
 

 

Program nätverksträff 16-17 april 2018 
 

Måndag 16 april 

Huvudtalare under dagen är Maria Levlin, leg logoped och universitetslektor 
vid Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet samt medförfattare till 
Kliniska riktlinjer för logopedisk utredning av läs- och skrivsvårigheter. 

 

9:00-9:30 Registrering och frukostfika 

9:30-10:50 Språkpsykologiska teorier om fonologisk bearbetning,  
  ordavkodning och läsförståelse – hur hänger det ihop? 

11:00-11:50 Workshop om bedömning av ordavkodning och fonologisk  
  bearbetning: reflektion utifrån några vanliga testuppgifter - 
  vilka aspekter av respektive förmåga är det som bedöms i de 
  olika uppgifterna?  

12:00-12:25 Gemensam reflektion utifrån workshop 

12:30-13:30 Lunch 

13:30-14:45 Läsförståelse – intervention och bedömning: Hur ser det  
  rådande kunskapsläget ut? Reflektioner utifrån ett   
  utvecklingsarbete. Vad kan vi lära oss och ta med i vårt  
  arbete med läs- och skrivutredningar? 

14:45-15:45 Fika och reflektionspromenad 

15:45-16:45 Avkodningsintervention - en interventionsstudie i åk 2:  
  genomgång av interventionens innehåll, resultat och möjliga 
  implikationer för framtiden. Kanske avstamp för gemensamma 
  rekommendationer kring läsintervention?  

16:45-17:00  Sammanfattning av dagen och avslutning 

  



 

 

Tisdag 17 april 

9:00 – 10:30   Sofia Grunér, leg logoped och Carina Aronsson, leg logoped 
  och verksamhetschef Logopedbyrån Dynamica 

  Tema kompensatoriska verktyg. Presentation av Sofia Grunérs 
  masterstudie om effekt av talsyntes på läsförståelse av text. 
  Genomgång av nuläge och nyheter kring kompensatoriska  
  verktyg.  

  Råd och rekommendationer till föräldrar och skola. Presentation 
  av arbetssätt på Logopedbyrån Dynamica. Tankar kring hur vi 
  som kår kan förhålla oss till den nya tekniska utvecklingen – vad 
  ska vår roll och uppgift vara i detta och hur vill vi utveckla den?  

10:30-12:00 Diskussion i grupper kring återkoppling och rekommendationer. 
  Vad är viktigt i vår överrapportering till och samarbete med 
  skolan? Vad i  rekommendationerna är vårt kärnområde och  
  vilken vår viktigaste uppgift? 

12:00-13:00  Lunch 

13:00- 14:00  Besök av Inger Rålenius, rådgivare på Dyslexiförbundet.   
  Information om Dyslexiförbundets olika arbetsområden, såsom 
  att stötta och hjälpa individuella medlemmar i kontakten med 
  skolan samt att vara opinionsbildare och politisk aktör.  

14:00-15:00  Sammanfattning av förmiddagens gruppdiskussion och nuläge. 
  Planering av fortsatt gemensamt arbete utifrån det som nu finns 
  på plats i form av riktlinjer. Är vi redo för några ytterligare  
  gemensamma steg och vad har vi för plattformar att arbeta 
  genom?  

  Utvärdering och avslutning. 
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