
 
 
 
 

 
     

 

Svenska Dyslexiföreningen 
     

 

 

Läs- och skrivsvårigheter kommer sällan ensamma 
 

Dyslexi och komorbiditet 
 

10 november 2016 
Skolförvaltningen 

 
08.30–09.15  Registrering 

Kaffe och smörgås 

 
09.15–09.25  Inledning 

Christina Hellman, ordförande i Svenska Dyslexiföreningen 

 
09.25–10.35  Komorbiditet sett ur ett dyslexiperspektiv 

Jakob Åsberg Johnels 

 
10.40–11.40   Reflektioner kring pedagogik och bemötande 

Gunilla von Corswant 

 
11.40–12.50  Lunchrast 

 
12.50–13.50  Möjligheter och anpassningar i en digital miljö 

John Hanson, Jessica Magnusson SPSM 

 
14.00–15.00  Språkscreening vid 2,5 års ålder identifierar barn med ESSENCE 

Carmela Miniscalco 

 
15.00–15.30  Kaffe 

 
15.30–16.30  Alternativa verktyg – erfarenheter och visioner 
                     Idor Svensson 

 
Målgrupper: Pedagoger i grundskolan, specialpedagoger/speciallärare,  lärarstudenter, logopeder, 

elevhälsan, skolledare. 

Deltagaravgift: Deltagavgift 1300 kr. Medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen 950 kr. 

Heltidsstuderande vid universitet/högskola 500 kr. Anmälan är bindande. Kaffe ingår. 
 

Anmälan: Via hemsidan  www.dyslexiforeningen.se,    per mejl till  kansliet@dyslexiforeningen.se  eller 

med post till: Svenska Dyslexiföreningen, Surbrunnsgatan 42, 1 tr. ö g, 113 48 Stockholm. För 

ytterligare information kontakta kansliet per mejl eller telefon 08-437 462 39. 
 

Sista anmälningsdag: Anmälan görs senast den 1 september 2016, därefter i mån av plats. 

  

http://www.dyslexiforeningen.se/
mailto:kansliet@dyslexiforeningen.se


 

 

Presentation av föreläsarna 
 
 

. 

Gunilla von Corswant, mellanstadielärare/specialpedagog. Hon har arbetat som pedagog i 

neuropsykiatriska utredningsteam i Stockholm och Göteborg både då det rör utredningar av 

barn och unga vuxna. Gunilla har även arbetat på Aspergercenter och varit rådgivare kring 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Specialpedagogiska Skolmyndigheten. 

 
John Hanson och Jessica Magnusson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

Södra regionen. 

 

Christina Hellman, ordförande i Svenska Dyslexiföreningen,universitetslektor vid 

Stockholms universitet. Christina deltog i expertgruppen för SBU-projektet om dyslexi, 2012-

2014. 

 
Carmela Miniscalco, docent i logopedi och klinisk lektor vid enheten för logopedi samt 

Gillbergcentrum, Göteborgs universitet. Hon har arbetat kliniskt med barn med 

språksvårigheter i över 25 år. Hon är en av projektledarna för AUDIE-projektet (AUtism 

Detection and Intervention in Early life), som utfördes vid barnneuropsykiatriska enheten 

(BNK) i samarbete med BVC och autismhabiliteringscenter i Göteborg 2009-11. 

 

Idor Svensson, leg psykolog, docent och universitetslektor i psykologi vid Linnéuniversitetet, 

med särskild inriktning mot läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Hans 25:åriga forskning inom 

området omfattar bl a undersökningar av läsförmågan hos intagna på kriminalvårdsanstalter, 

sambandet mellan självförtroende och läsutveckling och longitudinella studier av 

träningsprogram för elever med läshinder, samt även utvärdering av effekter av alternativa 

verktyg. Idor deltog i expertgruppen för SBU-projektet om dyslexi, 2012-2014. 

 
 

Jakob Åsberg Johnels, docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet, där han 

undervisar och forskar om läs- och skrivsvårigheter och om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Han arbetar också som utredningspedagog på en specialistenhet för 

barnneuropsykiatrisk diagnostik (BNK), där han bland annat genomför läs- och 

skrivutredningar med barn och ungdomar. Jakob deltog i expertgruppen för SBU-projektet om 

dyslexi, 2012-2014. 

 
     


