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Anteckningar referensgrupp skolbibliotek 5 nov 2018 
Närvarande  
Eva Starre Friberg, Loviselundsskolan Stockholm 
Paula Olsson, Ekängens skola Linköping 
Fia Idegård, Engelbrektsskolan Stockholm 
Sara Gagge, Polhemsskolan Gävle 
Maria Samuelsson, Värgårdsskolan Kisa 
Helena Nordqvist, MTM 
Erik Rågvik, MTM 
Helena Kettner Rudberg, MTM 
Hayri Dündar, MTM 
Ingrid Källström, MTM 

Frånvarande 
Jonna Sikmar, Internationella engelska skolan Halmstad 
Marja Haapalainen, Kungliga biblioteket Stockholm 
 

1. MTM:s nuläge  
Inför den kommande omlokaliseringen finns det idag ett fokus på smidig verksamhetsövergång 
och kompetensöverföring hos myndigheten. Det viktigt att verksamheten beskrivs och 
dokumenteras.  

Referensgrupperna bidrar till MTM:s omvärldsbevakning och ger möjlighet till dialog och 
erfarenhetsutbyte och vi önskar fortsätta med referensgruppsmötena, dock vet vi i nuläget 
inte hur det blir på längre sikt.  

2. MTM och GDPR 
Nya avtalstexter  

När GDPR trädde i kraft arbetades avtalet för att använda Legimus om. MTM måste nu tydligt 
informera om hanteringen av personuppgifter samtidigt som vi vet att avtalet för barn ofta 
skickas hem till vårdnadshavare för underskrift. Det innebär att textmängden behöver 
begränsas samtidigt som avtalet måste vara relativt lätt att läsa och förstå.  

Vi samtalade om det nya avtalet och hur referensgruppsmedlemmarna introducerar Legimus. 
Man gör på olika sätt, de flesta skriver ut och läser igenom avtalet tillsammans med 
vårdnadshavaren och då är det inga problem. Det gamla avtalet var översatt till olika språk och 
det är önskvärt att även det nya avtalet översätts. 

Gruppen framhåller att det är viktigt att det i avtalet framgår att Legimus är en personlig, 
livslång tjänst som kan användas både i skolan och på fritiden. Det finns en risk att 
vårdnadshavaren annars tror att Legimus endast är en tjänst som barnet använder i skolan. 
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I det nya Marrakeshfördraget står det bland annat att författaren ska få en ersättning om en 
person behåller en talbok. Framgår det tydligt i avtalstexten att talboken, som är förmedlad av 
biblioteket, är ett lån? Det påpekades att det borde framgå vilket datum som boken lånades så 
att man vet hur länge man har haft den och kan låna om den. MTM berättar att det pågår 
utvecklingsarbete för att uppmana till omlån när lånetiden går ut, eller ange datum när 
låntagaren ska radera boken. 

MTM kommer att teckna biträdesavtal med bibliotekens huvudmän 
MTM har tagit beslut att, på huvudmannanivå, teckna biträdesavatal med förmedlande 
bibliotek.  MTM kommer att fungera som personuppgiftsansvarig och biblioteken blir 
personuppgiftsbiträden. För kommunala verksamheter tecknas avtalen med kultur- respektive 
utbildningsnämnden i kommunen. Gruppen samtalade om hur MTM kan nå huvudmännen för 
privata verksamheter, som till exempel friskolornas bibliotek.  

3. Inför MTM:s omlokalisering till Malmö  

Beskedet om omlokalisering gavs i januari 2018, parallellt pågick då ett arbete med en ny 
framtidsstrategi. MTM har beslutat att fortsätta arbeta med den nya strategin vars 
huvudinnehåll är att läsningen ska vara tillgänglig med medierna som medel, inte mål. MTM 
ska synka vår kunskap och användarnas behov och MTM ska komplettera och stödja 
marknaden.  

Inför den kommande omlokaliseringen togs olika delar av MTM:s verksamhet upp och 
diskuterades utifrån ett skolbiblioteksperspektiv.  

Webbplatsen Legimus 
MTM uppdaterar fortlöpande webbplatsen Legimus efter återkoppling från användare och 
förmedlare. Från gruppen framfördes att: 

• sidorna är långa, man får scrolla långt för att hitta information 
• det vore bra att gruppera viktig information för skolbibliotek 
• när man söker information på webbplatsen hamnar träfflistan i högerspalten där den 

är svår att hitta  
• det vore bra med en egen flik för unga  

MTM:s användarregister NDS 
Gruppen framförde att  

• det är en fördel att information kring hur man arbetar i NDS ligger på legimus.se  
• det skulle vara praktiskt att kunna göra en sökning på de elever som lämnar skolan vid 

ett terminsslut. 

Vi samtalade om hur skolbiblioteken hanterar användaravtalen. Det vanliga är att avtalet skrivs 
ut. Efter introduktionen hanteras avtalet på olika sätt, en del sparar och en del strimlar. MTM:s 
rekommendation är att den nya legimusanvändaren tar med sig avtalet hem, alternativt att 
biblioteket strimlar det. Om biblioteket behåller de underskrivna avtalet behöver de hanteras 
enligt reglerna i GDPR. 

