
 

  

Välkommen till Alandica  

7-9 februari 2018  

 

Arrangör: Utbildningsbyrån vid utbildnings– och kulturavdelningen 

i samarbete med Högskolan på Åland och Ålands specialpedagogiska förening r.f.  

Dialog-seminariet sträcker sig över två dagar och vän-

der sig till  

• lärare 

• barnomsorgspersonal 

• skolledare 

• skoldirektörer 

• tjänstemän inom undervisningssektorn 

• politiker och personer verksamma inom skolornas  

direktioner, styrelser och nämnder 

 

Under seminariet får du ta del av inspirerande föreläs-

ningar som rör skolan och barnomsorgen i ett digitalt 

samhälle med fokus på verksamhetskulturen.  

 

Dialog smygstartar 7 februari med en Rymdresa på 

Ålands lyceum.  

 

Vi har också en minimässa där du kan ta del av olika di-

gitala verktyg, läromedel och lärobjekt. 

ANMÄLAN  OCH AVGIFT 

Pris seminarium:  

torsdag 40 € - inkl. lunch 55€ 

fredag   30 € - inkl. lunch 45€ 

 

 

Anmälan  

Anmälningsblanketten hittar ni på 

http://www.regeringen.ax/dialog-

2018  

under perioden   

13.12.2017 — 24.01.2018 

Vid anmälan kryssar du för om du 

avser äta seminarielunch. Avgiften 

faktureras skilt för varje skola. 

 

För mer information 

Kontakta Carola Eklund, 

0457 3434374 eller  

carola.eklund@regeringen.ax   

Seminarium med  

minimässa 

Ålands specialpedagogiska  

förening r.f. 

http://www.regeringen.ax/dialog-2018
http://www.regeringen.ax/dialog-2018


 

  

  

 

Program torsdag 8 februari 

  

08.30 – 

08.50 

  

  

Auditoriet 

Utbildningsminister Tony Asumaa öppnar seminariet 

 

  

08.50 – 

09.50 

  

  

Auditoriet 

Unga och internet – tryggt eller farligt 

Elza Dunkels - direkt från Umeå 

  

  

Auditoriet 

 

Ryssö 

 

Saggö 

 

Ramsö 

 

Fiskö 

  

10.15 – 

11.00 

 

Formativ  

bedömning 

 

 

Jesper Ersgård 

 

 

Motiverande ar-

betssätt i språk-

undervisningen  

 

Maria Westerholm 

 

Tutorlärarens  

Uppdrag 

 

 

Jan Alin 

 

Hur motverkar vi  

utsatthet på nä-

tet  

 

 

Dan Sundqvist 

 

  

11.15 – 

12.00 

 

Så funkar det! 

 

Katarina Eriksson 

 

 Dataskyddsdirek

-tivet GDPR 

Sebastian Sandvik 

 

Läromålskultur  

 

Johanna Björkell 

 

Utbildningsbyrån  

informerar om  

aktuellt arbete 

 

  

12.00 – 

13.00 

  

  

Lunch 

Gäller för förhandsbokade 

13.00 – 

13.45 

 

Mindset och ut-

vecklande verk-

samhetskultur 

 

Jesper Ersgård 

    

Alternativa kom-

pensatoriska verk-

tyg och appar 

 

Sofia Grunér 

  

14.15 – 

15.00 

 

Utmanande och  

synligt lärande 

 

 

Bosse Larsson 

 

Flipped 

classroom och 

klassrummets 

praktik 

 

Daniel Barker 

 

Blended learning  

- fungerande mo-

deller för effek-

tivt lärande 

Kenneth Vuorinen 

 

Dataskyddsdirek-

tivet GDPR 

 

 

Sebastian Sandvik 

 

  

15.15 – 

16.15 

  

Alla i mål 
 

Per Kornhall 

  



 

  

  

 

Program fredag 9 februari 
  

  

08.30 – 

09.30 

 

Auditoriet 

Världen förändras – om kreativitet, skola och lärarroll 

 

Bosse Larsson 

  

  

Auditoriet 

 

Ryssö 

 

Saggö 

 

Ramsö 

 

Fiskö 

  

09.45 – 

10.30 

 

Att leda persona-

lens utveckling och 

lärande 

 

Per Kornhall 

 

Så funkar det! 

