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1. Inledning 
 
Bibliotekets roll i samhället förändras hela tiden, men ansvaret att genom institutionen 
lära ut god informationssökning och öka både elevers och allmänhetens informations-
kompetens har länge varit en utav många av bibliotekets roller. Informations-kompetens 
definieras som: kunskapen att veta när information behövs, hur den informationen kan 
identifieras, hur denna kan uthämtas och hur denna kan användas på ett effektivt sätt. 1 
 
National Encyklopedin definierar dataspel som ett program som man spelar med, 
avsedd för PC eller konsoler.2 Dataspel, som medieform har funnits i över 30 år och det 
är en ständigt mer accepterad konstform och forum för att uttrycka sig på. Runt omkring 
dataspel och dataspelare har det vuxit fram flera olika subkulturer och varje genre har 
sin egen subkultur som skiljer sig från andra.  Organiserade spelturneringar i dataspelet 
Starcraft exempelvis, lockar hundra tusentals åskådare online. Frågan ifall spel enbart är 
till för underhållning har på senare år blivit ifrågasatt genom att skolor och andra peda-
gogiska institutioner har börjat se ett användningsområde för spel i undervisningen, och 
termer som edutainment och serious games har dykt upp. Serious games är en populär 
term inom spelutvecklingsindustring och forskning. Termen syftar på bland annat 
simulationsspel inriktade till bland annat militären, sjukvården och brandkåren för att 
där vara en resurs för att underlätta undervisningen i situationer där verkliga övningar är 
inte optimala, eller som är för farliga för att genomföras på ett säkert sätt.3 Edutainment 
benämns spel som är skapta med underhållning i åtanke men också används i 
undervisningen. Minecraft är ett exempel på ett spel som kan benämnas som 
edutainment, den kan, och används idag i historia, samhälls-kunskap eller matematik 
undervisning.4 
 
Anledningen till varför jag valde att skriva om dataspel är för att jag ville se hur 
biblioteksvärlden pratar om dataspel samt hitta de åsikter om som cirkulerar om hur 
dataspel och biblioteksverksamheten kan samspela eller inte samspela. Skolverket pub-
licerade en artikel som behandlar dataspel som läsredskap i biblioteken på deras 
hemsida. 5 Artikeln handlar om Eli Neiburger, en amerikansk bibliotekarie som pratar 
om ämnet på flera internationella konferenser. Artikeln nämner många fördelar för barn 
och ungdomars utveckling, ett exempel är att spelare uppmuntras att utveckla sociala 
relationer med andra spelare. Spelare får viktig träning i problemlösning och ledarskap, 
vilket enligt Neiburger är en bra förberedelse inför arbetslivet. Artikeln behandlar även 
att spelandet av dataspel kräver att spelaren har en god läsförmåga och kan också agera 
som ett hjälpmedel för dem att utveckla sitt läsande:  
 
Om man inte kan läsa och förstå meddelanden och instruktioner blir det väldigt svårt 
att lösa uppgifterna. (..) Dataspelen ställer alltså inte enbart krav, utan erbjuder i 
många fall också en stimulerande lärmiljö.  

Trots detta finns debatten fortfarande kvar huruvida biblioteken ska beblanda sig med 
spel, både frågan om att inkludera spelen i själva verksamheten och i samlingen. 
Christer Hermansson är ett exempel på en motståndare till spel i biblioteket. Han vill gå 
tillbaka till en tid då biblioteket och biblioteksverksamheten handlade om litteratur och 
                                                 
1 NFIL (2013) 
2 NE (2013)  
3 Serious games tillåter även instruktörerna utvärdera spelarens prestationer vilket är väldigt viktigt i 
övningar och simulationer av farliga situationer. 
4  MinecraftEdu (2013)  
5 Pålsson (2010) 
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förmedling av kvalitetslitteratur.6 Han skriver att bibliotekets roll i samhället fortfarande 
är framför allt bildande, biblioteket ska vara en plats där användare kan låna och läsa 
kvalitetslitteratur.  
 
Men kritiska läsare kanske kan då tycka att biblioteket som institution har ett ansvar att 
följa med i den snabba förändringsprocess som samhället och informationsteknologin 
konstant genomgår och måste även sträva efter att hålla sig uppdaterad för att hålla sig 
aktuella i samhället idag. 
 
Åsa Hedemark beskriver i sin avhandling Det föreställda folkbiblioteket – En diskurs-
analytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-20067 hur under den senare 
delen av 1900-talet, biblioteksvärlden i Sverige kämpar med att försöka legitimera sin 
verksamhet efter flera stora nedstängningar under 60-80 tal. Det uppstod heta debatter 
om vad bibliotekets roll i samhället verkligen är, traditionell förmedling av kvalitets-
litteratur och folkbildning eller en friare tillgång till all sorts litteratur och även nyare 
teknologi och medieformer. 
 
I och med datorns ökande popularitet under 80- och 90-talen så förnyas debatten igen 
om bibliotekets roll. Som informationsförmedlare denna gång, samt att biblioteket 
skulle hänga med i teknologins utveckling för att kunna hålla sig relevant. Men också 
för bibliotekens betydelse för den formella utbildningen med skolor och universitet samt 
deras betydelse i utjämnandet av klasskillnader när alla har gratis tillgång till ny infor-
mationsteknik på biblioteket8. 
 
1996 antogs en ny bibliotekslag vars uppgift var att fastlägga bibliotekets betydelse i 
samhället och den nämnde även en del om vad biblioteken skall ha för roll i samhället. 
Vidare säger lagen en del om bibliotekets roll gentemot ny teknik;  
 
Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras 
behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.9  
 
Det jag vill diskutera i arbetet är användandet av dataspel i verksamheten och dess roll i 
utvecklandet av biblioteksverksamheten för att möta nya användare på nya sätt. Detta 
genom att se till publicerade åsikter om samspelet mellan biblioteket i samhället och 
dataspel och den kultur och subkulturerna som kommer med dataspelen. Detta är av 
intresse för de personer som hjälper till att forma biblioteken, och i förlängningen 
bibliotekens framtid. En framtid där majoriteten utav de vuxna är uppvuxna med spel på 
ett eller annat sätt, där spel har blivit en vardag. För att framtidens bibliotek ska kunna 
fortsätta vara en resurs som används av allmänheten behöver verksamheten utvecklas i 
samband med samhället. 
 

1.1 Problemformulering 
 
Diskussionen inom biblioteksvärlden ligger ofta huruvida biblioteken ska ha dataspel 
till utlån, inte hur biblioteket själva kan använda sig av teknologin i sitt arbete. Det finns 

                                                 
6 Hermansson (2008) 
7 Hedemark (2009)  s.66 
8 Hedemark (2009)  s. 56 -104 
9 Bibliotekslagen (2009)  9§ 
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en hel del skrivet om huruvida biblioteken ska ha dataspel till utlån, exempelvis 
magisteruppsatsen TV – spel – självklart! skriven 2008, som undersöker hur fyra olika 
bibliotek och bibliotekarier ser på dataspel på biblioteket. Deras konklusion är att spel 
till utlåning handlade dels om att hålla sig relevanta med ungdomar och att bibliotekets 
samling skulle vara aktuell för alla låntagare.10 
 
Inom pedagogiken, ett område som är aktuellt inom undervisningen som biblioteken 
bedriver inom bland annat skolbibliotek, finns det mycket skrivet om användningen av 
dataspel i undervisningen och vilka fördelar det för med sig. Ett exempel på det är Jonas 
Linderoth, Mikael Alexandersson och Rigmor Lindös bok, mer om detta under rubriken 
Tidigare forskning. 
 
Men det finns relativt få svenska akademiska utforskningar om huruvida biblioteken 
med fördel kan använda dataspel som ett verktyg i sin undervisning och i verksamheten 
som helhet. Det finns lite mer att hämta när sökningen utökas till att se internationellt, 
speciellt från USA, men det är fortfarande ett relativt outforskat område. De artiklar 
som finns är oftast mer praktiskt inriktade med exempel på hur det fysiska arbetet med 
spel kan gå till i biblioteket. Det praktiska perspektivet är intressant och framför allt 
användbart, men den teoretiska aspekten behövs bli utforskad mer ingående.  
 
Jag vill, med mitt arbete vara en del av forskningen om hur man kan använda sig av 
dataspel till mer än utlån i verksamheten. Att undersöka om det finns någon mer nytta 
för biblioteken att arbeta med och att ha något slag samspel med dataspel. Jag anger ett 
perspektiv utifrån yrkesverksamma bibliotekarier, hur de pratar om dataspel i bibliotek 
och hur det kan vara kopplat till samhället i stort.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens syfte är att se på hur man pratar om att använda dataspel inom biblioteks-
världen, vilka argument som finns och hur dessa är strukturerade. Jag ämnar även att 
undersöka hur bibliotekarierna själva ser på användandet av dataspelen i verksamheten, 
utökat till mer än att enbart ha dataspel till utlån. Hur detta kan relatera till bibliotekets 
roll i samhället och dess funktion. Att undersöka om man kan hitta tendenser på en 
koppling mellan användandet av dataspel i verksamheten och hur man ser övergripande 
på biblioteket i samhället. För att svara mot syftet har två mer specifika frågeställningar 
formulerats;  
 

• Hur ser argumenten ut när yrkesverksamma i biblioteksvärlden pratar om 
användandet av dataspel i undervisningen? 

 
• Vad säger argumenten om författarens syn på bibliotekets samhälleliga mål och 

funktioner? 

  

1.3 Avgränsningar 
 
Bloggar är ett intressant medium att undersöka, då det är ett öppet medium där många 
olika människor kan bidra med sina åsikter. Där har författaren en större frihet vad som 

                                                 
10 Berg & Nyström (2008) 
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skrivs och publiceras än exempelvis hos tidningsartiklar eller debattinlägg. Samtidigt 
blir bloggen en del av en gemenskap online där bloggare ofta debatterar och diskuterar 
andra blogginlägg som intresserar dem. Angelica Swedman skriver i sin masteruppsats 
Bloggtider för bibliotek och bibliotekarier, att bloggar fungerar som virtuella arenor där 
bibliotek och bibliotekarier kan mötas och diskutera aktuella ämnen och utbyta infor-
mation. Hon identifierar även att bloggar kan vara ett sätt för bibliotekskåren att visa sitt 
kunnande och sin kompetens. Bloggen är öppen och lättillgänglig för alla, vilket gör att 
fler kan delta i offentliga debatter och bidra med någonting själv.11 Därför valde jag att 
avgränsa mig till blogginlägg. Mitt syfte var att titta på olika bibliotekariers åsikter och 
tankar om dataspel och inte enbart se på de som väljer att utrycka sig i debattartiklar och 
liknande. 
 
Jag valde att undersöka enbart blogginlägg från verksamma bibliotekarier och bibliotek 
både i Sverige och utomlands. Det fanns inte tillräckligt av det material jag sökte om jag 
enbart begränsade mig till svenska bloggar, därför har jag utökat min sökning till att 
även se på utländska bloggar. Samma urvalskriterier gäller för det utländska som de 
svenska bloggar, det enda undantaget var att de utländska bloggana skulle vara skrivna 
på engelska, enbart för att jag skulle förstå inläggen. Utöver det så har jag inte gjort 
några avgränsningar om vilka specifika länder jag letade i.  
 
I arbetet används termen dataspel, jag följer Språkrådet och använder termer dataspel, 
till skillnad från datorspel. I termen inkluderas här alla typer av tänkbara dataspel och 
Tv-spel, även konsolspel för exempelvis Xbox eller Playstation. Man skulle med lätthet 
även kunna inkludera olika sorters brädspel och rollspel i definitionen för de delar 
många av dataspelens beståndsdelar, men för mitt arbete valde jag att enbart se på 
digitala spel i olika former. Anledningen för detta är att brädspel och rollspel är trots allt 
fysiska spel på ett eller annat sätt och de är även inte lika populära, vare sig i 
diskussionen om dataspelens roll i biblioteket eller hos många spelare själva. 
 

