Shared Reading - delad läsning
Är du en utav våra nya deltagare?

Plats för samtal

”Shared Reading har öppnat
nya dörrar och lärt mig att
läsa på ett nytt sätt.”

Är du en av våra nya deltagare?
Välkommen till högläsning i grupp. Här deltar du på det sätt som du själv känner dig
bekväm med. Är du van eller ovan läsare spelar ingen roll. Alla är välkomna!
Vi startar kontinuerligt nya grupper i Jönköpings län. Ta kontakt med oss på
Studieförbundet Vuxenskolan, så ordnar vi med en grupp på din ort. Vi har även
digitala Shared Reading-grupper om det passar dig bättre. På baksidan av foldern
hittar du den Verksamhetsutvecklare som ansvarar för Shared Reading där du bor.

Hur går det till?
I Shared Reading läser man dikter, noveller eller andra korta texter högt
tillsammans. Under läsningen stannar man upp för att samtala och reflektera kring
de tankar, känslor och minnen som texterna väcker.
En utbildad läsledare leder samtalet och väljer också ut nya texter till varje tillfälle.
Texterna delas ut på plats. Deltagarna ska inte läsa eller förbereda något mellan
träffarna. Gruppen består av 5–8 personer som träffas regelbundet, cirka 1,5 timme
per tillfälle, oftast en gång i veckan. Man kan delta i gruppen genom att dela tankar,
känslor och erfarenheter, läsa högt eller enbart genom att lyssna.
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”Man får ett språk, en tillgång till egna och
andras tankar och möjlighet till möten med
verkliga människor”

Vad ger Shared Reading?
Genom att delta i Shared Reading-grupp får du:
▪ tillsammans med andra upptäcka och komma i kontakt med läsning och litteratur.
▪ en paus från vardagen.
▪ möta andra där du kan samtala om texter, eller lyssna till andras reflektioner, vilket
ger möjlighet för nya perspektiv och öppnar upp för samhörighet i gruppen.
▪ möjlighet till att förbättra ditt mående. Studier har visat att Shared Reading bland
annat kan ge en förbättrad självkänsla och ett förbättrat självförtroende.
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Shared Reading på Höglandet och
i Tranås:
Kontakt: Anette Forssander
E-post: anette.forssander@sv.se
Tel: 0380-57 56 07
Mobil: 0704-31 39 08

Vill du utbilda dig till läsledare?
Kontakt: Anette Forssander
E-post: anette.forssander@sv.se
Tel: 0380-57 56 07
Mobil: 0704-31 39 08

www.sv.se/sharedreading