 

 

 

Katarina Eriksson 

 

Nyfiken på  

itslearning? 

 

 

Kenneth Vuorinen 

 

Digitalisering 

och en förän-

derlig värld 

 

Markus Bergen-

ord 

 

 

 

  

11.00 – 

11.45 

 

Dataskyddsdirekti-

vet GDPR 

 

 

 

Sebastian Sandvik 

 

Motiverande  

arbetssätt i  

språkundervis-

ningen  

 

Maria Westerholm 

 

 

Flexibel skola ge-

nom distansunder-

visning? 

 

Kaj Törnroos,  

Johanna Nordman   

 

  

 

Alternativa  

kompensato-

riska verktyg 

och appar 

 

 

Sofia Grunér 

  

11.45 – 

12.45 

  

  

Lunch 

Gäller för förhandsbokade 

 

  

12.45 – 

13.30 

 

Inkluderande  

lärmiljöer 

 

Johanna Björkell 

 

Leda  

digitaliseringen 

 

Malin Frykman 

 

Dataskyddsdirekti-

vet GDPR 

 

Sebastian Sandvik 

 

Barns berät-

tande 

 

 

Markus Bergen-

ord 

 

  

14.00 – 

15.00 

  

Den digitaliserade skolans framtid 

 

Håkan Fleischer 

  



 

  

Det pågår ett lärande framför skärmarna som vi kanske inte 

alltid talar om som just lärande. Hur kommer det sig att så 

mycket av retoriken kring ungas nätanvändning handlar om 

annat än lärande? Hur kan skolan förhålla sig till ungas an-

vändning av samtida medier? Vad kan vi göra för att minska 

hatet på nätet? Hur skyddar vi barn från de faror som lurar?  

Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå univer-

sitet och har forskat om unga och nätet i 20 år. I denna föreläs-

ning ger hon en kort översikt av kunskapsläget och ger råd om 

hur vi kan tänka framåt. 

PRESENTATION AV INNEHÅLLET 

ELZA DUNKELS 

Unga, nätet och skolan 
Målgrupp: Samtliga 

Torsdag 

kl. 13.00 

 

 

 

 

Torsdag 

10.15 

Torsdag  

kl. 08.50 

 

 

 

 

 

 

Mindset och utvecklande verksamhetskultur 

Har du statiskt mindset eller dynamiskt? Hur ser du på talang, 

intelligens och utveckling? Om vi lärare ska skapa en tillåtande, 

stödjande och utvecklande kultur, inte bara för våra elever utan 

även för alla våra kollegor, måste vi utveckla ett mindset hos 

oss själva som gör detta möjligt. Ta del av Carol Dwecks revo-

lutionerande forskning om mindset och hur det styr både lärare 

och elever. Få verktyg för att direkt påverka elever och kollegor 

till att utvecklas och nå sin fulla potential. 

Formativ bedömning 

Formativ bedömning har visat sig vara det mest kraftfulla verktyget i klassrummet 

som gynnar eleverna. Feedback, kamratrespons och självbedömning är viktiga forma-

tiva och numera etablerade begrepp. Vi undersöker här vad de betyder i klassrums-

vardagen. Hur kommunicerar vi det arbetssättet till eleverna så att de förstår syftet? 

Och hur ska vi organisera vårt arbete så att dessa formativa verktyg blir en naturlig 

del av vår praktik? 

JESPER ERSGÅRD 

Mindset och utvecklande verksamhetskultur  

Formativ bedömning 
Målgrupp: Samtliga 

Upphovsman  

Kristina Alexandersson 



 

  

Sofia berättar om sin forskningsstudie gällande effekten av tal-

syntes på textförståelse och läshastighet hos personer med 

dyslexi, och vad resultaten visar gällande kopplingen 

till koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter. Med detta 

som bakgrund visas appar och funktioner för uppläsning av 

text på internet, i filer och i skrivappar.  

 

Ta gärna med en smartphone eller surfplatta för att testa!  

