
SKOLBIBDAGEN: LIKVÄRDIG SKOLA
25 oktober 2022

PROGRAM



Hälsningar
Team Skolbibdagen

Årets tema för Skolbibdagen är likvärdig skola, något som på olika sätt genomsyrat 
årets skoldebatt. Skolbibdagen tar i år ett helhetsgrepp om skolan och landar i skol-
biblioteket som en del av skolans pedagogiska uppdrag. Syftet är att innehållet ska 
vara av intresse för såväl skolchefer och rektorer som för lärare och skolbibliotekarier, 
utan att för den skull tappa fokus från skolbibliotekfrågan. Det är först när skolbiblio-
teket behandlas som en del av skolans pågående arbete för att öka elevernas målupp-
fyllelse som det blir aktuellt att prioritera.

Skolbibdagen premiärsänds den 25 oktober och finns tillgänglig till och med den 19  
november. Många använder sig därefter av diskussionsmaterialet som finns för skol-
chefer och rektorer respektive för skolbibliotekarier och lärare.

Nytt för i år är att det finns två programledare. Dels Sofia Malmberg, som arbetar som 
produktägare för skolbibliotekstjänster på BTJ. Dels Anna-Karin Wyndham som är pe-
dagog, forskare och debattör. Under dagen har Sofia och Anna-Karin lite sinsemellan 
olika roller, men kompletterar varandra med sina olika uppdrag och erfarenhetsbak-
grunder.

Skolbibdagen är i år uppdelad i tre olika delar: Att planera för skolbibliotek, Att för-
bereda eleverna för studie- och yrkesliv samt Skolbibliotek i praktiken. Samtliga delar 
knyter an till temat likvärdig skola. De olika delarna fylls av samtal mellan olika kon-
stellationer av medverkande. Samtalen varvas med inspel där programledarna tillsam-
mans reflekterar kring vad som framkommit i respektive samtal.

Vi ser fram emot en fullspäckad dag tillsammans med er!

Efter förra årets succé är vi tillbaka med höstens vassaste skolbiblioteks- 
event. För att citera en av förra årets tittare, ”med det här eventet sätter 
BTJ en helt ny standard”.  Vi på BTJ laddar förstås för att Skolbibdagen 
ska leva upp till dessa högt ställda förväntningar även i år.

Nu är det dags!



Serier och grafiska romaner
för äventyrslystna

barn och unga!

WWW.EGMONTCOMICS.SE

NORRSKEN
Bok 1: Resan till Jotundalen

NORRSKEN
Bok 2: Vikingarna och oraklet

NORRSKEN
Bok 3: Kråksystrarna

NORRSKEN
Bok 4: Trollriket

NORRSKEN
Bok 5: Portalträdet – del 1

GLASKULANS VÄRLD
Del 4: Den hemliga nyckeln

GLASKULANS VÄRLD
Del 1: Resan till Pandoria

GLASKULANS VÄRLD
Del 2: Cyprians hemlighet

GLASKULANS VÄRLD
Del 3: Objudna gäster

GLASKULANS VÄRLD
Del 5: Den gyllene örnens fjädrar

SORCELINE
Del 1: Kryptobiologi för nybörjare

SORCELINE
Del 2: Kärlek och vidunder

SORCELINE
Del 3: Mitt hjärta söker svar

SORCELINE
Del 4: Drömmar och mardrömmar

DRAKENS ÖGA
Bok 1: Förrådd

SNÖKATTPRINSEN
 

RAGNARÖK
Bok 1: Fenrisulven

RAGNARÖK
Bok 2: Fimbulvinter

MULLE
Jubileumsutgåva

IDEFIX OCH REBELLERNA
Tuffa tassar i Lutetia!

NYHET

NYHET

NYHETNYHET

NYHET NYHET NYHET NYHET

ANNONS

https://egmontcomics.se/


CHECKLISTA 
– så laddar du upp inför eventet

1. Planera gärna så att rektor, lärare och skolbibliotekarie kan ta del av Skolbibdagen  
tillsammans

2. Se till att tekniken funkar, såväl ljud som bild. Tips på hur du gör finns här!

3. Ladda upp med kaffe, te och fika

4. Ha programbladet och anteckningsblocket redo när eventet börjar

5. Se till att vara inloggad i god tid, gärna några minuter innan kl 9.00

6. Under för- och eftermiddagspauserna finns tid att hämta luft, röra på sig och hämta mer fika. 
Självklart görs det även ett avbrott för lunch.

