
SPRÅKSTÖRNING 
Askungen* bland diagnoser 

SFFL-kongress 15-16 november 2013 

Sheraton Stockholm 

* Språkstörning har ibland kallats Askungen bland diagnoser.  
Lika vanlig, men betydligt mindre känd än t.ex. dyslexi och ADHD. 
 



15-16 november 2013 hölls SFFL:s kongress på hotell Sheraton.  
Från matsalens fönster kan man se stadshuset.  
200 personer var samlade för att lyssna på intressanta 
Föreläsningar under rubriken SPRÅKSTÖRNING. 



PETTER IWARSSON 
Samtal med barn och ungdomar om 
viktiga saker i livet  

 



 DOROTHY BISHOP 
When language is hard to understand: 
 reasons for comprehension failure in children 
 



 DOROTHY BISHOP 
Sitter på sin arbetsplats på Oxford University 
och vi lyssnar till henne via videolänk. Vi kan se 
hennes föreläsning på skärmen intill. 
 



DOROTHY BISHOP 
Efter föreläsningen får vi möjlighet att ställa 
frågor och vi får kloka svar. Det tekniska 
fungerade utmärkt. 
 



Ordförande Astrid Frylmark presenterar de båda pristagarna. 



Tal- och Språkpriset delades ut till JOHANNA KRISTENSSON och  PIA BORG 
för deras sätt att sprida information om språkstörning via sociala medier. 
Johannas blogg heter : Logopeden i skolan 
Pias Facebook-grupp heter: Språkstörning - tala, lyssna, förstå 



Pristagare Pia Borg informerar om sin Facebook-grupp 
Språkstörning - tala, lyssna, förstå 



ULLA EK 
Att klara målen 

Pristagare JOHANNA KRISTENSSON  är också 
föreläsare. 
Språkutvecklande arbete i förskolan med 
lärplattan som verktyg 



Att få chans att mötas och diskutera nya 
 böcker är en del av att delta i kongressen. 



Både privata förlag och statliga myndigheter deltar som utställare. 
På lördagen deltog även intresseorganisationer. 



Utställarna ger oss chans att se på nytt material. 



Årsmötet inleder kongressens andra dag. 
Unn Görman leder förhandlingarna. 
Styrelsen sitter på podiet. 



ULLA EK 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  



GÖRAN SVANELID 
The Big Five- nya kunskapskrav i grundskolan  



ERIKA DAHLIN 
Arbetsminne  



CARINA FAST 
Vägar in i skriftspråket, via berättelsen  



TACK ASTRID, 
för dina 7 år som ordförande och dina tio år i styrelsen för SFFL. 
Du har betytt mycket för föreningen och du kommer att  
vara en värdig styrelseledamot i IALP. 



Välkommen som ny ordförande i SFFL Sofia Norrman.  
Här med Sophie Bergman som är ny styrelseledamot. 



Nu är kongressen slut för i år. Tack Stockholm. 



TACK för i år! 
Vi möts till 2014 års kongress på Sheraton 21-22 november 2014 


