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Anteckningar referensgrupp skolbibliotek 1 april 2019 

Närvarande  

Eva Starre Friberg, Loviselundsskolan  

Paula Olsson, Ekängens skola  

Fia Idegård, Engelbrektsskolan  

Sebastian Waller Stålnacke, Medioteket  

Cecilia Ranemo, Kungliga biblioteket 

Helena Nordqvist, MTM 

Erik Rågvik, MTM 

Helena Kettner Rudberg, MTM 

Frånvarande 

Ingrid Källström, MTM 

1. Välkommen och presentationsrunda 

Gruppen hälsades välkommen och deltagarna presenterade sig. 

2. Föregående mötesprotokoll 

MTM har påbörjat ett arbete med att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med 

bibliotekens huvudmän, i första hand folkbibliotek och högskolebibliotek.  Under hösten 

kommer skolbibliotekens huvudmän kontaktas.  

Referensgruppen påminde om att fliken Barn och unga på Legimus fortfarande mest riktar 

sig barn och att det vore bra med en egen flik för ungdomar. 

3. MTM, nuläge och framtid  

Helena Kettner Rudberg berättade att processen med att omlokalisera myndigheten till 

Malmö fortsätter. En ny organisation, som träder i kraft den 1 januari 2020, har arbetats 

fram. Den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor kommer att stanna i Stockholm.  

Parallellt med att verksamheten fortsätter med bibehållen kvalitet förbereder MTM sig för 

att kunna överföra kompetens till Malmö. Det innebär att i takt med att medarbetare 

slutar rekryteras nya med placering i Malmö. Många gånger måste rekrytering ha ägt rum i 

förebyggande syfte för att säkerställa nyckelkompetens.  

4. Information om nytt läsprogram som lanseras under hösten 

Till hösten kommer ett nytt läsprogram för PC och Mac (IOS). Programmet heter 

EasyReader och kommer att bli tillgängligt för alla som har ett personligt konto i Legimus. 

Gruppen framförde att läsprogram för dator är bra, särskilt för studenter, men det är 

också mycket användbart för elever i grundskola och gymnasium. 
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5. Jämställdhetsintegrering 

På förra referensgruppsmötet berättade Tobias Willstedt om de nationella 

jämställdhetsmålen och MTM:s arbete med jämställdhetsintegrering. MTM ser att det 

bland barn finns en skillnad mellan könen vad gäller andelen som får ett användarkonto i 

Legimus (övervikt för pojkar) och andelen som kommer igång med Legimus (övervikt för 

flickor). 

Gruppen samtalade kring varför det ser ut så här och hur skolbiblioteket kan främja 

jämställdhet mellan flickor och pojkar. Saker som diskuterades var: 

• Vid högläsning i skolan kommer ofta frågor kring jämställdhet upp, lärarna kan 
väga in jämställdhet i de flesta böcker.  

• Pojkar vill gärna läsa böcker där en pojke har huvudrollen. För flickorna spelar inte 
huvudpersonens kön lika stor roll. 

• Pojkar vistas gärna i biblioteket, men lånar inte så gärna. Flickor lånar fler böcker 
och är mer öppna vid bokval. 

• Det finns en större medvetenhet om jämställdhetsfrågor idag, böcker med 
blandade huvudkaraktärer efterfrågas av bibliotekarier och lärare.  

Frågan fördjupades sedan till att fokusera på elever som behöver talböcker och/eller 

lättläst. Behöver man tänka på ett särskilt sätt för dessa elever? 

• Gruppen menade att det behövs fler böcker där huvudpersonen har en 
funktionsnedsättning.  

• Det är viktigt att populära böcker snabbt kommer som talbok. 

6. Hur kan skolbiblioteket arbeta vidare med elever som har fått ett 
legimuskonto? 

MTM kan i statistiken se att närmare hälften av de barn under 18 är som har fått ett 

legimuskonto är inaktiva. Det visar sig också att barn som fått sitt legimuskonto via 

skolbiblioteket i högre grad är inaktiva, jämfört med de som har fått kontot via 

folkbiblioteket. Gruppen samtalade om hur skolan och skolbiblioteket kan arbeta för att 

eleverna ska komma igång med sin talboksläsning, vi tog bland annat upp: 

• På Ålstensskolan arrangeras veckor då alla elever läser med öronen, med talbok 
eller ljudbok. Det har haft en god generell effekt, eleverna tycker inte att det är 
konstigt att lyssna på böcker. Att ta till sig text på olika sätt normaliseras. 

• Samarbetet med lärarna är viktigt, det är så man som skolbibliotekarie kan följa 
upp hur det går för en elev som har fått ett legimuskonto.  

• Skolbibliotekarien kan ibland stöta på att varken lärare eller specialpedagoger 
känner till eller är intresserade av talböcker eller lättläst. Skolbibliotekarien 
behöver ibland berätta vad en talbok är och förklara varför det är viktigt att eleven 
får tillgång till den. 

• Boksamtal för Legimusläsare eller läsecirklar för talboksläsare är bra och har flera 
funktioner. Talboksläsarna ser att de är många och inte på något sätt ”konstiga”. 

• Skolpersonal utgår ofta från att eleven kommer igång att läsa när hen har fått ett 
legimuskonto, men ofta behöver eleven fortsatt stöd.  
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• Rektorer behöver mer kunskap om talböcker, en lärmodul om detta hos Skolverket 
vore bra. Idag ligger ansvaret för talbokshanteringen på skolbiblioteket och i viss 
mån på speciallärare/specialpedagoger, det blir inte samma tyngd som om rektor 
tar ansvaret. 

7. Reformförslag om stärkta skolbibliotek  

Cecilia Ranemo berättar att sex reformförslag har lagts i samband med att förslaget till 

Nationell biblioteksstrategi presenterades. Ett av förslagen handlar om stärkta 

skolbibliotek och att bygga upp ett nationellt kunskapscenter för skolbiblioteksfrågor. 

8. MTM och läsfrämjande 

Lovisa Karlsson Kjellin berättar att en arbetsgrupp ser över MTM:s läsfrämjande insatser. 

Referensgruppen framför att det är bra att det finns boktips på Legimus. Det är också bra 

att de ligger just på webbsidan för där är det lätt att söka och sedan lägga talboken direkt i 

bokhyllan. Även temalistorna är populära i gruppen. 

Det framfördes att Legimus är väldigt textbaserat. Ett mer visuellt intryck med filmade 

presentationer och liknande skulle vara bra, inte minst eftersom användarna har en 

läsnedsättning. 

Överlag arbetar gruppen på samma sätt med det läsfrämjande mot talboksläsare som mot 

andra läsare, ibland ger man talboksläsarna mera stöd. 

9. Övriga frågor 

Gruppen framför önskemål om att det i appen ska framgå vilket datum som användaren 

har lagt en talbok i bokhyllan. Det vore också bra att se vilken ålder boken riktar sig till. En 

utveckling av appen välkomnas, gärna med en mer tolerant sökfunktion och med 

röststyrning. 

10 Avslutning 

Nästa möte äger rum under oktober eller november. 

 

 