7. Lägg gärna ut bilder i sociala medier och visa var just du sitter och tittar. Tagga med #Skolbib-
dagen2022

8. Boka dag och tid för när du och dina kollegor ska träffas för att prata om hur ni använder 
innehållet i Skolbibdagen i ert fortsatta skolutvecklingsarbete. På vår eventsida hittar finns ett 
diskussionsmaterial som ni kan använda. Det finns ett för skolchefer och rektorer samt ett för 
lärare och skolbibliotekarier.

https://www.btj.se/skolbibliotek/skolbibdagen/skolbibdagen-sandningstips-och-faq


HÖSTENS PROGRAMLEDARE: 

Sofia Malmberg

Vad tycker du är viktigast för att främja en likvärdig skola?
– Regering och riksdag behöver fatta beslut som går i linje med de förslag som utredaren 
föreslår i ”Skolbibliotek för bildning och utbildning”. Om ansvariga skolpolitiker på all-
var vill ha en likvärdig skola, så behöver de dra konsekvenserna av det som Skolinspek-
tionen redan konstaterat – att en framgångsfaktor för att öka undervisningens kvalitet 
är att det finns ett välutrustat skolbibliotek med en fackutbildad skolbibliotekarie som 
arbetar tillsamman med lärarna i undervisningen.

Läsning definieras som ett prioriterat uppdrag för skolan, men varför hamnar 
skolbibliotek då inte högre upp på den politiska agendan? 
– De skolchefer och rektorer som sett effekten av ett tätt samarbete mellan lärare och 
skolbibliotekarier prioriterar skolbibliotek. Men många huvudmän har inga sådana 
förebilder i sin närhet och bär med sig en traditionell bild av skolbiblioteket som en 
renodlad bokutlåningsstation. Det återspeglas i politiska beslut och får stora negativa 
konsekvenser för elevers kunskapsutveckling.

Vad skulle du vilja att de som tittar tar med sig från Skolbibdagen?
– Jag vill att de rektorer och skolchefer som tittar på Skolbibdagen tar med sig den över-
tygelse som de inbjudna rektorerna utstrålar, övertygelsen om att skolbiblioteket utgör 
en oumbärlig del av deras skolutvecklingsarbete. Sveriges elever behöver skolchefer 
som vågar visa vägen och rektorer som har mod att göra de prioriteringar som krävs för 
att öka kunskapsresultaten. Min förhoppning är att alla som tittar på Skolbibdagen får 
insikter och idéer som de kan omsätta i praktiken.

Sofia Malmberg arbetar med utveckling och försäljning av skoltjänster på 
BTJ. Hon har lång erfarenhet som skolbibliotekarie och har gett ut ett flertal 
böcker om skolbiblioteksutveckling. Sofia är en van föreläsare och utgör 
även en del av juryn för DIK-förbundets utmärkelse ”Skolbibliotek i världs-
klass”.

Foto: Erika Lemark



ANNONS

www.nyponochviljaforlag.se

Böcker som väcker läslust och öppnar 
dörren till nya världar och möjligheter 
för såväl barn som vuxna.

ÄVENTYRET
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Cicero är ett bibliotekssystem som är lätt att använda och erbjuder fl era smarta lösningar. 
Med Cicero Mobile kan jag vara ännu mer fl exibel när jag är ute och pratar böcker i 
klassrum och har bokbord i korridoren. Systematic har också en fantastisk support som 
svarar snabbt och erbjuder gratis kurser på olika nivåer. Som användare har man också 
möjlighet att påverka till förbättringar.”

Susanne Köhler, Skolbibliotekpedagog, Norrköping Kommun
www.systematic.com

“

Cicero
Vi har lösningen för er med att göra ert 
skolbibliotek tillgängligt för alla, dygnet runt.

ANNONS
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Cicero
Vi har lösningen för er med att göra ert 
skolbibliotek tillgängligt för alla, dygnet runt.