1.4 Disposition 
 
Arbetet är uppdelat på följande sätt, först kommer en inledning där jag går igenom 
bibliotekets historia och hur det relaterar till bibliotekets roll i samhället, tillsammans 
med en kort presentation om dataspel. Detta leder till min problemformulering och 
sedan till vad jag ska göra i arbetet, syftet och frågeställningarna. Sedan går jag igenom 
den tidigare forskningen som är aktuell för att ge läsaren en överblick om ämnet och 
vad som har gjorts tidigare. Dessa är indelade efter huruvida det är forskning gjord inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen eller inom pedagogiken.  
 
Efter det går jag närmare in och presenterar mina två analysmetoder, argumentations-
analys och målanalys. I det avsnittet går jag även igenom hur jag använder mig utav de 
båda metoderna. Efter presentationen av den genomförda analysen i avsnitt 4, diskuterar 
jag analysresultaten och drar slutsatser utifrån den tidigare forskningen, samt reflekterar 
över begränsningarna med mitt arbete. Jag ger även förslag till ytterligare forskning. 
Sedan gör jag en sammanfattning av arbetet och där tillåter jag mig själv att vara lite 
mer personlig och fri i mina tankegångar. Det sista kapitlet är Litteraturförteckningen, 
där jag presenterar länkar till alla blogginlägg som jag tog upp i arbetet under rubriken 
7.1 Blogginlägg 
 
                                                 
11 Swedman (2006) s.52 
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2. Tidigare forskning 
 
Det har forskats en hel del om dataspel och lärande inom pedagogiken men inte lika 
mycket inom biblioteks och informationsvetenskapen, därför kommer mycket av min 
tidigare forskning komma från pedagogiken. Det handlar om lärandeformer, bara i olika 
miljöer, i skolan eller på biblioteket men ändamålet är detsamma, att verka för att göra 
undervisningen mer aktuell, mer anpassad till dagens samhälle och mer motiverande.  
 
Jag har valt att dela in avsnittet efter vilket perspektiv den tidigare forskningen har, samt 
vilken kontext den är skriven i. För även om de båda disciplinerna är sammankopplade 
så finns det skillnader i tillvägagångssättet och syftet med införandet av dataspel. 
 

2.1 Biblioteks- och informationsvetenskap 
 
2011 publicerades en artikel vid namn What’s Your Game Plan? Developing Library 
Games can Help Students Master Information Skills12, i en amerikansk tidskrift som 
heter Knowledge Quest. Tidningen ges ut av American Association of School Librarians 
och författaren Jennifer Siderius är medieansvarig på en grundskola i USA och har 
erfarenhet i att skapa och arbeta med spel som ett verktyg i sin biblioteksundervisning. 
 
 I artikeln visar författaren på olika sätt om hur användandet av spel på biblioteket kan 
se ut, bland annat för att utvärdera barnens informationskompetens och på så sätt kunna 
rikta in undervisningen på det som de behöver träna på. Siderius identifierar fördelar 
med att använda sig av spel i sin undervisning, studenterna får använda sig av olika 
inlärningsformer i olika former. Det är inte enbart textform som gäller utan även mycket 
visuellt och auditivt, någonting som passar bra in i vårt moderna samhälle där 
informationsutbyte sker mer och mer i icke-traditionella former. Hon går vidare och 
skriver att spel engagerar dagens ungdomar bättre och ger dem verktygen de behöver 
för att både identifiera sina informationsbehov och hur tillvägagångssättet ser ut för att 
uppfylla dessa. 
 
Kim Bohyun fokuserar i sin artikel Harnessing the Power of Game Dynamics: Why, 
How To and How Not To Gamify the Library Experience13 på akademiska bibliotek 
och hur de kan använda sig av dataspel i sin dagliga verksamhet. Hon går även igenom 
anledningar till varför det kan vara fördelaktigt att även ha vissa spel för utlån. 
Gamification är en term som Bohyun använder sig frekvent av, det är en trend där 
bibliotek eller andra institutioner använder sig av designelement som finns i spelen och 
applicerar dessa på verksamheten. Spel erbjuder speciella miljöer som är designade 
specifikt för att ge en så optimal erfarenhet i situationen som möjligt. Bohyun iden-
tifierar också att spel oftast lyckas motivera användaren mer och de är mer engagerade 
att åstadkomma mer i spelet än i verkliga livet.  
 
Hon går vidare och säger att anledningen till att bibliotek bör använda sig av spel i sin 
verksamhet är för att motivera användarna och att hjälpa dem mer effektivt lösa prob-
lemen genom att göra det till något roligt. Spel generellt sett går ut på att uppnå vissa 
relativt lågt satta villkor för att sen bli belönad för det. Sedan ökar svårigheten stegvis 
tillsammans med att belöningen blir större och större. Samtidigt är spelet designat på det 
sättet att spelaren vet vilken slags information han eller hon behöver för att klara 
                                                 
12 Siderius (2011) s.19 - 20 
13 Bohyun (2012) .465- 467 
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utmaningarna. På så sätt får användaren en direkt respons och svar på vilka kunskaper 
som behövs. 
  
Bohyun gör några intressanta tankeexperiment och kommer med okonventionella 
förslag när det gäller att implementera och applicera speldesign på biblioteksarbetet. 
Exempelvis att ha ett rankningssystem knytet till användarens konto, så när användaren 
genomför sökningar och likande kan han eller hon öka i nivå, och med dessa nivåer 
kommer med vissa belöningar. Dessa förslag är kontroversiella och det tåls att ha i 
åtanke att det var ett tankeexperiment. Bohyun identifierar två olika förhållningssätt vi 
kan ha till att introducera spel i biblioteket; att ha som mål att ha lite roligt i biblioteket 
och verksamheten. Det första är att det är inget fel med att ha roligt i en biblioteks-
kontext och att det kan till och med göra att användarna ser biblioteket som en intres-
santare och vänligare plats. Det andra förhållningssättet är att användandet av spel-
mekaniker och speldesign kan användas för att göra vissa sysslor roligare och inte så 
krävande, hon tar upp ett exempel att lära sig hur man citerar ordentligt i en uppsats. 

 

2.2 Pedagogik 
 

När James Gee publicerade sin nya bok What Video Games Have to Teach us About 
Learning and Literacy i 2003 var den relativt kontroversiell inom den pedagogiska 
forskningen. Gee skrev att dagens skola, speciellt då den amerikanska skolan, kan lära 
sig mycket och utvecklas till det bättre genom att se till hur bra dataspel hanterar den 
inlärningsprocess som varje spelare måste gå igenom för att lära sig hur spelet spelas, 
vilka knappar som gör vad och se vilka mekaniker som är aktuella i det specifika spelet. 
Han menar att bra dataspel (till skillnad från dåliga dataspel) måste utveckla ett system 
för inlärningsprocessen som fångar spelarens intresse och det måste gå fort nog att han 
inte blir uttråkad samtidigt som spelaren lär sig alla mekaniker och tekniker han måste 
för att klara av spelet. Spelaren måste utveckla en ny typ av ”visual literacy”. (visuell 
kompetens)14 Med visuell kompetens menar Gee hur väl studenten kan läsa av bilder, 
grafer, diagram och andra visuella symboler som har blivit en väldigt stor del av 
informationsflödet i vårt samhälle. Han räknar upp 35st olika inlärningsprinciper som 
spelaren lär sig av att spela dataspel, några exempel är identitetsbyggande, problem-
lösning och lärandet att tolka icke-verbala signaler.  
 
Carin Falkner pratar i sin doktorsavhandling Datorspelande som bildning och kultur om 
dataspelande som kultur och som en bildande verksamhet. Hon menar att spelande, lika 
som traditionellt lekande hjälper oss med meningskapande och förståelse för världen 
runt omkring oss. Möjligheten till interaktivitet i dataspelen identifieras som ett grund-
läggande begrepp i diskussionen om dataspelande och i jämförelsen med andra 
berättande medier. Även nivån på samarbetet och närvaron som är viktigt i vissa typer 
av spel som Falkner tar upp är viktiga att nämna, då jag ser det som att dataspelare 
förbereds väl inför sin ingång i arbetslivet där de kunskaperna och erfarenheterna 
värderas högt. Falkner menar även att dataspel, speciellt rollspel och liknande hjälper 
oss att utveckla sin narrativa kompetens. Falkner förklarar begreppet såhär:  
 

                                                 
14 Gee (2003) s.13 
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Den narrativa kompetensen uppövas när vi försöker förstå händelseförloppet och hur 
händelserna hänger ihop i en berättelse. Vi behöver utveckla den narrativa kompe-
tensen för att utveckla vår förståelse av berättelsen för våra egna liv.15   
 
Doktorsavhandlingen handlar först och främst om dataspelandets mening för spelarna 
och kulturen kring spelandet, men Falkner tar upp vissa intressanta aspekter om dataspel 
som bildande, några som jag har nämnt ovan.  
 
Jonas Linderoth, Mikael Alexandersson och Rigmor Lindö tar upp i sin bok Bland barn 
och datorer om hur viktigt det är idag för barn och unga att utveckla nya kompetenser 
för att sortera information. Stor vikt läggs på att kunna söka och värdera informationen 
som återfinns i havet av all information som finns tillgänglig.  
 
Edutainment är en central term i författarnas resonemang och de utforskar användandet 
av dessa spel i undervisningen. De identifierar två huvudsakliga motivationer till 
användandet av spel i undervisningen. Den första är för att det motiverar barnen, att 
spelen är roligare och informationen presenteras på ett roligare och mer interaktivt sätt 
än det görs med traditionella undervisningstekniker.  Denna tankesyn bottnar i en 
pessimistisk syn på kunskapen, att den måste ikläs en ny och roligare form för att 
barnen ska bli motiverade att lära sig något. Den andra motivationen handlar om själva 
strukturen på spelet och de unika kvalitéer som underlättar lärandeprocesserna.  Dessa 
unika kvalitéer är bland andra sättet som informationen presenteras på, multimedialt 
genom en blandning av musik, bilder, animationer och i textform. Detta gör att lärande 
processen blir mer aktiv och är bättre för människor med annorlunda inlärningsstil, dvs. 
de har lättare att ta åt sig informationen när den presenteras visuellt eller audiellt. 
 
Författarna går vidare med att se närmare på dataspel ur olika aspekter, såsom berätt-
ande och virtuella världar inne i spelet. Sedan diskuteras olika exempel på hur olika 
barn utforskar, leker och hur de upplever med spelet.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Falkner (2007) s. 121 
16 Linderoth et al (2001) s. 23 - 61 
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3.  Analysredskap 
 
För att svara på min frågeställning så använder jag mig av en tvådelad analys, först 
genomför jag en argumentationsanalys för att få fram specifika formuleringar ur texten. 
Dessa formuleringar placerar jag sedan in i min modell för målanalysen som presenteras 
nedan. På detta sätt kan jag se tendenser och antydningar till hur författarna av blogg-
inläggen ser på biblioteksverksamheten och dess roll i samhället samt bibliotekets 
samspel med dataspel. 
 
Inom varje presentation av de två analysredskapen går jag igenom en kort beskrivning 
av modellen eller metoden samt hur jag faktiskt använder mig av dem i mitt arbete. 
 
