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Abstract 

Low thresholds – Shared Reading as a reader development strategy 

The purpose of this essay is to investigate how Shared Reading facilitators consider 

the method to function as a reader development strategy. What purpose does Shared 

Reading serve for the participants according to the facilitators? Does Shared 

Reading affect the participants’ interest in literature? What social functions does 

Shared Reading serve for the participants? How does the facilitator regard his/her 

own role in reader development? To answer these questions six facilitators have 

been interviewed, four of them with leading roles in projects with a purpose of 

spreading Shared Reading as a reader development strategy in Sweden. The results 

are analyzed using Louise M. Rosenblatt’s reception theory. The results show that 

Shared Reading influences the participants’ reading habits, that Shared Reading can 

have an important social function for individuals living in social exclusion and that 

there is an interest in working with the method from several organizations in 

Sweden. 
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1 Inledning 

Shared Reading är en metod utvecklad i Storbritannien av litteraturvetaren Jane 

Davis, som nu organisationen The Reader sprider. Metoden riktar sig till ovana 

läsare som lever i olika former av sociala utanförskap (Andersson, 2019, s. 27). The 

Reader vill att människor ska mötas genom god litteratur. Med metoden vill man 

motverka socialt utanförskap, skapa en gemenskap och ökat välmående hos 

deltagarna. The Reader tror att Shared Reading kan öka livskvalitén hos deltagarna 

och fokuserar på utsatta grupper som fångar, drogberoende, dementa, kroniskt sjuka 

eller personer med psykisk ohälsa (The Reader Organisation, 2019). De som arbetar 

med metoden menar dock att Shared Reading inte ska misstas för biblioterapi. De 

beskriver Shared Reading som en metod, medan biblioterapi är just en form av 

terapi. Shared Reading har inte något terapeutiskt syfte, även om tidigare forskning 

visat att ökad självkänsla och ökat välmående kan vara en bieffekt. Exempel på 

forskningen finns under kapitlet tidigare forskning. 

Shared Reading går ut på att människor samlas i mindre grupper, mellan fem och 

åtta deltagare, som träffas ungefär en gång i veckan under 90 minuter. I grupperna 

högläser man kortare texter, så som dikter eller noveller för att sedan samtala om 

texterna och utbyta tankar och känslor man fått, eller minnen man kommer att tänka 

på. Inga krav ställs på deltagarna, det är valfritt att läsa en text högt eller att säga 

något om texten. Vill deltagarna bara lyssna är det också tillåtet. På varje möte finns 

en utbildad läsledare som kan leda samtalet. Det är också läsledaren som tar fram 

texter inför varje möte, men deltagarna ska inte förbereda sig på något sätt – 

texterna läses högt på plats i gruppen under mötet. Genom Shared Reading ska 

deltagarna, oavsett läsvanor, kunna mötas på lika villkor och upptäcka läsningen 

och litteraturen (Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län, 2019) 

Inom Shared Reading har läsledaren en viktig roll. Förutom att plocka fram texter 

att läsa på mötena ska denne vara uppmärksam på responsen från deltagarna och 

uppmuntra till deltagande, samtidigt som den ska vara något tillbakadragen. 

Deltagarnas samtal om texterna är det viktiga och läsledaren kan inte besluta i 

förväg vad som ska diskuteras, även om den ska ha en bild av vad som kan komma 

att diskuteras (Andersson, 2019, s. 26). 

Texterna som grupperna inom Shared Reading läser högt väljer läsledaren ut. Dessa 

ska vara kortare texter, så som dikter, noveller eller utdrag från romaner. Ett 

kriterium är också att litteraturen bör hålla en god kvalitet. Dels för att litteratur som 

anses tillhöra finkulturen ska ta plats hos det folket, men också för att texterna ofta 

är komplexa och känslofulla, vilket underlättar för diskussionerna i grupp vid 

läsningen, till skillnad från genrelitteratur som ofta innehåller liknande och 

upprepande struktur som andra texter inom genren. Läsledaren läser texterna i 

förväg för att planera avbrott i läsningen som ska ge plats för samtal och 

känslomässiga kopplingar hos deltagarna. Gruppen ska sedan utforska texten 

tillsammans, texten är i fokus men deltagarnas upplevelser, tankar och känslor inför 

texten är minst lika viktiga. Genom att deltagarna delar med sig och utbyter 
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erfarenheter så skapas en gemenskap inom Shared Reading-gruppen (Andersson, 

2019, s. 26-27). 

I dagsläget drivs Shared Reading-projekt i Lund, Stockholm, Uppsala och 

Jönköping i syfte att sprida metoden i Sverige. I denna uppsats har bland annat 

personer från projektet i Lund och projektet i Jönköping intervjuats för att se hur 

Shared Reading kan fungera läsfrämjande för personer som inte räknar sig som 

läsare, eller som av någon anledning kommit ifrån sin läsning. 

I uppsatsen används det engelska begreppet Shared Reading genomgående, 

eftersom inget svenskt begrepp för metoden än så länge kommit till. 

1.1 Bakgrund 
Folkbiblioteken är till för alla, men Bibliotekslagen (2013:801) tar upp att 

biblioteken ska lägga extra stort fokus på prioriterade grupper: 

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att 

utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska 

hjälpmedel för att kunna ta del av information. 

I 7 § (Bibliotekslag 2013:801) finner man också att folkbiblioteken har ett 

läsfrämjande uppdrag ”Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till 

litteratur.” Hur ett läsfrämjande arbete ser ut kan ofta vara en tolkningsfråga som 

skiljer sig mellan bibliotekarier och bibliotek. Denna uppsats definition av 

begreppet läsfrämjande arbete är hämtat från Statens Kulturråd. De beskriver det 

som: 

• göra läsare av läskunniga  

• öppna vägar till litteraturen för den som inte läser  

• öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format 

för läsare i alla åldrar  

• ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur  

• ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit 

och läsaridentitet 

(Statens kulturråd, 2014, s. 4) 

Nina Frid beskriver biblioteken som mötesplatser i form av sociala rum där läsning 

och litteratur står i centrum. Om folkbiblioteken arbetade med bokcirklar skulle de 

kunna bli en naturlig del av det läsfrämjande arbetet. Dialogen mellan bibliotekens 

anställda och besökarna skulle dessutom kunna nå utanför informationsdisken (Frid, 

2012, s. 86). Immi Lundin hänvisar till en inventering av Storbritanniens läsecirklar 

2002, när hon skriver att det visat sig att det biblioteken vinner mest på att ha 

läsecirklar på biblioteket är att relationen mellan personal och besökare förändras 

och förbättras. Personalen mår bättre på sitt arbete, stämningen på biblioteket blir 

bättre, biblioteket får lättare feedback från besökarna och dessutom ger läsecirklarna 

reklam för biblioteket (Lundin, 2004, s. 101). 

Nina Frid menar att ingen ifrågasätter att biblioteken arbetar läsfrämjande för 

personer som är lässvaga, men resonerar huruvida bibliotekens bokcirkelverksamhet 
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kan uppfattas vara en lyx för människor som redan är användare av biblioteket och 

som redan räknar sig till läsare. Däremot anser hon att biblioteken genom sitt 

läsfrämjande arbete, sina bokcirklar och sina boksamtal kan levandegöra sina 

samlingar för läsarna och visa att det finns olika sätt att läsa. (Frid, 2012, s. 85). 

Immi Lundin beskriver detta som ”det viktigaste för biblioteken med läsecirklarna 

är att de gör social verklighet av det innersta syftet med bibliotekets verksamhet” 

(Lundin, 2004, s. 108). Det handlar om att mötas genom litteraturen, att utbyta 

tankar och erfarenheter med andra människor, att lära och utvecklas. 

Nina Frid skriver också att en anledning att folkbiblioteken skulle anordna 

bokcirklar är för att de skulle vara öppna för alla. Att samtala kring litteratur, även 

om deltagarna inte känner varandra sedan innan eller inte hade träffats om det inte 

vore för bokcirkeln, ger deltagarna ändå en gemensam upplevelse att mötas genom 

– läsningen. På så vis skapas sociala kontakter, genom bokcirkelns samtal. Hon 

menar att bibliotekens roll som en inkluderande mötesplats i samhället är en 

nästintill unik roll (Frid, 2012, s. 86-87). 

Att anordna läsecirklar som är öppna för alla var en av grundtankarna när Jane 

Davis skapade metoden Shared Reading. Det började med att hon undervisade i 

litteratur på universitetet i Liverpool. Hennes kurser hade många deltagare, samtliga 

kom från välbärgade familjer med hög utbildning, till skillnad från Jane Davis själv 

som gjort en stor klassresa sedan hon växte upp i en familj med låg inkomst. 

Eftersom Jane Davis hyste en önskan att nå personer som likt henne själv kom från 

lågutbildade familjer så sökte hon och beviljades anslag för att starta ett läsprojekt 

som hon kallade ”Get Into Reading”1 där hon riktade sig till vuxna studenter, som 

inte räknade sig som läsare, och som studerade vid högskolor som inte tog ut höga 

studieavgifter. I läsprojektet möttes deltagarna i grupp en gång i veckan och lärde 

sig att läsa prosaiska texter för nöjes skull, men då Davis var osäker på om 

deltagarna ens skulle kunna ta sig igenom dessa texter själva, valde hon ut kortare 

texter som hon kopierade upp och som lästes högt på plats under mötet. Till en 

början valde Davis ut texter som var något lättare, men hennes deltagare ifrågasatte 

varför de inte fick läsa tyngre litteratur, som William Shakespeare eller Lev Tolstoj, 

de ville skapa sig en bild om varför en viss typ av litteratur tillhörde finkulturen, 

varför den skulle vara så bra. Inför nästa möte tog Davis med dikten Crossing the 

bar av Lord Tennyson, mer för att låta deltagarna se vad en tyngre författares verk 

kunde handla om, men inte med någon större förhoppning om att den skulle falla sig 

väl hos gruppen. Men Davis märkte fort att när deltagarna började föra samtal om 

dikten och de senare texterna hon tog med till sina läsgrupper, så talade deltagarna 

inte bara om textens innebörd. Ofta kom samtalen in på personliga minnen och 

känslor som texterna fått deltagarna att tänka på, men även personliga trauman. 

Davis insåg då att hon upptäckt något viktigt – att om skönlitteraturen plockades ut 

ur klassrummen där den granskas med en kritisk blick och istället låter människor i 

allmänhet läsa den och tolka den så skulle det få stora sociala resultat (Davis, 2008, 

s. 76-79). 

                                                      

1 Vilket sedermera kallas ”Shared Reading”. 
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Utmärkande för metoden Shared Reading är bland annat att kortare texter läses, så 

som dikter och noveller. Immi Lundin menar att, även om längre texter också ger 

möjligheter för diskussion i en cirkel, så kan noveller och kortare texter ha sådana 

positiva egenskaper. Något som är väldigt positivt, menar hon, är just att texten är 

kort. Man hinner att läsa den och kraven deltagarna har på sig när de ska läsa långa 

böcker inför mötena försvinner, samtidigt som det dåliga samvetet om de inte hinner 

gör samma sak (Lundin, 2004, s. 42). 

Immi Lundin menar att forskningen från Storbritannien 2002 också visade att 

läsecirklarna fungerade som bäst när de hade en engagerad och duktig samordnare, 

en ledare. På engelska kallas denne facilitator, vilket betyder den som underlättar. 

Ledaren har det övergripande ansvaret för att se till att litteratur finns att tillgå, att 

lokaler finns att hålla till i och att läsledaren är någon som deltagarna kan vända sig 

till. Lundin kallar rollen för spindeln i nätet, hjärtat i verksamheten (Lundin, 2004, s. 

101-103) 

År 2008 hade Jane Davis en vision om att samtliga folkbibliotek i Storbritannien 

skulle hålla Shared Reading-grupper på veckobasis och att folkbiblioteken skulle bli 

en naturlig plats för socialt umgänge och inkludering, i synnerhet för utsatta grupper 

som lever med psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar, är bostadslösa eller på något 

annat sätt har svårt att finna meningsfullt umgänge. Davis hyste också en 

förhoppning om att bibliotekariernas inte skulle frukta kvalitetslitteraturen och att 

deras syn på den inte skulle baseras på hur de eventuellt studerat den på akademisk 

nivå. Hon menar att det inte finns ett mer effektivt sätt att döda en bok än att studera 

den i syfte att få högsta betyg. Istället vill Davis att bibliotekarierna ser nöjet i att 

läsa kvalitetslitteratur och att texterna kan vara fina vänner att vända sig till när livet 

känns svårt (Davis, 2008, s. 93-94). 

1.2 Problemformulering 
Eftersom folkbiblioteken ska vara till för alla kan en av svårigheterna hur 

biblioteken ska locka till sig personer som inte använder biblioteket i dagsläget. En 

annan svårighet är hur biblioteken ska arbeta läsfrämjande för personer som inte är 

läsare. Hur ska biblioteken öppna upp vägar till litteraturen för dem?  

För att lyckas med detta krävs att biblioteken skapar tillräckligt låga trösklar för att 

icke-besökarna ska våga komma till biblioteket, men också tillräckligt låga för att 

icke-läsarna ska våga närma sig litteraturen. I den här uppsatsen undersöks huruvida 

metoden Shared Reading kan fungera läsfrämjande för de personer som kan ha 

svårigheter att delta i en bokcirkel och som inte räknar sig till läsare eller som av 

någon anledning kommit ifrån sin läsning.  

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att identifiera hur läsledare inom Shared Reading uppfattar att 

metoden kan fungera läsfrämjande.  

1.3.1 Frågeställningar 

Undersökningen utgår från följande frågeställningar. Frågeställningarna riktar sig 

till samtliga informanter för denna studie. 
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• Vilken funktion upplever läsledaren att Shared Reading fyller för 

deltagarna? 

• Vilka erfarenheter har läsledaren av effekten på litteraturintresset hos 

deltagarna? 

• Hur uppfattar läsledaren Shared Readings sociala funktioner för deltagarna? 

• Hur uppfattar läsledaren inom Shared Reading sin egen roll i det 

läsfrämjande arbetet? 

1.4 Disposition 
Efter att i inledningen ha presenterat Shared Reading som metod presenterades 

bakgrunden till den, folkbibliotekets uppdrag gällande läsfrämjande arbete och 

prioriterade grupper samt definition av begreppet läsfrämjande. Efter det 

presenterades problemformulering, syfte och frågeställningarna som formulerats 

utifrån problemformuleringen. 

I kapitel två presenteras tidigare forskning som ansetts vara relevant för denna 

studie vilket är forskning om Shared Reading, forskning om bokcirklar och 

folkbibliotek i Sverige samt forskning om läsning som social aktivitet. 

I kapitel tre presenteras Rosenblatts receptionsteori, vilket är teorin som används för 

denna uppsats. En kortare presentation av centrala begrepp för hennes teori 

presenteras också för att underlätta för läsaren då dessa begrepp är utgångspunkten 

för analyskapitlet. 

I kapitel fyra presenteras metoden som har använts för denna undersökning samt hur 

urvalet och insamlingen har gått till. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 

forskningsetiska principer som tagits hänsyn till. 

I kapitel fem presenteras resultaten från denna studie. Resultaten är indelad i två 

huvud-avsnitt efter om resultaten baseras på utsagor från läsledare eller läsledare 

som även är drivande personer för Shared Reading-projekt i Sverige. 

I kapitel sex analyseras resultaten mot Rosenblatts receptionsteori, presenterad i 

kapitel tre.  

Uppsatsen avslutas med en diskussion i kapitel sju. I detta kapitel återkopplas till 

uppsatsens frågeställningar samt den tidigare forskningen presenterad i kapitel två. 

Här finns även slutsatser utifrån analysen och ett avsnitt om hur folkbiblioteken i 

Sverige kan arbeta med Shared Reading i sitt läsfrämjande arbete. Här presenteras 

även förslag på framtida forskning. 
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2 Tidigare forskning 

I föregående kapitel presenterades Shared Reading som metod och bakgrunden för 

denna uppsats. I detta kapitel presenteras tidigare forskning som ansetts relevant för 

uppsatsen. Det inleds med en överblick över forskning om metoden Shared 

Reading, efter det presenteras forskning om bokcirklar via folkbibliotek och 

studieförbund i Sverige, något som det forskats ganska lite om. Slutligen presenteras 

forskning om läsning som social aktivitet. Den tidigare forskningen kommer att 

återkopplas till i diskussionen i kapitel 7. 

2.1 Shared Reading och psykisk hälsa och ohälsa 
Det har inte bedrivits så mycket forskning om Shared Reading, och forskningen som 

finns om Shared Reading fokuserar främst på hälsoaspekter och sociala aspekter hos 

deltagarna. Eftersom forskningen handlar om området och berör gruppernas läsning 

har det ändå varit av intresse att granska denna forskning till denna uppsats.  

