
Anteckningar referensgrupp skolbibliotek 
Sjätte mötet 16 oktober 2017 på MTM  

Närvarande  
Anna-Lena Hedman, Maria skolområde Umeå. 

Cecilia Persdotter, Malmslättsskolan Linköping. 

Zahra Safaie, Mediapoolen Västra Götaland 

Heléne Peiper, Västbergaskolan Stockholm. 

Maria Samuelsson, Värgårdsskolan, Kisa 

Fia Idegård, Engelbrektsskolan Stockholm 

Marja Haapalainen, KB  

Erik Rågvik, Marknad MTM 

Helena Kettner Rudberg, Marknad MTM 

Helena Nordqvist, Marknad MTM 

Ingrid Källström, Kommunikation MTM 

Frånvarande 
Sara Gagge, Polhemsskolan, Gävle 

1. Föregående mötesprotokoll 
På MTM pågår ett arbete med att ta fram rutiner för hur lösenord till bibliotekskontot kan 
lämnas ut. Gruppen tyckte att det är bra att MTM har strikta rutiner, bara de är tydliga. 
Man framhöll att många andra organisationer har olika typer av kontroller för hur man 
meddelar lösenord. 

2. Nytt och på gång på MTM - information och input  

Flytta legimuskonto – ny rutin 
Elevens legimuskonto är personligt och ska inte avslutas när eleven slutar skolan, det ska 
flyttas till ett nytt bibliotek dit eleven kan vända sig för att få hjälp med sitt konto. MTM:s 
svarstjänst får många frågor från mottagande bibliotek som vill kunna flytta eleven till sig. 
Åsa Wallström, MTM, presenterade ett förslag på en ny rutin som gör det möjligt för 
mottagande bibliotek att flytta ett legimuskonto när de får en elev som har sitt konto på 
det förra biblioteket. 

Gruppen gillade den nya rutinen och påpekade att man också kan uppmana eleven att 
själv flytta från ett bibliotek till ett annat.  Som bibliotekarie kan man kolla att eleven har 
sin inloggning.  

MTM undersöker möjligheten att användare av Legimus i framtiden ska kunna logga in 
med till exempel Bank id, Skolfederation eller Welib. 

MTM:s framtidsstrategi 
Helena Kettner Rudberg presenterade MTM:s framtidsstrategi. Gruppen gav värdefull 
återkoppling. 



MTM förknippas av många med talböcker och att MTM:s målgrupp därför är de som kan 
ta del av talböcker. Det är viktigt att MTM är tydliga med att det finns olika målgrupper 
med behov av olika medier. 

Som en del av framtidsstrategin ingår att få mer kunskap om vilka användarna är och vilka 
nya grupper som kan finnas. Det framhölls att det är viktigt att MTM också samlar in 
kunskap om de befintliga användarna.  

Legimus har blivit mer populärt nu eftersom allt fler använder ljudbokstjänster. Det är 
positivt att många läser genom att lyssna. MTM arbetar för att vara ett komplement till de 
kommersiella tjänsterna. Det är viktigt att även de kommersiella tjänsterna är tillgängliga, 
så att alla kan ta del av dem. 

Registrering av talboksberättigade elever som söker asyl  
Helena N berättade att talboksberättigade elever som söker asyl nu kan få ett 
användarkonto i Legimus. Gruppen beskrev att det är mycket arbete kring de nyanlända, 
det är svårt och det kräver tid att ta reda på om eleven har en läsnedsättning. 

Översynen om tillgång till tillgängliga läromedel för elever med 
funktionsnedsättning 
MTM har fått ett uppdrag, att i samverkan med SPSM, göra en översyn av tillgången till 
tillgängliga läromedel för elever med funktionsnedsättning. En kartläggning och en hearing 
har genomförts.  

Gruppen underströk att lärares kompetens om tillgängliga läromedel och elever med 
funktionsnedsättningar är viktig. Ett problem är att alla skolor inte har en specialpedagog. 
Den enskilda läraren förutsätts vara insatt i olika funktionsnedsättningar och vilket 
läromedel som kan fungera för en elev. Lärarutbildningen är därför viktig. Förstelärare har 
inte sådana uppdrag automatiskt utan huvudmannen bestämmer vilken inriktning en 
förstelärare ska ha, det kan till exempel vara inkluderingsfrågor eller värdegrundsfrågor. 