Det empiriska materialet presenteras nedan i avsnittet 3.2.1 Presentation av bloggarna. 
De är tio stycken inlägg som är skrivna av yrkesverksamma bibliotekarier. Dessa kom-
mer att presenteras indelade i två olika kategorier, Biblioteksbloggar och Personliga 
bloggar. Kategorierna har ingen direkt betydelse i min analys, utan är där för att under-
lätta läsbarheten. Under biblioteksbloggar hamnar bloggar som har ett biblioteks som 
upphovsman och fler än en bibliotekarie skriver i bloggen. De personliga bloggarna är 
bloggar som skrivs av en specifik person i där han eller hon diskuterar ämnen relevanta 
till sitt yrke som bibliotekarie.  
 

3.1 Argumentationsanalys 
 
Argumentationsanalys är en textanalytisk metod som specifikt ämnar att strukturera upp 
och analysera de argument som används i en debatt. Det kan vara alltifrån en debatt 
mellan olika politiska instanser till reklamfilmer som försöker övertyga åskådaren att 
köpa en viss vara.  Bergström och Boréus skriver: ”Att kunna beskriva argumentation 
kan vara viktigt i forskning där man vill skapa överblick och jämföra denna aspekt av 
kommunikationen i olika textsammanhang.”17  
 
Argumentationsanalys är en metod som hjälper mig konkretisera och strukturera upp 
argumenten som används i en diskussion. Den hjälper att får fram de viktigaste 
formuleringar och argument om för- och emot-sidorna har. Detta hjälper mig väldigt 
mycket i min andra målanalys. Där tar jag upp dessa formuleringar och argument och 
sätter in dessa i Skot-Hansens modell. På så sätt får jag några klara meningar att arbeta 
med. Så argumentationsanalysen hjälper mig att strukturera upp och klargöra mitt 
empiriska material. 
 
Det finns 3 syften med att utföra en argumentationsanalys, den första är ett deskriptivt 
syfte, dvs. att inom ramen för den ursprungliga debattens sammanhang försöker rekon-
struera en argumentation. För att argumentationen är enbart ett inslag i texten som 
helhet och för att hitta den aktuella och relevanta argumentationen så krävs att forskaren 
gå in djupare i texten och leta efter argumentationen som ska analyseras. 
 
Det andra syftet handlar om normer, och om vilka sorts normer som argumentationen 
lever upp till. Dessa normer fungerar som regler eller argumentationsfel som används 
för att se ifall argumentationerna och debatten uppfyller. Ett exempel som Bergström 
och Boréus18 tar upp är Naess normer för en ’saklig debatt’ som är bland annat är att 
                                                 
17 Bergström & Boréus (2005) s. 89 
18 Bergström & Boréus (2005) s. 91 



9 
 

hålla sig till ämnet och att vara tydlig och undvika situationer där det finns en hög risk 
att åhöraren missförstår. 
 
Det tredje och sista syftet behandlar argumentationens beviskraft. Detta syfte är 
beroende på att den första deskriptiva delen är genomförd eftersom huvudpunkten i 
syftet är att undersöka och se huruvida argumentationen förstärker eller undergräver en 
bestämd ståndpunkt. Arbetet kommer att fokusera mest på detta syfte tillsammans med 
det första deskriptiva19. 
 
Det finns olika sätt att genomföra en argumentationsanalys, Pro et contra (för- och 
emot-analysen) och Stephen Toulmins analysmodell. Den analysmodellen jag tänkte 
använda mig av är pro et contra-analysen. 
 

3.1.1 Pro et contra – analys 
 

Pro et contra-analysen, eller för- och emot-analysen är ett sätt att strukturera upp 
argumenten i en text eller debatt genom att ta ut de olika teserna eller den tesen 
(spetsformuleringen) som finns i texten och sedan att hitta de argument som författaren 
använder sig av för att stärka eller underminera tesen och sedan relateras dessa emot 
varandra. Pro et contra – analysen ses som en bas för det tredje syftet med argumen-
tationsanalysen, att se till bevisningskraften för tesen.20   
 
Naess menar att de motiveringar människor har när de fattar beslut eller bestämmer sig 
för en åsikt är så komplicerade att analytikern inte på ett vettigt sätt kan ge en full-
ständig översikt över dem, men han går vidare och säger att strävan efter en perfekt och 
fullständig översikt kanske inte är nödvändig. Istället kan man urskilja olikheter i för- 
eller mot argumentationen och använda oss av de för att få fram huvudlinjerna i hur 
tankegången gick till i stunden för beslutandet. 
 
Enligt Naess är syftet med en pro et contra-analys inte att ställa för och emot-
argumenten emot varandra, utan att analytikern sätter sig i en objektiv roll och gör 
enbart en översikt över dem för och emot-argument som finns i analysmaterialet. Om 
analytikern då är ute efter att göra någon slags konklusion genom att ta de starkaste 
argument för och emot och ställa dessa mot varandra så genomförs en pro aut contra-
analys istället. Då är det mycket viktigt att spetsformuleringen anges, eller den exakta 
formulering av tesen som argumentet är för eller emot. Det är viktigt att se till att 
argumenten inte får innehålla motsägelser som att det är ett för och ett mot argument 
samtidigt, och att argumenten skall vara logiskt förenliga, dvs. inga motsägelser.21  
 
Argumentationerna delas in i olika grader. Argument av första ordningen eller 
huvudargumentet är den främsta anledning som författaren använder sig av för att 
bevisa spetsformuleringen. Sen kan det komma upp andra argument som också är 
viktiga men som inte betonas lika starkt i debatten, dessa kallas för argument av andra 
graden, tredje graden osv. Det finns också argument som stödjer ett annat argument 
exempelvis ett argument som stödjer huvudargumentet. Även argument emot spets-
formuleringen organiseras på detta sätt. På detta sätt struktureras argumentationen upp 

                                                 
19 Bergström & Boréus (2005), s. 91 
20 Bergström & Boréus (2005), s.91 
21 Naess (1986) s. 84-85 
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och det är mycket lättare se över beviskraften hos de olika för och emot-argumenten, 
om det är syftet med analysen. 
 

3.2 Urval och forskningsetiska överväganden 
 
Inför mitt urval av blogginlägg att analysera gjorde jag en handfull Google sökningar 
för att hitta de blogginlägg som var av intresse. De söktermer jag använde mig av i olika 
kombinationer var ”bibliotek, lärande, spel, dataspel, informationskompetens, blogg, 
debatt, edutainment, alternativa medier”. Jag gick även och tittade på de bloggar jag 
redan hade valt och tittade på vilka bloggar dem tipsade om, och gick på så sätt från 
blogg till blogg för att hitta passande inlägg till min analys. Det var svårt att hitta många 
svenska bloggar som behandlade mitt ämne på ett tillfredsställande sätt. De flesta 
behandla ämnet bara ytligt så jag började även letade efter utländska bloggar för att 
bredda mitt empiriska material. 
 
De blogginlägg som jag valde var tvungna att på något sätt behandla åsikter om 
användandet av dataspel i biblioteket, helst i samband med lärande på något sätt också 
men jag kände att utbudet av de blogginlägg jag hittade som matchade alla ämnen var 
väldigt få, så jag bestämde mig för att vara lite mer förlåtande i mitt urval. Dessutom 
hittade jag en hel del intressanta blogginlägg om användandet av spel som en 
läranderesurs i klassrummet, men mitt syfte är att se till spel inom ett biblioteks-
sammanhang så jag försökte undvika de blogginlägg som var inriktade till pedagogiken.  
 
Eftersom blogginläggen ligger offentligt och tillgängligt för alla på nätet så tänker jag 
inte döpa om bloggarna eller försöka hålla bloggarens identitet anonym. Meningen med 
detta arbete är inte att hänga ut någon och det är alldeles för enkelt för vem som helst att 
googla på citaten, som jag måste ha med i min analys, för att det ska vara någon mening 
med att försöka hålla bloggen och bloggaren anonym.  
 

3.2.1 Presentation av bloggarna 
 
Jag delade in blogginläggen i två olika kategorier utifrån för att illustrera variationerna 
av biblioteksrelaterade bloggar det finns. Bloggar skrivna av endast en person och där 
personen skriver inlägg utifrån sitt yrke som bibliotekarie. Den andra sortens blogg är 
biblioteksbloggar. Det är bloggar som är skrivna av ett specifikt bibliotek med syftet att 
fungera som en plats där biblioteket kan skriva om aktuella händelser, samtidigt som 
biblioteket kan vara en del av onlinekulturen.  Kategorierna har ingen inverkan på min 
analys utan är bara till för att underlätta läsningen.  
 
3.2.1.1 Biblioteksbloggar 
 
Den första bloggen heter SkolbibliotekÖsts blogg, och är en del av intresseföreningen 
SkolbibliotekÖst. Det är en förening som bedriver lobbying och informerar om svenska 
skolbibliotek, men en fokus på östra Sverige. De vänder sig främst till olika yrkes-
verksamma inom skolbiblioteksområdet men även lärare och liknande.22 Själva bloggen 
skrivs av ett antal olika personer som är medlemmar i föreningen och den handlar om 
alltifrån ny teknik och hur den kan användas i verksamheten till personliga inlägg om 

                                                 
22 SkolbibliotekÖst, Stadgar 
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varför högläsning är viktigt. De skriver om ett brett urval av ämnen, alla vinklade för att 
vara relevanta för skolbibliotek. 
 
Nästa blogg drivs av Länsbiblioteket Sydost och Regionbibliotek Kalmar, och de 
skriver om blandade saker. Exempelvis presenteras nyheter från biblioteken i länet och 
regionen, samt presentationer från konferenser och seminarier som författarna har 
deltagit it. 23 Bloggen verkar uppdateras varannan vecka ungefär och inläggen är relativt 
långa och välskrivna. 
 
Regionbibliotek Stockholm driver en blogg där de inte bara diskuterar sin egen 
verksamhet utan alltifrån litteratur och berättande för äldre till nyare medier och 
informationsteknologi.24 Bloggen uppdateras frekvent, fler gånger i månaden och 
inläggen är välskrivna och ibland djupgående i ämnet. 
 
Den sköna bloggen är en blogg som skrivs och drivs av Sandvikens folkbibliotek och 
bibliotekarierna som jobbar där. Bloggen har sex skribenter och nya upplägg kommer 
ofta men inte regelbundet. I genomsnitt har det publicerats tre till fyra inlägg per 
månad.25 Tyvärr finns det inte så mycket mer information om bloggen i sig, men det 
verkar som bloggen fungerar lite som Sandvikens folkbiblioteks hemsida. Innehålls-
mässigt finns det inlägg om recensioner, om events på Sandvikens bibliotek och även 
längre debattinlägg med mer personliga åsikter och tankar om företeelser i biblioteket 
eller intressanta händelser. 
 
Spelbiblioteket är en blogg som startades 2007. Det är en blogg som skrivs av fyra 
aktiva bibliotekarier från fyra olika bibliotek runt om i Sverige. Fokusen i bloggen 
ligger på spel och om att arbeta med spel på biblioteket. Det finns även en lista där 
skaparna har försökt samla ihop vilka bibliotek i Sverige idag arbetar med spel och har 
spel till utlån.26 Den uppdateras i genomsnitt en gång i månaden och det mesta av 
innehållet i bloggen är recensioner av olika spel och vad dessa spel kan ta med sig till 
verksamheten eller till beståndet. Utöver recensioner presenteras även nyheter från 
spelvärlden exempelvis när nya konsoler avslöjas.  
 