Olivia Walwyn och Jennifer Rowley har undersökt värden deltagare finner i 

terapeutiska läsecirklar, bland annat Shared Reading-grupper, som organiseras av 

folkbibliotek i Storbritannien (2011). De menar att folkbiblioteken står inför 

utmanande förändringar i och med digitala mediers framfart, vilket ställer ökade 

krav på bibliotekens visioner om att erbjuda tjänster för alla sina besökare och i 

synnerhet prioriterade grupper som behöver extra stöd. Besökarna ska få tillgång till 

bibliotekets resurser, information och kunskap. Folkbibliotekens läsfrämjande 

arbete är en viktig del för att nå upp till dessa visioner och man menar att luckan 

som behöver fyllas hos besökarna inte bara gäller tillgång till medier, utan också att 

det läsfrämjande arbetet ska underlätta det egna tänkandet och språket. 

Läsfrämjande aktiviteter kan berika deltagarnas liv och hjälpa dem hantera 

emotioner och att de tar kontroll över delar av sina liv som upplevs orättvisa 

(Walwyn och Rowley, 2011, s. 302). 

Vidare menar de att det också skett förändringar inom vården som ställer högre krav 

på att patienter tar ett större ansvar för sin egen hälsa och att ökad litteracitet hos 

befolkningen skapar en bättre hälsa för nationen. Som ett resultat av detta har flera 

organisationer ingått samarbeten och en direkt respons på detta är utvecklingen av 

att läsa sig frisk genom biblioterapi (Walwyn och Rowley, 2011, s. 302). 

Biblioterapi är ett brett begrepp som kan förvirra, men Walwyn och Rowley har i 

sin studie sett närmre på det som kallas kreativ biblioterapi, vilket syftar till 

läsgrupper som läser fiktion och poesi och diskuterar texterna inom grupperna.  

Terapeutiska läsgrupper är en form av sådan kreativ biblioterapi. Terapeutiska 

läsgrupper har flera fördelar, dels får deltagarna kontakt med berättande texter 

istället för att uppleva berättelser via exempelvis film. Deltagarna har ofta en 

litteracitet som inte är så god eller koncentrationssvårigheter som gör det svårt för 

dem att tackla svårare texter ensamma (Walwyn och Rowley, 2011, s. 303). 

För sin studie använde Walwyn och Rowley narrativa intervjuer där deltagarna 

uppmuntrades att berätta sina historier. Detta för att författarna menade att 

förändringarna i deltagarnas uppfattning om sig själva och sin omvärld som kreativ 

biblioterapi ledde till inte kunde förklaras i korta, enkla svar. Intervjupersonerna 
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kom från tre olika läsgrupper, varav två gick till enligt Shared Reading-metoden 

(Walwyn och Rowley, 2011, s. 304-305). I studien fann de att deltagarna hade en 

positiv inställning till läsgrupperna och tyckte de var givande på många sätt. Bland 

dessa tyckte deltagarna att texterna som lästes i gruppen var utmanande för hjärnan, 

men att det därför också kunde lära sig mycket i och med bearbetningen av texten i 

gruppen. Deltagarna tyckte om valen av texter att läsa i grupperna och kunde ofta 

identifiera sig med karaktärer eller händelser i texterna, vilket kunde ge dem nya 

perspektiv på händelser ur sina egna liv eller känna emotionell lättnad och insikt. 

Samtidigt upplevde de att texterna fungerade som en verklighetsflykt där de kunde 

slappna av och för stunden glömma sina bekymmer (Walwyn och Rowley, 2011, s. 

307, s. 309).  

Ungefär hälften av deltagarna räknade redan sig själva som läsare utanför gruppen 

och ville genom deltagandet i grupperna bredda sin läsning. Den andra hälften hade 

knappt något alls innan de gått med i läsgrupperna och om de läst var det enbart 

facklitteratur. Efter att ha deltagit i läsgrupperna vittnade de däremot om att 

deltagandet fått dem att börja läsa skönlitteratur även utanför gruppen. Några av 

deltagarna som hade svårt med språket upplevde att deltagandet hjälpt dem med sin 

litteracitet i och med att de breddat sitt ordförråd och förståelse för svårare texter. 

Många av deltagarna deltog i grupperna eftersom de kände sig isolerade och 

ensamma, och värdesatte grupperna eftersom de kände samhörighet och vänskap 

samt att grupperna gav stöd och råd. Deltagarna var angelägna om att påtala att 

deras självkänsla ökat som ett resultat av att de efterhand vågat tala mer och mer 

inför grupp. Några av deltagarna hade dessutom vågat gå med i andra 

gruppaktiviteter utanför läsgruppen (Walwyn och Rowley, 2011, s. 308-309). 

Longden et al. (2015) har i en engelsk studie intervjuat 16 personer, varav sex 

personer låg i riskzonen för eller levde med psykisk ohälsa, för att undersöka hur de 

upplevde att de gynnades av att delta i Shared Reading-grupper. Detta jämfördes 

mot hur samma personer upplevde att de gynnades av att delta i en social aktivitet 

som inkluderade att uppleva och undersöka ett större parkområde och sedan 

diskutera förbättringar för området. Analysen genomfördes utifrån de 14 deltagare 

som varit mest delaktiga (Longden et al., 2015, s. 114). I studien fann de att 

deltagarna upplevde att texterna som lästes i Shared Reading-gruppen 

levandegjordes i och med att texten var obekant för alla utom läsledaren. 

Gruppdeltagarna var förväntansfulla inför mötet med en ny text och blev väldigt 

involverade i texten. Istället för att göra egna, privata tolkningar så blev texten ett 

material att aktivt arbeta med i gruppen. Gruppen samarbetade och samtalade i en 

kreativ ansträngning att tolka texten ur olika perspektiv. Tolkningarna gjordes 

utifrån deltagarnas känslor inför texten och ”akademisk” kunskap om texter ansågs 

vara sekundär (Longden et al., 2015, s. 115-116). Även i denna studie kunde 

deltagarna känna igen sig i vissa situationer från texterna, vilka ofta fick deltagarna 

att tänka på smärtsamma minnen från sitt förflutna. Däremot kände de att 

deltagandet i grupperna tillät dem vara anonyma och diskussionerna lät deltagarna 

se problemen utifrån, på ett objektivt sätt. Flera deltagare upplevde också att de var i 

ett respektfullt och säkert sällskap, vilket gjorde att de kunde berätta om sina 

problem öppet fast de inte hade gjort det i något annat främmande sällskap tidigare 

(Longden et al., 2015, s. 116-117). I jämförelse med den andra sociala aktiviteten 
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deltagarna deltog i så såg deltagarna fler emotionella fördelar med Shared Reading. 

Den sociala aktiviteten fick deltagarna att tänka mer på samhällets välbefinnande 

och att tänka framåt, medan Shared Reading fick dem att tänka på sig själva och det 

förflutna, även om det kunde också kännas inom både text och grupp (Longden et 

al., 2015, s. 117-118). Författarna påpekar också att ingen av deltagarna ansåg att 

litteratur kan lösa deras problem, men att resultaten i studien visar på ökat 

välbefinnande. Däremot tror författarna att terapi är fel ord att använda för metoden 

och föreslår istället något som syftar till återhämtning, förverkligande eller insikt 

(Longden et al., 2015, s 119).  

Dowrick, Billington, Robinson, Hamer och Williams (2012) har undersökt vilka 

katalysatorer Shared Reading kan ge för att förbättra måendet hos personer med 

psykisk ohälsa. Deltagarna för deras studie var personer som levde med psykisk 

ohälsa som minst låg på 10 poäng enligt PHQ-9-skalan, Patient Health 

Questionnaire, där 10 poäng är gränsen för allvarlig psykisk ohälsa. Deltagarna för 

studien, som pågick under ett år, var mellan 35 och 64 år med lika många kvinnor 

och män. 18 personer deltog i studien där 14 bidrog med tillräckligt med underlag 

för att vara med. Deltagarna intervjuades och artikelförfattarna samt läsledarna 

deltog i läsgrupperna och förde dagbok med reflektioner som uppstått under mötena. 

Vid uppföljningen uppvisade åtta deltagare (44%) nya PHQ-9-poäng där sex 

personer låg under 10, vilket författarna menar visar att deltagarnas mående 

förbättrats under tiden studien pågick (Dowrick et al., 2012, s. 16-17). 

Den första identifierade katalysatoren för förbättrat mående Dowrick et al. (2012) 

upptäckte gällde litterär form och innehåll, vilket innefattade både prosa och lyrik. 

Prosan hade en lugnande effekt på deltagarna, medan lyriken gjorde deltagarna 

fokuserade och koncentrerade på texten som lästes. Lyriken upplevdes svår av 

deltagarna, men denna texttyp fick deltagarna att visa socialt engagemang, att 

samarbeta kring texten för att förstå innebörden. Tolkningen blev gruppens istället 

för individens. Båda texttyperna gav deltagarna känslor av igenkännande och 

identifikation (Dowrick et al., 2012, s. 17-18). 

Den andra katalysatorn gällde ledningen av gruppen, vilket berörde läsledarens roll. 

Läsledaren ansågs vara väldigt viktig eftersom den hade en expertis gällande valet 

av litteratur för läsgrupperna, levandegjorde litteraturen genom att läsa den högt och 

var viktig för att leda gruppdiskussionerna. I synnerhet ansågs den sociala 

medvetenheten samt läsledarens verbala färdigheter vara viktiga. Medvetenheten 

innebar att läsledaren var uppmärksam på alla deltagare och lät dem ta plats i 

diskussionen, goda verbala färdigheter fungerade som en brobyggare mellan 

deltagare som inte förstod varandras tolkningar av texten (Dowrick et al., 2012, s. 

18). 

Den tredje katalysatorn de fann berörde processerna som skedde inom gruppen. 

Grupperna hade till syfte att motverka utanförskap, vilket deltagarna också vittnade 

om att de gjorde. Sammanhållningen för gruppen blev starkare i och med att alla 

deltagare frikostigt delade med sig av sina erfarenheter och tankar. Studien visade 

också att under året som studien pågick hade deltagarnas språk utvecklats i och med 

att de speglade varandras språkbruk och att de mot studiens slut hjälpte varandra att 
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föra fram tankar och åsikter. Deltagarna visade också på ökat självförtroende då de 

erbjöd sig att själva läsa texter högt (Dowrick et al., 2012, s. 18). 

Ohlsson et al. (2018) har genomfört en svensk pilotstudie för forskningsprojektet 

SHARP, Shared Reading After Pain Rehabilitation, ett tvärvetenskapligt projekt. 

Studien är ett litteratur- och samtalsbaserat ingripande för personer med kronisk 

smärta, ej cancer. Syftet med studien var att undersöka om Judith Langers teori om 

meningsskapande via litteraturen fungerade att använda för denna grupp människor, 

hur deltagarna använde sig av olika perspektiv i det litterära samtalet, så kallad 

mentalisering, vilket tidigare forskning har visat kan vara ett problem för denna 

grupp människor (Ohlsson et al, 2018, s. 4-6). I studien fann de att deltagarna 

skriftade perspektiv flera gånger, dels försökte de sätta sig in i de litterära 

karaktärernas agerande, men även i hur andra deltagare såg på texten. 

Artikelförfattarna menade också att den ordrika texten och fiktionen som används 

inom Shared Reading bidrar till att deltagarna för djupare resonemang kring texten 

och i diskussionen av mänskliga erfarenheter. Detta menade artikelförfattarna gick i 

linje med resultat från tidigare forskning. Däremot menar de att inom SHARP-

projektet fungerar Shared Reading som ett komplement till den vanliga 

rehabiliteringen, inte som ett alternativ, vilket de menar att tidigare studier har 

påstått (Ohlsson et al., 2018, s. 18-19). 

2.2 Folkbibliotek och bokcirklar i Sverige 
I Reading Groups in Swedish Public Libraries (2016) presenterar Kerstin Rydbeck 

resultaten från sin studie om läsecirklar på svenska folkbibliotek och läsecirklar som 

stödjs av olika studieförbund. Hon menar att det finns en bild av att bokcirklar i 

Sverige har ökat dramatiskt de senare åren och att deltagarna skulle vara 

välutbildade kvinnor i medelåldern som gärna diskuterar böcker i grupp över ett glas 

vin. Däremot finns det inte många studier om bokcirklar i Sverige, och att man 

därför inte kan säga att det är så (Rydbeck, 2016, s. 236-237). För denna studie är 

Rydbecks forskning om bokcirklar i Sverige relevant eftersom det handlar om social 

läsning, dock har Shared Reading vissa klara skillnader mot bokcirklar eftersom 

ingen läsning sker mellan mötena och kortare texter läses. Rydbeck granskar också 

studieförbund, likt Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping som intervjuats för 

denna uppsats, men också folkbiblioteken som såklart har en given plats inom 

Biblioteks- och Informationsvetenskapen. 

Eftersom biblioteken i Sverige sedan 2007 har fått skicka in årlig biblioteksstatistik 

till Kungliga Biblioteket och Statistiska Centralbyrån som bland annat innefattar 

aktiviteter i läsfrämjande arbete så har Rydbeck kunnat jämföra statistiken från 2007 

mot 2011. Däremot säger inte siffrorna något om vilka deltagarna är (Rydbeck, 

2016, s. 237). Det siffrorna däremot visar är att bokcirklarna som anordnas i 

samarbete med de svenska folkbiblioteken ökar i antal, mellan 2007 och 2011 gick 

antalet upp med 187% och att fler kommunbibliotek fick bokcirklar, 2011 uppgick 

detta till ungefär 2/3 av kommunerna. Rydbeck förklarar detta med att 

folkbiblioteken haft ett stort fokus på läsfrämjande aktiviteter för sina användare de 

senaste åren och att folkbiblioteken arbetat mycket med aktiviteter för vuxna 

(Rydbeck, 2016, s. 238). 
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Däremot menar Rydbeck att det är svårt att jämföra bokcirklar anordnade med hjälp 

av studieförbund mot de som anordnas i samarbete med folkbibliotek. 

Studieförbundens siffror visar antal cirklar, medan folkbibliotekens siffror visar hur 

många bokcirkelmöten som skett under ett år. Rydbeck uppskattade antalet 

bokcirklar i samarbete med folkbiblioteken till 900 stycken år 2011, men antalet 

bokcirklar i samarbete med studieförbunden uppgick till ungefär 5500, vilket gör att 

studieförbundens bokcirkelverksamhet är fortfarande mycket större. Däremot tror 

Rydbeck att privata bokcirklar utgör den största kategorin och förmodligen den 

kategori som växer mest, men detta finns inga siffror på (Rydbeck, 2016, 238). 

År 2013 skickade Kerstin Rydbeck ut en webbenkät i tre delar till samtliga 

kommunbibliotek i Sverige där hon i första delen frågade om huvudbibliotek eller 

filialer var involverade i aktiviteter rörande bokcirklar, i andra delen frågade om de 

befintliga bokcirklarna samt sista delen om aktiviteter inom en specifik bokcirkel. 

259 kommuner svarade på enkäten, men svaren innefattade både kommuner som 

hade bokcirkelaktivitet i samarbete med folkbiblioteken, men även utan (Rydbeck, 

2016, s. 239). Studien visade att folkbiblioteken hade olika bilder av vad dessa 

bokcirklar innebär, några av biblioteken svarade att de inte anordnade bokcirklar 

men att de däremot stöttade genom att bidra med lokaler, boktips eller böcker. De 

menade att eftersom ingen bibliotekarie deltog när gruppen möttes så organiserades 

den inte heller av biblioteket. Andra bibliotek svarade att de organiserade bokcirklar 

genom att bidra med exempelvis lokal, men att cirklarna i övrigt skötte sig själva. 

Rydbeck menar att detta dels visar att bokcirklar kan skötas på flera olika sätt med 

eller utan bibliotekarier till hjälp, men att det också försiggår fler aktiviteter på våra 

svenska folkbibliotek än statistiken visar i och med att många bokcirklar vill ha sina 

möten på biblioteken även om de inte tar hjälp från bibliotekets personal (Rydbeck. 

2016, s. 240). 

Webbenkäten Rydbeck skickade till folkbiblioteken visade också att 

bokcirkeldeltagarna oftast var över 64 år gamla och majoriteten bestod av kvinnor. 

Främst nämndes kvinnor vars yrkesgrupp var eller hade varit inom vården eller 

skolan. En annan stor åldersgrupp var barn och tonåringar upp till 17 år, med 22%, 

däremot var det inget av biblioteken som svarade att de hade bokcirkelaktiviteter 

med unga vuxna i åldern 18-24 år (Rydbeck, 2016, 240-241).   