OBS! Föreläsningen anpassas till respektive målgrupp - för barn i de lägre årskur-

serna på torsdag och för barn i mellan-/

högstadiet på fredag .  

 

 

SOFIA GRUNÉR 

Alternativa kompensatoriska verktyg och appar  

Målgrupp: Specialpedagoger samt övriga intresserade 

Hösten 2011 började begreppet Flipped classroom florera och 

idén om att i klassrummet flytta fokus från lärarens undervisning 

till elevernas lärande fick mig att ta de första stegen mot att 

några år senare ha publicerat närmare 350 föreläsningar på 

Youtube. Numera visas mina genomgångar i matematik och fy-

sik över 6000 gånger varje dygn och filmade föreläsningar finns 

att hitta i alla ämnen och på alla stadier.  

Tekniken har gjort det möjligt för oss lärare att finnas tillgängliga utanför klassrum-

met, närhelst eleven önskar det, och det är en utveckling som fortsätter utmana 

klassrummets praktik. 

DANIEL BARKER 

Flipped classroom och klassrummets praktik 
Målgrupp: Samtliga 

Torsdag 

Kl. 13.00 

 

Fredag 

kl. 11.00 

 

 

Torsdag 

Kl. 14.15 



 

  

Rymdresan 

Välkommen med på en rafflande resa ut i rymden. Du kommer att få utforska 7 

stycken grundappar inom utbildning med uppgifter som handlar om rymden, men 

på samma gång handlar det om att se att tekniken bara är ett hjälpmedel som du 

inte är slav under som lärare. Minimalt med prat av föreläsaren, du jobbar själv med 

plattorna eller smarttelefonerna under så gott som hela workshopen och du lär dig 

samtidigt upphovsrätt, hämta och hantera bilder, flytta information, jobba med flera 

appar samtidigt, hur hantera material som elever, studenter eller studerande skapar 

på ett rätt minimalistiskt sätt. Vi knyter samman läroplanen, lärandemål, teknik i 

undervisningen och rörlig undervisning och workshopen passar för lärare i förskola 

upp till högskola. Oavsett om du är en erfaren användare eller längre hunnen hand-

lar den här workshopen om helheten av digitalisering och undervisning med mobila 

enheter. 

 

Läromålskultur - att jobba med lärandemål på ett ändamålsenligt 

sätt som underlättar ditt arbete 

Att arbeta med lärandemål ses kanske som en självklarhet, men när vi granskar vårt 

eget arbete ibland så kanske vi har mer av en läromedelskultur än lärandemålskul-

tur. Under den här workshopen går vi igenom hur du kan återta kontrollen över din 

undervisning genom att börja jobba lärandemålsinriktat. Workshopen ger dig mod 

till att skapa egna läromedel och/eller mer ändamålsenlig användning av existe-

rande läromedel. 

 

Inkluderande miljöer - online och IRL 

Att bemöta olika elever, studenter och studerande på ba-

sen av deras individuella behov är utmanande och digitala 

miljöer gör det kanske ännu lite svårare. Under den här 

workshopen tar vi upp hur du som en helt vanlig lärare 

oavsett stadie kan bemöta olika former av inlärningsut-

maningar, samt tar upp lite nya rön kring inlärningsutma-

ningar och vari de kan bestå. Här får du konkreta verktyg 

med dig och som du kan dela med ditt kollegium. 

 

JOHANNA BJÖRKELL 

Rymdresan, läromålskultur och inkluderande miljöer 
Målgrupp: Lärare på alla stadier 

Onsdag 

kl. 18.00 

Ålands  

lyceum 

 

 

 

 

 

Torsdag 

kl. 11.15 

 

 

 

Fredag 

kl. 12.45 

 



 

  

  

Torsdag 

kl. 10.15 

 

Torsdag 

kl. 15.15 

 

 

 

 

 

 

Fredag 

kl. 9.45 

 

Alla i mål 

Föreläsningen kommer att handla om varför det är viktigt både för 

dem och för samhället att alla barn lyckas i skolan. Det är en grund 

för alla barns möjlighet till lycka men också för att våra demokratier 

ska kunna fungera. Men det är också så att arbete mot det målet är 

något som står i samklang med det professionella etos som finns i 

skolans professioner. Det är en viktig drivkraft för de människor som 

arbetar i skolan. 

