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Dysleximässan
Karlstad 19-20 oktober 2018

Föreläsningar på Dysleximässan 2018
den 19–20 oktober i Karlstad
Program fredag - Plan 5
9.30-10.00 Öppnande och inledning av mässan

Prins Carl Philip, Bengt-Erik Johansson, ordf Dyslexiförbundet och
Niklas Wikström, kommunalråd (L) Karlstads kommun, hälsar alla
välkomna!

10.00-10.50 Vikten av läs-och skrivutredningar,
om varför, när och hur.

Om ett barn visar tecken på eftersläpning och motvilja mot läsning
är det hög tid att agera. En noggrann kartläggning/bedömning ska
ligga till grund för adekvata åtgärder, ge rimlighet i förväntningar
och framför allt förhoppningsvis avgränsa svårigheterna just till
läsningen och ge möjlighet att kompensera i övrig inlärning.
Läs-och skrivutredningar för ungdomar och vuxna kan bidra till
att svårigheterna blir lättare att hantera genom att utredningen
tydliggör vad det handlar om; det finns alltid styrkor att bygga
på och strategier för att underlätta.
Föreläsare: Elisabeth Miske, leg.logoped, Landstinget i Värmland

11.00-11.50 LegiLexi - ett formativt bedömningsstöd
som används av tusentals lågstadielärare.

Tillsammans med svenska läsforskare har LegiLexi utvecklat
verktyg som på olika sätt gynnar lågstadieelevers läsutveckling.
Här presenteras både ett heltäckande kartläggningsverktyg och
tillhörande analysportal. Du får även ett smakprov på LegiLexis
övningsdatabas och inspirationsbibliotek. Dessutom har vi en
lösning för hur du bäst stimulerar läsning under loven.
Sofia Norén, verksamhetschef LegiLexi stiftelse

12.00-12.50 Lunch
13.00-13.50 Första hjälpen vid räknesvårigheter och
dyskalkyli.

Den här föreläsningen handlar om åtgärder. Vad kan skolan göra för
att hjälpa elever med stora räknesvårigheter? Och vad kan du som
förälder göra för ditt barn när matten inte fungerar?
Markus har skrivit boken ”Värt att veta om dyskalkyli”
(Natur & Kultur).
Föreläsare: Markus Björnström, leg logoped, Språkzonen AB, Stockholm

14.00-14.50 Appar och assisterande teknik vid läs- och
skrivsvårigheter.

Johanna Kristensson kommer att föreläsa om hur olika digitala
verktyg kan fungera som ett stöd vid läs- och skrivsvårigheter.
Hon kommer att prata om förhållningssätt och framgångsfaktorer
samt under föreläsningen även demonstrera flertalet smarta verktyg.
Föreläsare: Johanna Kristensson, logoped & språk-, läs- och
skrivutvecklare

15.00-15.50 Dyslexi är inte bara läs- och skrivsvårigheter.

Vad dyslexi beror på vet vi ännu inte men vilka svårigheter man
möter i samband med funktionsnedsättningen är tydliga.
Anna kommer att förklara några av de underliggande fonologiska
funktioner som är nedsatta vid dyslexi och som gör aktiviteter som
läsning och skrivning svårt men även belysa andra områden där man
kan komma till korta. Samtidigt ska man komma ihåg att man kan bli
bra på att läsa och skriva även om man har dyslexi men att själva
dyslexin inte går att träna bort. Avslutningsvis presenteras ett nytt
dyslexitest som utvecklats för att identifiera och kartlägga de
fonologiska funktionerna hos individer där man misstänker dyslexi.
Föreläsare: Anna Fouganthine, Linnéuniversitetet/Inläsningstjänst

16.00-16.50 Engelska när man inte vill och kan.

Engelska är ett viktigt ämne, och ofta även efterlängtat. För elever
med dyslexi och/eller svårigheter med språket kan det bli riktigt
besvärligt och några tappar lusten och självförtroendet.
Föreläsningen beskriver vad som kan vålla svårigheter vid olika
typer av språkliga problem och presenterar förslag på arbetssätt.
Astrid Frylmark är logoped och metodutvecklare med lång
erfarenhet av språkutveckling, språkstörning och dyslexi.
Hon arbetar i eget företag med fortbildning, utredning och
yrkeshandledning. År 2016 erhöll Astrid svenska Logopedpriset.
www.spraklek.se – informationssida om språkutveckling för föräldrar
www.ordaf.se – webbutik
Föreläsare: Astrid Frylmark, leg.logoped

17.00-17.50 Rättsutredningen nationella proven åk 3 och 6.
Blir elever med dyslexi diskriminerade på nationella provet?
Rättsaktionen mot kommuner och Skolverket för diskriminering
av barn med dyslexi i skolan.
Inte bara diskrimineringslagen utan även vår grundlag,
Europakonventionen och funktionshinder- och barnkonventionen
ger ett skydd för barn med dyslexi i skolan.
Föreläsare: Stellan Gärde och Ola Linder, juristerna som arbetar
med rättsutredningen

Program lördag - Plan 5
9.30-10.00 Lyckas med allt, trots dyslexi!

DyssePlugg; ”Att vara dyslektiker är aldrig lätt, främst i de unga
åren där skolan kan kännas som ett lopp i kvicksand”. Det vill jag
ändra på, jag vill att varje dyslektiker ska få en chans att springa på
samma mark som alla andra. Därför delar jag nu med mig av min
historia för att visa att allt går med rätt inställning och hjälpmedel.
Föreläsare: Daniella Heljeved, författare och förläsare

11.00-11.50 Ett färgglatt liv.

En föreläsning som belyser dyslexi ur elevperspektivet på ett mycket
personligt och inspirerande sätt.
Föreläsare: Rebecca Andersson

11.00-11.50 Strategier när man lever med
språkstörning.

Simon Sjöholm arbetar idag som produktspecialist inom IT-relaterade hjälpmedel. Hans uppgift är att hitta tillgänglighetslösningar för
personer med läs-, skriv- och räkne svårigheter och kognitiv funktionsvariation både i skolan och på arbetsplatser. Simon, som själv
har språkstörning, kommer att berätta om hur han klarade skolan
med goda betyg trots sin språkstörning. Han kommer även att
presentera den allra senaste tekniken inom hjälpmedel.
Föreläsare: Simon Sjöholm, produktspecialist Frölunda Data

12.00-12.50 Lunch
13.00-13.50 Dyslexiförbundet

Aktuella frågor och vad är på gång i projekten

14.00-14.50 Avslutning och utdelning av Dyslexipriset!
Deckarförfattaren och dyslektikern Helen Tursten föreläser och
delar ut Dyslexipriset.