De bibliotek som anordnade bokcirklar ansåg att det var en del av det läsfrämjande 

arbetet, däremot menade många av dem att deltagarna även använde biblioteket 

utanför cirkeln, lånade regelbundet böcker från biblioteket och kunde därför redan 

räknas som personer som ofta läste. Rydbeck menar att det inte går att säga om 

bokcirklar gör någon skillnad om man ser till läsfrämjande arbete för de som inte 

regelbundet läser. Däremot bidrar bokcirklarna till att bredda deltagarnas läsvanor 

(Rydbeck, 2016, s. 241). 

Rydbecks studie visade också vilken sorts litteratur som främst lästes i bokcirklarna. 

Främst var det skönlitterära böcker, både från Sverige och andra länder. 55% av 

bokcirklarna läste enbart fiktion och 44% läste ibland fakta där biografier eller 

memoarer var de mest vanliga kategorierna. Vissa bokcirklar läste böcker inom en 

viss genre, men vanligast var att genrer blandades. Vissa bokcirklar hade också 

teman, så som vinnare av Nobelpris. Däremot är efterfrågan stor på skönlitterära 
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böcker som tar upp ämnen som sorg, relationer, försoning eller livsöden. Deltagarna 

vill gärna läsa böcker som tar upp existentiella frågor som berör oss oavsett tid. 

Rydbeck tror att det kan vara något deltagarna i en bokcirkel finner tilltalande med 

själva cirkeln, att deltagarna där kan diskutera viktiga och svåra frågor utan att det 

blir personligt. Att deltagarna utifrån sitt eget liv kan relatera till texten, men att 

diskussionen inte blir personlig eftersom den utgår ifrån texten (Rydbeck, 2016, s. 

242). 

2.3 Läsning som social aktivitet 
Shared Reading är i högsta grad socialt, därför har det varit relevant att granska 

forskning relaterad till läsning som social aktivitet. I Reading matters : What the 

research reveals about reading, libraries, and community  (2006) ger Catherine 

Sheldrick Ross en gedigen överblick över tidigare forskning kring läsning och 

redogör även för sin egen forskning om det. Ross menar att i forskningen har 

läsning främst behandlats som en enslig aktivitet där läsaren ofta framställs som en 

person som via läsningen går in i en egen värld som ingen annan kan träda in i. 

Läsningen kan också vara ett sätt för läsaren att få vara i fred för en stund. Ross 

menar att icke-läsare dessutom kan tycka att en läsare är otrevlig eftersom de går in 

i sig själva på nämnda sätt, i motsats till att se på TV, där det brukar anses att alla 

deltagare delar upplevelsen (Ross, 2006, s. 221). Vidare menar hon att bilden av den 

enslige läsaren är i förändring och läsning som social aktivitet blir bara större. En 

milsten för detta var när Oprah Winfrey år 1996 lanserade the Oprah Winfrey Book 

Club, och en massa av hennes följare ville ha samma hobby som henne. Ross säger 

att det inte går att sägas med säkerhet hur många privata bokklubbar som skapats 

efter detta, mer än att det är många. Det uppskattas dock att det finns ungefär 50 000 

privata bokklubbar i Storbritannien och 500 000 i USA. Bokklubbar har såklart 

funnits väldigt länge, men skillnaden nu mot innan är att bokklubbar syns i det 

offentliga på ett helt annat sätt. Tidigare har utomstående sällan fått en inblick i 

bokklubbens aktiviteter. Ross menar att biblioteken har förstått att bokklubbar är ett 

bra sätt att interagera med sina besökare och att främja litteraturen (Ross, 2006, s. 

222-223). 

I Ross studie vittnar hennes intervjupersoner om att människor ofta ser dem som 

introverta, eftersom de är läsare. Det håller de inte med om, de tycker själva att de är 

väldigt extroverta, väldigt sociala av sig. Ross skriver att det visat sig att det finns 

koppling mellan läsning och socialt engagemang. Läsning av böcker bidrar till att 

läsare söker sig till sociala aktiviteter som inte nödvändigtvis innefattar läsning. 

Dessutom deltar läsare i större utsträckning i dessa sociala aktiviteter, mot en icke-

läsare, 59% av bokläsarna mot 33% av icke-läsarna (Ross, 2006, s. 225). 

I Ross studie säger en av intervjupersonerna att den gärna vill delta i en bokklubb, 

men att den är rädd för att säga fel saker, att det krävs en viss kunskap för att kunna 

delta i en bokklubb. Ross menar att det finns olika typer av bokklubbar, men att 

generellt är nutida bokklubbar rätt informella i samtalet. Även om bokklubbar gärna 

väljer kvalitetslitteratur så diskuteras litteraturen med ett personligt engagemang, 

och inte på ett akademiskt vis. Öppna frågor ställs och deltagarna ska inte leverera 

förväntade eller rätta svar på frågorna. Däremot menar Ross att ju längre en 



 

12(44) 

 

bokklubb varit aktiv, ju mer utvecklas ett gemensamt sätt att diskutera litteraturen 

inom cirkeln (Ross, 2006, s. 229-230). 
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3 Teori 

I föregående kapitel presenterades den tidigare forskningen som ansetts relevant för 

denna studie. I detta kapitel presenteras Louise M. Rosenblatts receptionsteori som 

kommer att användas i analysen i kapitel 6. 

3.1 Louise M. Rosenblatts receptionsteori 
Louise M. Rosenblatt menar att lika lite som ett litterärt verk kan vara ett typiskt 

litterärt verk, lika lite kan läsare anses vara typiska läsare. Läsare kan inte vara en 

homogen grupp eftersom alla människor är olika individer som läser litterära verk 

på olika sätt. Det är också när läsaren läser en text som verket blir till, verket tolkas 

och får en emotionell mening, medan själva bokstäverna, symbolerna, är de som 

frammanar läsarens tankar och känslor. Läsningen är en upplevelse och när läsaren 

kopplar samman olika litterära verk är det upplevelsen som läsaren syftar till, inte 

själva texten (Rosenblatt, 2002, s. 35). 

Vidare menar Rosenblatt att kommunikationen mellan text och läsare inte existerat 

om författare och läsare inte var produkter av ett socialt ursprung. Hade varje 

individ varit totalt unik och annorlunda alla andra hade ingen relation upprättats. 

Däremot delar alla människor flera gemensamma upplevelser, så som födelse, 

uppväxt, kärlek och död. Även om människor är olika och har många erfarenheter 

som många andra inte delar så kan vi kommunicera utifrån vår gemensamma kärna. 

Rosenblatt påpekar också att människor som ingår i ett gemensamt socialt system 

och grupperas därefter delar fler gemensamma upplevelser och kan därför 

kommunicera därefter, de skapar en egen kultur med egna kulturmönster 

(Rosenblatt, 2002, s. 37-38). 

Rosenblatt hävdar att en läsares egna erfarenheter och kopplingar avgör, till stor del, 

vad som talar till läsaren i ett litterärt verk. När läsaren läser en litterär text 

associerar läsaren symbolerna i texten med ord och begrepp, men vidare associeras 

de med läsarens egna upplevelser och idéer om saker, människor och händelser. 

Läsaren bidrar med sin egen personlighet, sina minnen, intressen, nuvarande 

sinnesstämning och mer därtill. Denna känslomässiga parallellism avgör hur läsaren 

ser på ett litterärt verk (Rosenblatt, 2002, s. 39). Vid en omläsning av ett verk skiljer 

sig betydelsen för läsaren från en tidigare läsning, beroende på vilket känslotillstånd 

läsaren befinner sig i. En social kris eller humörskiftningar påverkar hur läsaren kan 

ta till sig verket och hur det talar till denne. Har man inte vetskap om vart läsaren 

befinner sig mentalt kan man inte heller veta vilka texter som ger läsaren en 

värdefull läsupplevelse (Rosenblatt, 2002, s. 43). Att ett litterärt verk blir till vid 

läsningen blir här tydligare eftersom Rosenblatt menar att den emotionella reponsen 

läsningen ger läsaren skiljer sig även om texten är densamma. Det bör också vara 

viktigt för en person som väljer ut texter som andra ska läsa, i syfte att på något sätt 

vara meningsfulla i läsarens liv, är medveten om att responsen skiljer sig beroende 

på läsarens sinnesstämning.  

Vad är då meningsfullt med fiktion? Rosenblatt menar att prosaiska verk fungerar 

som en verklighetsflykt för läsaren. Däremot menar hon att ordet verklighetsflykt 

ofta har fått en för enkel betydelse. Verklighetsflykten kan hjälpa läsaren att koppla 
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av och skapa distans till det egna livet, för att sedan låta läsaren återgå till sitt liv 

med ny kraft. En annan aspekt är att en del människors liv kan vara något enformiga 

och sakna variation, men i litteraturen kan läsarna genom sin föreställningsförmåga 

finna stora upplevelser och insikter om mängder av mänskliga förmågor och 

problem. Litteraturen kan vara en tillfällig förändring i en människas liv, vilket kan 

tala till känslomässiga behov hos människan (Rosenblatt, 2002, s. 46). Litteraturen 

kan också illustrera våra mänskliga problem på objektiva sätt, vilket tillåter 

människan att granska problem som liknar hennes egna utifrån. Men litteraturen 

måste inte handla om samma problem som läsaren själv har för att beröra, den kan 

lika väl skildra något som framkallar känslor som läsaren kopplar till händelser ur 

sitt eget liv (Rosenblatt, 2002, s. 47). 

Roseblatt menar att den individuella uppfattningen av ett litterärt verk och utbytet av 

känslor och uppfattningar, människor emellan, är viktigare än att tillämpa 

litteraturvetenskapliga perspektiv på litteraturen. Hon menar till och med att inom 

pedagogiken kan det vara förödande att prata om litteraturen, om texten, med 

vetenskaplig terminologi och dogmatiska idéer, istället för att fokusera på hur 

läsaren uppfattar verket (Rosenblatt, 2002, s. 116). 

3.2 Centrala begrepp i teori 
Här presenteras centrala begrepp i Louise M. Rosenblatts receptionsteori. 

Begreppen kommer användas i analys-kapitlet för att se hur Shared Reading 

överensstämmer med Rosenblatts receptionsteori. 

Efferent och estetisk läsning 

Rosenblatt skiljer på efferent och estetisk läsning. Efferent läsning är att läsa i ett 

praktiskt syfte. Läsaren plockar ut den information och de idéer ur en text som kan 

vara viktiga i praktiska syften i det verkliga livet. En läsare kan förmedla denna 

information till andra människor, utan att dessa människor behöver läsa texten 

själva. En estetisk läsning är dock högst personlig. Läsaren får via texten en 

meningsfull upplevelse utifrån sina tankar, känslor och föreställningar (Rosenblatt, 

2002, s. 41). 

Känslomässig parallellism 

Rosenblatt menar att även om en text kan skildra situationer och karaktärer som kan 

tyckas vara väldigt avlägsna för läsaren, så kommer läsaren att projicera sina egna 

känslor på det som texten skildrar. Detta behöver nödvändigtvis inte vara medvetet 

från läsarens sida, det kan lika väl ske undermedvetet. Rosenblatt menar att ett 

tydligt exempel på denna känslomässiga parallellism kan vara sagan om Tristan och 

Isolde, som trots att den utspelar sig för längesedan ändå bär på värden och 

känslomässiga övertoner som fortfarande har betydelse för oss. Läsaren kan också 

omtolka ett verk och ge det nya betydelser, även om verket vid tiden det skrevs hade 

andra betydelser för läsarna (Rosenblatt, 2002, s. 162). 

Föreställningsförmåga 

Eftersom läsningen, enligt Rosenblatt, är en personlig upplevelse så har litteraturen 

stor potential. Rosenblatt menar att denna läsupplevelse bidrar till läsarens 



 

15(44) 

 

föreställningsförmåga, att kunna sätta sig in i andras livssituationer och tänkande, 

men också för att läsaren ska kunna föreställa sig hur dess egna handlingar kan 

påverka omgivningen. Utöver beteenden hjälper litteraturen även läsaren att sätta 

sig in i känslomässiga attityder mot olika sociala relationer samt sociala och 

personliga normer. Föreställningsförmåga, menar Rosenblatt, är därför nödvändigt 

för ett demokratiskt samhälle (Rosenblatt, 2002, s. 174). 

Dogmatiska idéer 

För Rosenblatt var det en självklarhet att utbildningsväsendet skulle anpassa sig 

efter tiden. Hon menade att världen förändras snabbt, och därför är det förvirrande 

för ungdomen om lärosätena förmedlade dogmatiska idéer. Dessa idéer är gamla 

idéer och attityder som hänger kvar, föreställningar om hur något bör vara för att 

vara korrekt. Roseblatt menar att detta kan fungera som färdiggjorda stöttor läraren 

ger till ungdomen och gör denne beroende av. När ungdomen kommer i kontakt 

med världen utanför klassrummet kommer dessa stöttor av dogmatiska idéer snarare 

göra skada och skapa osäkerhet eftersom de är passivt förvärvade. Ungdomarna blir 

alltså oförmögna att tänka själva, och i en sådan situation återgår de till ett stadie där 

det är lättare att följa en ledare, likt de tidigare följt läraren. Detta, menar 

Rosenblatt, är förödande för en demokrati och gör demokratin sårbar (Rosenblatt, 

2002, s. 107-108). Rosenblatt är således kritisk mot litteraturvetenskapen som 

undervisas som på detta sätt kan tillämpa vetenskapliga teorier eller ersätta 

vetenskaplig insikt med vetenskaplig terminologi. Den litteraturvetare som använder 

sig av detta saknar riktig förståelse när de diskuterar människan som individ. 

Dessutom är det skadligt för pedagogiken med ett sådant synsätt (Rosenblatt, 2002, 

s. 116). 

Kulturer och kulturmönster 

Med kulturer menar Rosenblatt de vanor och mönster som uppstår i grupper och 

samhällen. Det finns inget universellt sätt som fungerar för samtliga grupperingar av 

människor, däremot finns det en stor mångfald av kulturer. Dessa innefattar inte 

enbart praktiska beteenden inom gruppen, utan även föreställningar om vad som är 

gott eller ont, religioner, politik och ekonomi. Individens personlighet, mål och 

behov formas utifrån vilket kulturmönster denne växer upp och ingår i (Rosenblatt, 

2002, s. 122-123). Däremot menar Rosenblatt att individen kan frångå en kultur, om 

denne får insikt i hur andra kulturer och kulturmönster ser ut. Individen kan också 

bidra till att förändra kulturmönster om denne erbjuds ett bredare perspektiv på hur 

samhället är konstruerat. Rosenblatt tyckte också det var viktigt att betona att även 

inom kulturer fanns det skillnader mellan samtliga individer. Ingen var identisk med 

en annan även om de växt upp inom samma kultur. Dessutom är inte grupperingarna 

inom samhället helt identiska på grund av sammansättningen av olika individer 

(Rosenblatt, 2002, s. 126). 
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4 Metod 

I föregående kapitel presenterades Louise M. Rosenblatts receptionsteori som 

kommer att användas i analysen av resultaten i kapitel 5. I detta kapitel presenteras 

metoden som har använts för denna studie. Först beskrivs hur intervjuerna, som 

utgör empirin för studien, har genomförts, vilka som har deltagit, hur analysen av 

resultaten sker samt forskningsetiska principer som har tagits hänsyn till. 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 
För denna studie har semistrukturerade intervjuer använts. Som intervjuform 

använder semistrukturerade intervjuer förutbestämda frågor att ställa under 

intervjun, dock är forskaren inte låst till dessa frågor utan har möjlighet att ställa 

andra frågor under intervjun utifrån det intervjupersonen säger. På så sätt blir det ett 

mellanting mellan strukturerade intervjuer, som strikt håller sig till de förutbestämda 

frågorna, och ostrukturerade intervjuer som är mer av ett samtal med studien i fokus 

(Wildemouth, 2009, s. 233). Intervjuguider har använts för samtliga intervjuer för 

denna studie, däremot har intervjuguiderna sett olika ut beroende på vilken roll 

intervjupersonerna har haft. Dock har samtliga frågeställningar för studien utgjort 

underlag för intervjuguiderna oavsett den intervjuades roll. Följdfrågor eller nya 

frågor har ställts utifrån vad intervjupersonerna svarat, vilket har berikat resultaten. 

