Inbjudan

Kallelse till Årsmöte
Medlemmar i Svensk Förening för Foniatri och Logopedi kallas härmed till årsmöte på
Hilton hotell Slussen, Stockholm, lördagen den 23 november 2012 kl. 08.30.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Propositioner och motioner
publiceras före årsmötet på www.sffl.se.
Bland de medlemmar som deltar i årsmötet lottas ett resestipendium ut.
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LEKENS KRAFT OCH SPRÅKLIGT SAMSPEL

Francisco Lacerda
Språkutveckling och barnlek – ett grundat resonemang om interaktions och lekens betydelse för barnets språkutveckling.

– verktyg i arbetet med språkstörning och språknedsättning

Barns språkutveckling anses börja med födelsen men processerna under spädbarnsåldern är fundamentalt skilda från småbarns
språkinlärningsstrategier. Till en början styrs utvecklingen av allmängiltiga icke-språkliga processer som så småningom ersätts
av explorativa strategier som konsoliderar och expanderar småbarns och förskolebarns lingvistiska färdigheter. I föreläsningen
presenteras en empiriskt baserad modell av hur barnets språkutveckling resulterar av interaktionen mellan barnets egna processer och strategier, barnets ekologiska miljö, barnets lek och barnets samspel med andra lingvistiska aktörer.

Språket utvecklas genom användning. Barn kan inte utveckla språket på egen hand, utan det sker i samvaron med andra. Genom leken får
språket fäste. I leken kommer ord och begrepp till användning. Barnen behöver också vuxna som ger dem sin tid och sin odelade uppmärksamhet. Förutsättningarna varierar, och för barn med språkstörning och språknedsättning kan professionella insatser vara av stor betydelse.
Årets föreläsare, forskare och praktiker, belyser den intressanta kopplingen barn, lek och språk. Från forskning om nyföddas kommunikativa processer till konkreta verktyg för hur man ger stöd till föräldrar och förskolepersonal som vill stödja barnens språkutveckling.

Francisco Lacerda är professor i fonetik vid Stockholms universitet. Hans forskningsintresse är barns tidiga talspråksutveckling.
Tillsammans med sina kollegor på Institutionen för lingvistik använder han avancerade experimentella metoder för att studera
barns språkutveckling.

Varmt välkommen till årets SFFL-kongress!
Astrid Frylmark, ordförande

Elisabeth Arnér
Barns inflytande – en fråga om demokrati.

Fredagen den 23 november 2012
08.00 – 09.00

Registering

09.00 - 09.15

Inledning

09.15 - 10.15

Språkutveckling och barnlek – ett grundat resonemang om interaktions och lekens betydelse för barnets språkutveckling. Francisco Lacerda

10.15 - 11.00

Paus med kaffe, smörgås och utställningar

11.00 - 12.00

Barns inflytande – en fråga om demokrati. Elisabeth Arnér

12.00 - 12.30

Presentation av utställarna

12.30 - 14.00

Lunch och miniseminarier hos utställare

14.00 - 15.00

Föreläsning med årets vinnare av Tal- och språkpriset. Här får ni veta mer om rubrik och
innehåll när priset delas ut!

15.00 - 15.30

Paus med kaffe, kaka och utställningar

15.30 - 16.30

Språk-kedjan – succé genom samverkan. Maria Ehde Andersson, Gerd Almqvist-Tangen och
Catarina Sjöberg

Vill vi vuxna att barn ska få komma till tals och ha ett inflytande på riktigt?
Om barns underordning i samhället och om vuxnas bemötande av barns uppfattningar och barns initiativ?
Elisabeth Arnér är fil.lic. i pedagogik och har i många år verkat som lärare i lärarutbildningen vid Örebro universitet. Hennes forskning är inriktad mot barns möjlighet till inflytande i förskolan. Är idag föreläsare och bedriver utvecklingsarbeten inom förskolan.

Maria Ehde Andersson, Gerd Almquist-Tangen, Catarina Sjöberg
Språk-kedjan – succé genom samverkan.

Lördagen den 24 november 2012
08.30 - 09.15

Årsmöte med Svensk Förening för Foniatri och Logopedi. Utlottning av resestipendium.

09.30 - 11.00

Förebyggande läsning och skrivning i förskoleklassen och specialpedagogisk reparation i åk 6.
Bente Eriksen Hagtvet

11.00 - 11.30

Paus med kaffe, smörgås och utställningar

11.30 - 12.30

Utveckling av språkförmåga och språkligt samspel hos små barn med autismspektrumstörning,
Carmela Miniscalco

12.30 - 14.00

Lunch och miniseminarier hos utställare

14.00 - 15.00

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

15.15 - 16.00

”Leka bör man, annars dör man!” Om lekens roll vid människoblivandet. Manne af Klintberg

EXTRA: Workshop söndagen den 25 november kl 09.00 – 12.00 med Anne-Marie Körling
Orden i rummet
Denna workshop ingår inte i kongressprogrammet. Max 30 platser. Kostnaden är 500 kr + moms. Anmälan
äger rum via samma länk som kongressanmälan. I mån av plats välkomnas deltagare som inte deltagit i
kongressen. Kostnaden är då 800 kr + moms.

