
 

 
 
  
 
 

 
 

 

Svenska pedagogiska audiologiska föreningens 
(SPAF) Rikskonferens i samverkan med 

ambulerande hörselpedagoger i Göteborgs stad, 
 18-19 april 2016  

på Quality Hotell 11 i Göteborg. 
 
  
                              Språk och kommunikation  
                   -Tillgänglighet för alla!? 
                                     

 

 
 
 
 
 
 
 



 
                       Program måndag 18 april 2016 
 
                 
 
Dag 1  
 
10.00 -11.00  Registrering, fika och utställning 
  
11.00 -12.00  SPAF´s årsmöte 
 
12.00 -12.45  Ordförande i SPAF hälsar alla Välkomna och inleder konferensen    
                      Elever från Kannebäcksskolan, inriktning döv/hörsel uppträder samt Lena  
                      Gustafsson rektor för grundsärskolan.   
                  Utställarpresentationer. 
 
12.45 -14.00  Lunch och utställning  
 
14.00 -15.00  Mångkulturellt perspektiv på funktionsnedsättning 
                   Denho Özmen, Rådgivare på SPSM 
                       
15.00 -15.45  Fika och utställning 
 
15.45 -16.30  Hörselhjälp på nätet – vad säger aktuell forskning? 
                      Elisabet Sundewall Thorén, Dr, Projektledare, Forskningsaudiolog,  
                      Eriksholm Research Centre Danmark 
 
16.30 -17.10  Språket, nyckeln till skolan och världen utanför 
                      Christian Örn, Rektor/förskolechef Silviaskolan och Sanna Kropp,  
                      Förstelärare SV/SO specialpedagog Silviaskolan. 
                      
17.15 -18.15  -HÖR UPP! – En kabaré för hörande! 
                  Teater Hipp Happ, Sensus studieförbund, Stockholm 
                  -I vår kabaré har vi samlat roliga, dråpliga, tråkiga och bisarra händelser        
                           från hörselskadades vardag. Mycket är självupplevt och allt har hänt  
                           någon någonstans.  
                      
 
                        
 
19.30             Gemensam middag på Quality Hotell 11, Eriksbergshallen 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
                        Program tisdag 19 april 2016 
 
 
Dag 2        
  
08.15 - 08.40  Språklåtar - Praxisalfabetet   
                        Thomas Jakobsson, musikpedagog, Kannebäcksskolan och   
                        Bronsåldersgatans förskola 27 & 82.  
 
08.40 - 09.20   Språkberget, helhetssyn på språk ur ett hörselperspektiv    
                         Josefin Hansson, logoped på Hörselverksamheten Hörselteam Barn och     
                        ungdom Sahlgrenska sjukhus, Göteborg. 
                            
 
09.20 -10.20   Kognition och kommunikation 
                       Mary Rudner, Professor, Linköpings Universitet 
                       Mary Rudner är professor i Handikappvetenskap med inriktning mot Kognitiv  
                             hörselvetenskap vid Linnécentrum HEAD, Linköpings universitet. I sin  
                             forskning undersöker hon språk och minne.  
 
                        
10.20 -11.00   Fika och utställning  
 
11.00 -11.40   Presentation av resultat från HRF:s enkäter 2015  
                       Alf Lindberg, ombudsman för HRF. 
                       Stödet till barn och unga med hörselskada. 
                             För att få en överblick över hur stödet till barn och unga ser ut har Hörselskadades   
                             Riksförbund hösten 2015 genomfört fyra enkäter: till cheferna för   
                             landstingens/regionernas hörselhabilitering, till SPSMs regionchefer, till föräldrar och till  
                             hörselpedagoger (främst medlemmar i SPAF). Resultaten presenteras nu för första   
                             gången. 
 
11.40 -12.15    Audionomen som blev döv 
                        Ann-Kristin Espmark, Lektor, Med dr, Göteborgs Universitet 
 
12.15 -13.00    Lunch 
 
13.00 -13.50   Språkstörning och hörselnedsättning – likheter och skillnader,   
                    verbala och icke-verbala aspekter 
                        Olof Sandgren, Med. dr., leg. logoped, universitetslektor, Malmö Högskola 
 
13.50 -14.20    2014 års Pedagogiska prismottagare  
                    Håkan Bergkvist, Samordnare auditiv miljö, SPSM 
                        Jag arbetar som samordnare på Specialpedagogiska skolmyndighetens avdelning för        
                              verksamhetsutveckling. Mitt huvudsakliga arbetsområde rör området auditiv miljö, ett  
                              samlings begrepp för pedagogik, akustik och hörteknik.  
                              Jag hade förmånen att under förra året få motta SPAF:s pedagogpris och med det   
                              följde också, att under nästkommande konferens, ge några bilder från yrkeskarriären.   
                              Kanske man skulle kunna säga att min framställning kommer att ge en bild av   
                              bakgrunden till HODA-studien. 
 
 
14.20 -15.00   Pedagogisk utmärkelse 2015 och avslutning 
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