Inledningsvis har inledande och öppna frågor ställts för att värma upp 

intervjupersonen, så som hur den kom i kontakt med Shared Reading och hur 

projekten de eventuellt varit involverade i ser ut. Efter det har intervjufrågorna 

delats in tematiskt efter deltagarnas upplevelser, läsledarens syn på den egna rollen 

samt vad som utgör grunden för valet av texter inom metoden. Avslutningsvis har 

ordet lämnats fritt för intervjupersonen att komma med egna reflektioner som 

intervjun eventuellt inte berört. På den sista frågan har samtliga intervjupersoner 

kommit med insiktsfulla och givande svar. Intervjuerna pågick mellan 23 minuter 

och en timme. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant efteråt, dock skrevs bara eventuella pauser ut 

om de ansågs viktiga för resultatet, så som tvekan. Transkriberingarna användes 

sedan för sammanställningen av resultat-kapitlet. 

4.2 Insamling av data/urval 
Eftersom Shared Reading är nytt i Sverige har det varit lättast att få kontakt med 

personer som driver Shared Reading-projekt och som nu försöker sprida metoden i 

Sverige. Intervjupersonerna har kontaktats via mail och i ett fall muntligen. 

Samtliga som kontaktats har varit positiva till att delta i intervjuer och vissa har 

även hjälpt till att förmedla fler kontakter för intervju. Intervjuerna genomfördes 

under april och maj månad 2019.  

Intervjupersonerna har alla gemensamt att de är utbildade läsledare enligt The 

Readers utbildning. Däremot skiljer de sig i vilka roller de har i Shared Reading-

projekt i Sverige. I Sverige finns endast sju personer som kan utbilda läsledare inom 

metoden, fem av dessa har intervjuats i denna studie. 
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4.2.1 Läsledare 

För studien intervjuades två personer i egenskap av läsledare, den ena, Charlotte, en 

bibliotekschef i Skåne som har Shared Reading med sin personal. Den andra, Helen, 

är en läsledare vid Studieförbundet Vuxenskolan Jönköping som har Shared 

Reading med personer med psykisk ohälsa. Helen utbildar även nya läsledare enligt 

metoden. 

4.2.2 Drivande för Shared Reading-projekt i Sverige 

För studien intervjuades tre personer som är drivande i Shared Reading-projektet 

vid Studieförbundet Vuxenskolan Jönköping, där Karin och Mary representerar 

Studieförbundet och Elizabeth representerar Myndigheten för tillgängliga medier. 

Även Anders Ohlsson, professor i Litteraturvetenskap vid Lunds Universitet, 

intervjuades till denna studie. Ohlsson har dels inlett forskning om metoden Shared 

Reading, men är också involverad i Shared Reading-projektet i Skåne som är ett 

samarbete mellan Avdelningen för litteraturvetenskap på Språk- och 

litteraturcentrum vid Lunds Universitet samt Region Skåne. 

Ovan nämnda är alla utbildade läsledare och utbildar också nya läsledare i Shared 

Reading. 

För intervjupersonerna inom denna grupp användes samma intervjuguide som 

grund, men anpassades beroende på deras roll. Vissa frågor togs därför bort eller 

lades till. 

4.3 Metod för analys 
Samtliga intervjupersoner för studien var utbildade läsledare, däremot hade fyra av 

de sex intervjupersonerna mer drivande roller i Shared Reading-projekt i Sverige. På 

grund av detta gjordes två indelningar för resultaten, dels för de två informanter som 

främst var läsledare, dock utbildar även en av informanterna i denna kategori nya 

läsledare. Den andra kategorin innefattar de fyra informanterna som har mer 

drivande roller. Intervjusvaren organiserades tematiskt i deltagare, läsledare, 

texterna och läsfrämjande. samma ordning följde i båda resultat-avsnitten. I flera 

fall går dessa teman in i varandra eftersom samtliga komponenter hör samman och 

är väldigt viktiga för metoden Shared Reading. 

Intervjusvaren utgör underlag för analysen och analyseras sedan enligt Louise M. 

Rosenblatts receptionsteori för att utröna huruvida metoden Shared Reading 

överensstämmer med denna. 

4.4 Forskningsetiska principer 
I denna uppsats har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer följts, vilka är 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-14).  

Intervjupersonerna har samtyckt till att delta i studien och har blivit informerade om 

vilken funktion deras deltagande fyller för projektet. Deltagandet har varit frivilligt 

och deltagarna har när som helst kunnat avbryta intervjun. Uppgifterna som 

personerna har lämnat har hållits konfidentiella. Deltagandet behandlades anonymt, 
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förutom med Anders Ohlsson, vilket han informerades om och godkände. I kapitlet 

om tidigare forskning tas även en vetenskaplig artikel upp skriven av Anders 

Ohlsson, en anledning till att han inte är anonym. Resterande namn på 

intervjupersoner är fingerade, dock finns det en viss risk för identifiering i och med 

att intervjupersonerna i flera fall har framträdande roller i projekten de är 

involverade i. 

Deltagarna för denna studie blev informerade att intervjuerna spelades in och 

transkriberades samt att inspelningar och transkriptioner förstördes efter uppsatsens 

färdigställande och att intervjusvaren enbart skulle användas i denna uppsats och 

inte i några andra sammanhang. 
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5 Resultat 

I kapitel 4 presenterades metoden för insamlingen av empirin för denna studie. I 

detta kapitel har empirin sammanställts och resultaten från intervjuerna presenteras. 

På grund av att intervjupersonerna talar utifrån olika erfarenhet delas de in i två 

olika resultat, under 5.1 presenteras resultaten från läsledarna Charlotte och Helen. 

Helen utbildar också nya läsledare hos Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping. 

Under 5.2 presenteras resultaten från drivande personer i Shared Reading-projektet i 

Jönköping från Studieförbundet Vuxenskolan samt Myndigheten för tillgängliga 

medier samt Anders Ohlsson. 

Resultaten under de två olika avsnitten är indelade tematiskt, enligt deltagare, 

läsledare, texterna och läsfrämjande. 5.2 har även ett avsnitt om hur Shared Reading 

i dagsläget fungerar i Sverige och hur det kommer att fungera framöver. 

5.1 Läsledare 
I detta avsnitt följer en sammanställning av intervjuerna med Helen och Charlotte. 

Helen är läsledare i Jönköping och utbildar även nya läsledare, Charlotte är 

bibliotekschef i Skåne och utbildad läsledare. 

5.1.1 Deltagare 

Helen har främst haft Shared Reading med personer med psykisk ohälsa på olika 

boenden. Hon fascineras över hur personer som vanligtvis kan ha svårigheter att 

delta i aktiviteter ändå deltagit i Shared Reading och varit aktiva under mötet. Helen 

tror att dessa personer kanske inte kommit ut på någon aktivitet om det inte vore för 

Shared Reading. Hon tror att det kan bero på att metoden har en vänlig och 

tillåtande ton mot deltagarna. Grupperna Helen har haft har varierat i storlek, mellan 

tre-fyra personer eller sex-sju stycken. Även om de inte alltid varit så många så 

tycker Helen att det har fungerat bra och personerna har varit där frivilligt. Hon 

tycker det är viktigt på boenden, och för metoden, att deltagandet är frivilligt så det 

inte är personalen som tvingar dit deltagare. 

Charlotte tycker att Shared Reading är ett bra sätt för biblioteken att arbeta 

läsfrämjande. Dels för att det inte är en konventionell cirkel, man behöver inte läsa 

en hel bok och deltagarna behöver inte förbereda sig. Hon tycker också att 

deltagarna upptäcker saker i litteraturen själva, men att de också får upptäcka saker i 

grupp, vilket ger fler perspektiv. Samtalet utgår ifrån texten och utforskandet av 

texten sker genom att deltagarna uttrycker deras upplevelser av den. Därför tror 

Charlotte att det ofta är kopplat till deltagarnas egna erfarenheter, men också att en 

litterär karaktärs agerande kan få deltagarna att resonera och reflektera på ett sätt 

som inte behöver ligga nära deltagarens egna erfarenheter. Texten gör det möjligt att 

sätta sig in i andra tankebanor än sina egna. Charlotte säger: 

Jag tycker att man rätt snabbt kan öppna upp sig, eller vad man ska säga, på ett 

behagligt sätt. Det behöver inte vara att man blottar sig, för i och med att man 

diskuterar karaktärerna och det som händer så kan man lägga mycket av sig 

själv i det man diskuterar utan att utelämna sig själv, vilket gör att man rätt fort 
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kommer in på viktiga saker. Och det gör ju att man kan knyta sociala band rätt 

fort, utan att man har känt varandra innan. 

Helen tror att för en person som behöver mycket stöd och hjälp i sin vardag, så kan 

Shared Reading vara ett sätt att komma närmare den friskare sidan av sig själv 

eftersom individen får vara med och diskutera texten och klura ut någon form av 

innebörd i grupp. Flera av deltagarna kan ha en bristande självkänsla, Helen tror 

därför att det är viktigt att deltagarna genom samtalet får känna sig kloka och 

smarta, att de får vara med och räkna ut någonting. För deltagare som bor på ett 

boende med en hel del krav på sig tror Helen att det är skönt att vara med på en 

aktivitet utan krav där deltagaren får vara sig själv för en stund. Däremot tror hon att 

det är en trygghet för dessa personer att mötena varit på boendet också, där 

deltagarna vet vad som gäller. Som läsledare har hon känt sig väl bemött också, hon 

säger att mötena lockar fram de goda sidorna hos deltagarna och att det finns en stor 

hjälpsamhet. Om någon i gruppen skulle bli ledsen så bryr de sig och stöttar 

varandra. Detta tror Helen delvis kan bero på att de boende känner till varandras 

historia. 

Helen tror att för personer med psykisk ohälsa så finns det flera sätt de gynnas på 

genom att delta i en Shared Reading-grupp. Dels i och med rutinen - att deltagarna 

har en tid att passa och att deltagarna förväntas stanna kvar under stunden med 

Shared Reading. Också att kunna umgås i grupp och vara social med andra är något 

Helen menar att deltagarna får öva sig på. Detta tycker hon utvecklas ju längre 

kursen har pågått, i början kan deltagarna vara lite tysta. 

5.1.2 Läsledare 

Charlotte säger att läsledaren ska fungera som en guide, men att det inte ska märkas 

att läsledaren leder deltagarna. Inte att läsledaren styr, mer att den kan behöva föra 

tillbaka fokuset på texten om samtalet glider för långt bort. Hon tycker också att 

läsledaren är en som lockar fram respons från deltagarna. De ska få berätta om deras 

upplevelser och kopplingar de gör om de vill. Men Charlotte är tydlig med att det är 

viktigt att deltagarna själva ska vilja dela med sig, ingen ska vara tvingad. Men alla 

ska få utrymme att höra sin egen röst i gruppen också. 

Helen upplever att en svårighet som läsledare är att få deltagarna att förstå att 

läsledaren inte har en roll likt en lärares  

[m]an får liksom jobba lite med gruppen för att komma på att man behöver inte 

avrapportera till mig på något sätt, utan man ska prata med varandra. Men man 

brukar behöva komma en bit in i kursen för att det ska fungera så. 

Däremot upplever inte Helen att deltagarna förutsätter att läsledaren har färdiga 

svar, utan att gruppen ska reda ut texten tillsammans. 

När deltagarna vet att läsledaren inte har någon auktoritär roll tror Helen att 

deltagarna tycker om att läsledaren inte ställer några krav, även om de också känner 

en trygghet i att läsledaren har ett övergripande ansvar.  
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5.1.3 Texterna 

Helen upplever att en text kan relatera till något inuti en person på ett ganska 

okomplicerat och naturligt sätt, vilket hon också menar är en tanke bakom metoden 

Shared Reading. Eftersom texterna kan tala till deltagarna så bjuder det också in till 

samtal. 

Texterna som läses kan vara rätt allvarliga texter och inte humoristiska. Där ser 

Helen att deltagarna kan känna igen sig genom texten och dra paralleller till hur 

deltagarna själv känner eller har känt. Det tror Helen kan påverka en människa 

mycket. Hon tror också att många deltagare upptäcker att det finns en skönhet i 

texter, så som dikter, och att genom att inte använda sig av exempelvis feel good-

romaner i metoden så introduceras deltagarna för textformer som de kanske inte 

hade kommit i kontakt med annars.  

Charlotte säger att läsledaren inte behöver välja ut texten utefter gruppen, om 

läsledaren exempelvis har en grupp med en viss problematik. Däremot ska texten 

vara 

[v]äldigt ådrig text. Det är ju inte en deckare, utan en text där det är mycket ord 

och där det gömmer sig mycket i texten. Och att få människor att liksom förstå 

att de kan ta till sig någonting genom litteraturen. Att de kan koppla det som 

någon annan har skrivit till sig själv och få lite självutveckling. Det tycker jag 

är väldigt spännande. 

Eftersom Helen främst haft Shared Reading med personer med psykisk ohälsa så 

kan de ha vissa kognitiva svårigheter som inte finns i andra grupper. När hon väljer 

ut texter inför Shared Reading är det därför viktigt att berättelsen berättas i 

kronologisk ordning. De har testat texter som hoppar i tiden, men vissa av 

deltagarna tycker det blir för svårt att hänga med i. Texter med ett visst mått av 

fantasi kan också vara svårt för deltagarna Helen har jobbat med, det är svårt att 

skilja på textens verklighet och textens fantasi. Helen säger att det inte finns något 

facit på vilka texter som fungerar just för personer med psykisk ohälsa, men att hon 

just tänker på textens uppbyggnad när hon väljer ut texter. Hon använder sig av 

samlingen texter som Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping har tagit fram, 

eftersom hon känner en trygghet i att de texterna är okej att använda. 

Charlotte väljer texter som hon själv tycker om eller som hon blir tipsad om, men 

kollar också mycket på form och innehåll. Det måste vara textrikt och inte bara 

beskrivande text. När hon har Shared Reading med sin personal så väljer hon oftast 

ut dikter för att hinna under en kortare stund. Hon tycker det är viktigt att det 

gömmer sig något i dikterna som skapar diskussion. Charlotte fick också en antologi 

på engelska med texter när hon utbildade sig till läsledare. Vissa av texterna från 

den har hon använt, om de funnit översatta till svenska. De som gick den första 

utbildningen har också delat texter sinsemellan, som en textbank. Via den har 

Charlotte också hittat texter att använda. Men hon menar också att ju mer hon letat 

efter texter, ju lättare har det blivit. Hon har blivit van vid att leta. 

Charlotte tror inte att vi i Sverige inte är så vana vid dikter som textform. I 

skolsammanhang tror hon främst det är vid litteraturvetenskapsstudier som personer 
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kommer i kontakt med dikter. Genom Shared Reading tycker hon att även de som 

inte läser dikter kan få upp ögonen för textformen och fascineras över att de kan få 

ut någonting av en dikt. Genom att bara läsa om en dikt under Shared Reading 

tycker hon att deltagarna har betydligt lättare att ta den till sig, att den landar på ett 

annat sätt hos deltagarna. 

5.1.4 Läsfrämjande 

Helen tror att i och med att deltagarna kommer tillbaka till gruppen så har ett 

intresse för litteratur skapats, att de tycker texterna är intressanta. Deltagandet är ju 

frivilligt, och om det inte hade tilltalat deltagarna så hade de inte kommit tillbaka. 

Charlotte tror att Shared Reading behövs på biblioteken i framtiden, eftersom 

deltagarna inte behöver vara inbitna läsare för att kunna ta sig an svårare texter. Det 

blir lättare att ta sig an texterna eftersom gruppen tillsammans bryter ner texten och 

för att deltagarna börjar reflektera själv utifrån associationerna de andra deltagarna 

delar med sig av. Hon tror också att det är en fördel att deltagarna inte behöver 

förbereda sig, att det passar många eftersom livet för många är rätt hektiskt idag. 

Hon fortsätter: 

Jag tror det finns ett behov av kultur och litteratur i samhället som pausform, 

en rekreationsform eller vad man ska säga. Där har vi ett viktigt uppdrag, och 

det är en lite lättare form av läsecirklar där man inte behöver lägga ner tid på 

förberedelser och där man också får mycket ut av det. 

Charlotte ser också att det finns ett intresse från biblioteksbesökarna för att vara 

med i en läsecirkel. Hon har också haft lite prova på-tillfällen för det, bland annat 

med lärare som blivit intresserade av det. På biblioteket har de också pratat om att 

ha Shared Reading för nysvenskar, vilket hon hört att flera har provat. Då skulle hon 

dock inte välja så svåra texter som hon vanligtvis väljer ut för Shared Reading. Men 

hon hoppas även att de kommer hålla Shared Reading för flera målgrupper 

[f]ör jag tycker det är en fantastisk metod att arbeta kring litteraturen med, i 

och med att man inte behöver förbereda sig på det sättet, man behöver inte veta 

vad som är bra litteratur eller inte, om man säger så. Man behöver inte veta 

något om författaren, man har bara en text. Så det är tillgängligt och låga 

trösklar känner jag ändå. Det är inga stora hinder när man väl kommit så långt 

att man ska vara med i en läsecirkel. 