3.2.1.2 Personliga bloggar 
 
OrdfSBV drivs av en skolbibliotekarie vid namn Fredrik Ernerot som jobbar i Västra 
Göteborg som skolbiblioteksutvecklare och samordnare av skolbiblioteken. Bloggens 
fullständiga namn är OrdfSBV – Med sikte på framtiden, Bibliotek och lärande under 
lupp. De flesta inlägg är lite kortare och det mesta av innehållet handlar om 
användandet av nya medier och teknik i undervisningen och i biblioteksarbetet, främst 
centrerat till skolan som författaren jobbar på.27 
 
Nästa blogg är Peter Alsbjers blogg, som är också skriven av Peter Alsbjers, en 
länsbibliotekarie i Örebro. Bloggen handlar om kultur och bibliotek i interaktions-
samhället. Inläggen varierar väldigt mycket i längd och innehåll och uppdateras väldigt 

                                                 
23 Länsbiblioteket Sydost och Regionbiblioteket Kalmars blogg, Vilka är vi? 
24 Regionbiblioteket Stockholm, Om oss  
25 Den sköna bloggen, Skribenter 
26 Spelbiblioteket, Skribenter 
27OrdfSBV, Om OrdfSBV 
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ofta, nästan dagligen. Teman som Alsbjers ofta tar upp är funderingar kring vad ett 
bibliotek är och om makt och maktlöshet i dagens samhälle.28  
 
The Shifted Librarian är en blogg som skrivs av en bibliotekarie vid namn Jenny 
Levine. Hon skriver att bloggen handlar om att hon jobbar med att göra biblioteket mer 
mobilt, att informationen ska komma till informanterna, inte tvärtom. Då detta sätt 
reflekterar så som samhället är uppbyggt och som daglig information kommer till 
användaren, användaren söker väldigt sällan upp informationen på samma sätt som 
gjordes innan. Därför skriver hon bloggen, som en guide och översyn på hur hon arbetar 
och vad hon funderar på.29 Bloggen är inte aktiv för tillfället så inga nya inlägg 
publiceras, men arkivet finns kvar och där finns en stor mängd av olika inlägg i 
varierande längd och innehåll. Alltifrån genomgångar från konferenser eller seminarier 
till mer personliga inlägg som behandlar bloggarens åsikter. 
 
Tinfoil+Raccon är en blogg som skrivs av en amerikansk bibliotekarie vid namn 
Rochelle Hartman. Bloggen är ett sätt för henne att diskutera nyheter inom biblioteks-
ämnet och andra relaterade ämnen som hon är intresserad i.30 Olika former av 
informationsteknologi är ett vanligt ämne som Hartman skriver om i bloggen. Oftast är 
det med lite längre inlägg där hon till exempel kan börja med en genomgång av en 
intressant artikel eller seminariet som hon har deltagit i, för att skjuta in hennes egna 
tankar om ämnet i texten. 
 
Den sista bloggen jag arbetade med heter Librarified. Författaren är Gretchen Koldrup, 
en ungdomsbibliotekarie som just nu jobbar som övervakande ungdomsbibliotekarie i 
Bronx, New York.  Koldrup skriver att bloggen är ett sätt för henne att utveckla hennes 
identitet som bibliotekarie, och hon skriver framför allt om att jobba med ungdomar, 
tillsammans med hennes tankar om ny media och teknik samt sociala medier. Inläggen 
varierar även här mellan bokrecensioner till exempel på aktiviteter som hon har varit 
med och startat i biblioteket samt personliga reaktioner på artiklar och liknande som hon 
har läst.31 
 

3.3 Användandet av argumentationsanalys 
 

För mitt arbete tänker jag använda mig av en nerskalad version av pro et contra-analys. 
Skälet till att det blir en nerskalad version är för att de blogginlägg som jag analyserar 
uttrycker inte alltid både argumentationer för och emot. I en fullskalig pro et contra-
analys tittar analytikern på hela debatten och alla argument som framförs, för att kunna 
ta fram spetsformuleringen och därifrån identifieras argumenten för och emot 
spetsformuleringen. I mitt fall blir detta svårt, då jag enbart tittar på en del av debatten, 
den andra delen är inte relevant i förhållande till min frågeställning.  I min nerskalade 
version av pro et contra-analys tittar jag enbart på argumenten som stödjer spets-
formuleringen som finns i det inlägget, enskilt och oberoende av andra inlägg i 
debatten. Jag tar bort de momenten som handlar om att ställa de olika för och emot-
argumenten mot varandra, för att jag är inte intresserad av att försöka bevisa eller 
motbevisa spetsformuleringen eller tesen. 
 

                                                 
28 Peter Alsbjers blogg, Old om 
29 The Shifted Librarian, What is a shifted librarian? 
30 Tinfoil+Raccoon, About 
31 Librarified, About 



13 
 

Ibland kan den direkta spetsformuleringen lyftas direkt ut ur texten, men eftersom 
blogginlägg inte nödvändigtvis alltid är formulerade på ett sådant sätt så kommer jag att 
behöva formulera om och använda egna formuleringar som argumenten. Av de 
blogginlägg som jag analyserar är väldigt få formulerade på sådant sätt att jag skulle 
kunna lyfta argumentationen direkt ur texten. Många inlägg börjar som tips på 
föreläsningar eller artiklar om ämnet, som sedan slutar i att författaren delar med sig 
med vad dem tycker om ämnet. I ett sådant fall måste jag ta med hela kontexten i texten 
i min formulering av argumenten. Problemet med detta är jag kan aldrig vara helt säker 
på att mina egenskrivna argument överensstämmer med det författarens egentligen 
mening med inlägget. Samtidigt finns det ett skäl bakom varför författaren valde att 
skriva inlägget och det är det jag försöker komma åt. Det är alltså utifrån min tolkning 
av syftet bakom texten och tolkningen av texten som ligger bakom formuleringarna av 
argumenten.  
 
Spetsformuleringen eller F0 i arbetet är: Bibliotek bör arbeta med dataspel i sin 
verksamhet.  
 
Det jag ska göra i arbetet är att arbeta fram P1, P2 osv. i respektive blogginlägg som jag 
har valt ut. Alla inlägg som jag analyserar tar enbart upp för -argument och inga 
motargument till användandet av dataspel i verksamheten. En blogg är undantaget, men 
det är för lite för att det ska vara någon betydelse i min undersökning, därför fokuserar 
jag enbart på de för-argument som presenteras. Ett blogginlägg skrivs oftast för att dela 
med sig av någonting som man är intresserad av eller som författaren anser är viktigt, 
därför skrivs sällan rena debattinlägg med renodlade för- och emot-argument.  
 
Spetsformuleringen betecknas som F0 och stöds av pro-argument som skrivs P1, P2 
osv. Numret beror på vilken grad argumentet är, hur mycket den direkt stödjer eller 
bekräftar spetsformuleringen. Hade jag gjort en full pro et contra-analys hade mot-
argumenten skrivits C1, C2 osv. där det handlar om emot-argument som inte stödjer 
spetsformuleringen. De argument som stödjer andra argument skrivs exempelvis såhär: 
P1<P2, och utläses ”pro-argument 2 för pro-argument 1”.32 Spetsformuleringen är det 
påstående som argumenten i texten försöker bevisa eller motbevisa. Exempelvis ”Det är 
bra att läsa”, ett för-argument kan då vara ”Att läsa utvecklar språkförståelsen”, och ett 
mot-argument kan vara exempelvis ”Att läsa förstör ögonen.” Ett väldigt starkt P1 kan 
ibland visa sig vara en bättre spetsformulering i slutändan. 
 

3.4 Målanalys 
 
Den modell jag använder mig för att genomför min målanalys är Dorte Skot-Hansen, 
Casper Hvenegarrd Rasmussen och Henrik Jochumsens modell om bibliotekets fyra 
rum som presenterades 2010. Modellen kretsar runt 4 samhälleliga mål som Skot-
Hansen et al menar att dagens bibliotek bör vara en drivande kraft för att uppnå dessa 
mål. Dessa mål togs fram av författarna efter de stora förändringarna i samhället med 
informationsålderns start. De kan agera som en hjälp för bibliotek att uppdatera sin syn 
på sin roll i samhället för att möta de nya utmaningar som informationsåldern tar med 
sig, med en ökad globalisering, gamla traditioner kastas bort och nya och snabbare 
kommunikationshjälpmedel. De fyra målen är experience (upplevelse), involvement 
(delaktighet), empowerment (självbestämmande) och innovation (innovation). För att 

                                                 
32 Naess (1986) s. 88 



14 
 

uppfylla målen delar författarna in biblioteket i fyra spaces (rum), fysiska och icke-
fysiska rum;  
 

• Inspiration space (inspiration) 
• Learning space (lärande) 
• Meeting space (mötande) 
• Performative space (skapande) 

 

3.5 Bibliotekets fyra rum 
 

Som vi ser i modellen nedan är rummen inte separata från varandra om flera olika mål 
uppfylls och går in i olika rum. I verksamheten fungerar det inte att enbart fokusera på 
ett rum eller ett mål, för alla hör ihop. De är inte heller alltid fysiska rum, utan är mer 
möjligheter som kan bli uppfyllda både i det fysiska rummet och över internet. Tanken 
är att alla fyra rummen ska samarbeta och stödja varandra i arbetet att införa dessa i hela 
verksamheten.33 
 

34  

3.5.1 Inspiration 
 

Inspirationsrummet kan handla om estetiska upplevelser från alla sorters olika medie-
former som spel, historieberättande eller andra mer traditionella så som filmer, musik 
och böcker. Det handlar om att utmana sina förutfattade meningar och bredda sina vyer. 
Rummet omfattar målen innovation och upplevelse, exempelvis uppleva nya 
erfarenheter eller använder sina existerande erfarenheter på ett nytt och innovativt sätt.  
 
 

                                                 
33 Skot-Hansen et al. (2012) s. 590 
34 Skot-Hansen et al. (2010) s.2 
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3.5.2 Lärande 
 

Med lärande i biblioteket menar författarna att biblioteket skall vara en opartisk plats 
där alla människor har fri tillgång till information och till att utforska och upptäcka nya 
världar. Det är en annan sorts inofficiellt lärande i biblioteket, som kan uppnås genom 
spelande, lek eller andra aktiviteter. Rummet handlar om att hjälpa utveckla människors 
individualitet genom att ge dem redskap att hantera dagens komplexa samhälle.  
Upplevelse och självbestämmande är de mål som är sammankopplade med det lärande 
rummet, speciellt med att uppmuntra ett mer fysiskt och experimentellt tillvägagångssätt 
i lärandet. 

3.5.3 Mötande 
 

Delaktighet tillsammans med självbestämmande är de mål det mötande rummet 
fokuserar på. Det kan handla om fysiska möten eller att skapa en gemenskap i 
samhället. Fungerar som en tredje plats i samhället, borta från hemmet och skola/-
arbetsplats. Biblioteket ska vara ett ställe för att möta nya människor som har samma 
intressen som dig, eller möta nya människor som inte har samma intressen som dig för 
att utmana ens åsikter genom diskussioner och debatter.  

3.5.4 Skapande 
 

Biblioteket ska vara en plats som uppmuntrar till kreativitet och skapande genom att till 
exempel anordna olika workshops eller andra aktiviteter. Det skapande rummet 
uppmuntrar och strävar mot innovation och delaktighet. Skot-Hansen et al tar upp några 
exempel på aktiviteter som kan vara givande och aktuella i dagens samhälle, bland 
andra interaktiva spel med skapande element, massa olika workshops så som för 
skrivande eller ljud. Sedan kan biblioteket vara en plats för att publicera det som 
skapades så att allmänheten också kan ta del utav dem. 35 
 

3.6 Användandet av målanalysen 
 

Jag tänker använda modellen genom att applicera den på de argument jag kommer att få 
ut utav min argumentationsanalys. Appliceringen gör jag genom att placera in formu-
leringarna in i de olika rummen för att se vilken del av biblioteket som författarna till 
argumentationen riktar in sig på. De fyra olika målen som är kopplade till rummen i 
modellen används också i analysen, som en referens för övergripande mål som 
biblioteket har i samhället. 
 