Bente Hagtvet
Förebyggande läsning och skrivning i förskoleklassen och specialpedagogisk reparation i åk 6.
I föreläsningen får vi praktiska råd för arbetet i förskola och skola baserade på forskning. Dels från det viktiga förebyggande arbetet med lekläsning och lekskrivning i förskolan, dels om hur man kan underlätta för äldre elever när det har
låst sig med läsningen. Vi får också en inblick i pågående forskningsprojekt med fokus på de vuxnas samspel med barnen.
Bente Hagtvet är professor vid universitetet i Oslo. Hennes forskning fokuserar primärt på utveckling och didaktiska
frågeställningar knutna till muntlig och skriftlig språkutveckling. Viktiga tema är förebyggande av läs- och skrivsvårigheter, pedagogiska strategier i förskolan och under de första skolåren i ett dialogiskt perspektiv, språkstimulering,
identifiering av tidiga språkproblem i förskolan, kartläggning och utvärdering i förskola och skola.

Carmela Miniscalco
Utveckling av språkförmåga och språkligt samspel hos små barn med autismspektrumstörning.
Barn med autismspektrumstörning (ASD) har problem med socialt samspel, kommunikation och föreställningsförmåga.
Deras språkförmåga kan variera från icke-mätbara nivåer till över det normala vid skolåldern. För att utvärdera den
tidiga språkutvecklingsnivån hos barn med ASD bör man, förutom vanliga språkmått såsom produktion och förståelse,
även bedöma förspråkliga förmågor såsom gestutveckling, utpekning, lekar och rutiner.
Carmela Miniscalco är logoped och lektor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Enheten för Logopedi
& Gillbergcentrum, Göteborgs universitet. Kliniskt arbetar hon vid Enheten för barnneuropsykiatri, BNK, där hon är
forskningsansvarig för TUTI- projektet: Tidig Upptäckt – Tidiga Insatser. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan barnhälsovård, barnneuropsykiatri och habilitering och har som syfte att tidigt upptäcka små barn med avvikelser i kontakt
och kommunikation.

Projektet Språk-kedjans vision är att alla barn, oavsett förutsättningar, ska få ett rikt och levande språk. Utifrån detta har projektets referensgrupp arbetat fram metoder och material för barn med de fyra mest förekommande tal- och språksvårigheterna
som blir remitterade från BVC till logopedmottagningarna. Det har resulterat i sex språkväskor med ett mycket brett innehåll
som finns att låna via kommunbiblioteken. Språkväskorna har visat sig vara en väg in till daglig språkstimulans för barnet och
en ökad medvetenhet hos föräldrarna hur man leker med språk. Språk-kedjan är ett samarbetsprojekt mellan Barnhälsovården i
Halland och Regionbibliotek Halland.

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

Gerd Almquist-Tangen är barnhälsovårdsutvecklare, leg. sjuksköterska och fil.mag. Doktorand vid avd. för pediatrik, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Anne-Marie Körling är en prisbelönt pedagog som har producerat läromedel och synts i flera av UR:s produktioner,
senast i serien Barn av sitt språk år 2010, avsnittet Körlings barn.

Maria Ehde Andersson är utvecklingsledare för bibliotek med inriktning mot barn och unga vid Regionbibliotek Halland.
År 2011 mottog hon Region Hallands personalstipendium för sina insatser för barns läs- och språkutveckling.
Catarina Sjöberg är närsjukvårdslogoped Region Halland och skollogoped vid Rodret, Falkenbergs kommun där hon bland
annat arbetar med språkliga bedömningar, läs- och skrivutredningar och konsultation till skolpersonal.

Föreläsningen handlar om hur man stimulerar alla barn till läsning och om hur man möter elever som ser läsning och
skrivning som en svår utmaning.

Manne af Klintberg
”Leka bör man, annars dör man!” Om lekens roll vid människoblivandet.
Med utgångspunkt i människohjärnans historia och modern lekforskning diskuterar Manne med åhörarna hur sambanden ser ut gällande fantasi, kreativitet, empati, humor och intuition, samt förmågan att lösa konflikter utan våld.
Manne af Klintberg arbetar sedan 40 år som clown, en clown som alltid står på de svagares sida. Som far till en döv
flicka har han tagit teckenspråket till sig som en genial lösning på det problemet. Han är även ordförande i föreningen
IPA-Sweden, Barns Rätt till Lek, (som snart lägger till namnet Lekfrämjandet). Är fyrabarnsfar, morfar och farfar.

Anmälan

Kostnad

Du anmäler dig via hemsidan www.sffl.se

Fram till 21 oktober är kongressavgiften;
2 500 kr exkl. moms för medlemmar i SFFL.
2 800 kr exkl. moms för övriga.

Plats
Hilton Stockholm Slussen Hotell
Guldgränd 8, Stockholm

Från den 22 oktober höjs avgiften till;
2 900 kr för medlemmar och till 3 200 kr övriga (exkl. moms).

Anmälan är bindande men inte personlig. Inga konferensavgifter,
utom eventuella överbokningar, återbetalas. Antalet platser är
begränsat. Avgiften inkluderar kaffe och luncher.

enbart till söndagen. Kostnaden är då 800 kr exkl. moms.
Observera, att du anmäler dig separat till denna workshop på
samma formulär som kongressanmälan.

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

Vid frågor angående anmälan kontakta
Greger Lockner på Mittkompetens AB
telefon 0611-243 46 eller mejl sfflkongress@mittkompetens.se