 

Att leda personalens utveckling och lärande 

Föreläsningen kommer att handla om vad vi vet om hur man utvecklar komplex 

verksamhet av den typ som vi bedriver i skolan. Hur kan man motivera och vilka sätt 

att arbeta finns det stöd för i forskning? Hur kan man leda verkligt professionellt 

och kollegialt lärande i skolan? 

PER KORNHALL 

Alla i mål 

Att leda personalens utveckling och lärande 
Målgrupp: Samtliga på torsdag och i första hand skolledare på fredag 

I den här workshopen funderar vi på hur skolan arbetar med att 

motverka barns utsatthet på nätet, vad lärarens roll är och hur lärare 

kan lyfta problematiken i klassen. Vi arbetar i grupper och proble-

matiserar hur man kan arbeta mot kränkningar och utsatthet på nä-

tet. Workshopen är första steget att identifiera de utmaningar som 

lärarna upplever och hur skolans digitala trygghetsarbete kan ut-

vecklas.  

Maximalt 15 deltagare kan delta.  Workshopen riktar sig i första 

hand till lärare i grundskolan men är också öppen för alla intresse-

rade.   

 

DAN SUNDQVIST 

Hur motverkar vi utsatthet på nätet 
Målgrupp: Lärare och skolledare i grundskolan 



 

  

BOSSE LARSSON 

Världen förändras - om kreativitet, skola och lärarroll 

Utmanande och synligt lärande 
Målgrupp: Samtliga 

Världen förändras - om kreativitet, skola och lärarroll 

Ett skolbarn idag kan komma att fira nyårsafton år 2100…! 

Vem kan redan idag avgöra vad och hur man ska lära? I en 

föränderlig omgivning krävs att du är villig att lära nytt och 

lära för livet - och ibland lära om. Vi behöver förmåga att 

konstruera problem genom relevanta frågor som leder till 

kreativitet. En attityd som inte minst märks när vi ska an-

passa oss till att hantera digitala miljöer. Kan digitala utma-

ningar bidra till att utveckla ”resilience” och uthållighet? Och 

få oss att se misstag och fel som naturlig feedback? Kanske 

omdefiniera lärandet? Eller skapar vi ett ”nytt ämne för de 

som är smarta”? Vilken kunskapssyn och elevsyn blir avgö-

rande? Vilka motivationsbegrepp är till hjälp i din undervis-

ning med ett så avlägset tidsperspektiv? 

 

 

Att utveckla ett effektivt, utmanande och synligt lärande!  

Det börjar med dig – att utveckla ett utmanande arbetssätt och ta det vidare in i din 

utbildningssituation! Barn behöver utmaningar för att uppleva skolan som meningsfull. 

Hur kan du praktiskt arbeta för ett effektivt och utmanande lärande? 

För att utmana och utveckla vårt eget och elevernas tänkande kan vi ta hjälp av struktu-

rerade metoder. Tankeverktyg som Venndiagram, Begreppscirk-

lar,  Diamantuppställning m fl kan skapa diskussion och visa på många olika 

svar. Utmärkt att arbeta vidare med och prova i ”kollegialt lärande”-former. 

En workshop som visar effektiva, praktiska tankeverktyg för att skapa ett motiverande 

klassrumsklimat som utmanar tänkandet, synliggöra lärandet och stimulerar kreativite-

ten.  

Fredag 

kl. 08.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 

kl. 14.15 

 



 

  

Jag tror att digitala medier har mycket att tillföra skolan. Elever 

på alla kunskapsnivåer kan få hjälp och stimulans via ny teknik. 

Kreativa digitala verktyg är ofta motivationshöjande och när ele-

verna tycker att det är roligt, är de även mer måna om att resul-

tatet skall bli bra. Om den färdiga produkten sedan publiceras 

och visas för andra, skapar även det ett större engagemang för 

ämnet.  

