
                                                                                
Svenska  Dyslexiföreningen 

Program 
           Att skapa goda förutsättningar för barn med språkstörning  

inklusive läs- och skrivsvårigheter 
 

12 oktober 2016  
Lokal: Missionskyrkan , Drottninggatan 22, Linköping 

 
08.00– 08.50     Registrering 
                          Kaffe och smörgås 
 
09.00 – 09.10    Inledning 
                          Svenska Dyslexiföreningen/SPSM 
                                                                  
09.10 – 10.10    När det inte bara är dyslexi – språklig sårbarhet och lärande 
                          Barbro Bruce 
 

10.15 – 11.15    Från fonologisk medvetenhet till att knäcka den alfabetiska koden 
                          Inger Fridolfsson 

 
11.20 – 12.20    Språklek i praktiken 
                          Maria Rydqvist          
    
12. 20  – 13.40   Lunchrast  
 

13.40 – 14. 10   Språklek i praktiken   

                          Maria Rydqvist                

 

14.10– 15.10     Beteendestöd i skolan – ett evidensbaserat förhållningssätt för att arbeta  

                        med ordning, studiero och inkludering i skolan 
                        Peter Karlsson 

 
15.10– 15.40     Kaffe 

 

15.40 – 16.40    Arbetsminnets betydelse för språk- och läsförmåga 

                        Hanne Uddling 

Målgrupper: 
Personal i förskoleklass, lågstadielärare, lärare på mellan- och högstadiet, 
specialpedagoger/speciallärare, lärarstudenter, logopeder, elevhälsan, skolledare. 
Deltagaravgift:  
Deltagavgift 1300 kronor. Medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen 950 kronor. Heltidsstuderande 
vid universitet / högskola 500 kronor. Anmälan är bindande. Kaffe ingår i deltagaravgiften 
Anmälan görs via hemsidan www.dyslexiforeningen.se  anmälningsblankett , eller med vanlig post  
till: Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42, 1 tr ö g , 113 48 Stockholm.  
Avbokning skall göras skriftligt. 300 kronor tas ut för administrativa kostnader. Från och med 16 



september  görs inga återbetalningar av erlagda deltagaravgifter.  
Sista anmälningsdag: fredag 30 september 2016, därefter i mån av plats 

 
 
 

                                                 Presentation av föreläsarna 
 
Barbro Bruce är leg. logoped med stor erfarenhet av barns och ungdomars språkutveckling 
och språkutvecklingsproblem i tal och skrift. Hennes doktorsavhandling handlar om 
språkstörning med fokus på tidig upptäckt, förebyggande arbete och pedagogiska metoder. Nu 
arbetar Barbro som universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik 
vid högskolan i Kristianstad. Barbro gillar att sprida och dela sina kunskaper i muntlig såväl 
som i skriftlig form, framför allt handlar hennes föreläsningar och böcker om språkutveckling 
och språklig sårbarhet, men de senaste åren har hon intresserat sig alltmer för pedagogiska 
frågor, inte minst förskolans viktiga roll. 

Inger Fridolfsson är fil. mag. i specialpedagogik med många års erfarenhet av elevers läs- 
och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Hon har varit lärarutbildare och varit 
verksam i forskningsprojekt kring läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet. 
 

Peter Karlsson är legitimerad psykolog och specialist i pedagogisk psykologi och har lång 
erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, bland annat inom förskola och skola. Peter 
har skrivit boken Beteendestöd i vardagen – handbok i tillämpad beteendeanalys. Han är 
verksamhetschef för Psykologpartners Pedagogik & Utveckling som är en 
specialistverksamhet inriktad på evidensbaserade psykologiska och pedagogiska insatser inom 
skola, habilitering och omsorgsverksamheter 
 
Maria Rydkvist är utbildad förskollärare och grundskollärare. Hon har arbetat som 
klasslärare i förskoleklass och periodvis som klasslärare i årskurs 1-2 samtidigt som hon, de 
senaste femton åren, ansvarat för den förberedande läs- och skrivutvecklingen i 
förskoleklasserna. Maria arbetar även med specialundervisning med elever, framförallt i 
årskurs1, som behöver extra stöd. 
 
Hanne Uddling är legitimerad logoped. Hon har arbetat på logopedmottagningar, barn- och 
ungdomshabiliteringar och 10 år i språkklass med elever i åldern 6 – 15 år. Hon utför 
skolbarns - och dyslexiutredningar  och är riksgymnasiet i Örebros logopedkonsult för elever 
med språkstörning.  

 
 
 

 
 