 

5.2 Drivande för Shared Reading-projekt i Sverige 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av intervjuerna med Mary, Karin, 

Elizabeth och Anders Ohlsson. Mary och Karin har drivande roller i Shared 

Reading-projektet hos Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län, Elizabeth 

arbetar för Myndigheten för tillgängliga medier och är också involverad i projektet i 

Jönköping, Anders Ohlsson är professor i litteraturvetenskap vid Lunds Universitet. 

Samtliga är läsledare och utbildar även nya läsledare. 
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5.2.1 Deltagare 

Mary har varit läsledare för flera Shared Reading-grupper och säger att en grupp 

med dementa hon hade var en intressant och tuff grupp. Dialogen med deltagarna 

saknades och det var svårt att få med dem i läsningen. Däremot fungerade Shared 

Reading-grupp bra på ett äldreboende Mary var läsledare hos. Deltagarna var 

mycket engagerade och trots att flera hade dålig syn eller dålig hörsel ville de gärna 

delta ändå. Hon sa att de äldre kom igång under dessa möten och att de deltog fullt 

ut och tog plats, även om de kanske krupit ihop lite i och med att de åldrats. För de 

äldre med demens som inte var lika långt gången som på demensboendet kunde de 

också komma ihåg stunderna med Shared Reading, vilket förmodligen bidrog till att 

de var så alerta. Bäst har ändå Shared Reading enligt Mary fungerat i en grupp hon 

haft med deltagare som har erfarenheter av psykisk ohälsa. Hon säger att i 

grupperna där deltagarna har sådana erfarenheter fyller Shared Reading en funktion 

eftersom det händer mycket hos deltagarna. Att det är generöst inom gruppen på det 

sätt att deltagarna delger varandra saker och bearbetar saker ihop, det finns en vilja 

att reda ut texten tillsammans. Karin nämner också att metoden fungerar bäst hos 

personer med psykisk ohälsa eller hos personer som befinner sig i ett socialt 

utanförskap. Vidare säger hon att 

[d]å har man ju sett att självförtroende och självkänsla har ökat. Och det är ju 

det som är det fantastiska med det. Att litteratur, vanlig, enkel, fantastisk 

litteratur kan göra så stor skillnad! 

Elizabeth har haft flera Shared Reading-grupper. Dels inom psykiatrin men också 

två grupper för personer med olika långt gången demens, och en grupp med äldre 

kvinnor som träffades på ett bibliotek. Bland kvinnorna fanns det en med 

begynnande demens och en med psykisk ohälsa. Elizabeth tycker att Shared 

Reading fungerat bra i alla grupper hon haft, däremot så har det fungerat på olika 

sätt. Texterna som lästes i biblioteks-gruppen var till exempel för avancerade för 

grupperna med dementa. 

Deltagandet i Shared Reading är frivilligt, vilket intervjupersonerna betonar. Karin 

säger att Shared Reading trots allt behöver tilltala deltagarna, och om det gör det 

kommer det att berika deras liv oavsett vem de är. Hur aktiva deltagarna väljer att 

vara under mötet är dock upp till individerna själva. Men grupperna är så små att det 

är svårt att inte delta på något sätt. Intervjupersonerna upplever att deltagare blir mer 

och mer aktiva inom gruppen ju längre gruppen pågått, även om de varit tysta till en 

början. Elizabeth säger att det alltid blir diskussion i hennes grupper, däremot kan 

det vara olika vad som snappas upp och skapar diskussion. Att deltagarna blir mer 

och mer aktiva inom gruppen kan vara genom vad som inom metoden kallas 

genombrott, det kan vara att en deltagare vågar läsa högt för första gången, att en 

deltagare gör en reflektion utifrån texten som är kopplat till sitt eget liv. Anders 

Ohlsson nämner också genombrott, men säger att det ofta framställs som att 

deltagarna känner att världen öppnar sig och att de skulle se världen i ett nytt ljus, 

vilket han tror är ganska sällsynt. Han berättar också om en av hans deltagare i en 

Shared Reading-grupp som suttit på varje möte och inte sagt någonting, men 

personen har inte heller rest sig och gått. För att börja prata kan det vara många steg 

att övervinna, men att bara sitta och lyssna tror han ändå kan vara viktigt. Samtidigt 
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har han ibland förvånats över deltagare som har varit tysta under en längre tid, som 

plötsligt kommer med en reflektion som visar att de varit engagerade i diskussionen 

hela tiden. Det försiggår betydligt mer i deltagarnas medvetande som man inte kan 

läsa av om man enbart letar efter genombrott. Det behövs ett mer finmaskigt nät för 

att för att säga att denna interaktion är viktig. 

Elizabeth säger att Shared Reading som läsfrämjande metod fungerar väldigt bra 

även för ovana läsare och att de i Jönköpings-projektet sett prov på flera positiva 

effekter, dels i deras grupper, men även i utvärderingarna de gjort med deltagare. 

Hon säger att för människor som kanske har haft det kämpigt i skolan, har svårt att 

läsa eller helt enkelt är ointresserade så kan det vara jobbigt att närma sig 

litteraturen. Däremot har Shared Reading väldigt låga trösklar eftersom det är så 

kravlöst, deltagarna behöver inte förbereda sig. Elizabeth tror att eftersom det är så 

kravlöst så öppnar det också upp för att deltagarna ska interagera och det gör att 

samtalen blir lättare att delta i. Mary berättar att många av deras deltagare har varit 

läsare eller har någon koppling till litteratur, vilket också kan göra att de vågar delta 

i en Shared Reading-grupp. För det är trots allt en liten tröskel som deltagarna ska 

över för att våga och vilja delta, även om den är låg. 

Intervjupersonerna säger att Shared Reading är viktigt för personer som lever i 

någon form av utanförskap eftersom det är en social aktivitet. Samtidigt kan 

deltagarna vara anonyma i gruppen, de väljer vad de vill dela med sig av, vilket kan 

vara väldigt befriande för deltagarna. Mary och Karin berättar att det funnits 

deltagare som under veckan bara orkade ta sig till Shared Reading-gruppen, men att 

det var viktigt att få komma dit och vara vanlig och anonym för en stund. Karin tror 

att Shared Reading på så sätt kan vara ett lättare sätt att interagera socialt, eftersom 

deltagarna vet att det är helt kravlöst och frivilligt. Anders Ohlsson säger: 

Men bara det att sitta ner, lyssna på varandra och själv få erbjudandet att säga 

någonting, jag tror faktiskt att det är ganska viktigt. Den gemenskapen som 

skapas där. Och det säger artiklarna från Storbritannien – att gruppen är viktig. 

Ja, jag tror gruppen är jätteviktig. 

Anders Ohlsson har börjat forska kring Shared Reading och en studie har redan 

genomförts, vilken också redogörs för under kapitlet tidigare forskning i denna 

uppsats. Han berättar att sjukhuset som studien bedrevs på tyckte att metoden var 

intressant eftersom Shared Reading svarade mycket på deltagarnas behov. En del 

var att deltagarna saknade sin läsning, men också att identifiera värden i livet och 

för meningsskapande. Att använda deltagare med kronisk smärta var också 

intressant för studien eftersom människor som har denna typ av problematik kan ha 

svårt för mentalisering, förmågan att byta perspektiv i och med att personerna har så 

mycket med sina egna problem. Shared Reading motverkar detta genom att 

litteraturen i sig ger många möjligheter till perspektivbyten, men även för att 

litteraturen diskuteras i grupp där deltagarna behöver sätta sig in i hur andra i 

gruppen tänker. 

Alla intervjupersoner har varit tydliga med att föra fram att Shared Reading inte ska 

misstas för biblioterapi. Att Shared Reading skulle ha direkt hälsofrämjande effekter 

nekar Anders Ohlsson till. Han säger att inget löfte ställs ut i Shared Reading om att 
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deltagarna skulle bli friskare. Däremot är det klart att deltagare som är sjuka mår 

betydligt bättre av att delta i en Shared Reading-grupp och trivs än om de skulle 

sitta ensamma hemma och ha ont. Men det Shared Reading erbjuder är litteratur och 

samvaro, inte bot. Elizabeth säger: 

Shared Reading har INTE terapeutiskt syfte, det är texten som är i fokus, man 

möts över texten. Sedan har det positiva effekter, som då tydligt forskningen 

visar, att man mår bättre. Självkänsla och självförtroende växer. Man vågar 

göra sin röst hörd igen och det sociala är väldigt viktigt.  

Elizabeth säger att Shared Reading även brukar misstas för en bokcirkel, vilket det 

inte heller är. I en bokcirkel läser deltagarna en bok och de läser mellan gångerna, 

det gör man inte i Shared Reading. Däremot säger hon att eftersom det handlar om 

läsning och det är i grupp så finns det en likhet, men även stora skillnader. 

5.2.2 Läsledare 

Eftersom Shared Reading är en metod så behövs en läsledare. Läsledarrollen 

handlar om att skapa lugn och trygghet. Intervjupersonerna berättar också att 

mycket handlar om vänlighet, att alla deltagare ska känna sig välkomna. Alla 

deltagare ska lämna mötet med en känsla av att de har varit med och blivit sedda 

och hörda. För läsledaren är det därför viktigt att vara uppmärksam på om någon 

deltagare signalerar genom sitt kroppsspråk att den kommit att tänka på något som 

den eventuellt vill dela, även om det inte sägs rakt ut. Att vara lyhörd. Anders 

Ohlsson beskriver det som att läsledaren ska se till att gruppen håller sig inom de 

etiska och sociala grundreglerna inom metoden, vilket gör det till en väldigt viktig 

roll. 

Läsledaren ska vara närvarande, men samtidigt inte styra samtalet, utan leda det. 

Ledandet kan handla om att avgöra om man ska gå djupare ner i samtalet eller ställa 

frågor kring texten. Det kan också innebära att föra tillbaka samtalet till texten om 

samtalet kommit för långt bort ifrån den. Läsledaren ska låta texten vara det centrala 

i mötet, gruppen ska känna att de vilar på det de läser i sin diskussion. Karin 

beskriver det som att ”[i]ngen gruppmedlem behöver bära texten, för det är upp till 

läsledaren att få det att rulla. Och det ska ju vara ett fint flöde då, att ha en bra 

balans mellan gruppen, individen och texten.” Elizabeth upplever att det kan bli 

fantastiska samtal i Shared Reading, där deltagarna delar erfarenheter och tankar. 

Hon tycker det är viktigt att alla ska få prata färdigt, läsledaren får inte avbryta 

samtalet för att gruppen ska hinna läsa nästa text. Hon sparar hellre den andra texten 

till nästa gång om de inte hinner att läsa den. 

Att arbeta så textnära inom Shared Reading gör också att det skiljer sig från många 

andra läsecirklar, exempelvis bokcirklar. Anders Ohlsson tror att en stor del av 

samtalet i andra läsecirklar inte handlar om litteraturen och läsningen alls. Att det 

samtalas om andra saker innebär inte att det andra är oviktigt. På mötena i Shared 

Reading brukar det vara en kort fikastund där det finns tid att prata om annat, men 

under samtalen så ska texten vara i fokus. Anders Ohlsson motiverar det med: 

Jag har ju valt texten för att jag vill dela den med gruppen, att jag tror den är 

viktig. Jag hoppas den är viktig för dem. Och då har jag samtidigt några 
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punkter som jag tycker att vi bör prata om. Och om inte de kommer upp, så ser 

jag genom olika indirekta metoder till att de kommer upp. Genom att jag 

citerar någonting eller säger att jag funderar på det där som står på sida fyra 

liksom. Det gäller att leda på det indirekta sättet, så att deltagarna inte blir 

utsatta för min utfrågning eller så. 

Läsledaren ska alltså inte uppfattas som en lärare som söker rätt eller fel svar utifrån 

texten, det är inte ett förhör och finns varken rätt eller fel. Istället är det deltagarstyrt 

i hög grad och det man vill komma åt är deltagarnas upplevelser och tankar kring 

texten gruppen läser. Däremot har läsledaren god kunskap om texten i förväg 

eftersom denne har förberett den. Karin berättar att läsledaren plockar ut vad som 

kallas för pulshöjare ur texten, det som kan sticka ut i texten. Upptäcker läsledaren 

att samtalet stagnerat i gruppen kan det ha en stor effekt om läsledaren läser om en 

sådan rad och gruppen kan ta sig djupare ner i texten.  

Anders Ohlsson menar också att läsningen inom Shared Reading är något helt annat 

än läsning i undervisning. När han kom i kontakt med metoden såg han potentialen i 

den, att Shared Reading kunde vara ett sätt att nå andra saker i litteratursamtalet än 

vad man ofta gör i universitetsklassrummen. Istället för en distanserad, objektiv och 

teknisk läsning är det en annan läsart som premieras som är både intressant och 

viktigt, även att forska om. Han utvecklar det med 

[d]et är ju snarare det som akademin har tryckt undan. Alltså våra 

känslomässiga reaktioner så att vi glömmer, vilket är det värsta man kan göra 

som litteraturforskare, glömmer att man har en text framför sig för man stiger 

så in i den, den engagerar en. Och det sättet att läsa, det funkar inte i akademin 

för att där är en helt annan social inramning, mer distans och så. Men det som 

jag talar om nu, det är ju det som gör att vi egentligen också läser, för vi dras in 

i texten, det här är personligt angeläget för oss. 

Karin gör även en reflektion om hur metoden påverkar henne i egenskap av 

läsledare. Hon är själv, liksom de andra som intervjuats för denna studie, läsare och 

tycker själv att litteraturen hon läser för sig själv ger henne mycket. Men att i Shared 

Reading-gruppen med deltagarnas reflektioner och erfarenheter så blir upplevelsen 

mycket större och att även hon som läsledare känner sig berikad i sitt liv. 

5.2.3 Texterna 

Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping har sammanställt en samling texter som 

inte är copyright-skyddade i ett häfte som de delar ut till sina läsledare. Men att 

välja ut texter är ett tidskrävande arbete. Ofta används databaser på internet för att 

hitta texter eller hänvisningar till novellsamlingar. Även läsledarens egna 

erfarenheter av litteraturen ligger ibland till grund för texter som väljs ut. Mary och 

Elizabeth som båda läser mycket på sin fritid delar också texter de hittat med 

varandra. Däremot betonar Mary att för samlingen texter som delas av flera 

läsledare kan man inte vara för petig med vad man tar med, eftersom läsupplevelsen 

är individuell och en läsledare kan finna en text intressant även om en annan inte 

gör det. Därför är det ofta textens längd som avgör vad som kan användas. 
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Anders Ohlsson menar att Shared Reading inte bara är läsfrämjande, utan även 

litteraturfrämjande eftersom deltagarna ofta kommer i kontakt med andra typer av 

texter än de gör vanligtvis. Texterna som läses under Shared Reading är oftast dikter 

eller noveller och läsledarna väljer inför mötena ut texter som de själva känner sig 

engagerade i och berörda av. Det beror mycket på vilket humör och känslor 

läsledaren har för stunden, men framförallt menar de att texten måste intressera 

dem.  

Läsledarna väljer också texten utifrån gruppen de ska ha och tänker då på hur 

tidigare texter har mottagits och hur tidigare möten har gått, om det blivit för tunga 

texter eller för ytliga. För gruppen med dementa som Mary arbetat med valdes 

kortare, konkreta texter ut. Främst dikter eftersom deltagarna hade svårt att följa 

med i novellerna. Även Elizabeth upptäckte att de dementa hade svårt att hänga med 

i novellerna och läste istället två dikter med sina grupper. Anders Ohlsson nämner 

också att läsledaren behöver tänka på gruppen den ska ha Shared Reading med, och 

nämner att metoden har testats för personer som inte har svenska som modersmål, 

eller inte heller som andraspråk. Därför behöver läsledaren tänka på deltagarnas 

kapacitet inom gruppen i valet av texter. 

Ibland använder intervjupersonerna sig av teman eller väljer texter för att skapa en 

viss stämning. En av intervjupersonerna tänker på motvikter när denna väljer ut 

texter, där den ena texten kan vara lite tyngre och den andra lite lättsammare. 

Texterna bör också utmana deltagarna så de får jobba sig in i texten, men om en 

grupp inte varit igång så länge kan något enklare texter väljas ut i början och i och 

med att gruppen utvecklas väljs med avancerade texter. 

Däremot väljer läsledaren inte ut texter utifrån gruppernas gemensamma 

erfarenheter, om gruppens deltagare delar erfarenheter av till exempel psykisk 

ohälsa så behöver texterna inte ta upp just psykisk ohälsa. Inom Shared Reading 

finns inget syfte att gruppen ska läsa om sina problem i syfte att bearbeta dem, 

däremot vill man visa på mångfalden av ämnen som texterna berör, texterna ska 

alltså inte vara riktade. Mary beskriver valet av text som att ”[m]an pratar ju om att 

man ska vara modig i Shared Reading, man får ju inte vara för feg utan utmana 

läsarna. Man ska inte backa för att inte vidröra vissa ämnen”. 