På så sätt vill jag analysera vilka tendenser man kan se hos bloggarna, vad dessa 
tendenser säger om hur bloggförfattarna kan uppfatta bibliotekets roll i samhället. 
Exempelvis en text som menar att bibliotek bör använda sig mer av dataspel i 
undervisningen för att det lockar ungdomar fokuserar på och använder sig av det 
mötande rummet för att framföra sitt argument. Det är också möjligt att säga att 
argumenten även hör hemma i det inspirerande rummet, beroende på hur argumentet är 
formulerat på. Genom att applicera argumentationerna på Skot-Hansens et al. modell så 
går analysen på djupet av själva syftet bakom argumentationen och analytikern kan få 
en insyn om vilka bakomliggande åsikter författaren har om ämnet. 
 

                                                 
35 Skot-Hansen et al (2010) 
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4. Resultat och analys 
 
Har går jag igenom och presenterar resultatet av båda analysmetoder. Först presenteras 
resultaten från argumentationsanalysen av blogginläggen. Dessa är även här uppdelade i 
biblioteksbloggar och personliga bloggar. Jag presenterar och går igenom varje 
blogginlägg var för sig och avslutar med att presentera de rena argument jag får fram i 
varje analys. De benämns P1,P2 etc. Därefter genomför jag målanalysen. Den 
presenteras utifrån de olika rummen i Skot-Hansens modell som presenterades i 3.5.  
 

4.1 Argumentationsanalys av blogginlägg 
 

4.1.1 Biblioteksbloggar 
 
SkolbibliotekÖst blogg: Inlägget som jag tittar närmare på har namnet Biblioteket i 
framtidens lärande och författaren pratar om en föreläsning gjord av Stefan Pålsson 
som handlar om framtidens lärande i biblioteket. Samma Stefan Pålsson som driver en 
blogg i uppdrag av Skolverket som handlar om IT i skolan.  
 
Författaren går rätt ytligt igenom vad Pålsson pratade om på föreläsningen om hur 
medielandskapet har förändrats i Sverige. Hon upprepar flera gånger viken av att 
biblioteket ska vara ett centrum för skapande och inte bara konsumerande av olika 
sorters kulturformer.  
 
Det som nämns specifikt är att spelande och läsning kan med fördel länkas samman, 
inte enbart spelande och lärande. ”Det räcker inte längre att bara kunna det som står i 
böckerna utan handlar om att förstå, att visualisera och lära med alla sinnen.”36  
 
Dataspel, som ett multimedialt verktyg för att hjälpa till med en ny form utav lärande 
och läsande som passar bättre till dagens förutsättningar. Författaren understryker att det 
är viktigt att utveckla och träna upp olika kompetenser hos inte bara barn och unga, utan 
för alla i samhället. 
 
Hon tar även upp och länkar vidare till ett simuleringsspel om konflikten mellan Israel 
och Palestina, ett spel som kan placeras in i kategorin för serious games.  
 
P1: Dataspel hjälper att utveckla färdigheter som är viktiga att ha i dagens samhälle. 
P2: Dataspel uppmuntrar till läsning 
 
Länsbiblioteket Sydost och Regionbiblioteket Kalmar: Författaren vill med inlägget 
uppmuntra andra bibliotek att börja arbeta med dataspel. Hon börjar med att presentera 
en magisteruppsats om ämnet som heter Ett medium som alla andra?: folkbibliotekens 
marknadsföring av TV – spel mot ungdomar skriven av Karolina Bruze och Fredrika 
Johansson. 
 
Fokuseringen ligger på att användandet av dataspel i biblioteket är en mycket användbar 
marknadsföringsstrategi gentemot unga, exempelvis skriver författaren: ”Genom att ha 

                                                 
36 Höglund (2009) 
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tv-spel på något sätt på våra bibliotek visar vi de unga att vi bryr oss om och är 
intresserade även av deras kultur.”37  
 
Hon ser det som ett verktyg att ändra ungas syn på biblioteket och dess verksamhet. 
Samtidigt menar Malmberg-Kronvall att det är viktigt i en sådan situation att ha ett 
aktuellt och intressant bestånd. Man kan med fördel då samarbeta med unga i sin 
beståndsutveckling för att uppnå bästa resultat. 
 
Ifall biblioteket inte har resurser att hålla ett uppdaterat dataspelsbestånd rekommen-
derar författaren att hålla dataspelsrelaterade evenemang och aktiviteter. Hon tycker att 
det är viktigt att biblioteket öppnar en dialog med målgruppen, då de är oftast väldigt 
kunniga och kan agera som en slags fortbildning för bibliotekarierna, när en dataspels-
relaterad aktivitet planeras. Samtidigt etableras en bra kontakt med de unga i samhället.  
 
P1: Dataspel lockar fler unga till biblioteket. 
P2: Arbete med dataspel leder till bättre kontakt med målgruppen ungdomar. 
 
Regionbiblioteket Stockholm Blogg: I inlägget Digitala spel och berättelser fokuserar 
Cecilia Bengtsson mycket på vad det är med dataspel som lockar så många i olika 
åldrar. ”Det handlar om olika saker men bland annat suget efter sinnesintryck, 
utmaningarna, möjligheten till självuttryck och gemenskap.”38 
 
Hon kopplar inlägget till en föreläsning gjord av Måns Billing om just det ämnet, som 
hon tog inspiration av för att skriva inlägget i fråga. 
 
Minecraft dyker här upp som ett exempel när frågan om spel i undervisningen, att ett 
bra utvecklat spel motiverar spelaren till att vilja lära sig mer och själva utmaningen blir 
en drivkraft framåt.  
 
Spel som en berättelseform diskuteras i inlägget. Hur en berättelseform i ett spel kan 
vara mycket annorlunda jämfört med ett annat. Berättelsen kan vara väldigt linjär, med 
ett fast manus som spelaren måste följa. Eller så kan det vara spelaren själv som har 
kontroll över berättelsen och förändrar den genom att utföra vissa handlingar. 

 
Bengtsson lade även in en videoinspelning av föreläsningen som handlade om det 
utökade universum som ofta finns runt ett större spel idag. Med exempelvis böcker som 
behandlar och utökar berättelsen i spelet, eller till och med animerade filmer.  
Detta kopplas samman med beståndsutveckling på biblioteket, att bibliotekarierna som 
köper in spelen bör vara förberedda på att många ungdomar är ute efter hela univers-
umet för berättelsen. Som inte alltid bara innefattar ett spel. Det är innehållet som 
räknas, inte formen. 
 
P1: Dataspel bjuder in till en gemenskap och att utmana sig själv 
P2: Spel är en berättelse som är värd att utforska 
P2<P3: Olika spel ger olika upplevelser med berättandet 
 
Den sköna bloggen: Titeln på inlägget är Don Quijote av Strängnäs och börjar med 
nämnandet av Christer Hermanssons debattartikel i SvD, där Hermansson oroar sig över 
att svenska folkbibliotek börjar adaptera ett 2.0 synsätt på verksamheten. Forsgren 

                                                 
37 Malmberg-Kronwall (2010) 
38 Bengtsson (2013) 
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ställer sig mycket kritisk till Hermanssons debattinlägg och menar att även om biblio-
teken väljer att satsa på ny teknik och media betyder det inte att de glömmer bort 
traditionell litteraturförmedling.  
 
Författaren menar att bibliotek inte enbart ska arbeta med dataspel bara för att det lockar 
ungdomar till biblioteket, utan att biblioteket ska arbeta med spel för att det är bra för 
unga att spela. De är båda lärande och underhållande: ”Tv-spel är interaktiva sagor och 
berättelser som kräver ett deltagande och logiskt tänkande.” 39  
 
Han identifierar att det kanske är underhållningsaspekten som får mer konservativa 
bibliotekarier att tveka när det handlar om införandet av spel i verksamheten. Självklart 
gäller även kvalitetsaspekten för spel, det finns ingen mening med att låna ut dåliga 
spel, menar han. Forsgren nämner även en rapport från ungdomsstyrelsen som visar att 
stressnivån hos ungdomar som spelar dataspel är lägre än hos de som inte spelar.  
 
Han understryker i inlägget att biblioteket inte kan blunda för ny teknik och nya former 
av media, utan ska istället bör anamma dessa för att skapa intresse och deltagande i 
biblioteksverksamheten. För att biblioteket ska betyda någonting för gamla och nya 
besökare.  
 
P1: Biblioteket ska satsa på nyare teknik för att hålla sig aktuella i samhället. 
P2: Bra dataspel lockar unga till biblioteket 
 
Spelbiblioteket: I inlägget från Spelbiblioteks blogg, vid namn Historiens vingslag 
pratar författaren mycket om spelkompetens, hur spelare lär sig att läsa av spelen. Han 
identifierar att i spel, likaså i serietidningar finns det speciella koder inbakade, som är 
nödvändigt att känna till för att kunna läsa av och förstå situationen och kontexten som 
spelet eller serien befinner sig i. Han skriver: ”Datorspelen innehåller antagligen ännu 
fler koder som måste knäckas innan man hittar det där spelflytet som behövs för att fullt 
ut kunna tillgodogöra sig en spelupplevelse.”40 
 
Bloggaren använder sig av ett citat från en amerikansk bokblogg som också tar upp hur 
historieberättandet i ett spel är unikt och skiljer sig från traditionellt berättande. Det 
nämns inte direkt i texten om varför det är bra att lära sig läsa olika sorters former av 
berättande. Men genom att läsa mellan raderna kan det relateras till James Gees tankar 
om spel och lärande, nämligen att spelare får lära sig bättre hur man läser av visuella 
tecken och liknande, någonting som verkligen behövs i dagens visuella samhälle. 
 
Han förkastar även tanken att spel inte hör hemma i biblioteket för att det är nytt och 
annorlunda från mer traditionella böcker. Men bibliotekarierna måste fortfarande göra 
en avvägning om vilka spel som ska köpas in. Om satsningen ska läggas på kvalitet 
eller efterfrågan.  
 
P1: Att spela spel utvecklar förmågan att läsa av icke-traditionella tecken och koder. 
 

                                                 
39 Forsgren (2008) 
40 Nordström  (2008) 
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4.1.2 Personliga bloggar 
 
OrdfSBV: Elevens val goes World of Warcraft är ett inlägg som handlar om ett projekt 
som författarens skola genomförde där de lät elevens val verkligen vara ett sätt för 
eleverna att fritt välja själv vad de ville göra. Projektledarna hade tagit inspiration från 
Jonas Linderoths bok – Dataspelets dynamik och ambitionen var att försöka lyfta 
dataspelet till en seriös vetenskaplig nivå. 
 
Författaren identifierar att detta arbetssätt stärker elevernas självkänsla, att eleverna får 
en chans att bidra med något som intresserar dem. Han berättar att lärandet ofta blev 
omvänt, eleverna undervisade och hjälpte lärarna att förstå. Upplevelserna av tillfällena 
beskrivs nästan religiöst:  
 
Att med hjälp av en 10-årig elevs turne, (..) få chans att möta en grafiskt fulländad 
fantasivärld, där spelets mål ytterst handlar om att säkerställa samhällens 
välbefinnande (..) och att låta godhet få råda, som yttersta kraft. Det är stort.41 
 
Det handlar mycket om deltagande från elevens sida, att locka fram ett engagemang 
genom att låta eleverna förbereda och presentera någonting som intresserar dem. 
 
P1: Dataspel engagerar unga och stärker deras självkänsla. 
P1<P2: Ungdomar får vara med och känna sig delaktiga i lärandet. 
 