HÖSTENS PROGRAMLEDARE: 

Anna-Karin Wyndhamn

Vad tycker du är viktigast för att främja en likvärdig skola?
Den som i grunden vill förbättra likvärdigheten behöver blicka i backspegeln och se på vad 
de olika reformer som genomfördes under nittiotalet kom att innebära för organisering, 
finansiering och styrningen, för kunskapssyn och metodik, för lärarroll och för relationen 
mellan hem och skola. Detta är alla pusselbitar i att förstå hur den svenska skolan för-
stördes. Det motsägelsefulla är att just denna reformeringsvåg kom med argument om att 
detta skulle ÖKA likvärdigheten, inte demolera den. Detta är en varning till oss alla: syna 
förändringsförslag, särskilt de radikala, grundligt.

Läsning definieras som ett prioriterat uppdrag för skolan, men varför hamnar 
skolbibliotek då inte högre upp på den politiska agendan? 
Ja, det sorgliga svaret på den frågan är att vi har politiker och skolhuvudmän som inte läser 
själva. Det är ett mycket dystert besked för Sverige att det förhåller sig så. Vore det så att 
dagens politiker förstod värdet av klassisk bildning, hade det funnits ett välfyllt skolbiblio-
tek i varenda byhåla. 

Vad skulle du vilja att de som tittar tar med sig från Skolbibdagen?
Jag vill att de som tittar gör det med kritisk blick. Också på mig. Vi har många i skolans 
värld som blivit höga på sin egen metod, sitt eget arbetssätt och sin syn på (skol)världen 
och som gärna vill förmedla denna som allena saliggörande. Om jag önskar något, är det lä-
rare, skolledare och skolbibliotekarier som förhåller sig kritiskt till alla billiga ”quick fixes”.

Anna-Karin Wyndham forskar om visselblåsare, skriver krönikor och essäer 
om svensk skola i dagspress och driver den populära podden ”Söndags 
skolan”. Boken Genusdoktrinen, där hon wallraffade sin egen arbetsplats, 
utkom 2020. Anna-Karin var även sakkunnig i SVT:s ”Vem mördade skolan”.

Foto: Emelie Asplund

http://www.nyponochviljaforlag.se
http://www.systematic.com


PROGRAM

09.00 Skolbibdagen startar

Välkomna och introduktion Sofia Malmberg och Anna-Karin Wyndham hälsar välkomna och  
presenterar dagens innehåll, teman och struktur. 

ATT PLANERA FÖR SKOLBIBLIOTEK

Varför dröjer regeringsbeslutet om  
skolbibliotek? Medverkande: Anna Troberg

Hur skapar vi en likvärdig skola? Medverkande: Emma Leijnse, Olof Kahlmeter, Nicolas Lunabba och 
Fredrik Zimmerman

Ca 09.50-10.10 Paus

Att främja elevers språkutveckling Medverkande: Anne-Marie Körling och Karin Nielsen Lundin

Skolbiblioteket i skolans systematiska 
kvalitetsarbete Medverkande: Jenny Nyberg, Olof Kahlmeter och Malin Petersson

11.15-12.15 Lunch

ATT FÖRBEREDA ELEVERNA FÖR  
STUDIE- OCH YRKESLIV

Att anta ett kompensatoriskt perspektiv Medverkande: Emma Leijnse, Nicolas Lunabba, Olof Kahlmeter och 
Felix Sjögren

Pojkar, läsning och skolframgång Medverkande: Anne-Marie Körling, Emma Leijnse och Fredrik  
Zimmerman

Att skapa ett förvaltningsövergripande 
MIK-arbete

Medverkande: Karin Nielsen Lundin, Malin Pettersson och Karl Johan 
Sjödin

Ca 13.40-14.00 Paus

SKOLBIBLIOTEK I PRAKTIKEN

Språk- och MIK-aktiviteter för  
alla elever

Medverkande: Karin Nielsen Lundin, Anna Danielsson och Malin 
Pettersson

Skolbibliotekarien som MIK-handledare Medverkande: Emelie Ljungberg och Martin Jönsson

Sammanfattning och avslutning Sofia Malmberg och Anna-Karin Wyndham sammanfattar  
och avslutar dagen. 