Appen Legimus 
Det finns en vana vid ljudbokstjänster och gruppen gör bedömningen att om de inte hör något 
så fungerar appen.  
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• Meddelande om eventuella problem bör ligga på Legimus startsida och gärna även i 
appen. 

Webbspelaren 
En del skolor använder Chromebooks och där fungerar det bra med webbspelaren. På en skola 
får eleverna ta hem sin Chromebook, men många elever läser hellre på sin egen mobil hemma. 
På andra skolor lånas inga surfplattor ut och eleverna får använda sina egna mobiler. Om 
eleven läser på egen mobil så kan det vara större sannolikhet att hen fortsätter läsa på fritiden 
eftersom det inte blir så skolkopplat.  

Vi samtalade om vikten av normalisering av talboksläsning. Det är bra med Inläsningstjänst om 
eleverna inte vill sticka ut, för då kan alla ibland läsa med öronen, likaså bidrar 
storytellifieringen till en normalisering.  

En i gruppen har haft en temavecka där alla elever har läst talböcker och ljudböcker. Dock finns 
fortfarande ett motstånd hos en del pedagoger att låta elever läsa med öronen, den läsningen 
anses då inte lika mycket värd. 

MTM:s svarstjänst 
Vid den här punkten medverkade Ida Löfman som är ansvarig för MTM:s svarstjänst och 
konsulten Magnus Paulsson. Ida berättade att MTM har inlett ett arbete med att outsourca 
svarstjänsten och inför upphandlingen önskar vi information om viktiga funktioner och vanliga 
frågeställningar. Referensgruppsmedlemmarna behöver dock inte vända sig till svarstjänsten 
särskilt ofta. Några förslag från gruppen var: 

• en chattfunktion kan vara bra för skolelever  
• svarstjänst på eftermiddagen också eftersom många elever inte får inte använda sina 

telefoner i skolan 
• supporten borde också ligga i appen eftersom många elever aldrig besöker legimus.se  
• en glömt lösenordet-länk borde finnas där man loggar in i appen. 

4. Checklista och välkomstbrev vid introduktion av Legimus 

Checklista för skolbibliotek 
Gruppen tycker att checklistan är handfast och den visar också lärarna vad bibliotekarien har 
pratat med elever och föräldrar om. Det kan gärna vara tydligare att Legimus också kan 
användas på fritiden. 

Faktabladet Välkommen till talböckernas värld 
Välkomstbrevet kan skrivas ut från mtm.se och skickas med hem vid introduktion och 
registrering. Det framfördes att MTM även här kan förtydliga att Legimus inte bara är kopplat 
till barnets skolarbete, utan att det gäller livet ut, varsomhelst och närsomhelst. Det föreslogs 
också att informationsbrevet borde inledas med information om talböckerna och därefter 
information om regler och MTM. 

5. Jämställdhet och användning av Legimus 
Vid den här punkten medverkade Tobias Willstedt som presenterade MTM:s arbete med att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Jämställdhetsintegreringen ska leda till 
förbättringar i samhället för medborgarna. Det handlar inte om myndighetens interna arbete, 
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utan om hur man agerar utåt. Det övergripande målet är att alla, oavsett kön, ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv.  

MTM har tagit fram statistik för låntagare under 18 och det visar sig att: 
- fler pojkar än flickor blir registrerade som användare (fördelning 60/40) 
- flickor blir i högre utsträckning aktiva låntagare än pojkar (73% jämfört med 67%). 

Varför beror det här på? Gruppen funderade på om det kunde vara så att pojkars 
bokstavsdiagnoser syns tidigt så de får Legimus medan tysta flickor får det senare. Eftersom 
det inte krävs diagnos kan det vara lättare att problematisera de stökiga pojkarna och ge dem 
Legimus.  

Gruppen menar att det är viktigt att fånga eleverna när de är unga, gärna i förskoleklass. Om 
eleven inte har läst något mellan 6 och 16 år har läsglädjen försvunnit. 

Det också är viktigt hur MTM väljer och presenterar böcker på legimus.se och andra kanaler 
som vänder sig till barn och ungdomar.  

6. Tack till Maria och Sara som varit med tre år i gruppen 
Sara Gagge och Maria Samuelsson har varit med i gruppen i tre år och tackades av.  

7. Laget runt 
På en skola samlar skolbibliotekarien ihop elever med Legimus till en träff ett par gången per 
termin. Eleverna får syn på varandra, får och ger tips. Detta sker under skoltid, på en 
svensklektion eller när det passar.  

På en annan skola jobbar man med hur elever med Legimus ska bli aktiva läsare bland annat 
genom bokcirklar för elever som har Legimus.  

Många lärare har en hög arbetsbelastning vilket gör att det kan vara svårt för skolbibliotekarier 
att nå ut med information om Legimus. 

8. Nästa möte i april/maj 2019 
På nästa möte återkopplar vi till frågan om hur man kan följa upp elever som får ett 
legimuskonto, så att de kommer igång med läsningen. Vi vill också fortsätta samtalet om 
jämställdhetsintegrering – på MTM och på skolbiblioteken. 

Datum för vårens träff kommer att meddelas i god tid. 
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