Peter Alsbjers blogg: Peter Alsbjers blogginlägg vid namn Biblioteksdebatt tar också 
avstamp i Christer Hermanssons debattartikel i SvD 2008. Alsbjers går djupgående in i, 
och diskuterar ett vidgat textbegrepp och funderingar om vad en litteratur och läsning 
verkligen är i dagens samhälle. Tillsammans med det vidgade textbegreppet diskuterar 
författaren också om media kompetens, att kunna läsa och tolka olika former av texter 
och bilder, hur det är väldigt viktigt i samhället idag.  Han frågar sig själv:  
”Apropå spel på bibliotek: Varför är det mer OK med ett fysiskt, analogt schackspel på 
bibliotekets ungdomsavdelning, men inte med en digital motsvarighet?”42  
 
Han skriver att dagens bibliotek har gått ifrån bara klassificering och katalogisering till 
en mer kommunikativ institution. Nyckelord som han identifierar är mötesplats, samtal 
och konvergens. På så sätt hjälper brukarna till att definierar bibliotekets mål och roll i 
samhället. Om en medieform är intressant för brukaren så är den intressant för 
biblioteket.  
 
Övergripligt sett så handlar blogginlägget om att med teknikens framsteg och med 
ändrade vanor hos besökarna så måste biblioteket förändras likaså för att hålla sig 
relevanta i samhället. Läsning är ett väldigt brett begrepp som innefattar alltifrån vanlig 
läsning av vanlig text, till avläsning av koder och animerade bilder. 
 
P1: Dataspel ska finnas på biblioteket för att brukarna vill ha dataspel. 
P2: Ett utvidgat läsbegrepp innefattar även dataspel och dess innehåll 
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The Shifted Librarian: Gaming is not bowling alone är ett inlägg som är mer djup-
gående och längre än de flesta inlägg som tas upp i arbetet. Levine börjar med att 
presentera lite statistik om dataspel och spelare i allmänhet, sedan går hon vidare och 
börjar prata om en rapport från en forskningsgrupp från Mills College i Kalifornien. I 
rapporten behandlas samma statistik upp som Levine presenterade i början utav 
inlägget, och hon går vidare och diskuterar och analyserar dataspelsstatistiken och vad 
den innebär för samhället. Även om rapporten inte nämner bibliotek specifikt så 
kommenterar Levine att alla punkter som tas upp kan direkt appliceras på biblioteket 
och dess verksamhet. Hon listar upp vissa av rapportens punkter och kommenterar på 
dessa utifrån en bibliotekskontext.  
 
Både rapporten och Levine nämner båda hur en viss typ av spelande kan öka det 
medborgerliga deltagandet hos unga. Speciellt om det finns en plats där spelandet kan 
sättas i en kontext och ungdomarna kan få verktygen att utvärdera sitt spelande. 
 

(..)the combination of teens in a social gaming space, mentored by infor-
mation guides (librarians) who provide scaffolding for a positive civic experience, com-
bined with the availability of free internet access, is a constructive gaming experience 
for promoting civic engagement in today’s youth.43 
 
Spelandet i sig är oftast en social aktivitet bland unga och Levine menar att om den 
aktiviteten är tillgänglig på ett bibliotek så kan lokalen hjälpa ungdomarna träffa andra 
likasinnade med samma intressen i en social och öppen miljö, Samtidigt som ung-
domarna kan få upp ögonen för andra saker som biblioteket har att erbjuda. Biblioteket 
kan erbjuda allt detta eftersom det är en öppnare miljö och har en annan sorts kontakt 
med ungdomarna än vad till exempel skolan är och det är någonting som biblioteket bör 
utnyttja mer menar Levine. 
 
P1: Spelande i rätt kontext hjälper att bygga ett medborgerligt deltagande. 
P2: Spelande i biblioteket hjälper unga att träffa nya vänner i olika åldrar och med olika 
bakgrunder. 
P3: Att erbjuda dataspel lockar fler unga in i biblioteket. 
 
Tinfoil + Raccoon: Inlägget heter Thinking Inside the Box: Games, Teens and 
Libraries och börjar som en genomgång av ett seminarium med samma namn, som 
författaren deltog i.  
 
Anledningen att arbeta med spel på biblioteket som Hartman trycker på, är att vi inte 
kan stöta bort och glömma ungdomarnas behov och intressen. När de växer upp blir de 
dem som röstar och bestämmer huruvida biblioteken får fortsätta ha en plats i dagens 
samhälle. Biblioteken har inte råd att glömma bort dem. 
 

Putting on this "different face," and making the library a meaningful 
destination to this age group shouldn't be seen as a luxury. It should be seen as a wise 
investment that will pay out dividends far into the future.44 
 
Att erbjuda spel och arrangera spelkvällar och andra event kan locka in nytt folk som 
vanligtvis inte besöker biblioteket. För att verkligen lyckas med detta är det viktigt att 
inte enbart ha spel till utlån utan även arbeta aktivt med spel. Få ungdomarna invol-
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verade och att bli aktiva inom biblioteket och dess verksamhet. Det stärker också 
ungdomarnas koppling till biblioteket och får dem att se verksamheten i ett nytt ljus. 
 
P1: Dataspel får ungdomar att bli engagerade i biblioteket 
P1<P2: Engagerade ungdomar i biblioteket ökar stödet för biblioteket i framtiden  
 
Librarified: Inlägget är en genomgång om hur Gretchen Kolderup skapade och höll ett 
Minecraft-event på hennes bibliotek, där hon höll i en tävling för ungdomar att komma 
och bygga upp vad de ville i Minecraft-världen, som hon sedan bedömde.  Hon går 
igenom de svårigheter hon mötte när hon försökte skapa evenemanget och hur det 
lyckades. Evenemanget blev ett tillfälle för ungdomarna att utöva sin hobby utanför 
hemmet och med nya människor som delar deras intresse.  
 
Det var ett lyckat event, både hos ungdomarna och hos föräldrarna. Hon nämner att den 
främsta fördelen var att det lockade dit ungdomar. Även att många unga fick se 
biblioteket i ett nytt ljus, att biblioteket förknippas med någonting nytt och aktuellt från 
ungdomarnas värld.  ”The kids had a good time, their parents liked it, and it got kids 
talking and thinking about the library in a new way.”45 
 
Kalderup använde sig av, och konsulterade även gymnasiestudenter i planeringsarbetet, 
vilket fick dem att känna sig delaktiga och som en del av biblioteket. På så sätt kunde 
ryktet om eventet spridas och fler unga anmälde sig till evenemanget.  
 
P1: Spel lockar fler och olika användare till biblioteket. 
P2: Användandet av dataspel uppmuntrar unga till deltagande. 
 

4.2 Målanalys av bloggargument 
 
I det här avsnittet analyserar jag de olika argumentationerna som jag identifierade i mitt 
empiriska material och använder mig av Skot-Hansens et al46 modell för att svara på 
min andra fråga. Resultatet av analysen sätts också i relation till tidigare forskningen.  
 

4.2.1 Inspiration 
 
Inspirationsrummet handlar, enligt Skot-Hansen et al47 om att biblioteket ska vara en 
plats för upplevelser och en plats för att utmana sin världsbild. Genom att uppleva 
annorlunda estetiska upplevelser så kan man ändra sin världsbild och hur man uppfattar 
världen. Målen är innovation och erfarenhet. Argument från empirin som passar in i det 
tankesättet och rummet kommer på ett eller annat sätt från alla olika blogginlägg, med 
undantag för Sandvikens Den sköna bloggen.  
 
Blogginläggens argument som passar in i detta rum kan delas in i två olika grupper med 
två olika typer av argument. Den första handlar om läsning, historieberättande och ett 
vidgat läsbegrepp. Den andra gruppen fokuserar på upplevelser, både från besökarens 
och bibliotekariens synpunkt. 
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Läsande och historieberättande tar fyra av tio blogginlägg upp. Exempelvis P1, P2 och 
P2<P3 från Regionsbiblioteket Stockholms blogg: ”Dataspel bjuder in till en gemen-
skap och att utmana sig själv”, ”Spel är en berättelse som är värd att utforska” och 
”Olika spel ger olika upplevelser med berättandet.” Det första argumentet behandlar 
spel som en berättelseform som är värd att utforska, slår till själva grunden och målen 
med inspirationsrummet. Den slår speciellt an med målet erfarenhet. Genom dataspel 
med sin annorlunda berättande form, skapas nya möjligheter för erfarenheter. Genom att 
uppleva annorlunda estetiska upplevelser så kan spelaren eller användaren ändra sin 
världsbild och sin uppfattning av omvärlden.  
 
Upplevelser är också en viktig aspekt på inspirationsrummet, som hör samman med 
målet om erfarenhet, skapa nya eller utmana gamla erfarenheter. Läsning i olika former 
är en upplevelse i sig själv men i detta stycke fokuserar jag på fysiska upplevelser. 
Inläggen antar två olika infallsvinklar på upplevelseaspekten. Skapa nya upplevelser för 
besökarna och vad dessa upplevelser kan leda till är i fokus på Tinfoil+Raccon bloggens 
argument: ”Dataspel får ungdomar att bli engagerade i biblioteket” och ”Engagerade 
ungdomar i biblioteket ökar stödet för biblioteket i framtiden.” Hennes premiss är att 
deltagande leder till engagemang. Gretchen Kolderup i upp bloggen Librarified samma 
tanke som Tinfoil+Raccons P1, att dataspel kan agera som in inkörsport för ungdomar 
att engagera sig i biblioteksverksamheten. Genom att delta i något välkänt i en ny miljö 
kan skapa ett band och ett intresse hos ungdomarna. 
 
Den andra infallsvinkeln är nya upplevelser från bibliotekariens sida. Detta represen-
teras av Länsbiblioteket P2: ”Arbete med dataspel leder till bättre kontakt med mål-
gruppen ungdomar.” Det är samma princip från den första infallsvinkeln på upplevelser, 
men tvärt om. Genom att bibliotekarien gör något nytt och ovant men i en välkänd miljö 
skapas och etableras en kontakt och ett engagemang hos bibliotekarierna för en grupp 
användare som inte är regelbundna besökare. 
 

4.2.2 Lärande 
 
Lärande rummet och det inspirerande rummet går väldigt mycket in i varandra. 
Inspirationsrummet handlar om nya upplevelser och om att förändra sin världsbild, för 
att göra detta måste ett lärande äga rum. Speciellt de argument som handlar om läsning 
från inspiration rubriken går också in under lärande. Det är dock en annan sorts 
koppling mellan lärande rummet och läsning. Spel som medieform har vissa egenskaper 
som underlättar lärandet. I vanliga textbaserade läromedel är läsförmågan hos eleven 
avgörande för hur väl han eller hon kan ta åt sig informationen på ett tillfredställande 
sätt.48 Elever som har svårt att läsa eller att förstå det de läser kommer ha svårigheter att 
få in informationen. Hos spel finns inte detta problem, James Paul Gee menar att spel 
som har en dålig inlärningsmodell blir inte populära och säljer inte, därför har 
speldesigners varit tvungna att utveckla enkla och effektiva inlärningsmetoder som inte 
är helt textbaserade.49  
 
Bloggar som belyser detta är Skolbiblioteket Öst P1 och P2: ”Dataspel hjälper att 
utveckla färdigheter som är viktiga att ha i dagens samhälle” och ”Dataspel uppmuntrar 
till läsning” respektive. Får ungdomarna en positiv och intressant för dem, introduktion 
till läsning, i ett medium som de är vana vid så uppmuntras vanlig läsning också.  Det 

                                                 
48 Linderoth et al (2001).s40 
49 Gee (2003) s. 13 
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blir ett annat inofficiellt lärande som sker, speciellt när detta händer i biblioteket. 
Inläggets huvudargument är att dataspel utvecklar färdigheter som är viktiga att ha i 
dagens samhälle, att kunna använda sig av alla sinnen och visualisera instruktioner.50 
Liknande tankar har Mats Nordström i hans inlägg på Spelbiblioteksbloggen. Det finns 
även liknande tendenser hos Regionsbibliotekets inlägg i deras P2<P3: ”Olika spel ger 
olika upplevelser med berättandet.”  
 