15.00 Skolbibdagen slutar

Skolbibdagen 25 oktober
Tema: Likvärdig skola



Skolbibliotekarie på Alléskolan i Åtvidaberg

Lärarhandledare

Förbundsordförande DIK 

Skolbibliotekarie på Carl Engströmgymnasiet i Eslöv

Anna Danielsson arbetar som skolbibliotekarie på Alléskolan 
i Åtvidaberg. Skolan har ett medvetet arbete för att skol- 
biblioteket ska vara en del av skolans pedagogiska  
verksamhet. Alléskolans bibliotek utsågs år 2019 till Årets 
skolbibliotek och skolbiblioteket har flera år i rad fått DIK- 
förbundets utmärkelse ”Skolbibliotek i världsklass”.

Anne-Marie Körling är lärare, föreläsare och författare.
Sedan 2019 är hon handledare inom Skolverkets riktade in-
satser till utvalda kommuner och skolor, Samverkan för Bästa 
Skola. Anne-Marie tilldelades 2006 Svenska akademiens 
svensklärarpris. Under åren 2015-2019 var hon läsambassa-
dör, på uppdrag av Kulturrådet. 

Anna Troberg har sedan 2017 uppdrag som förbundsordfö-
rande för DIK-förbundet, en facklig organisation som organi-
serar yrkesverksamma inom information och kultur.  
DIK- förbundet delar sedan 2013 ut utmärkelsen ”Skolbib-
liotek i världsklass” för att uppmärksamma välfungerande 
skolbibliotek. 

Emelie Ljungberg arbetar som skolbibliotekarie på Carl  
Engströmgymnasiet och har tidigare arbetat med digital 
utveckling inom bibliotek. Emelie har tillsammans med sin 
kollega IKT-pedagogen Martin Jönsson organiserat och 
genomfört ett kollegialt lärande kring MIK för sina  
lärarkollegor. 

Anna Danielsson

Anne-Marie Körling

Anna Troberg

Emelie Ljungberg

MEDVERKANDE

Journalist på Sydsvenskan och författare

Emma Leijnse arbetar som journalist på Sydsvenskan, med 
fokus på skolfrågor. Hon har även skrivit böcker om likvärdig 
skola , I en annan klass: om skillnader i den svenska skolan, 
och om hur kvinnor i allt större utsträckning utmanar manligt 
dominerade arenor, Fördel kvinna: den tysta utbildningsre-
volutionen.

Emma Leijnse



MEDVERKANDE

Universitetslektor vid Högskolan i Borås

Skolbibliotekarie på Nydalaskolan i Malmö

Rektor på Oxievångsskolan i Malmö

Fredrik Zimmerman forskar om hur kön, klass och etnicitet 
påverkar barn och ungas möjligheter i skolan och livet. Fred-
rik verkar även vid förskole- och grundskollärarutbildningen 
på Högskolan i Borås. Fredrik har skrivit böckerna Pojkar 
i skolan: vad lärare och andra bör veta, Nya vägar till en 
likvärdig skola och Klass, etnicitet och kön. 

Felix Sjögren arbetar som skolbibliotekarie på Nydalaskolan 
i Malmö, som ligger i ett socioekonomiskt utsatt område. 
Skolbiblioteket på Nydalaskolan fick 2022 ett heder-
somnämnande av Nationella skolbiblioteksgruppen, då 
utmärkelsen ”Årets skolbibliotek” delades ut. Felix är även 
genusvetare och föreläser om normkritik.

Jenny Nyberg arbetar som rektor på Oxievångsskolan i 
Malmö, som ligger i ett område med socioekonomiska  
utmaningar. Jenny verkar även som extern adjungerad 
nämndsledamot i Ämneslärarprogramnämnden vid Malmö 
universitet. Skolbiblioteket på Oxievångsskolan har flera år 
i rad fått DIK-förbundets utmärkelse ”Skolbibliotek i världs-
klass”.

