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Anteckningar referensgrupp skolbibliotek 4 maj 2018 

Närvarande  

Eva Starre Friberg, Loviselundsskolan Stockholm 
Paula Olsson, Ekängens skola Linköping 
Fia Idegård, Engelbrektsskolan Stockholm 
Sara Gagge, Polhemsskolan Gävle 
Cecilia Ranemo, Kungliga biblioteket 
Helena Nordqvist, MTM 
Erik Rågvik, MTM 
Helena Kettner Rudberg, MTM 
Hayri Dündar, MTM 

Frånvarande 

Zahra Safaie, Mediapoolen Västra Götaland 
Jonna Sikmar, Internationella engelska skolan Halmstad 
Maria Samuelsson, Värgårdsskolan Kisa 
Marja Haapalainen, Kungliga biblioteket 
Ingrid Källström, MTM 

 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från referensgruppens möten läggs, efter deltagarnas godkännande, ut på mtm.se. 

Protokollen är allmänt hållna och de ger en översiktlig bild av vad gruppen samtalade om. 

På föregående möte berättade MTM om en kommande rutin för att flytta Legimuskonton till 

det egna biblioteket, nu är lösningen på plats. Se även punkt 2. 

Utredningen om tillgängliga läromedel för elever med funktionsnedsättning, som MTM gjorde 

under 2017 i samverkan med SPSM, är avslutad. Rapporten finns att ladda ned på mtm.se.  

Utredningens resultat i korthet är att många elever saknar tillgång till anpassade läromedel, 

det finns dels en brist i utbud och dels en brist på kunskap hos lärare. Dessutom kan skolans 

eller huvudmannens ekonomi påverka. Utredningen föreslår bland annat att MTM får ett 

uppdrag att producera kurslitteratur för studenter med läsnedsättning som går på 

Yrkeshögskolan. 

I gruppen framfördes att det är en fördel att eleverna får tillgång till alla läromedel via ILT 

Inläsningstjänst. Innan kunde eleven behöva logga in till ett antal olika läromedelsförlag för att 

få tillgång till olika inlästa läromedel.  

 Nytt och på gång på MTM - information och återkoppling 

Flytta användare till det egna biblioteket 

Funktionen att flytta användarkonto till det egna biblioteket är på plats. Utvecklingen 

uppskattades av gruppen.  Möjligheten att direkt ändra felaktig e-postadress gillades.  
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Elever kan själva byta bibliotek, men endast ett fåtal gör så. De besöker heller inte 

folkbiblioteket för att få hjälp, vilket medför att kontona ligger kvar på skolbiblioteket även 

efter att eleven har slutat på skolan. 

Bevakafunktion i Legimus 

Nu finns möjligheten att bevaka en bok som är under produktion och få ett mail när den är 

klar. Nyheten togs väl emot av gruppen.  

GDPR - sekretessavtal med biblioteken 

MTM undersöker hur den nya dataskyddsförordningen GDPR ska tolkas och har arbetat fram 

ett utkast till sekretessavtal som diskuterades. Utgångspunkten är att MTM och biblioteken har 

ett gemensamt ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och att inte 

onödiga uppgifter samlas in. Gruppen ställde sig positiv till förslaget. 

Avtal att skicka hem 

I samband med införandet av GDPR ser MTM över användaravtalen. Avtalet för barn under 18 

år skickas ofta hem för underskrift av vårdnadshavaren. Avtalen behöver då förklara mer vad 

Legimus är och de har nu kompletterats med information.  

Deltagarna fann avtalet bra formulerat, men önskade en del förtydliganden och det framfördes 

också att avtalet bör finnas på flera språk. 

Appen Akila för läsning av taldagstidningar 

Den nya appen Akila, som är utvecklad för seende läsare, erbjuder ett nytt sätt att läsa 

taltidningar. I appen finns en demotidning som man kan visa för intresserade elever.  

Läsguldet – MTM:s nya tillgänglighetspris 

MTM:s nya tillgänglighetspris, Läsguldet, är till för att uppmärksamma personer, 

organisationer eller institutioner som på ett utmärkt sätt skapar möjlighet för personer med 

läsnedsättning eller med nedsatt läsförmåga att läsa på sina villkor.  

Omlokalisering av MTM till Malmö 

Från den 1 januari 2020 kommer MTM bedriva sin verksamhet från Malmö. MTM ser nu över 

alla produkter och tjänster och dokumenterar för att underlätta kompetensöverföringen.  