Anders Ohlsson tror inte att vilken litteratur som helst passar för Shared Reading 

och säger:  

Generellt tror jag att man måste säga, om man ska sortera litteraturen i de två 

förkättrade termerna kvalitetslitteratur och populärlitteratur, så tror jag 

populärlitteraturen just i det här sammanhanget inte funkar så jättebra. För den 

är mycket mer intrigbunden och eftersom det är längre texter så kräver det 

längre tid.  

I och med att Shared Reading-mötena ofta är 90 minuter så menar Anders Ohlsson 

att det brukar vara en novell och en dikt som hinns med och att det är rätt 

koncentrerade texter, lite gåtfulla och med lite motstånd. För även om texterna inte 

ska vara jättesvåra behöver det ändå finnas något som skapar funderingar hos 
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deltagarna, det kan finnas enkla metaforer som ändå kan sätta igång en diskussion. 

Trots det säger han att det finns ett stort utbud och säger 

[m]en samtidigt är ju spannet jättestort därinne. Svenskt, utländskt, nytt, jag 

ska läsa Svarta katten av Poe imorgon med den här gruppen i Landskrona. Och 

förra gången läste vi Agnes von Krusenstjerna. Det kan bli en massa olika. 

Han menar att i texten måste det alltid finnas plats för läsaren, allt ska inte vara 

utskrivet och självklart utan kan väcka nyfikenhet, glädje eller till och med avsky. 

Det kan handla om karaktärer som beter sig oväntat, något som är konstigt framställt 

eller något som är utelämnat ur texten. Anders Ohlsson menar också att en stor 

drivkraft för att vi läser är för att vi på något sätt ska känna igen oss i texten eller 

erkänna erfarenheter som texterna tar upp. Inte nödvändigtvis att vi identifierar oss 

med något i texten, däremot att vi till exempel kan erkänna att en karaktärs historia 

ser ut på ett visst sätt, även om vi inte sympatiserar med karaktären, eller att vi kan 

förstå reaktioner inför vissa situationer som är främmande för oss. 

Karin säger att texterna inom Shared Reading ofta handlar om hur det är att vara 

människa och tar upp existentiella frågor. Det ska finnas lite luckor i texterna för att 

skapa diskussionen mellan deltagarna. Deltagarna ska också kunna spegla sig i 

texterna på det sätt att de förstår att de besitter egen värdefull kunskap, att de själva 

är bra. Men texterna kan också ge deltagarna nya tankar, vilket kan förändra hur 

resonemangen inom gruppen sker, men kan också skapa förändring i deltagarens 

vardagliga liv. En av grundtankarna inom Shared Reading är att texter kan skapa 

förändring hos individen, deltagarna ska komma loss från saker de fastnat i, det kan 

handla om missbruk, en relation eller i en negativ självbild. Om individen känner 

igen sig i litteraturen, känner sig mindre ensam eller känner att litteraturen hjälper 

individen att sätta ord på känslor som individen varit oförmögen till själv bidrar det 

också till förändring. Ett citat från en deltagare som nämns under intervjuerna med 

Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping och som även finns på deras hemsida är 

”[j]ag har äntligen kommit i kontakt med mitt språk. Jag kan koncentrera mig och få 

ner orden på papper.” 

Mary menar att noveller är en tillbakahållen genre eftersom människor ofta vill 

njuta länge, men för högläsning passar de utmärkt eftersom det går fort att läsa, trots 

att läsningen inom Shared Reading är rätt långsam, men suger samtidigt in läsaren i 

situationen och låter den leva sig in i berättelsen. 

Mary menar att det är väldigt få idag som läser lyrik eftersom det kan vara en svår 

textform att ta till sig. Däremot tycker hon att lyrik fungerar bra i Shared Reading, 

trots att det kan vara svåra texter  

[f]ör lyrik kräver ju ganska mycket. Men här får man ju stöd i gruppen på ett 

väldigt kravlöst sätt. Vi behöver inte knäcka vad den här författaren vill, utan 

det jag ser och känner utifrån texten, det är precis så lyrik ska vara tycker jag. 

Att gruppen ofta läser om dikten två gånger underlättar också för en djupare 

förståelse för innebörden av dikten. Mary liknar det vid att öppna en skattkista, ett 

ordval som även Elizabeth använder för texterna, vilket få har upplevt, även i 

skolans värld eftersom skolan har tagit lite monopol på hur texter ska analyseras och 
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hur vi ska tänka. Flera deltagare har sagt till Mary att de aldrig läser dikter, ”[m]en 

så blir de drabbade av det alltså, man kan inte värja sig.” Karin säger också att 

dikterna som läses i gruppen har en enorm kraft. ”För de mest fantastiska 

reflektioner och genombrott som jag haft i mina grupper har ju skett på grund av en 

dikt.” 

5.2.4 Läsfrämjande 

Genom Shared Reading menar Mary att människor får möjlighet att upptäcka 

litteratur och ta den till sig. Det handlar också om läsningen och att hålla igång 

hjärnan. Mary säger att Shared Reading-grupperna hon har haft ofta blir nyfikna på 

författarna och ser sig som läsledare som en ambassadör för författarna och deras 

verk. Däremot ska gruppen inte fastna vid författaren, det är texten som ska 

bearbetas. Men läsledaren uppmuntrar till nyfikenhet för att ta reda på mer, och flera 

av intervjupersonerna för denna studie säger också att många deltagare vill ta hem 

texterna och läsa dem för någon i sin närhet. Även deltagare som inte läser på sin 

fritid eller som är lite sämre läsare får upp ett intresse för litteraturen. Mary jämför 

att arbeta med Shared Reading som att skapa ringar på vattnet. 

Karin har också erfarenhet av att deltagarna får ett intresse för litteraturen som 

sträcker sig utanför Shared Reading-gruppen. Hon säger att deltagarna ofta läser 

mer och även undersöker själva vad författare till texter de gillat under mötet mer 

har skrivit för att läsa mer av denne. Ett ställe flera deltagare vänder sig till för att få 

tag i litteratur att läsa är till biblioteken. Någon deltagare har också köpt noveller 

från Novellix efter att ha deltagit i gruppen. Elizabeth har också erfarenhet av att 

litteraturintresset ökat hos deltagarna, hon tycker att det märks väldigt tydligt. Dels 

med personal inom vården som inte läst på länge och som efter Shared Reading 

upptäckt att det var rätt roligt att läsa och som beslutar sig för att testa att läsa en 

bok själva. Elizabeth säger också att flera av hennes gruppdeltagare, som aldrig varit 

biblioteksbesökare, går och skaffar sitt första lånekort och börjar låna böcker. 

Mary menar att Shared Reading öppnar upp en förståelse för hur det är att vara 

människa, vilket hon märkt bland annat i Shared Reading-gruppen på 

ålderdomshemmet där de äldre upplevde att de fick nya inblickar och synsätt på just 

detta, att det fanns saker de aldrig tänkt på trots att de levt ett långt liv. 

Anders Ohlsson tror att Shared Reading bjuder in till samtal om saker och 

erfarenheter som man sällan pratar om annars 

[o]fta är det ju existentiella, etniska, sociala värderingskonflikter och så som 

kommer upp. Genus och manligt och kvinnligt och sådant, det finns inte så 

många ställen där man kan prata om sådant i offentligheten om man inte har 

goda vänner eller så. Jane Davis brukar säga att det är som den nya kyrkbacken 

detta, att man kommer samman en gång i veckan och snackar om 

väsentligheter, om livet. Och i ett sekulariserat samhälle så kanske det inte är 

jättevanligt. 

Mary säger att inom Shared Reading uppstår ett socialt samspel automatiskt, det 

handlar om att ge och ta. För deltagarna kan det vara skönt att få ta plats, bli sedda 

och att få prata till punkt, att få göra sin röst hörd. Genom högläsningen kan 
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deltagaren också få tillfredsställelsen att få höra sin egen röst. Samtidigt är alla 

deltagare där på lika villkor, alla får ta plats. Därav det sociala samspelet. Anders 

Ohlsson pratar också om det sociala samspelet som uppstår och tror att deltagarna 

gynnas genom att de blir bekräftade i gruppen, även om deltagarna inte ser likadant 

på en text så intresserar sig deltagarna för varandras åsikter. För deltagare som inte 

lärt sig det sociala samspelet är Shared Reading en väg in till att lära sig det, vilket 

såklart gynnar deltagarna även utanför gruppen till exempel på arbetsplatser där de 

behöver kunna lyssna på kollegors olika synpunkter. Elizabeth säger också att det är 

viktigt att deltagarna känner sig sedda 

[d]et är viktigt att känna sig sedd skulle jag också vilja säga! Det är ju en viktig 

ingrediens i Shared Reading. Att… det finns inget rätt eller fel, allt är 

intressant. Det är inte så att det du säger är ointressant. Allt är intressant! Så det 

är en oerhörd bekräftelse. Jag kan verkligen se sambandet mellan forskningen 

som säger att självkänslan och självförtroendet växer. Och alla lyssnar på mig, 

bekräftar det jag säger – även om man inte tycker likadant. Så det du säger är 

av vikt för oss här. Det är ingen som dominerar över någon annan, alla får 

komma till sin rätt. 

5.2.5 Shared Reading i Sverige 

Anders Ohlsson kom i kontakt med Shared Reading för fyra-fem år sedan eftersom 

han vid denna tid höll på med ett forskningsprojekt om litterära värden, vilka inte 

bara innefattade kunskaper utan också känslomässiga värden som litteraturen kan 

ha. Dessutom ville de kolla på sociala värden som litteraturen kunde ge, vilket 

Anders Ohlsson menar är ett område det inte forskats så mycket om, att litteraturen 

och gemenskaper hänger samman. Shared Reading verkade således vara intressant 

eftersom läsningen inom metoden är väldigt social. Efter detta deltog han i en 

workshop i Shared Reading i Uppsala 2017 som Kerstin Rydbeck organiserade och 

där även metodens grundare Jane Davis och hennes make Phil deltog. Efter detta 

inleddes ett samarbete mellan Anders Ohlsson och The Reader. Även Elizabeth från 

Myndigheten för tillgängliga medier och Mary från Studieförbundet Vuxenskolan i 

Jönköping deltog i denna workshop och efter det hade Shared Reding fastnat hos 

dem. Mary säger: ”Och där förstod jag att det är det här vi ska göra. Det var bara 

så.” Men i Jönköping hade de först kommit i kontakt med Shared Reading utifrån 

programmet Konstens dolda kraft som UR visat. Karins kollega som startade 

projektet tyckte metoden passade Studieförbundet Vuxenskolans cirkelverksamhet. 

Att ge personer med psykisk ohälsa en chans till bättre mående och ett något bättre 

liv var också viktiga faktorer till att projektet i Jönköpings län inleddes. Elizabeth 

tyckte att Shared Reading kunde vara ett bra komplement till de andra 

högläsningsmetoderna som Myndigheten för tillgängliga medier redan arbetade 

med, och Myndigheten för tillgängliga medier är intresserad av metoden också 

eftersom de har ett uppdrag att göra böcker, nyheter och information tillgänglig för 

alla, oavsett läsförmåga eller läsnedsättning. Dessutom ingår personer med psykisk 

ohälsa i deras målgrupp, men det har varit en något dold grupp. Elizabeth tyckte 

därför att projektet på Studieförbundet Vuxenskolan var väldigt intressant eftersom 

de hade en klart definierad målgrupp – människor med psykisk ohälsa eller som är i 

riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa. 
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I augusti 2017 genomfördes den första utbildningen i Lund för läsledare där sex 

personer från Lunds Universitet deltog och två bibliotekarier från Skåne, den ena 

var Charlotte. Utbildningen var en del av samarbetet med kulturförvaltningen, 

Region Skåne för att sprida metoden Shared Reading. I augusti 2018 utbildades 24 

läsledare, deltagarna var 18 bibliotekarier, men även deltagare från folkhögskolor 

och några från högskolevärlden. I augusti 2018 utbildades även Anders Ohlsson för 

att själv kunna utbilda nya läsledare. I Jönköping har Studieförbundet Vuxenskolans 

Shared Reading-projekt pågått i ungefär ett år. Det började med att de tillsammans 

med Myndigheten för tillgängliga medier gjorde en ansökan till Allmänna 

Arvsfonden som beviljade bidrag till ett treårigt projekt. Efter det inleddes ett 

samarbete med The Reader i Liverpool. En anställd vid The Reader kom till 

Jönköping för att utbilda fem personer som skulle arbeta med projektet, först 

utbildades de till läsledare och sedan till utbildare av läsledare. Utbildningen skedde 

på engelska. Efter detta har de utbildat nya läsledare vid två tillfällen och flera 

Shared Reading-grupper har letts. 

Anders Ohlsson menar att ingen i Sverige har velat starta en motsvarande 

organisation i Sverige som The Reader i Liverpool, även om detta gjorts i Danmark 

med Læseforeningen och i Norge med Leserne. Detta har Anders Ohlsson och 

Kerstin Rydbeck diskuterat, men kom fram till att det redan finns befintliga nätverk 

och organisationer i Sverige och att man istället kunde dra nytta av dessa för att 

sprida metoden. Dessa organisationer kan vara bildningsförbund, som 

Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping, eller Folkuniversitetet som Anders 

Ohlsson själv är knuten till. En annan viktig samarbetspartner är Region Skåne som 

också stödjer biblioteken och har litteratur- och läsfrämjande uppdrag. Vid 

Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping har man knutit flera viktiga 

samarbetspartners till sig, bland dessa finns Myndigheten för tillgängliga medier, 

som Karin också menar ger dem en tyngd utåt, dels för att få kontakt med 

människor som vill delta, men också för att människor kan förstå att eftersom 

Myndigheten för tillgängliga medier samarbetar med dem så är Shared Reading en 

seriös metod. Andra samarbetspartners är Schizofreniförbundet, 

Folkhälsoavdelningen och Regionsbiblioteket. Även Region Jönköpings Län – 

Kommunal utveckling är en samarbetspartner och Karin säger att eftersom 

Kommunal utveckling just nu driver ett projekt med PEER Support kan de också få 

kontakt med människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som skulle kunna 

jobba med dem.  

Att få deltagare till grupperna har visat sig vara svårt, vilket Studieförbundet 

Vuxenskolan i Jönköping tror kan bero på att metoden är så ny och att folk misstar 

den för att vara något annat. Samtidigt har de fått deltagare till sina grupper även om 

de varierat i storlek. I Jönköping samarbetar Studieförbundet Vuxenskolan med 

flera viktiga organisationer som hjälper till att hitta deltagare, men visar sig också på 

mässor och har prova-på-tillfällen för personal inom olika organisationer. De har 

märkt att de bästa förespråkarna för metoden är de som har testat Shared Reading 

själva. Både Karin och Mary nämner också att organisationerna de samarbetar med 

är oerhört viktiga eftersom projektet i Jönköpings län riktar sig mot psykiatrin under 

de tre åren projektet pågår, även om alla såklart är välkomna. Deltagarna kommer 

inte att söka sig till Shared Reading själva utan Studieförbundet Vuxenskolan måste 
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synas där de eventuella deltagarna finns, vilket kan vara hos kuratorer, träffpunkter, 

vårdcentraler eller äldreboenden, med mera. Just biblioteken ser Karin som en viktig 

träffpunkt eftersom det är en avslappnad miljö och att alla är välkomna där. En 

deltagare som var patient inom psykiatrin tyckte det var skönt att Shared Reading-

gruppen den var med i möttes på biblioteket och inte på psykiatrin. Mary betonar 

också att Studieförbundet Vuxenskolan i sig är väldigt viktigt, eftersom det är en 

väletablerad organisation med vana att leda projekt, att de har en ekonomiavdelning 

och att de har lokaler. 

Det har funderats på om namnet Shared Reading bör översättas till svenska, men 

Anders Ohlsson menar att svenskar gärna använder engelska termer så han ser inga 

problem med att använda det engelska namnet för metoden i sig. På Studieförbundet 

Vuxenskolan har det också diskuterats om de skulle göra en svensk översättning, 

men Karin säger att  

[i] och med att det är en metod som är väl utarbetad för att man också ska 

förstå att vi inte är ett hittepå, utan det är den här metoden som det finns 

jättefin forskning på från Liverpool, så ville vi behålla namnet. Det är många 

äldre som kan tycka att det är dumt att vi har gjort det, men annars blir vi rädda 

att folk inte förstår att det är Shared Reading som Shared Reading i Liverpool, 

alltså att det är samma sak och att det är forskningsbaserat. Därför har vi valt 

att behålla namnet. 

På Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping presenterar de metoden som Shared 

Reading – högläsning i grupp. Detta har skapat lite förvirring för eventuella 

deltagare. Vissa har trott att de behöver ha vissa förkunskaper, några har fått för sig 

att det är en bokcirkel och några har misstagit metoden för biblioterapi och trott att 

de behöver ha en depression för att delta. 

Elizabeth tror att namnet kommer att bytas framöver i Sverige. Eftersom The 

Reader har varumärkesskyddat metoden Shared Reading så behöver man följa deras 

koncept och upplägg om man ska kalla det Shared Reading. Detta menar alla 

intervjupersoner att de gör i dagsläget. Elizabeth tror dock att det kommer att bli för 

komplicerat med alla licenser och avtal i framtiden, och att ju fler människor som 

blir inblandade, ju fler förhållningssätt till metoden kommer det att finnas. Det kan 

bli svårt att kontrollera. Elizabeth tror mer på att Sverige kommer, likt Danmark och 

Norge, starta upp egna organisationer som motsvarar The Reader. Anders Ohlsson 

tror att det finns en möjlighet att metoden utvecklas i Sverige, men än så länge ser 

han inga skillnader i hur metoden tillämpas, vilket övriga intervjupersoner också 

menar att det inte finns. Hur man arbetar med Shared Reading i Sverige är alltså 

densamma som i Storbritannien och The Reader håller hårt på sitt koncept. Däremot 

har Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping fått översätta handboken för läsledare 

till svenska, vilken också godkänts av The Reader. Studieförbundet har också fått 

tillstånd att sälja materialet till andra organisationer. Tanken är att det också 

kommer att säljas till andra organisationer framöver, Mary säger att det är onödigt 

att någon annan ska lägga all den kraft som Studieförbundet Vuxenskolan har gjort 

på att få fram ett ganska snarlikt material. Andra utbildningar för läsledare har också 

skett på engelska i Sverige, säger Mary, och menar att man på så sätt begränsar 

metoden till akademiker. Därför vill de kunna sälja den svenska handboken och 
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Mary säger ”[d]et känner vi oss stolta över att kunna erbjuda engagerade, litterära 

människor som, ja, vem som helst som vill göra det här. Så det är vi jätteglada 

över.” Innehållet i handboken är i stort sett samma som originalet, men vissa dikter 

som inte fanns i svensk översättning har de ersatt med andra säger Karin. Karin 

menar också att eftersom de blivit licenserade av The Reader så är det viktigt att 

Studieförbundet Vuxenskolan också följer metoden för att säkerställa att de håller 

samma goda kvalitet som The Reader gjorde när de utbildade dem. The Reader hör 

också av sig för att se att metoden följs och Studieförbundet Vuxenskolan tar 

kontakt med dem om det uppstår några frågor kring hur de bör arbeta med metoden.  

Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping har som mål att utbilda 40 läsledare 

innan det treåriga projektet är slut, inte bara inom länet utan även utanför vilket The 

Reader beviljat. Karin menar att eftersom Studieförbundet Vuxenskolan finns 

nationellt så ger det stora möjligheter till att sprida metoden och att Shared Reading 

faktiskt kommer att stanna kvar i Sverige. 

Intresset för att starta upp Shared Reading-grupper verkar vara stort. Anders 

Ohlsson arbetar nu med metoden i Landskrona, där det inte bara är bibliotek och 

Folkuniversitetet som varit intresserade, utan även socialpsykiatrin och ett 

fastighetsbolag. Till utbildningarna till läsledare som hålls i Skåne kommer också 

deltagare från orter utanför Skåne och samtliga utbildningar har varit fulla. 

Elizabeth berättar att det bara finns sju personer i Sverige som kan utbilda nya 

läsledare inom Shared Reading. Hon upplever också att efterfrågan på att få utbilda 

sig till läsledare är väldigt stort. Så stort att det skulle vara jättesvårt för dessa sju 

personer att ha möjlighet att utbilda alla som vill. I Jönköping har de dessutom fått 

upprätta en intresselista med folk från hela Sverige och inom kort kommer 

Studieförbundet Vuxenskolan även att sprida metoden utanför Jönköpings län. 

Elizabeth upplever att de som vill utbilda sig är otåliga på att få komma igång. Om 

framtidsutsikterna för Shared Reading i Sverige säger hon: 

Jag tror att det där kommer att explodera, det tror jag. Just för att det är, 

otvetydigt, så positivt. Det är ju det som är så märkligt, alltså det är ju ett 

väldigt enkelt koncept egentligen… och skiljer sig inte så mycket från 

högläsning i grupp, och ändå så har Shared Reading liksom extra många 

positiva effekter. Det är spaceat. 

Intresset hos biblioteken är också stort. I Jönköpings län finns intresse från flera 

bibliotek, på några av dem träffas redan Shared Reading-grupper. Karin säger:  

Visst finns det ett intresse. För man ser ju att vinsten med Shared Reading 

också är att man får ta del av god litteratur, klassisk litteratur, eller rik 

litteratur. För man använder så bra litteratur i Shared Reading. Och det gör ju, 

tänker jag, att det finns ett intresse från bibliotekens sida, eftersom biblioteken 

vill att litteraturen ska komma nära människor. Att människor ska förstå vilken 

skatt det är de bär på, och där kan ju Shared Reading faktiskt bidra på ett 

väldigt fint sätt. 

Anders Ohlsson tycker sig också se ett stort intresse för metoden i Sverige, och han 

tycker det är intressant, från bibliotekens perspektiv, att metoden i första hand riktar 
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sig till personer som inte utgör de vanliga biblioteksbesökarna, och eftersom 

metoden från början var tänkt för underprivilegierade grupper. Han menar att det 

finns en stark social och etisk dimension i Shared Reading. Metoden är 

litteraturfrämjande, samtidigt som den för samman folk, den är välkomnande och 

väldigt inkluderande. Man bör vara tydlig med att Shared Reading är ett 

gemenskapsbyggande. Anders Ohlsson säger: ”Det är en social aktivitet med 

litteraturen i centrum, frågan är vilken som kommer först, men det är svårt att skilja 

åt.” 

Karin på Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping nämner att metoden Shared 

Reading kan motverka ensamhet. En grupp hon vurmar för och som hon tror att 

Shared Reading vore bra för är män i pensionsåldern eller äldre eftersom man vet att 

de kan börja må ganska dåligt för att de känner att de saknar sammanhang i och med 

att de slutar arbeta. Karin tycker att det hade varit fantastiskt att introducera Shared 

Reading för dessa män och har idéer om att göra reklam för detta på platser dit män 

söker sig för att hitta ett sammanhang att ingå i, så som gym.  

Även Anders Ohlsson tror att det finns en stark potential i metoden Shared Reading. 

Eftersom mycket av problematiken i Sverige är relaterat till ensamhet så skulle 

metoden kunna bidra till att motverka detta om det gavs resurser. I Sverige har 

metoden hittills skötts av bibliotekarier eller personer som har ekonomiska resurser, 

men i Storbritannien är det ofta volontärer som arbetar med Shared Reading, och där 

finns över 500 grupper. ”Jag ser framför mig en massrörelse av Shared Reading. Jag 

tror det skulle vara bra för många faktiskt, för att öka någon sorts social hållbarhet 

helt enkelt” säger Anders Ohlsson.  
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6 Analys 

I föregående kapitel presenterades resultaten för denna studie och i kapitel 6 

analyseras resultaten utifrån Louise M. Rosenblatts receptionsteori, som lagts fram i 

teorikapitlet, för att se hur Shared Reading svarar på denna teori.  

6.1 Estetisk läsning 
Shared Reading faller enligt resultaten in under det Rosenblatt kallar estetisk 

läsning. Läsningen är personlig och läsaren gör texten meningsfull utifrån sina egna 

känslor, tankar och föreställningar (Rosenblatt, 2002, s. 41). Däremot hjälps 

deltagarna även åt i grupp att tolka texten och skapa mening i det man läser, så dels 

bildar den enskilde deltagaren sig en uppfattning när texten läses i gruppen, men 

eftersom deltagarna även interagerar med varandra, i den mån de vill, utbyts också 

idéer som gör att texten kan omtolkas utefter gruppens erfarenheter och tankar.  

6.2 Efferent läsning och dogmatiska idéer 
Inom Shared Reading ska de personliga tankarna om texten komma fram, inte 

dogmatiska idéer, alltså enligt Rosenblatt förlegade föreställningar om hur en text 

ska tolkas korrekt. Hon menar att det inte finns något korrekt sätt och menar att 

sådana idéer fungerar som att man ger stöttor till individer, som de blir beroende av, 

men som inte fungerar i det verkliga livet (Rosenblatt, 2002, s. 107-108).  

Flera av intervjupersonerna har framhållit att det är viktigt att deltagarna inte ser på 

läsledaren som en lärare som söker rätta svar. Helen nämner dock att deltagarna kan 

se på läsledaren som en person de ska avrapportera till. Det kan innebära att 

deltagare som inte har förstått innebörden av Shared Reading till en början kan tro 

att de ska leverera dogmatiska idéer till läsledaren. I så fall skulle man också kunna 

säga att de läser på ett efferent sätt enligt Rosenblatts receptionsteori. Alltså läsning 

i praktiskt syfte, där man plockar ut det viktiga ur texten för att kunna använda det i 

andra sammanhang än läsningen (Rosenblatt, 2002, s. 41). 

Flera av intervjupersonerna menar att Shared Reading är en form av läsning som 

akademin och skolan tryckt undan för att själva ta monopol på hur man bör 

analysera litterära verk. Shared Reading, som metoden är tänkt, handlar därför 

varken om efferent läsning eller att deltagarna ska komma fram till dogmatiska idéer 

utifrån texten. Läsledaren fungerar dessutom som en som leder bort deltagarna från 

försök till efferent läsning eftersom läsledaren guidar deltagarna i samtalet och kan 

ingripa om samtalet glider för långt bort ifrån den faktiska texten.  

6.3 Känslomässig parallellism 
Rosenblatt menar att en text inte behöver skildra liknande scenarion som läsaren har 

erfarenhet av för att läsaren ändå ska kunna finna betydelse i verket. Att läsaren 

finner betydelse kan ske både omedvetet och medvetet. Betydelsen behöver inte 

vara densamma som när verket kom till, ett verk kan omtolkas också (Rosenblatt, 

2002, s. 162). Inom Shared Reading är det läsledaren som väljer ut texterna och 

enligt Rosenblatt är det viktigt att någon som väljer ut texterna är medveten om 

sinnesstämningen hos läsaren för att kunna ge den en text som kan ge läsaren en 

värdefull läsupplevelse (Rosenblatt, 2002, s. 43).  
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Inom Shared Reading är man väl medveten om att alla deltagare är olika som 

individer, intervjupersonerna visar också att de inser att de själva skiljer sig från 

andra läsledare i och med att valet av text ofta styrs av deras personliga tycke och 

känslor för stunden, vilket de också menar kan skilja sig från dag till dag. Däremot 

vill man gärna att litteraturen ska vara meningsfull för deltagarna. Men 

intervjupersonerna talar mer om textens form och innehåll som det viktiga, inte 

deltagarnas sinnesstämning. Man väljer medvetet kvalitetslitteratur eftersom den är 

mer innehållsrik och koncentrerad än populärlitteratur. Texterna ska inte vara 

riktade mot deltagarna, utan ska visa på mångfald av texter. Men litteraturen ska ge 

plats för läsaren, väcka nyfikenhet och intresse, vilket innebär att allt i texten inte 

bör vara utskrivet och självklart. Litteraturen tar ofta också upp existentiella frågor 

som leder till diskussion. Anders Ohlsson menar också att det inte finns så många 

platser som tillåter diskussion kring existentiella eller djupare frågor med andra, 

men att Shared Reading tillåter och uppmuntrar till det. 

För att underlätta diskussion bearbetar läsledaren texten innan, bestämmer vart 

gruppen ska göra pauser och kan till och med förbereda frågor som den med 

indirekta metoder tar upp om deltagarna inte tar upp frågorna själva. På så sätt 

försöker läsledaren alltså bidra till och underlätta för att det ska bli en meningsfull 

läsning för deltagarna och för att de ska kunna ha en känslomässig parallellism till 

texten. Läsledaren har således en viktig roll för metoden. 

6.4 Föreställningsförmåga 
Rosenblatt menar att eftersom läsupplevelsen är personlig så har den också stor 

potential för att bidra till läsarens föreställningsförmåga, att kunna tänka sig in i 

situationer den inte är bekant med, eller sätta sig in i andra personers tänkande 

(Rosenblatt, 2002, s. 174). Anders Ohlsson menade också att litteraturen ger stor 

möjlighet till perspektivbyten och att Shared Reading därför underlättade 

föreställningsförmågan. Han påpekade också att eftersom man inom Shared Reading 

diskuterade litteraturen i grupp så fick deltagarna även sätta sig in i varandras 

tankar. Mary märkte också på sin Shared Reading-grupp på ålderdomshemmet att de 

äldre, trots att ha levt långa liv, ändå upplevde att de fick nya perspektiv på hur det 

kunde vara att vara människa. 

Rosenblatt menar också att föreställningsförmågan ger läsaren möjlighet att sätta sig 

in i känslomässiga attityder mot olika sociala relationer samt sociala och personliga 

normer. Därför menar Rosenblatt att föreställningsförmågan behövs för ett 

demokratiskt samhälle (Rosenblatt, 2002, s. 174). Det här blir tydligt enligt Anders 

Ohlssons uttalande i resultatet om att man inom Shared Reading kan diskutera 

ämnen som människor sällan har möjlighet att prata om annars, så som genus eller 

sociala värderingskonflikter.  

6.5 Kulturer och kulturmönster 
Rosenblatt mena att alla människor delar vissa erfarenheter som gör att vi kan 

kommunicera med varandra, så som födelse, uppväxt, kärlek och död. Om personer 

ingår i ett gemensamt socialt system och bildar grupper efter det så har de fler 

gemensamma upplevelser, kommunikationsmöjligheterna ökar därför i gruppen 

(Rosenblatt, 2002, s. 37-38). Intervjupersonerna i denna studie har haft Shared 
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Reading-grupper där deltagarna delar erfarenheter eller problematik som demens, 

kronisk smärta eller psykisk ohälsa, men också grupper som saknat sådana 

gemensamma faktorer. Vissa deltagare har främst haft grundläggande erfarenheter 

de delat, medan andra haft mer gemensamt. Några av intervjupersonerna menar att 

för personer med psykisk ohälsa har Shared Reading en stor effekt, men ingen av 

intervjupersonerna tror att Shared Reading enbart ska användas för en viss grupp 

människor eller att det ens behöver vara nödvändigt att samla ihop människor enligt 

gemensamma erfarenheter för metoden eftersom gruppen inte samlas i Shared 

Reading för att läsa om sina problem. 

Däremot visar resultaten att deltagarna både gör individuella tolkningar av en text, 

men även tolkningar i grupp. Deltagarna ingår i en Shared Reading-grupp som 

upplever texten tillsammans eftersom ingen av dem läst den innan. På så sätt skulle 

man kunna säga att gruppen skapar en gemensam kultur, även om den kanske inte 

håller i sig till nästa möte, beroende på om deltagarna stannar kvar eller ej. 

Intervjupersonerna menar att deltagarna blir mer och mer aktiva ju längre de ingått i 

en Shared Reading-grupp, vilket också innebär att deltagarna skapar kulturmönster 

gällande för gruppen. Ännu en faktor som talar för att en viss kultur finns i 

grupperna är att intervjupersonerna säger att de har i åtanke vilka texter som 

fungerat eller inte fungerat för gruppen tidigare när de väljer ut nya texter för 

gruppen att läsa. 

Det finns en idé att rikta sig till personer i någon form av utanförskap hos Shared 

Reading, men intervjupersonerna i denna studie menar alltså att det inte är 

nödvändigt att ha sådana syften med alla Shared Reading-grupper. Däremot är de 

övertygade om att det motverkar utanförskap för personer som är ensamma, men det 

säger också sig självt att inkludering motverkar exkludering. Däremot, som Anders 

Ohlsson säger under sin intervju, att en stor del av problematiken i samhället idag är 

knuten till ensamhet, och menar att Shared Reading är ett av flera möjliga sätt att 

motverka det. 
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7 Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att identifiera hur läsledare inom Shared Reading 

uppfattar att metoden kan fungera läsfrämjande. I avsnitten för diskussionskapitlet 

diskuteras och dras slutsatser kopplade till analysen i föregående kapitel, samt 

återkopplingar till uppsatsens frågeställningar och den tidigare forskningen som 

presenterades i kapitel två. Det läggs även fokus på hur folkbiblioteken i Sverige 

kan arbeta med Shared Reading i sitt läsfrämjande arbete. Förslag på framtida 

forskning läggs också fram. Kapitlet avslutas med en avslutande diskussion och 

slutsats. 

