Inbjudan

KaLLeLSe TILL ÅRSMöTe
Medlemmar i Svensk Förening för Foniatri och Logopedi kallas härmed till årsmöte på
Hilton hotell Slussen, Stockholm, lördagen den 19 november 2011 kl. 08.30.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.
Bland de medlemmar som deltar i årsmötet lottas ett resestipendium ut.
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Hilton Stockholm Slussen Hotell

CaRMeLa MINISCaLCO
Språkstörning och neuropsykiatri

Språkstörning och grav språkstörning är alltmer aktuellt i skolans värld. Många frågor rör detta område, och såväl personal
som föräldrar vill få svar på vad som kan göras för barn och ungdomar med dessa svårigheter. Men går det att skilja ut en
del av ett barns utveckling från resten? Som pedagoger och logopeder behöver vi vara öppna för hur olika delar av barns
utveckling interagerar, hur olika områden kan stötta varandra eller utgöra hinder. Språkstörning förekommer ofta tillsammans
med nedsättningar inom andra områden, vilket gör att det inte alltid är så lätt att se vad som är vad.

Registrering, kaffe och utställning

09.30 – 09.45

Välkommen från styrelsen

09.45 – 10.45

Språkstörning och neuropsykiatri, Carmela Miniscalco

10.45 – 11.00

Paus

11.00 – 12.00

Talspråksutveckling hos barn med hörselnedsättning, Gertrud Edquist

12.00 – 12.30

Utställarna presenterar sig

12.30 – 14.00

Lunch i två omgångar. Minipresentationer hos utställare.

14.00 – 14.15

Tal- & Språkpriset

14.15 – 15.15

Spaltrelaterade talavvikelser – bedömning och behandling idag, Karin Brunnegård

15.15 – 16.00

Paus (kaffe)

16.00 – 17.00

Kommunikation – ett delat ansvar, Cecilia Olsson

Årsmöte

09.30 – 11.00

Children’s Speech and Literacy Difficulties, Joy Stackhouse

11.00 – 11.30

Paus (kaffe)

11.30 – 12.30

Räknesvårigheter och dyskalkyli, Markus Björnström

12.30 – 14.00

Lunch

14.00 – 15.00

”Jag är en fjäril mellan praktik och teori”, Anne-Marie Körling

15.00 – 15.15

Paus

15.15 – 16.15

Med språket som livlina, Märta Tikkanen

16.15

Avslutning

Joy Stackhouse är professor I logopedi vid universitetet i Sheffield, England, och författare till flera böcker
som belyser sambandet mellan språk och tal, läsning och skrivning. Föreläsningen är på engelska.

Carmela Miniscalco arbetar som universitetslektor i logopedi i Göteborg samt i ett forskningsprojekt som syftar
till tidig upptäckt av små barn med autism. Hennes avhandling handlade om språkutvecklingen från 2½ år och
samtidig förekomst av språkstörning och andra utvecklingsmässiga avvikelser.

MaRKUS BJöRNSTRöM
Räknesvårigheter och dyskalkyli

GeRTRUD eDQUIST
Talspråksutveckling hos barn med hörselnedsättning

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är välkända begrepp inom både skola och sjukvård. På många håll
finns goda rutiner för att bedöma och stödja elever med lässvårigheter. Men när det gäller räknesvårigheter och dyskalkyli är kunskapsläget ett annat. Utredning av räknesvårigheter förekommer bara sporadiskt
och metoderna för att hjälpa elever med stora räkneproblem är ännu i sin linda. Föreläsningen ger en teoretisk bakgrund till räknesvårigheter och dyskalkyli. Vi får också en beskrivning av hur diagnosen dyskalkyli
förhåller sig till dyslexi och språkstörningar.

Barn med hörselnedsättning har svårare än normalhörande barn att tillägna sig talat språk. Språkutvecklingen är,
enligt en svensk studie, beroende på graden av hörselnedsättning och visade en påtaglig försämring för nedsättning > 50-60 dB HL. Ordförrådsutvecklingen visade sig särskilt känslig för hörselnedsättning, och då även när det
gäller lätta och måttliga hörselnedsättningar.

Markus Björnström är leg. logoped från Logopedbyrån Dynamica i Stockholm. Han arbetar med utredning
av barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter, räknesvårigheter och språkstörningar.

Gertrud Edquist är leg. logoped med lång erfarenhet av barn med hörselskada. Gertrud är enhetschef för BUP i Mora.