Från gruppen uttrycktes oro för att myndigheten ska förlora kompetens. 

MTM:s framtidsstrategi 

MTM:s framtidsstrategi presenterades. Framtidsstrategin utgår från läsning, att all läsning ska 

vara tillgänglig. Strategin har olika målområden, i år ligger fokus på användarna. MTM behöver 

mer kunskap om användarna och planerar att få det, bland annat via användarundersökningar. 

 Resultat från höstens enkät till registrerare på skolbibliotek.  
 

I höstas gavs registrerare på skolbibliotek möjlighet att medverka i MTM:s enkät. Målet med 

enkäten var att få bättre kännedom om skolbibliotekens förutsättningar och behov. Detta för 

att i sin tur förbättra MTM:s service riktad till skolbiblioteken. 

I gruppens återkoppling kom blandade erfarenheter från arbetet med talböcker upp, bland 

annat:  
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 Det finns lärare som vill ge elever Legimus fast eleven inte är berättigad. 

 Det finns elever som blir avundsjuka på de som har Legimus. 

 Skolpersonal behöver bättre teknisk kompetens.  

 Skolpersonal behöver bättre kunskap om Legimus. 

 Det är viktigt att ge stöd till elever som får Legimus. Även om eleven slipper 
avkodningen så är det inte säkert att eleven kommer igång med läsningen.  

 MTM:s roll som kunskapscentrum 

Med enkäten som underlag samtalade gruppen om vilka behov som finns på skolbiblioteket/i 

skolan och hur MTM kan arbeta för att öka kunskapen kring tillgänglig läsning och målgrupper.  

Gruppen menar att man på något sätt borde kunna koppla tillgänglig läsning till läroplanen och 

att MTM kunde samverka med Skolverket. Det kommer skrivningar i läroplanen om 

skolbibliotek, här kan frågor om tillgänglig läsning lyftas.  

Information om tillgänglig läsning kan passa väl in i Läslyftet och Specialpedagoglyftet, som en 

separat modul, eller som en del av en modul.  

Celia, som är MTM:s systermyndighet i Finland, arbetar med material riktat till lärare. Celia har 

t.ex. sammanställt material om skogen, som man läser om i åk 3. Gruppen framförde att, 

eftersom det är så få som har Legimus i en klass, så är det inte troligt att läraren går till 

Legimus för att hitta material. 

Gruppen kom med olika förslag till utveckling av Legimus:  

 Förenkla sökfunktionerna, det vore bra att kunna söka på skolform, ämne mm.  

 Det behöver vara lättare att filtrera.  

 Det vore bra om böckerna är indelade enligt LIX, läsbarhetsindex, och att man 
kunde söka på de olika nivåerna.  

 Det vore också bra med tydlig åldersangivelse. 

 Att söka böcker med hjälp av ämnesord är inte självklart, kanske vore #hashtag 
bättre. 

 Utveckla sökfunktioner med barn och ungdomar i åtanke. 

 Idag delar barn och unga på samma flik/ingång. Det är dock stor skillnad på de 
yngre barnen och tonåringarna, en egen flik för ungdomar/unga vuxna på 
legimus.se vore bra.  

MTM arrangerar webbinarier och studiedagar, gruppen föreslog webbinarium för minderårigas 

föräldrar. Kanske en ”kom igång film” för vårdnadshavare? Gruppen tycker det är bra att MTM 

alltid har informationsmaterial, det är bra att kunna dela ut till föräldrar och kollegor. 

MTM önskar producera informationsfilmer riktade till olika målgrupper och har därför påbörjat 

en förstudie där man tittar på olika utbildningsplattformar. 

 Övriga frågor 

Frågan kom om det är möjligt att ordna ett opersonligt konto under skoltid, för barn där 

föräldrarna inte skriver på avtalet. Kontot skulle vara begränsat på olika sätt och hanteras av 

bibliotekarie. Då alla konton i Legimus är personliga finns dessvärre inte den möjligheten. För 

att barnet ändå ska få tillgång till talböcker kan biblioteket låna ut talböcker till eleven, till 

exempel på en mp3-spelare.  



 

4 (4) 

Många lärare skulle önska att det fanns en möjlighet att lägga in böcker i elevens bokhylla. 

Hela gruppen tycker dock att det är bättre om eleven ser Legimus bokhylla som sin egen. 

 Nästa möte i oktober/november 

Nästa möte planeras till slutet av oktober eller början av november.  


