
 
 

 
 

Uppdatera dina Sverigekunskaper! 
”Aktuellt från Sverige – om samhället och digitalisering” 

Fortbildningsseminarium för lärare 

21.11.2018 klo 12.00–16.30 
Ortodoksinen kulttuurikeskus, alasali 

(Kauppakatu 44, Joensuu) 
språk: svenska och finska 

 
Fortbildningsseminarium för lärare i grundskolan och gymnasiet, övrig personal inom 

undervisningsområdet samt lärarstuderande med syfte att uppdatera och fördjupa deltagarnas 

kunskaper om grannlandet Sverige, den svenska kulturen och det svenska samhället.   

 
 

Program 
 
12.00  Kaffe och anmälning 
12.30 Välkomsthälsning 

Tytti Isohookana-Asunmaa, VTT, Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston hallituksen jäsen  
 Kari Lehtola, opetustoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto 

 

12.45 I: Aktuellt från Sverige: Sverige efter valet  
 Bengt Lindroth, redaktör, Stockholm 
13.30 Paus 
 
13.45 II: Digitaliseringen av skolan – möjligheter och utmaningar 

Matilda Wiklund, lektor i pedagogik, Stockholms universitet 
 

14.45 III: Kommenttipuheenvuoro, paikallinen näkökulma aiheeseen:  
Opetuksen digitalisaatio 
Mari Petrelius, johtaja, Joensuun Mediakeskus, Kasvatuksen ja koulutuksen hallintopalvelut  
 

15.15 Diskussion 
15.30 Avslutning 
15.45 Buffetmiddag  
 

Deltagandet är avgiftsfritt, men förutsätter anmälan senast 14.11.2018. 

Till anmälningsblanketten. 

Arrangörer: Kulturfonden för Sverige och Finland, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, 

Svenska nu och Regionförvaltningsverket i Östra Finland  

Vid frågor kontakta programkoordinator Liisa Suomela, liisa.suomela@hanaholmen.fi  

 

https://www.lyyti.in/Uppdatera_dina_Sverigekunskaper_2018_2258
mailto:liisa.suomela@hanaholmen.fi


 

Medverkande: 

Bengt Lindroth är en svensk journalist och författare. Han ar bland annat varit som korrespondent 

stationerad i Finland för Sveriges Radio, politisk redaktör på Expressen och kolumnist i Sydsvenska 

Dagbladet och Hufvudstadsbladet. ´ 

 

Matilda Wiklund är lektor i pedagogik vid Örebro universitet och vid Stockholms universitet. Hon arbetar 

sedan 1998 som lärare i pedagogik, framför allt på kurser inom lärarutbildningarna. Matildas forskning 

handlar om olika relationer mellan utbildning och medier. Under senare år har detta intresse främst riktats 

mot skolans digitalisering och vad den inneburit för elever, lärare, skolledare och hela verksamheten.  

 

Mari Petrelius johtaa Joensuun koulujen yhteistä Mediakeskusta ja toimii aineenopettajana Joensuun 

yhteiskoulun lukiossa. Joensuun mediakeskus järjestää tvt:n opetuskäytön ja mediakasvatuksen 

pedagogista tukea ja täydennyskoulutusta. Keskus mm. tukee oppilaitoksia tvt-hankkeissa, opastaa laite- ja 

ohjelmistohankinnoissa sekä antaa asiantuntijatukea oppimisympäristöjen, sosiaalisen median ja verkko-

opetuksen järjestämiseen.  

 


