
SHARED READING - VAR KOMMER METODEN FRÅN?
Metoden utvecklades i England på slutet av 1990-talet och 
utvecklingen av den leds numera av organisationen The Reader i 
Liverpool. 

VARFÖR SHARED READING?
Forskning som bedrivs vid Centrum för läsforskning, Liverpools 
universitet, visar att samvaro i den här formen ger många positiva 
effekter på hälsa och välmående. 
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Under våren 2023 erbjuds en lite annorlunda läsecirkels-form på 
träffpunkterna Jonasgården i Bjärred samt Havsblick i Lomma. 
Bibliotekarierna Annika Christerson (Bjärred) och Malin Reimerthi 
(Lomma) från biblioteken i kommunen kommer ut och leder samtalen i 
cirklarna. De har även med sig allt material som används.

Hur går det till i Shared Reading-läsecirkeln?

En grupp på upp till ca åtta-nio personer förutom ledaren träffas för att 
uppleva en stunds gemensam läsning av en novell, en bit ur en roman 
eller en dikt. Det är högläsning som gäller och cirkelledaren börjar. 

Läsledaren har valt ut det som ska läsas på förhand och planerar var det 
kan vara bra att göra paus för att fånga upp tankar som väckts. Som 
deltagare i cirkeln är allt du behöver tänka på att vara på rätt plats vid rätt 
tid, allt annat är redan ordnat.

Vad skiljer detta från en "vanlig" läsecirkel?

Det speciella med den här cirkelformen är att vi stannar upp och pratar 
om vad vi upplever under själva läsningen, inte efteråt. Vi gör uppehåll, 
tänker, känner, minns – associerar och funderar gemensamt. Vad betyder 
det här? Vad påminner det mig om? Varför gjorde personen så?

Läsledaren till en Shared Reading-grupp är utbildad efter en särskild 
metod där det viktiga är att frågorna som ställs i gruppen är öppna och 
inbjudande. Här finns inga ”rätt” eller ”fel”, alla tolkningar och 
associationer är rätt i vår grupp just den här stunden. 

VARFÖR SHARED READING?
En tanke bakom det här sättet att uppleva texter är att försöka fånga den 
omedelbara läsupplevelsen. Vad tycker och tänker vi om en text medan vi möter 
den för första gången? Hur ändras våra tankar och idéer under läsningens gång?

Det handlar också om att göra texten till sin, att se hur vi här och nu uppfattar 
det som berättas. I stunden bryr vi oss inte om vem som skrev den eller varför, 
om det var en nobelpristagare eller en författare som vi aldrig har hört talas om.

NÄR OCH VAR SKA VI SES?
JONASGÅRDEN: Välkommen tre torsdagar kl. 10.00-11.15 ca under våren 2023: 
16/2, 16/3 samt 20/4

HUR ANMÄLER JAG MIG?
Anmälan till Bjärreds bibliotek: bjerred.bibliotek@lomma.se
tel. 040-641 1793

Frågor?  Annika Christerson - 070 148 4576 /annika.christerson@lomma.se

VÄLKOMMEN TILL CIRKEL I SHARED 
READING PÅ JONASGÅRDEN!