Enkät till registrerare på skolbibliotek 
MTM har skickat en enkät med frågor om bland annat talböcker, taltidningar och lättlästa 
böcker till registrerare på skolbibliotek. Enkäten är öppen till sista oktober och redovisas 
på nästa möte 

Val 2018 – vad gör skolbiblioteken och vad kan MTM göra? 
Frågan ställdes hur gruppen arbetar inför nästa års val. Deltagarna berättade om olika 
aktiviteter, bland annat: 

• blogga om valet  
• arbeta med film  
• tipsa om lättläst material om olika partier 
• arrangera debatt och skolval  
• skylta med böcker om val och demokrati i biblioteket  
• ha en vägg i biblioteket med aktuellt kring valet  
• elever som har svenska som andraspråk följer valet i 8 Sidor 

På frågan hur MTM kan nå ut med lättläst valinformation riktad till eleverna tyckte 
gruppen att nyhetsbrev från Skolverket, skolbiblistan och skolbibliotekssamtal på 



Facebook är bra kanaler. Skolbiblioteken är bra på att skicka information och länkar vidare 
till lärarna. 

3. Tillgänglig läsning och barn som har svårt att läsa – vad säger 
forskningen?  
Maria: O’Donnell från MTM presenterade den forskningsöversikt som Anna Hampson 
Lundhs har gjort för MTM:s räkning, 
http://www.mtm.se/contentassets/f457f99f7f9d4f0ea165c6e1b71ed40b/tillgangliga-
medier-rapport-till-webb.pdf. Genomgången visar att det att det finns behov av mer, 
gärna tvärvetenskaplig forskning om användning av tillgängliga medier.  

Maria berättade om MTM:s vetenskapliga råd. En av rådets uppgifter är att initiera 
forskning.  Medel från Riksbankens jubileumsfond, som finansierar treåriga forskartjänster, 
kommer att sökas. MTM önskar också lyfta bristen på forskning och har därför skrivit en 
debattartikel. 

Från gruppen kom tips om boken ”Vad varje pedagog bör veta - om hjärnan, inlärning och 
motivation” av Anna Tebelius Bodin. Boken visar på nyttan med skönlitteraturläsning. 

Gruppen diskuterade om det är stigmatiserande för elever att läsa på annat sätt, att läsa 
talböcker. De flesta tycker inte att det inte är så. Läsning via kommersiella ljudbokstjänster 
har blivit allt vanligare och har normaliserat användandet av talböcker. Att ha en diagnos 
är något som allt fler elever inte skäms för, utan något som de kan berätta om.  

Gruppen kom in på att höstlovet nu har blivit läslov. Läsningen på lovet kan då bli en 
skoluppgift och inte något som eleven själv väljer. Ofta är det också en arbetsuppgift 
knuten till boken. Det finns en risk att eleven uppfattar läsningen som en prestation och en 
plikt, snarare än något som är roligt. Skolan har dessutom som uppgift att bedöma, sätta 
betyg på eleven.  

Vi får tips om att Sommarboken, http://www.barnensbibliotek.se/tabid/538/Default.aspx,  
kan göra att fler elever läser på sommarlovet. 

4. Vi utvärderar de första tre åren med referensgruppen och tackar av 
Heléne, Annalena och Cecilia som har varit med hela tiden 
Gruppens medlemmar tycker att det är givande att vara med i referensgruppen. Att få 
höra vad andra tycker och hur de jobbar är värdefullt.  

Gruppen önskar fortsätta med halvdagsmöten. Det är bra att träffas för lunch klockan 
11.30, mötet skulle dock kunna starta 12.30 i stället för 13.00. 

5. Övriga frågor 
På skolorna kan det uppstå frågor om vad som är en läsnedsättning. Det finns lärare som 
inte har kunskap om vilka regler som gäller, man vill t.ex. att alla som har annat 
modersmål än svenska ska få ett legimuskonto.  

Det tar ofta lång tid för eleven att komma in i talboksläsningen. Vi fick tips om att 
skolbiblioteket kan bjuda in elever som har Legimus att vara med på inspirationsträffar. En 
del har använt inspirationsfilmen Välkommen till talböckernas värld för att presentera 
Legimus.  Man kan också tipsa eleverna att följa Legimus på Instagram.  

MTM fick rådet att på legimus.se dela upp fliken Barn och unga i två flikar. 

http://www.mtm.se/contentassets/f457f99f7f9d4f0ea165c6e1b71ed40b/tillgangliga-medier-rapport-till-webb.pdf
http://www.mtm.se/contentassets/f457f99f7f9d4f0ea165c6e1b71ed40b/tillgangliga-medier-rapport-till-webb.pdf
http://www.barnensbibliotek.se/tabid/538/Default.aspx


6. Nästa möte i april/maj 
Vårmötet blir i slutet av april eller början av maj. 
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