Tanken att dataspel lär ut förmågan att läsa koder och bilder är närvarande hos 
åtminstone två av blogg inläggen. Exempelvis P1 från SkolbibliotekÖst: ”Dataspel 
hjälper att utveckla färdigheter som är viktiga att ha i dagens samhälle.”, och 
Spelbibliotekets P1: ”Att spela spel utvecklar förmågan att läsa av icke-traditionella 
tecken och koder.” Det är en tanke som är framträdande hos James Paul Gee från 
tidigare forskningen när han pratar om visuell kompetens. Världen idag är full av 
visuella koder som vi idag måste kunna läsa av, en annan sorts literacy än förmågan att 
läsa vanliga texter.51 Mats Nordström från Spelbiblioteket, precis Gee menar att det är 
ett nytt sätt att se på världen och det tar tid innan man kan lära sig tolka dessa koder och 
bilder.  
 
En annan aspekt på lärande rummet som är aktuellt i förhållande till blogginläggen är 
delaktighet. Delaktighet och dialog går hand i hand när det aktuella ämnet är lärande i 
biblioteket. Eftersom det är en inofficiell miljö som ofta uppmuntrar till lärande genom 
lek och aktiviteter så är det fördelaktigt med en dialog mellan användaren och biblio-
teket. Användaren kommer till biblioteket för att vilja utveckla sina kunskaper och lära 
sig något nytt.52 De inlägg vars argumentationer inriktar sig åt detta håller kommer 
främst från OrdfSBV bloggen, P1: Dataspel engagerar unga och stärker deras själv-
känsla” samt P1<P2: ”Ungdomar får vara med och känns sig delaktiga i lärandet.” 
Ett av de målen som lärandet rummet inriktar sig på är att biblioteksverksamheten ska 
vara stärkande för besökarna. P1 är väldigt starkt kopplat till det målet. Fredrik Enerot 
menar att genom att ta någonting som ungdomarna eller barnen har ett intresse av 
utanför skolan, och bygger upp lärandet runt det intresset stärker deras självkänsla. 
Deras känsla av värde och förmåga att påverka sin lärning har en stor inverkan på dem, 
och deras lust att lära sig.53  
 

4.2.3 Mötande 
 
Det mötande rummet är det mest använda rummet i inläggen som har blivit analyserade. 
De mål som innefattar mötande i Skot-Hansens et al modell är stärkande och delak-
tighet. En klar majoritet, åtta inlägg av tio tar upp mötande på ett eller annat sätt. Men 
de pratar om mötande från två olika infallsvinklar, från bibliotekets synpunkt och från 
spelarnas synpunkt.  
 
Argument som fokuserar på mötande från bibliotekets synpunkt är exempelvis ”Data-
spel lockar fler unga till biblioteket.” Detta är ett väldigt vanligt argument i blogg-
inläggen, fyra av de åtta inlägg som på något sätt tar upp bemötande och mötande 
använder det argumentet i olika formuleringar. De fyra blogginläggen kommer från 
Länsbiblioteket (P1), Den sköna bloggen (P2), The Shifted Librarian (P3) och 
Librarified (P1). Mening med att jobba med dataspel är att få ungdomar och andra som 
                                                 
50 Höglund  (2009) 
51 Gee (2003) s.13 
52 Skot-Hansen  et al (2012) s. 591 
53 Enerot (2012) 
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normalt inte besöker biblioteket att komma dit. Dataspel används som en marknads-
föringsmetod. Kim Bohyun är inne på det spåret i sin artikel om att införa spel biblio-
teket och verksamheten. Hon skriver att vi inte ska vara rädda för att göra biblioteket 
och verksamheten rolig. Att spel engagerar och motiverar användarna.54 
 
De argument som behandlar mötande ur spelarens perspektiv kommer från The Shifted 
Librarian, P2: ”Spelande i biblioteket hjälper unga att träffa nya vänner i olika åldrar 
och med olika bakgrunder.” Där konstaterar Jenny Levine att spel och spelande är en 
social verksamhet. Oavsett om det är ett singleplayer spel eller inte, så bildas stora 
gemenskaper online och offline omkring spelen. Genom att använda spel och ha olika 
spel till utlån så får spelarna ett tillfälle att möta andra spelare, som har andra bak-
grunder och andra intressen än de själva. På sätt blir biblioteket en tredje plats för 
spelarna på samma sätt som internetforum och liknande är. Ett ställe där de kan träffa 
nya människor, diskutera och utmana sig själva. Inlägget från bloggen Librarified av 
Gretchen Kolderup är inne på samma spår. När hon anordnade Minecraft-evenemanget 
blev biblioteket en plats för spelare av olika åldrar att mötas och dela sitt intresse.  
 
Genom att spelare använder sig av biblioteket som ett tredje rum för att diskutera och 
mötas så skapas även ett engagemang för biblioteket hos spelarna. Så som argument P1 
och P1<P2 säger i Rochelle Hartmans blogg Tinfoil+Raccon att ”dataspel får ungdomar 
att bli engagerade i biblioteket” och ”engagerade ungdomar ökar stödet för biblioteket i 
framtiden.” Det knyter an till målet delaktighet under det mötande rummet. Genom att 
det finns en känsla av delaktighet hos ungdomarna ökar även intresset för verksam-
heten. Fredrik Enerot i bloggen OrdfSBV säger samma sak med sitt inlägg P1<P2: 
”Ungdomar får vara med och känna sig delaktiga i verksamheten”, även om han själv 
inte drar parallellen direkt mellan delaktighet och engagemang.  
 

4.2.4 Skapande 
 
Få blogginlägg och argumentationerna passar in under det skapande rummet. Det enda 
inlägg som direkt nämnde skapande är Gretchen Kolderups inlägg som handlade om 
Minecraft. I Minecraft handlar det om att skapa och bygga upp en värld från grunden. 
Men Kolderup reflekterar inte i inlägget över varför hon valde att arbeta med just 
Minecraft, utan för henne var det bara ett spel som skulle locka mycket folk till 
evenemanget. 55 
 
Gee menar att spel kan agera som ett verktyg för unga att skapa och forma sin egen 
identitet. Ofta när spelaren skapar en avatar får han eller hon sätta upp poäng som 
indikerar vilken sorts avatar spelaren vill skapa, god eller ond, stark eller smart 
exempelvis. Spelaren är tvungen att göra ett aktivt val i hur karaktärer ska se ut och 
uppträda.56 De färdigheter detta val kan ge kan relateras till huvudargumentet hos 
SkolbibliotekÖst: ”Dataspel hjälper att utveckla färdigheter som är viktiga att ha i 
dagens samhälle.” Barn och unga kan, genom spelandet av vissa spel utveckla 
färdigheter som hjälper dem att sedan skapa och bygga upp sin personliga identitet.  
 
 
 

                                                 
54 Bohyun (2012)  
55 Kolderup (2011) 
56 Gee (2003) 
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5.  Diskussion och slutsatser 
 
Här presenteras min diskussion och slutsatser i fyra kapitel som är hämtade ifrån 
målanalysen, inspirationsrummet, läranderummet, mötande rummet och skapande-
rummet. Alla rum går, som illustreras i modellen i teoriavsnittet, väldigt mycket in i 
varandra, alla hör ihop på ett eller annat sätt. Argumenten passar sällan bara in i ett av 
rummen. Samtidigt är det användbart att ändå försöka urskilja vilka rum som specifika 
argument hör mer hemma till. Det är användbart när syftet med undersökningen är att 
försöka få ett grepp om vad personen bakom argumenten ser som bibliotekets 
funktioner och samhälleliga mål i förhållande till dataspel. 
 

5.1 Biblioteket som ett rum för inspiration 
 
Det vanligaste rummet som kom fram i min analys var helt klart inspirationsrummet 
tillsammans med mötande rummet. Det finns många anledningar till detta.  Inspirations-
rummet omfattar ett väldigt stort område, med många olika ingångar. Det blir en 
tolkningsfråga tillslut, och de inlägg och argument som jag anser hör hemma i 
inspirationsrummet kommer kanske inte alltid i alla situationer sorteras in där.  
 
Inspiration är inte lika påtagligt som exempelvis bemötande eller skapande. Ett möte 
kan vara inspirerande och få dig att utmana dina förutfattade meningar, samtidigt kan 
lärande inspirera till mer och ett fördjupat lärande. Var och ett av de resterande tre 
rummen i modellen kan vara en inspiration för besökaren.  
 
Olika människor inspireras utav olika saker, och om biblioteken inte är öppna för att 
arbeta med olika teknik och medieformer så förlorar besökarna mycket på det. 
Inspiration kommer ifrån att upptäcka nya saker som kan ge perspektiv på samhället 
man lever i. I detta sammanhang är dataspel en ny och intressant form där olika 
berättandeformer blandas och gränser mellan ljud, bild och text suddas ut. Skolor och 
pedagoger såsom James Paul Gee57 runt om i världen börjar få upp ögonen för de 
inspirerande egenskaper dataspel har för barn och ungdomar och även vuxna. Om 
dagens svenska bibliotek vill se sig själva som en inspirationsskälla och vara en plats 
för olika sorters uttrycksformer så bör inte dataspel glömmas bort.  
 
Många yrkesverksamma bibliotekarier är dedikerade och har ett djupt intresse för sitt 
yrke och ämnet, speciellt de som går online och skriver bloggar och delar med sig om 
sina åsikter om biblioteket och biblioteksrelaterad verksamhet. Denna dedikation 
grundar sig hos flera antagligen i en tro på att biblioteket är en viktig institution i 
samhället, som har en rad olika funktioner. En viktig del av de funktionerna är att vara 
en inspirerande plats. Att inspirera till livslångt lärande, mångkultur, läsning och del-
ande av information. Därför är det lätt att identifiera många olika sorters argument som 
visar att författaren ser på biblioteket som en plats för att inspirera andra.  
 
 
 
 

                                                 
57 Gee (2003) 
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5.2 Biblioteket som ett rum för lärande 
 
Det var enbart ett få antal inlägg som tar upp lärande aspekten som ett argument för 
biblioteket att använda sig av spel. De som gjorde det var de bloggarna som represen-
terade bibliotek och bibliotekarier som hade en nära koppling till skolan, exempelvis 
Fredrik Enerots OrdfSBV. Verksamheten på ett folkbibliotek står inte lika nära peda-
gogiken och skolan som ett skolbibliotek gör. Därför blir det naturligt att de har olika 
uppfattningar på vad bibliotekens roll är. Framför allt för att det är en skillnad på 
skolbiblioteket och dess roll i förhållande till skolan är, jämfört med folkbibliotek och 
deras roll i förhållande till skolan. Samarbetet är inte lika intimt och folkbibliotekets 
verksamhet är oftast inte en förlängning av skolan, såsom många skolbibliotek är.   
 
Skolbibliotekarier uppfattas vara en del av en lärande instans, och deras jobb är bland 
annat att underlätta i lärandet. Det är då lättare att överföra idéer från pedagogiken som 
handlar om nya inlärningssätt, än att överföra dessa på folkbiblioteken. Även om 
exempelvis Kim Bohyun har visat på att akademiska och folkbibliotek kan med fördel 
anamma en mer gameified syn på verksamheten och informationsundervisningen, så är 
det tankesättet mer populärt och pratas en hel del om inom pedagogiken just nu. 
Exempelvis med Jonas Linderoth et al bok Bland barn och datorer, visar på trenden att 
dataspel kan underlätta lärandet i skolan. 
 

