
 
Svenska Dyslexiföreningen 

 

 

Att arbeta med läsningen 

när man tror att ”tåget har gått” 

Dagen tar upp läsutvecklande insatser för elever som har 

läs- och skrivsvårigheter i grund- och gymnasieskola 
 

18 september 2019  

ABF, Sveavägen 41, Stockholm 

Program 
 

08.15–09.00 Registrering  
Kaffe och smörgås 

 

09.00–09.10 Inledning   

Christina Hellman, ordförande i Svenska Dyslexiföreningen 
 

09.10–10.40 Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter  

Eva-Kristina Salameh  
    

10.50–11.50 Bli en läsare med läsinlärning i 7 steg (från mellanstadiet till vuxna) 

Maj Örtendal    

 

11.50–13.10 Lunchrast  
 

13.10-14.10 Ominlärning med Wittingmetoden  

 Kerstin Hyrefelt 
  
14.15-15.15 Assisterande verktyg för elever som har läs- och skrivsvårigheter  

Simon Sjöholm  
 

15.15–15.40 Kaffe 
 

15.40–16.40 SOL - läs- och skrivträning för äldre elever. Innehåll, organisation 

och erfarenheter   

Anders Blomdahl  

 

 

______________________________________________________________________ 
.Målgrupp: Personal i grundskola och gymnasieskola. 
 

Deltagaravgift: 1500 kr. Medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen 1000 kr. 

Heltidsstuderande vid universitet/högskola 500 kr. Kaffe ingår. 
 

Anmälan: Formulär finns på www.dyslexiforeningen.se. Anmälan är bindande. 
 

Mer information: info@dyslexiforeningen.se, tel. 08-437 462 39   



 
Svenska Dyslexiföreningen 

 

 

Presentation av föreläsarna 

 

Svenska Dyslexiföreningens utbildningsdag 18 september 2019 

 
Christina Hellman är ordförande i Svenska Dyslexiföreningen och universitetslektor 

vid Stockholms universitet. Christina ingick i SBU:s (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering; numera Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) 

referensgrupp för rapporten: Dyslexi hos barn och ungdomar, tester och insatser. 

 

Eva-Kristina Salameh är med.dr. och leg. logoped och har under många år arbetat vid 

Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Eva-Kristina forskar om språkstörning och 

flerspråkighet. Hon har skrivit läroböcker om språkstörning, också i kombination med 

flerspråkighet, samt framställt språkliga bedömningsmaterial för flerspråkiga barn. 

 

Maj Örtendal är fil.mag. i specialpedagogik med inriktning läs- och skriv-

svårigheter/dyslexi samt talpedagog. Maj, som har undervisat i läsinlärning i mer än 30 

års tid, har även utfört tal-, läs-och skrivutredningar på barn, ungdomar och vuxna. Hon 

skriver läromedel för elever i F-klass – vuxna och föreläser om läsinlärning.  

 

Kerstin Hyrefelt är fil. kand. i specialpedagogik och har magisterexamen i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Kerstin har erfarenhet av arbete som special- och dyslexi-

pedagog både på skola och på central nivå. Hon gör bl.a. läs- och skrivutredningar och 

har fortbildningskurser. Kerstin är styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen. 

 

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. 

 

Anders Blomdahl är gymnasielärare i bl.a. svenska och ansvarig för en frivillig läs- 

och skrivförbättrande gymnasieverksamhet som går under namnet SOL. Anders är 

fil.mag. i pedagogik samt läromedelsförfattare. 

 

 

 

 