KaRIN BRUNNeGÅRD
Spaltrelaterade talavvikelser – bedömning och behandling idag

aNNe-MaRIe KöRLING
”Jag är en fjäril mellan praktik och teori”

Läpp-, käk- och gomspalt är en förhållandevis vanlig ansiktsmissbildning vilket gör att många som jobbar med
tal- och språkstörningar möter denna grupp av barn och ungdomar. Just nu kommer också en ökande andel adoptivbarn med spalt till Sverige vilket gör ämnesområdet än mer aktuellt. De spaltrelaterade talavvikelserna brukar
delas in i nasalitetsstörningar och artikulationsstörningar. Det finns utmaningar i att bedöma dessa talstörningar,
särskilt nasalitet, men vi kan ändå göra valida bedömningar och erbjuda en bra vård.

Lördagen den 19 november 2011
08.30 – 09.15

Joy Stackhouse har tillsammans med sina medarbetare jämfört den tidiga skriftspråksutvecklingen hos
barn som har enbart talsvårigheter, både språk- och talsvårigheter samt barn med typisk språk- och talutveckling. Att barn med språk- och talsvårigheter får svårigheter med läsning och skrivning är välkänt,
men även barn som har kvarstående uttalsproblem vid 6:9 år är extra sårbara vid läsinlärningen.

Föreläsningen kommer att beskriva hur utvecklingen av språk och kommunikation interagerar med neuropsykiatriska svårigheter som autismspektrumstörning och AD/HD. Därutöver ges exempel på olika modeller för hur man
kan bemöta dessa barn.

Fredagen den 18 november 2011
08.30 – 09.30

JOY STaCKHOUSe
Children’s Speech and Literacy Difficulties

På SFFL:s kongress kommer Anne-Marie föreläsa om hur man stimulerar alla barn till läsning och hur man
möter elever som ser läsning och skrivning som en svår utmaning.
Anne-Marie Körling är en prisbelönt pedagog som har producerat läromedel och syns i flera av UR:s produktioner, senast i serien Barn av sitt språk 2010, avsnittet Körlings barn.

Karin Brunnegård är universitetslektor i logopedi vid Umeå universitet . Hennes doktorsavhandling handlar om
bedömning av nasalitet.

CeCILIa OLSSON
Kommunikation – ett delat ansvar
Barn med flera grava funktionsnedsättningar uttrycker sig oftast utan symboler och med en annorlunda beteenderepertoar. Då gäller det för båda parter i samspelet att anpassa sig till varandra och hitta sina, ibland unika, strategier för att få ett ömsesidigt utbyte. Föreläsningen beskriver beståndsdelarna i samspelet och visar hur båda parter
ömsesidigt påverkar varandra och gemensamt bidrar till att ge beteendena en funktion och skapa en mening.

MäRTa TIKKaNeN
Med språket som livlina
Copyright/fotograf: Stefan Bremer

Språkstörning – och mer?

VÅRa föReLäSaRe

I en intervju har Märta Tikkanen sagt: Jag tror på ordens makt. Ingen människa är för obetydlig för att
kunna påverka.
Märta Tikkanen – författare, journalist, lektor och rektor – har ett långt, engagerat författarskap där bl.a.
anhörigperspektivet är viktigt. Det är en stor glädje att hon tackat ja till att vara vår avslutningsföreläsare.

Cecilia Olsson är fil. dr i specialpedagogik och pedagogisk handledare i särskolan.

eXTRa: Workshop söndag kl. 09.00 – 12.00 med Joy Stackhouse (separat arrangemang)
Using the Psycholinguistic framework in Practice

anmälan

Kostnad

Du anmäler dig via hemsidan www.sffl.se

Hur kan man hjälpa elever med kvarstående talsvårigheter att erövra skriftspråket? Denna förmiddag får vi
en genomgång av arbetet med kartläggning och åtgärd enligt Joy Stackhouse’s utredningsmodell, där en
detaljerad analys av svårigheterna utgör en grund för planeringen av träningsåtgärderna.

Plats
Hilton Stockholm Slussen Hotell
Guldgränd 8, Stockholm

fram till 21 oktober är kongressavgiften;
2 500 kr exkl. moms för medlemmar i SFFL.
2 800 kr exkl. moms för övriga.
från den 22 oktober höjs avgiften till;
2 900 kr för medlemmar och till 3 200 kr övriga (exkl. moms).

Anmälan är bindande och inga konferensavgifter, utom eventuella
överbokningar, återbetalas. Antalet platser är begränsat.
Avgiften inkluderar kaffe och lunch.

enbart till söndagen. Kostnaden är då 800 kr exkl. moms.
Observera, att du måste anmäla dig separat till denna workshop.

Vid frågor kontakta
Workshopen på söndag kostar 500 kr exkl. moms. Antalet platser
är starkt begränsat. I första hand bereds plats för dem som har
deltagit i SFFL:s kongress. I mån av plats går det att anmäla sig

Greger Lockner på Mittkompetens AB
telefon 0611-243 46 eller mejl sfflkongress@mittkompetens.se

