
            
  

 
 
 
 
 
 

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

 
 
Konferansier:  Åsne Midtbø Aas 
   Brennende engasjert og inspirerende 
 
08:30 – 09:00   Registrering 
 
09:00 – 09:15   Åpning 
   Knut Rinden 

Åpner og introduserer konferansier 
 
09:15 – 10:00  Erfaringsperspektivet 
   Hva er SSV? Om begrepet SSV.  

Og om gode tilrettelegginger. 
   Guro Bergseth 
 
10:10 – 10:30   Pause m/ mulighet til å besøke stands.  
 
10:30 – 11:20   Forskerperspektivet  

Nytt fra forskningsfeltet. Anerkjent 
foreleser/forsker hentet fra Sverige! 
Anna Eva Hallin  

 
11:30 – 12:30   Lunsj og besøk på stands 
 
12:30 – 13:15   Brukerperspektivet 

Tre unge voksne med SSV i ett og samme  
foredrag. Dette blir en spennende vinkling! 
Martine Siggerud, Nina Murberg 
og Dan E. Wollstad 

 
13:25 – 14:10  Foreldreperspektivet 

Hvordan er det å være foreldre til  
et barn med utfordringer? 
Gro Steine og André Gulholm 

 
14:15 – 14:40   Pause m/ mulighet til å besøke stands.    
 
14:40 – 15:30   Statped-perspektivet 
   Erfaringer fra statped, hvordan de  

jobber opp mot SSV 
   Sissel Ingvaldsen 
       
15:35 – 16:00   Veien videre, samt utdeling av  

Perspektivprisen   
Caroline Solem 
Generalsekretær i Dysleksi Norge 

Guro er barnehagelærer og har master i Spes.Ped. Har 
4 barn, en med SSV. Erfaring fra barnehage, skole og 

PPT. 9 år som leder i FBS. Startet GKB-Foreldrehjelpen i 
2011. Guro tilbyr rådgiving/kurs til foreldre, lærere, 
barnehagelærere og andre. Det trengs kunnskap om 

SSV, så Guro har hatt fokus på SSV de siste årene. 

Anna Eva Hallin er logoped og forsker med fokus på 
SSV og relaterte funksjonsnedsettinger. Hun har en 
Ph.D. fra New York University, men arbeider nå på 

Karolinska Institutet i Stockholm der hun også 
underviser på logopedprogrammet. Hun blogger 

regelmessig om aktuell forskning på siden 
www.sprakforskning.se 

 

Sissel Ingvaldsen er rådgiver/psykolog i Statped og 
hennes kunnskap har utgangspunkt i klinisk arbeid og 

egne erfaringer med elever med språkvansker og deres 
familier. Hun er opptatt av konsekvensene språkvansker 

kan ha for læring og livskvalitet og hvordan voksne 
rundt kan møte dette. 

Dan er 27 år og har SSV. Han har vært aktiv i DU 
(Dysleksi Ungdom) i 6 år og har sittet 4 år i DU 

sentralstyre. I perioden har han gjort en rekke foredrag 
om SSV, og mot slutten var med på å lage 1. sesong av 

«Påddkast». Har samtidig vært aktiv i Dysleksi 
Sunnmøre. 

 
Martine er 17 år og har spesifikke språkvansker. Hun 
har valgt å være åpen om vansken og det har hjulpet 
mye. Hun er tidligere blitt kalt «dum», men kan i dag 

triumferende og med trygghet si at «de tok feil!» 
 

Nina Murberg er 27 år og kjenner på utfordringen om 
hvordan det er å leve med en SSV-diagnose. En av de 
største utfordringene har vært skolegangen og få et 

fagbrev. Personlig jobber hun hver dag med å «heve» 
hodet og ikke synke ned igjen i mørket. 

 

Mandag 9. september, 
2019. 

 
Oslo Kongressenter,  

Youngs gate 21 

Gro Steine og André Gulholm er foreldre til to jenter på 
11 og 14 år. Sara som er 11 har dysleksi og spesifikke 

språkvansker samt hørselsutfordringer og bruker 
høreapparat i dag. Uten erfaringer med spesifikke 

vansker ble de kastet inn i problematikken og hva det 
innebærer. De vil dele sin historie på godt og vondt, 

hvordan de har opplevd det og hvor de står nå. 

http://www.sprakforskning.se/
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