7.1 Varför biblioteken bör arbeta med Shared Reading 
Som nämnts i bakgrunden för denna studie så ska folkbiblioteken vara till för alla, 

vilket såklart är en oerhört stor målgrupp. Dessutom anger bibliotekslagen att 

biblioteken ska arbeta med läsfrämjande och att folkbiblioteken ska lägga extra 

fokus på prioriterade grupper, grupper som av olika anledningar inte kan ta till sig 

litteratur genom vanlig läsning. 

Den svåraste gruppen för biblioteken att arbeta med läsfrämjande för borde vara de 

som inte läser och som dessutom inte besöker biblioteken. Hur ska man kunna locka 

dessa personer till biblioteket? Hur ska man arbeta läsfrämjande med dem? 

I denna studie har Shared Reading som läsfrämjande metod undersökts. Shared 

Reading riktar sig ofta till personer som lever i någon form av utanförskap och som 

inte läser eller har kommit ifrån sin läsning av någon anledning. Eftersom metoden 

låter deltagarna ingå i en grupp så motverkar den utanförskap i sig, att metoden har 

låga trösklar för att närma sig litteraturen öppnar upp för ökat litteraturintresse för 

deltagarna. 

Att anordna läsecirklar gynnar också biblioteken i sin relation med användarna. 

Stämningen på biblioteken blir bättre, personalen mår bättre och användarna får ett 

ökat förtroende för personalen och har lättare för att komma med konstruktiv kritik, 

vilket både Immi Lundin och Nina Frid är inne på som nämnts i bakgrunden. Som 

sagt, biblioteken är till för alla, men då behöver biblioteken också få veta vad 

användarna vill ha ut av biblioteket. Dessutom gör läsecirklarna reklam för 

biblioteket genom att ordet sprider sig via deltagarna. 

Utöver att sprida ordet genom andra deltagare så kommer det förmodligen inte räcka 

med att biblioteken enbart anordnar Shared Reading och sätter upp anslag i hopp om 

att locka dit icke-besökare. I denna studie har intervjupersonerna menat att det är 

oerhört viktigt att samarbeta med andra organisationer. Organisationer som är i 

direkt kontakt med målgrupperna de vill nå. Därför borde biblioteken kanske i första 

hand rikta sig till dessa organisationer och samarbeta med deras personal. 

Organisationerna kan arbeta med vård och omsorg, vilket flera av 

intervjupersonerna i denna studie menar är viktiga samarbetspartners, men skulle 

även kunna vara organisationer som arbetar med hemlösa, kriminalvård eller 

invandrare. Eller som Karin nämnde, närma sig ett gym där man vet att många män 

i pensionsåldern vänder sig för att söka ett sammanhang, eftersom man vet att dessa 

män ofta saknar sitt sammanhang i och med att de slutar arbeta. 
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7.2 Läsfrämjande – läslust! 
Intervjupersonerna menar att deltagarna blir engagerade i texterna på olika sätt, 

vissa deltagare säger inte så mycket medan andra delar med sig av sina upplevelser i 

högre grad. Intervjupersonerna för denna studie nämner ”genombrott” som ett 

centralt begrepp i Shared Reading. Genombrotten kan vara när en deltagare första 

gången läser högt i gruppen eller när den gör en personlig reflektion. Anders 

Ohlsson menar att det som försiggår inom personen, i det tysta, kan vara minst lika 

viktigt och att man därför inte bör lägga alltför stort fokus på genombrott. Även om 

en deltagare är tyst så kan det ske saker inombords som ändå gynnar deltagaren. 

I studien av Longden et al. fann de att deltagarna arbetade tillsammans med texten 

för att förstå den ur olika perspektiv, dock fann de inte att deltagarna gjorde egna, 

privata tolkningar, även om deltagarnas känslor spelade roll för den gemensamma 

tolkningen (Longden et al., 2015, s. 115-116). Även Dowrick et al. kom fram till att 

grupperna skapade en gemensam tolkning av texten istället för en individuell. De 

trodde att det kunde bero på att just lyrik som textform var svår för deltagarna att 

förstå och därför samarbetade deltagarna i tolkningen (Dowrick et al., 2012, s. 17-

18) Resultaten från Dowrick et al. och Longden et al. skiljer sig alltså något mot 

denna studie eftersom intervjupersonerna här dels sett att individerna gör egna 

tolkningar och att gruppen resonerar tillsammans. 

Vissa av deltagarna har efter mötena velat ta hem texterna och läsa för någon 

närstående, Karin och Elizabeth har väldigt tydligt märkt att litteraturintresset hos 

deltagarna även sträcker sig längre utanför Shared Reading-gruppen genom att 

deltagarna köper noveller, att de börjar låna böcker på biblioteken fast de kanske 

aldrig ens haft ett lånekort innan, eller att till och med personalen på boenden börjar 

att läsa fast att de inte varit läsare tidigare. Genom att delta i Shared Reading har 

vägarna till litteraturen öppnats upp för de som inte läser, de får ta del av en massa 

olika litteratur, och i flera fall även gjort läsare av läskunniga. Att Shared Reading 

leder till att deltagarna läser skönlitteratur även utanför cirkeln är något Walwyn och 

Rowley (2011) också kommer fram till, oavsett om deltagarna inte läst alls innan 

eller om de enbart läst facklitteratur (Walwyn och Rowley, 2011, s. 308). I Kerstin 

Rydbecks studie om bokcirklar på folkbibliotek fann hon att många av deltagarna i 

bokcirklar redan var biblioteksbesökare och läste regelbundet. Därför menade hon 

att det inte gick att säga om bokcirklar gjorde någon skillnad utifrån 

folkbibliotekens läsfrämjande arbete mot icke-läsare (Rydbeck, 2016, s. 241). Även 

om Shared Reading inte är detsamma som bokcirklar så har metoden vissa likheter i 

det att det handlar om läsning och litteratur, dock sker läsningen på plats under 

mötet, men också att gruppen diskuterar kring litteraturen alla läst. Shared Reading 

fungerar dock som läsfrämjande metod för icke-läsare, vilket tidigare forskning och 

intervjupersonerna för denna studie vittnar om. För folkbiblioteken kan Shared 

Reading därför vara ett fint komplement till de konventionella bokcirklarna. 

I studien av Dowrick et al. kom de fram till att deltagarna upplevde att grupperna i 

Shared Reading motverkade utanförskap, vilket också var ett syfte med studien 

(Dowrick et al., 2012, s. 18). Enligt Catherine Sheldrick Ross så tenderar läsare att i 

större utsträckning engagera sig i sociala aktiviteter än de som inte läser (Ross, 

2006, s. 225). Om deltagarna i Shared Reading får ett ökat litteraturintresse skulle 
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således det också kunna underlätta för att deltagarna väljer och vågar att delta i 

andra aktiviteter som nödvändigtvis inte behöver innefatta litteratur. Så inte nog 

med att deltagandet i Shared Reading i sig motverkar utanförskap i sig, det skulle 

även kunna få effekter utanför Shared Reading-grupperna. 

Det läsfrämjande arbetet handlar i stor grad om läslust. Glädje över att läsa. Utöver 

att öppna vägar till litteraturen, visa på mångfald av litteratur och ta bort hinder för 

läsning blir detta tydligt genom att Statens kulturråd i en punkt av deras beskrivning 

av läsfrämjande arbete skriver att man ska ”[g]e fler möjligheter till en konstnärlig 

upplevelse genom litteratur” (Statens kulturråd, 2014, s. 4). En konstnärlig 

upplevelse kan inte ske genom den efferenta läsningen som Rosenblatt skriver om, 

utan måste ske i den estetiska läsningen eftersom den meningsfulla upplevelsen där 

läsaren engagerar sig i texten genom sina känslor finns där. Den estetiska läsningen 

är vad Shared Reading handlar om, vilket intervjupersonerna också är inne på i sina 

svar. Eller som Anders Ohlsson menar, den egentliga anledningen till att människan 

läser. Att läsningen ger oss känslomässiga reaktioner som är personligt angelägna 

för oss. 

En annan viktig aspekt av Statens kulturråds beskrivning av läsfrämjande arbete är 

att stärka självtilliten hos läsarna och stärka deras läsaridentitet. Intervjupersonerna 

för denna studie säger att i och med att Shared Reading tillåter alla i gruppen att ta 

plats och att alla deltagares tankar och känslor utifrån litteraturen är viktiga i 

diskussionen så känner sig deltagarna både sedda och hörda. Intervjupersonerna kan 

också se sambandet mellan den ökade självkänslan, som tidigare forskning har visat, 

och att deltagarna känner att deras bidrag i samtalen är viktiga. 

7.3 Shared Reading i Sverige 
I Sverige arbetar olika organisationer, lärosäten och myndigheter, i vissa fall 

oberoende av varandra, aktivt för att sprida metoden Shared Reading i landet. 

Intervjupersonerna för denna studie menar att det också finns ett intresse för 

metoden. De tycker sig se detta eftersom det finns en kö med personer som själva 

vill bli läsledare och arbeta med metoden, bibliotek har visat sig vara mycket 

intresserade av Shared Reading, men också vården och andra organisationer så som 

fastighetsbolag. 

Studieförbundet Vuxenskolan finns nationellt, en förhoppning hos de i Jönköping är 

att metoden ska sprida sig till resten av organisationen framöver. Att de också fått 

godkännande från The Reader att sälja handboken de har arbetat fram till 

utomstående organisationer öppnar också upp för nya aktörer som kan arbeta med 

att sprida metoden. I och med att det finns en stor efterfrågan för att utbilda sig till 

läsledare och eftersom bara sju personer i Sverige kan utbilda så kan efterfrågan 

vara större än möjligheten. Att Studieförbundet Vuxenskolan vill sälja sitt material 

för att metoden ska få ännu större genomslag i Sverige är därför viktigt för att sprida 

Shared Reading, men också väldigt gentilt. 

I dagsläget arbetar samtliga utifrån The Readers koncept med Shared Reading. 

Vissa skillnader kan förekomma i framtiden när fler blir inblandade och metoden 

anpassas mer och mer efter Sverige. Däremot är frågan om det kommer att kallas 
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just Shared Reading i Sverige i framtiden. Om metoden förändras kommer 

förmodligen namnet också att ändras. 

Intervjupersonerna har framhållit att Shared Reading inte ska misstas för 

biblioterapi. I Walwyn och Rowleys studie används Shared Reading dock som en 

form av kreativ biblioterapi. Terapeutiska läsgrupper som både läser fiktion och 

poesi utan att fokusera direkt på sin problematik i litteraturvalen. I studien fann de 

också att deltagarna lärde sig mycket i och med att texterna bearbetades i grupp och 

att de fick nya perspektiv på livet samt kände en emotionell lättnad och insikt 

(Walwyn och Rowley, 2011, s. 303, s. 307, s. 309). Intervjupersonerna för denna 

uppsats har angett att en skillnad mellan biblioterapi och Shared Reading kan vara 

att man läser självhjälpsböcker och fokuserar på gruppens problematik, i det fallet är 

skillnaden klar. Däremot kan biblioterapi gå till på ett väldigt likt sätt som Shared 

Reading, men syftena är väldigt olika. Som Anders Ohlsson sa så ställs inget löfte ut 

om att deltagarna i Shared Reading skulle bli friskare av att delta. Däremot menar 

flera av intervjupersonerna att det kan vara en bieffekt, till exempel med ökat 

självförtroende. Eftersom The Reader varumärkesskyddat Shared Reading, och 

således har ett egenintresse i att skydda metoden, kan också vara en anledning till att 

The Reader vill vara tydliga med att Shared Reading och biblioterapi är helt skilda 

saker. 

7.4 Framtida forskning 
Som nämnts har det inte forskats så mycket om Shared Reading, inom biblioteks- 

och informationsvetenskap är metoden knappt beforskad alls. Vidare studier inom 

biblioteks- och informationsvetenskap vore intressant eftersom Shared Reading 

absolut är en metod som biblioteken skulle kunna använda sig av i sitt läsfrämjande 

arbete. 

För framtida forskning vore det intressant att undersöka deltagarnas egna 

upplevelser av Shared Reading. I och med att metoden sprids mer och mer i Sverige 

så bör det finnas stora möjligheter för sådana studier framöver. Det vore även 

intressant att studera hur litteraturintresset eventuellt förändras hos deltagare i 

Shared Reading. Framtida studier skulle också kunna granska om Shared Reading 

bidrar till deltagarnas litteracitet. 

Eftersom Shared Reading riktar sig till personer som lever i någon form av 

utanförskap hade det också varit intressant att se om deltagarna i Shared Reading 

faktiskt söker sig till andra aktiviteter efter att ha deltagit i Shared Reading. 

7.5 Avslutande diskussion och slutsats 
I denna studie har fem av sju certifierade utbildare av nya läsledare i Sverige 

intervjuats. Eftersom majoriteten av de som kan utbilda i Sverige har deltagit i 

denna studie så har resultaten en tillförlitlighet i och med att det är de intervjuade 

som utbildar nya läsledare. Läsledarna som utbildas i Sverige borde således ha 

liknande uppfattningar som de som framkommit i denna studie. 

Resultaten för denna studie har tydligt visat att det finns tre viktiga komponenter för 

metoden Shared Reading. Det är deltagarna i Shared Reading, texterna som läses 

och läsledaren. De tre komponenternas funktioner går in i varandra, och ingen kan 
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anses vara viktigare än någon annan. Intervjupersonerna menar att Shared Reading 

fyller en väldigt viktig funktion för deltagarna både socialt och för individ. För 

individen är det skönt att få tillåtas ta plats, att få känna sig hörd och lyssnad på 

samt bekräftad, vilket intervjupersonerna menar är viktigt för att självkänslan och 

självförtroendet ska öka, vilket flera av dem menar att det också gör. Individen får 

också rutiner genom att gå på regelbundna möten, att slippa krav från att prestera, 

vilket ofta kan vara ett hinder från att delta, och få tillåtas vara anonym. Men också 

att få ingå i en grupp istället för att vara ensam menar intervjupersonerna är väldigt 

viktigt. De sociala funktionerna utöver att ingå i en grupp är att deltagarna lär sig 

interagera med andra människor, att lyssna på andra och sätta sig in i deras 

perspektiv, vilket är något deltagarna kan ta med sig i andra sammanhang där 

situationen kräver att individer kan interagera och förstå andra. 

Som nämnts så har läsledaren en viktig roll i valet av texter att läsa under Shared 

Reading. Men intervjupersonerna ansåg även att läsledaren har en viktig funktion 

just som ledare, det är läsledaren som ser till att mötena funkar, som skapar en 

tillåtande och inkluderande stämning och att alla deltagare får komma till tals om de 

vill. Läsledaren ser också till att fokus ligger på texten, att diskussionen vilar på den 

och inte hos individerna.  

Samtliga intervjupersoner i denna studie har också använt uttrycket ”låga trösklar” 

när de beskrivit Shared Reading som en väg in i litteraturen för personer som inte är 

läsare. Låga trösklar i bemärkelse att metoden Shared Reading är kravlös, man 

kräver inget av sina deltagare. Det är dock intressant att samtliga intervjupersoner 

använt exakt samma begrepp, trots att flera av dem är oberoende av varandra och 

eftersom samtliga intervjupersoners utbildningar i Shared Reading har skett på 

engelska, både utbildningen till läsledare och den till utbildare för läsledare. Att 

Shared Reading innebär låga trösklar in till litteraturen är således ett sätt att se på 

metoden i Sverige.  

Shared Reading kan fungera som en bra metod för folkbiblioteken att arbeta med 

läsfrämjande för de som inte använder biblioteken, förutsatt att folkbiblioteken 

samarbetar med andra organisationer som har direkt kontakt med de man vill nå. 

Shared Reading öppnar också upp vägar för litteraturen för den som inte läser. 

Folkbiblioteken ska vara till för alla. Därför kan en metod som Shared Reading, vars 

syfte delvis är att motverka utanförskap, vara en bra metod för folkbiblioteken 

arbeta med. Och framtiden ser god ut i och med alla olika aktörer som idag arbetar 

för att sprida metoden och eftersom efterfrågan på att utbilda sig till läsledare är 

stor. Eftersom mycket av problematiken i Sverige idag också beror på utanförskap 

så kan det vara viktigt att arbeta med Shared Reading. Eller som Anders Ohlsson sa, 

att det kan vara bra för många för att öka någon sorts social hållbarhet.  
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