5.3 Biblioteket som tredje rum 
 
Argument som behandlar biblioteket som ett mötande rum kommer väldigt nära 
inspirationsrummet i frågan om popularitet hos bloggarna. Rummet är nära kopplat till 
tanken att biblioteket ska fungera som ett tredje rum i samhället. En inofficiell plats där 
besökare kan besöka och träffa nya och gamla människor i olika åldrar och bakgrunder. 
Det är ett populärt sätt att se på biblioteket och dess roll i samhället, det är just därför 
det mötande rummet dyker upp så frekvent i argumentationerna. Synsättet är djupt 
inpräntat hos bibliotekarier och självklart vill yrkesverksamma bibliotekarier att mer 
personer ska bli lockade att besöka biblioteket och upptäcka vad som finns att erbjuda 
där. Då är dataspel, både att ha till utlån och inblandade i verksamheten ett sätt att nå ut 
till en grupp som är kända att inte vara frekventa biblioteksbesökare, ungdomar speciellt 
unga män.  
 
Det är intressant att se argument som har synpunkten att biblioteket som verksamhet 
kan hjälpa unga i det mötande rummet. Att inte bara se dataspel som ett marknads-
föringsverktyg att få unga att besöka biblioteket för att sedan upptäcka mer värdefulla 
texter och media. Utan att biblioteket kan vara en arena för spelare att träffas och lära 
känna andra likasinnade, att verksamheten går ett steg längre och innefattar spelare som 
en separat subkultur som har en rätt att ta plats i biblioteket.  
 
Det blir tydligt i analysdelen att många av de bibliotekarier som skrev blogginläggen 
fortfarande anser att biblioteket plats som ett tredje rum i samhället är en av de största 
roller som biblioteket har i samhället. Det ska vara en plats för alla att komma och 
besöka och engageras i diskussioner och utmana ens uppfattning om världen runt 
omkring sig. Biblioteket ska även vara en plats för inspiration, både att ge inspiration 
och vara en plats där olika människor inspirerar varandra. En plats där nya teknologier 
får ta plats och är till för användas av besökarna.  Många ansåg att nyare teknik, som 
dataspel kan vara ett bra sätt att introducera nya användare till biblioteket för att sedan 
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kunna upptäcka allt annat som biblioteket har att erbjuda. Dataspel kan och ofta leder 
till ett ökat intresse för läsning, all sorts läsning. Bra designade dataspel hjälper 
ungdomar anpassa sig till dagens multimedia samhälle.  
 
Det finns mycket att hämta från dataspelsvärlden. Som kultur är spelandet utbrett och en 
etablerad som en del av mångas vardag. Nya spel med nya inlärningssätt utvecklas hela 
tiden och spel måste ha ett bra och snabbt inlärningssätt för att bli populära, och många 
spel är väldigt populära med flera miljoner spelare runt om i världen. Varför då inte ta 
det bästa från den världen och inför det i biblioteksundervisningen? Dels för att göra 
den mer aktuell och ett sätt för dagens ungdomar att relatera till biblioteket och 
dessutom göra det roligare. Det är även fullt möjligt att programmera egna spel helt, 
specialanpassade för biblioteksverksamheten. Yrkesverksamma i branschen måste bara 
vara öppna för idén, och blogginläggen jag har presenterat i mitt arbete är en bra start på 
det. 
 
 

5.4 Biblioteket som ett rum för skapande 
 
Det skapande rummet är även det någonting som knappt alls togs upp i inläggen. Det 
behöver dock inte betyda att man inte anser att biblioteket och dataspel kan finnas i 
harmoni inom det skapande rummet. Många former av dataspel handlar om skapande, 
att skapa en karaktär eller skapa en hel värld. Hela Gretchen Kolderups inlägg handlar 
om just ett sådant spel58, Minecraft som ofta används inom undervisningen i skolor. 
Men jag tror att eftersom dataspel och spelande är fortfarande relativt nytt och out-
forskat område inom biblioteksvetenskap så har nyfikenheten för ämnet helt enkelt inte 
kommit till det stadiet ännu. Många bibliotekarier lär sig fortfarande vad dataspel är och 
vad det innebär att spela spel. Allteftersom tiden går, området utvecklas och fler och fler 
yrkesverksamma får upp intresset för spelande så kommer även tankar om hur man kan 
sammanförande spel med skapande. I och med att tekniken utvecklas och förenklas blir 
det lättare att till och med skapa egna spel, även för de med en liten kunskap hos ämnet. 
Då hade det varit mycket intressant att se workshops i biblioteket för hur man gör egna 
dataspel, på samma sätt som det finns en uppsjö av andra workshops i många bibliotek. 
 
 

5.5 Reflektioner och begränsningar 
 
Det är intressant att gå in och utforska en annorlunda infallsvinkel på ett så relativt nytt 
ämne som dataspel i biblioteket är. Även om dataspel som media form börjar bli relativt 
gammal och etablerad i samhället som stort så är det fortfarande en nyhet inom 
biblioteksvetenskapen. Självklart finns det andra infallsvinklar som både är mer 
utforskade och som fortfarande behöver utforskas mer, men just användandet av spel i 
verksamheten, inom undervisning eller andra aktiviteter finns det mindre att hämta ifrån 
och målet med mitt arbete är att det kan fungera som en introduktion till ämnet inför 
mer genomgående undersökningar. Att genomföra intervjuer tillsammans med att se hur 
dataspel används i verkligheten är ett naturligt nästa steg för en större och mer 
djupgående undersökning. På så sätt minskas de begränsningar som kommer med att 
genomföra en argumentationsanalys.  
 
                                                 
58 Kolderup (2011) 
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Begränsningarna är att slutsatserna som kommer fram går inte att generalisera utifrån. 
Det enda som har blivit undersökt är specifika människors åsikter och tankar, närmare 
bestämt min tolkning av de specifika människors åsikter och tankar. Det är ett väldigt 
svårt område att befinna sig i och är full av faror i en akademisk studie. Det går dock 
inte att undvika i en kvalitativ studie. Tolkningsprocessen finns där även om det handlar 
om intervjuer eller textanalys. Forskaren har alltid förutfattade meningar om ämnet som 
oundvikligen påverkar tolkningsprocessen omedvetet. Det viktigaste för att försöka 
minska den påverkan som ens förutfattade meningar har på tolkningsprocessen är först 
och främst att vara medveten om att de existerar. Med en större empiri som framför allt 
består av olika sorters information minskar riskerna som kommer med att behöva tolka 
utsagor. 
 
Fördelar med metoden jag använder mig av är att de undersöker precis det jag ville 
undersöka i mitt arbete. Att se på åsikter och tankar, vilka skäl det finns för användandet 
och införandet av dataspel på biblioteket. Genom att jag analyserade bloggar, vissa som 
är flera år gamla ledde till att jag undvek att själv som forskare råka omedvetet påverka 
resultatet genom att vara närvarande när personen uttryckte sina tankar och åsikter. 
Någonting som sker ofta när forskaren genomför intervjuer och andra undersökningar 
när forskaren interagerar direkt med personen av intresse.  
 
Kanske var argumentationsanalys ett dåligt val, då jag upptäckte att det inte riktigt var 
en diskussion med just för- och emot-argument. Det var nästan enbart för-argument som 
det skrevs om i bloggarna, så jag fick anpassa min metod för att passa mitt syfte, och det 
gick bra tillslut, men jag tror såhär i efterhand att kanske en diskursanalys hade varit 
mig mer till hjälp i undersökningen. Där hade jag kunnat arbeta på ett liknande sätt, utan 
att behöva i princip ignorera en stor del av argumentationsanalysen.  
 

5.6 Förslag till ytterligare forskning 
 
En uppföljning på mitt arbete hade varit att genomföra intervjuer med användare och 
icke-användare av biblioteket, för att se hur införandet av dataspel i verksamheten och 
gamification hade påverkat dem. Speciellt bland icke-användare hade detta varit 
intressant att se. Om det lockar dem till att besöka biblioteket, eller ifall dataspel gör det 
roligare att till exempel lära sig hur man söker information. En sådan undersökning 
tillsammans med ett praktiskt experiment på ett skolbibliotek eller folkbibliotek kan 
tillsammans få fram starka tankar huruvida dataspel är en tillgång i biblioteks-
verksamheten, eller om man ska stanna vid att enbart erbjuda spel till utlån. Speciellt 
eftersom det är ett populärt synsätt inom pedagogiken och även andra områden med 
gamification, så finns det få studier som är genomförda i en bibliotekskontext, om tar 
hänsyn till sitsen som biblioteket är i samhället, som ett tredje rum exempelvis, avskilt 
från mer officiella institutioner såsom skolan. 
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6. Sammanfattning 
 
För att återknyta till mitt syfte, som var att använda argument och undersöka huruvida 
det kan finnas en koppling mellan har man pratar om dataspels användning på biblio-
teket med hur man ser på biblioteket i samhället och dess roll som en offentlig 
institution med en informell koppling till sina användare, så kan vi se de roller som är 
mest populära hos de bloggande bibliotekarierna. Det var inspirationsrummet och det 
mötande rummet. Jag tror att många i biblioteksvärlden vill se på biblioteket som en 
öppen institution som är just informell och som skiljer sig från exempelvis skolan, i det 
faktum att alla i samhället är välkomna hur man än ser ut och vad man än tycker om att 
göra på fritiden. Samtidigt erbjuder biblioteket många tjänster och bedriver 
undervisning i många viktiga aspekter i samhället, som bibliotekarier och likasinnade 
vill att alla ska kunna ta del av. Men då måste man se över hur dessa presenteras och till 
vilka i samhället de vänder sig till.  
 
Genom att fler och fler skolbibliotek börjar arbeta med dataspel och lärande så kommer 
också folkbibliotek och akademiska bibliotek följa med i utvecklingen. Också genom att 
tekniken utvecklas och intresset sprids kommer fler specialinriktade spel utvecklas och 
finnas tillgängliga. Spel som är specifikt anpassade till exempelvis informations 
undervisning eller källhantering. Speldesigners har nämligen lyckats med någonting 
som många pedagoger har haft svårt med, att göra lärande roligt och upplevelserikt. 
Dataspel är en väldigt stor del av många unga och vuxnas liv idag och biblioteken måste 
anpassa sig och förändra sig för att kunna vara lockande och aktuella för dessa 
ungdomar och vuxna. Även om man väljer att förbigå den anledningen så går det inte 
att förneka många fördelar med dataspel och hur lärande behandlas inom medieformen. 
Det är ett utav de främsta argument som de bibliotekarier som arbetar för ett ökat 
sammarbete mellan biblioteket och dataspel kan använda sig utav. Då en drivande tanke 
och orosmoment för föräldrar och andra kan ha gentemot att släppa in ny teknik och 
dataspel i våra offentliga institutioner är ”Är detta verkligen bra för våra barn?” 
Självklart finns det finns det spel som inte passar i en lärande miljö, men dessa är inte 
tillräckliga för att förbise hela mediet. Speciellt inte när forskningen visar att barn som 
spelar spel gör så med enorma fördelar till sin informationskompetens och multimediala 
kompetens, någonting som blir viktigare och viktigare ju mer multimedialt samhället 
blir. Lärande handlar inte enbart om textbaserat lärande längre i dagens samhälle, multi-
medialt lärande är viktigt att ta upp och anpassa sig till. Speciellt intressant inom 
biblioteks-och informationsvetenskapen som jobbar multimedialt och inte enbart i 
textform längre. Då borde biblioteken vara framåttänkande och pionjärer i att integrera 
dataspelen i sin verksamhet. 
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