Fredrik Zimmerman

Felix Sjögren

Jenny Nyberg

Skolbibliotekarie på Alléskolan i Åtvidaberg

Karin Nielsen Lundin arbetar som skolbibliotekarie på Allé-
skolan i Åtvidaberg. Alléskolans bibliotek utsågs år 2019 till 
Årets skolbibliotek av Nationella skolbiblioteksgruppen och 
skolbiblioteket har flera år i rad fått DIK-förbundets utmär-
kelse ”Skolbibliotek i världsklass”. Karin är samordnande 
skolbibliotekarie i Åtvidabergs förvaltningsövergripande 
MIK-arbete. 

Karin Nielsen Lundin



FOKUS PÅ FÖRSKOLAN

Förskolebiblioteket gör skillnad!
Om barnbokens viktiga roll i förskolan

av Ulf Malmqvist

Klaras läsprepp!
Att främja läsning bland barn och unga 

av Klara Önnerfält

Klaras och Lottas skolbibliotek
Idéer och förslag från Flödet

av Klara Önnerfält och Lotta 
Davidson-Bask

Ute nu!

ISBN: 9789170188664

Förskolebibliotek i praktiken
Läslust och bokglädje för de yngsta
av Anna Fogelqvist Ehinger och  

Malin Lundqvist

NYHET!

Utgivningsdatum: 25 november

ISBN: 9789170188695

Ute nu!

ISBN: 9789170188640

Ute nu!

ISBN: 9789170188473

MER OM SKOLBIBLIOTEKSUTVECKLING

”...denna viktiga bok 
bör ha en självklar plats på 

varje förskola...”

- Gunilla Essén, lektör

Aktuella böcker från BTJ Förlag

”... användbar för 
alla skolbibliotekarier 

och andra verksamma i 
skolbiblioteket ...”
- Andrea Berge, BiS

”... en guldgruva och 
måste-läsning för den 
som jobbar med barn, 
unga och läsning ...”
- Carola Forslund, lektör

BTJ Förlag annons oktober_Skola.indd   1BTJ Förlag annons oktober_Skola.indd   1 2022-10-20   08:22:052022-10-20   08:22:05

ANNONSANNONS

Du hittar alla våra titlar på butik.btj.se

http://butik.btj.se


MEDVERKANDE

IKT-pedagog på Carl Engströmgymnasiet i Eslöv

Rektor på Alléskolan i Åtvidaberg

Rektor på Möllevångsskolan i Malmö

Förvaltningschef i Åtvidabergs kommun

Verksamhetsledare på Helamalmö

Martin Jönsson arbetar som IKT-pedagog på Carl Engström-
gymnasiet i Eslöv. Han har tillsammans med sin kollega skol-
bibliotekarien Emelie Ljungberg organiserat och genomfört 
ett kollegialt lärande kring MIK för skolans lärare.

Malin Petersson arbetar som rektor för särskolan på Allé-
skolan i Åtvidaberg. Alléskolans bibliotek utsågs år 2019 till 
Årets skolbibliotek och skolbiblioteket har flera år i rad fått 
DIK-förbundets utmärkelse ”Skolbibliotek i världsklass”.

Olof Kahlmeter arbetar som rektor på Möllevångsskolan 
i Malmö. Möllevångskolan har ett ofta uppmärksammat 
skolbibliotek, som flera år i rad fått DIK-förbundets utmär-
kelse ”Skolbibliotek i världsklass”. I skolbiblioteket arbetar 
två skolbibliotekarier tillsammans med lärarna för att öka 
elevernas måluppfyllelse och delaktighet.

Karl Johan Sjödin arbetar som förvaltningschef för barn- och 
ungdomsförvaltningen i Åtvidaberg, där han tillsammans med 
sina medarbetare tar ett förvaltningsövergripande perspektiv 
på MIK (medie- och informationskunnighet). Karl Johan har 
även erfarenhet av att arbeta som rektor.

Nicolas Lunabba arbetar som verksamhetsledare för orga-
nisationen Helamalmö, som bedriver social verksamhet för 
barn och unga i socioekonomiskt utsatta miljöer. Nicolas 
utsågs våren 2022 till hedersdoktor vid Malmö universitet 
samt tilldelades Martin Luther King-priset för sitt arbete med 
barn och unga. Nicolas har även skrivit den aktuella boken 
Blir du ledsen om jag dör?

