slängde mig på mobilen och efter ca 25 minuter kom 
jag fram och kunde boka om. Jag hann även precis med... 
 
LibCon!: Game & Kit Demonstrations to Melt your Face Off 
LibCon! var ett litet spelkonvent som hölls i 2,5 timmar i den stora salen, ett perfekt 
ställe för folk att demonstrera sina spel och testa på andras. Jag hann bara gå runt 
innan det var dags för lunch men det var en ögonöppnare. Tänk, ett spel där man 
kan öva sig på att söka jobb och även som verkade vara roligt. 
 

 
9. Material för ett Escape Room. 



 

 
10. Träna att söka jobb med spelet Funemployed. 

http://www.funemployedgame.com/en-us/index.html 
 
 

 
11. Boksamlarspel Ex Libris https://www.renegadegamestudios.com/ex-libris 

 



 
12. Glada testare av brädspelet Ex Libris. 

 
On the Fly!: Everything’s fine But.. We´re Moving Online for the Rest of the 
Semester 
Sessionsledare: 
Shanti Freundlich, Assistant Director, MCPHS University 
 
Denna programpunkt hade lagts till i sista minuten på grund av hur Corona-
situationen hade börjat utvecklas. Det var helt enkelt en brainstorming-session inför 
möjligheten att Universitetsbiblioteken skulle stänga och hur man skulle kunna hjälpa 
studenterna. Shanti inledde med lite tankar, bl.a. att poängtera att det inte handlade 
om att nydesigna distanskurser utan att det gällde helt enkelt att så snabbt och 
enkelt som möjligt komma igång med distansundervisning. Sen fick publiken komma 
med förslag och den officiella antecknaren skrev sen ner allt. Nu finns det tips i 
överflöd men det här är fortfarande intressant. 
 
Programanteckningar: 
https://docs.google.com/document/d/1_c2jNgRv1Mk_zDI9gIAl4il0hGc1O_0o7oGnYu
Yqi6c/edit 
 
Föredragshållarnas material:  
Slides: https://docs.google.com/presentation/d/1AIicUzpRxnIk8W0g-
cKubeIJVEbiyyYbef5l4uEhrtc/edit?usp=sharing 
 
Shared Google Doc of Resources & Strategies: 
https://docs.google.com/document/d/1B70xudosWF3tcAHPw6YdmEv3EuLeUW_wIjgmRf-
AGsI/edit?usp=sharing  



Got Banned from My Last Campaign for Insisting Paladin was Pronounced 
Paule Deen.. 
Föredragshållare: 
Beth Carpenter (var där fysiskt) User Services and Instruction Librarian, 
Transylvania University 
Bria Sinnott Arts & Communication Librarian, Towson University 
Ashley Gohr  
 
Detta handlade om hur man kan använda populärkultur när man undervisar 
studenter i t.ex. forskningskompetens.  
 
Genom att gå igenom hur t.ex. livsscykeln för en internetmeme, kan man bland 
annat visa hur information kopplas ihop på olika sätt. Vi delades upp i olika grupper 
där vi fick olika exempel. Min grupp fick gå igenom utvecklingen av olike memes som 
var baserad på ett youtubeklipp av laxar som skjuts igenom en vattenkanon 
https://www.youtube.com/watch?v=zh8rzLGyLz0. Detta hade sen börjat refererats 
på Twitter, tagits upp i nyheterna och cirkulerat runt mer och mer i sociala medier 
(sök på ”Salmon Cannon meme”) Jag måste erkänna att jag hade lite svårt att förstå 
det hela. Men, det är bra att förstå sina elevers referensramar och kunna använda 
dessa i sin undervisning i vad det än må vara. 
 
Programanteckningar: https://docs.google.com/document/d/1W70KjR-
ArBgIfs5v324bdQKf9xEX_sQh7VP8nb0j2o0/edit 
 
Föredragshållarnas material:  
Padlet länk: https://padlet.com/bcarpenter11/34b62lj2oerj 
Google Slides: 
https://drive.google.com/file/d/1aDpZ4xI01G7_FC1bhz5qGAdrJ6R5_PEh/view 
  
 
Wrap Up Session with Door Prize Raffle 
Så var det dags för den avslutande ceremonin. Ashley R. Maynor tackade alla och 
volontärerna hade en slutlig, gemensam handspritning. Sen tog hon på sig en 
bredbrättad “Wizard”-hatt och satte igång med ett ganska långdraget lotteri med allt 
från brädspel till klistermärken i vinst. Jag vann en bok med genomskinliga fantasy 
bilder som efter färgläggning sätts upp i ett fönster. 
 



 
13. Den avslutande spritningen. 

 
Closing Scavenger Hunt + Party at Maple Hall 
På kvällens hölls det först en skattjakt med hjälp av appen Goosechase 
https://www.goosechase.com/ men jag tog och packade istället. Skattjakten 
avslutades på en bar som låg på övervåningen på en bowlinghall. Jag tog mig dit för 
ett sista tillfälle att umgås och fick även de godaste potatischipsen jag någonsin ätit.  
 

 
14. Jag säger Hejdå, till världens största Rubiks kub som fanns i hotellobbyn. 

 



Dagen därpå började resan hemåt. När jag väntade på mitt första flyg småpratade 
jag med en bibliotekarie från Chicago och fick jag höra termen “Social distancing” för 
första gången. Jag kom hem utan större problem men fick arbeta hemifrån i en 
vecka efteråt. 
 
Slutligen 
På sättovis var detta en ganska vanlig konferens med svenska mått mätt, några 
hundra personer som gick på workshops och föredrag. Men, hur det var organiserat, 
entusiasmen och det intressanta innehållet, var iallafall nytt för mig och jag fick mig 
några tankeställare. Att det mesta dokumenteras och görs tillgängligt både före och 
efter konferenserna gör det värt att återbesöka deras hemsida då man får ta del av 
de program och material som man missade. Visst finns det redan etablerade 
biblioteksdagar och evenemang i Sverige men jag tror det finns plats för fler, särskilt 
om de har lite udda teman. Så funderar ni på att ordna en konferens, titta in på The 
Library Collective https://www.thelibrarycollective.org/ och förhoppningsvis blir även ni 
inspirerade. 


