
            
  

 
 
 
 
 

 
 

Fagkonferanse med ulike perspektiv på dyskalkuli.  
For alle som er opptatt av barn og unges læring. 

 
 
Konferansier:  Marianne Tovsrud Knutsen 
   Musiker, inspirator og pedagog 
 
08.30 - 09.00   Registrering 
 
09.00 - 09.10   Åpning 
   Leder av Dysleksi Norge, Knut Rinden,  

åpner og introduserer konferansier 
 
9.10 – 9.35  Erfaringsperspektivet 
   Mads Johan Øgaard 
 
9.35 - 10.25   Forskerperspektivet  

Nytt fra forskningsfeltet 
Anita Lopez-Pedersen  

 
10.25 - 10.50   Pause m/ mulighet til å besøke stands.  
 
10.50 - 11.40   Systemperspektivet 

Hvordan jobbe med forebygging,  
kartlegging og tiltak på systemnivå?  
Margit Askeland 

 
11.45 - 12.35   Lunsj og besøk på stands 
 
12.35 - 13.25   Undervisningsperspektivet 
   Hva bør vi tenke på i møte  

med elever som strever 
             Else Devold 
 
13.25 - 14.15   PPT-perspektivet 

Systemrettet tilnærming 
Astrid Seljeflot 

 
14.20 - 14.45   Pause m/ mulighet til å besøke stands.    
 
 
14.45 - 15.25   Brukerperspektivet 
   Hvordan er det å ha matematikkvansker? 
   Hilde Heimly Aardal 
       
15.30 - 16.00   Veien videre, samt utdeling av  

Perspektivprisen   
Knut Rinden 

 

Else Devold jobber i Osloskolen med de yngste 
elevene. Hun her lærerspesialist i 

begynneropplæringen og underviser i matematikk 
på Nordtvet skole. 

Anita Lopez-Pedersen er stipendiat på institutt 
for spesialpedagogikk. Hun har også tidligere 

jobbet som lærer, spesialpedagog og PP-rådgiver. 
Hun er også med i Dysleksi Norge sitt fagutvalg 
som utarbeider faglige retningslinjer med tema 

matematikkvansker. 

Astrid er utdannet allmennlærer, har arbeidet i 
grunnskolen som lærer, spesialpedagog og 

undervisningsinspektør. Har vært ansatt som PP-
rådgiver i Bergen siden 2003 og ble ferdig 

spesialist i 2015 m/vekt på matematikkvansker. 
Har 2. avd. spesialpedagogikk, pedagogisk 

veiledning, organisasjon og ledelse, samt master i 
pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk. 

Margit er leiar ved PPT i Hå kommune. 
Kommunen inngjekk eit treårig samarbeid med 

Snorre Ostad der ein arbeida i forhold til 
forebygging av matematikkvansker.  Strategibruk 

og indre tale var hovudfokus. I 2004 skreiv ho 
masteroppgåva "Med indre tale som pedagogisk 

verkemiddel. Grunnleggjande 
multiplikasjonsopplæring i lydbasert perspektiv”. 

Ho har også tidlegare arbeida som lærar og 
logoped. Ho står bak en rekke publikasjoner. 

Hilde Heimly Aardal, mor til tre. Hilde har selv 
matematikkvansker og barn med 

matematikkvansker. Hun er utdannet 
barnehagelærer, videreutdannet til adjunkt med 

spesialpedagogisk tillegg. Brenner for 
tilrettelegging for barn, spesielt tidlig innsats i 

matematikkfaget. Medadministrator av Dyskalkuli 
Gruppa på Facebook 

Mads har dyskalkuli og er kjent for 
animasjonsfilmen «I am dyslexic». Han leder også 

prosjektet «Usensurert» for Dysleksi Norge. 

Fredag 7. september, 
2018. 

 
Helga Engs hus,  

Sem Sælands vei 7, UiO 
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