Martin Jönsson

Malin Petersson

Olof Kahlmeter

Karl Johan Sjödin

Nicolas Lunabba



Maxa kompetensen!
Dags att höja nivån? BTJ erbjuder digitala utbildningar som du 

kan ta del av var som helst, och när det passar just dig! Våra 
utbildare är experter inom sina områden, och erbjuder även 
uppföljningssamtal efter avslutad kurs vilket ger en starkare 

grund för att utveckla er verksamhet.

Anmäl dig och gå en utbildning redan idag på btj.se/utbilda

Utbildning och inspiration för skolbibliotekspersonal

ANNONS

http://btj.se/utbilda


Skolbibdagen möter verkligheten
Många av er som tog del av förra årets upplaga av Skolbibdagen delade generöst med 
er av era önskemål om vad ni ville se mer av. Ett genomgående tema var att man ville se 
skolbibliotekarier, rektorer och andra som intervjuades i sina respektive verksamheter.

Det tog vi fasta på när vi skapade den kostnadsfria intervjuserien Skolbibdagen möter verkligheten. 
Vi besökte platser och verksamheter i olika delar av Sverige, där man har ett utvecklat resonemang 
kring skolbiblioteket som en del av skolans pedagogiska arbete.

Vi intervjuade forskare, skolchefer, rektorer, skolbibliotekarier och andra om deras syn på likvär-
dighet, skolbibliotek och läsning. För att så många som möjligt skulle kunna ta del av intervjuserien 
valde vi att låta den vara helt kostnadsfri.

Klicka här för att logga in och registrera aktiveringskoden [upBOT0kDj336 ] för att ta del av  
intervjuserien.
 

Läs mer på:
btj.se/skolbibdagen

Bråkar bokstäverna 
med ditt barn?
Bli medlem i Dyslexiförbundet. Du får bland annat kostnadsfri 
rådgivning, tidningen Läs & Skriv fyra gånger om året, fritt inträde till 
våra webbinarier och seminarier samt tillgång till Claro Anywhere 
ordbehandlare och talsyntes. 

Intresserad? Besök www.dyslexi.org redan idag.

www.dyslexi.org
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Save the date för Förlagsdagarna
8-10 februari 2023
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Bråkar bokstäverna 
med ditt barn?
Bli medlem i Dyslexiförbundet. Du får bland annat kostnadsfri 
rådgivning, tidningen Läs & Skriv fyra gånger om året, fritt inträde till 
våra webbinarier och seminarier samt tillgång till Claro Anywhere 
ordbehandlare och talsyntes. 

Intresserad? Besök www.dyslexi.org redan idag.

www.dyslexi.org
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FÖRFATTARSÖK

Ny tjänst för att 
boka författare 

Med BTJ:s nya tjänst Författarsök blir det lättare att skapa 
möten mellan författare och läsare. Använd Författarsök för 

att hitta de författare som just era elever vill möta. 

Skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan redan idag!

forfattarsok.btj.se

Författarsök - Bibliotek 1.indd   1Författarsök - Bibliotek 1.indd   1 2022-10-20   08:31:192022-10-20   08:31:19

ANNONS

http://forfattarsok.btj.se


Sändningen är över 
– nu finns det mer att se

Efter Skolbibdagen den 25 oktober har du tillgång till sändningen 
och allt extramaterial fram till den 19 november.

Du hittar allt material på eventsidan på btj.se/event

Där finns också livesändningen att se igen.

Eventsidan

På eventsidan finns extramaterial i form av skolbiblioteksplaner 
och diskussionsmaterial så att ni kan använda innehållet i Skolbib-
dagen i ert fortsatta skolutvecklingsarbete. Självklart hittar du här 
även alla filmer som publicerats inom ramen för intervjuserien 
Skolbibdagen möter verkligheten. 

Du har tillgång till materialet i fyra veckors tid. 

Vill du kunna se materialet under längre tid? 

Kontakta oss på: skolan@btj.se

http://btj.se/event
mailto:skolan%40btj.se?subject=F%C3%B6rfr%C3%A5gan%20om%20l%C3%A4ngre%20tillg%C3%A5ng%20f%C3%B6r%20Skolbibdagen