MARIA WESTERHOLM 

Motiverande arbetssätt i språkundervisningen 
Målgrupp: Lärare 

Fredag 

kl. 14.00 

 

Torsdag 

kl. 10.15 

 

Fredag 

kl. 11.00 

Utvecklingen går snabbt framåt och även skolan påverkas av digi-

tala trender. Samtidigt skall verksamheten i skolan vila på veten-

skaplig grund. Det är en utmaning att förhålla sig sunt till tekniken i 

en ständigt föränderlig värld. Hur bör vi tänka när det gäller digital 

kommunikation? Vilka kvaliteter skall vi leta efter när det gäller di-

gitala verktyg? Och hur ser egentligen framtidens lärande ut - kom-

mer eleverna att lära sig bäst med hjälp av sociala robotar, virtuella 

miljöer och förstärkt verklighet? 

HÅKAN FLEISCHER 

Den digitaliserade skolans framtid 
Målgrupp: Samtliga 

JAN ALIN 

En tutorlärares uppdrag 
Målgrupp: Samtliga 

Tutorlärarverksamheten inleddes 2017 och anknyter till programmet 

Den nya grundskolan. Tutorläraren skall handleda övriga lärare i att 

förändra skolkulturen, i att förverkliga den nya pedagogiken samt i 

att utnyttja digitaliseringen på ett ändamålsenligt sätt. Målet är att få 

en tutorlärare på 220 elever, eller ungefär en tutorlärare per skola. 

Jag kommer att berätta om hur mitt tutorläraruppdrag ser ut och hur 

jag jobbar i min skola för att för att främja formativ bedömning, dela-

kultur, nätverkande, kollegialt lärande och digitalisering. 

Torsdag  

kl. 10.15 

 



 

  

LINDA STARENHED, KATARINA ERIKSSON 

Så funkar det! - digitala verktyg ur ett  

ämnesövergripande perspektiv. 
Målgrupp: Lärare 

Föreläsningen ger konkreta exempel på hur ett reflekterande samt språkutvecklande 

arbetssätt i undervisningen kan ske, där kreativiteten flödar och förmågorna är i fo-

kus via olika digitala verktyg. Ett arbetssätt som inkluderar och motiverar eleverna.  

#storyfication  

#åretslärresurs2016 

#språkutvecklandearbetssätt 

 #programmering 

Torsdag 

kl. 11.15 

 

Fredag 

kl. 09.45 

 

Fredag 

kl. 09.45 

 

 

 

Fredag 

12.45 

 

MARKUS BERGENORD 

Digitalisering och en föränderlig värld  

Barns berättande 
Målgrupp: Barnomsorgspersonal, lärare i lågstadiet 

Föreläsning 

Det handlar inte om de tekniska produkterna utan vad vi gör med dem. I takt 

med att allt mer teknik flyttar in i förskolorna behöver vi tänka mer kring miljön 

och hur vi arrangerar den. Att använda olika typer av material för att förbinda 

tekniken med barnen och det man utforskar kan vara en väg. Vilket innehåll fyller 

vi produkterna med och hur får vi dem att bli en del av vardagen i förskolan?  

 

Workshop 

Lyssnar man på barnens lek i förskolan så hör man i stort 

sett alltid en berättelse.  Med digitala verktyg och framför-

allt användandet av kameran öppnas möjligheterna upp för 

barnen att själva fånga berättelsen och låta den få eget liv. 

Under denna workshop kommer deltagarna att få arbeta 

med olika digitala tekniker kring berättande.  



 

  

Malins föreläsning tar sin utgångspunkt i följande frågeställningar 

• Varför behöver vi se digitaliseringen som en naturlig del av 

skolans uppdrag? 

• Vad  innebär det för dig i din roll som skolledare?  

• Hur kan du göra för att leda din verksamhet genom den kon-

stanta skolutvecklingsprocess som digitaliseringen är? 

 

MALIN FRYKMAN 

Skolledare i en digitaliserad värld - att leda lärandet 
Målgrupp: Skolledare och övriga intresserade 

Fredag 

kl. 11.00 

 

 

Fredag  

kl. 12.45 

KAJ TÖRNROOS OCH JOHANNA NORDMAN  

En flexibel skola genom distansundervisning? 
Målgrupp: Samtliga 

Under tiden mars 2016-juni 2017 fungerade Kaj Törnroos som projektledare för ESF-

projektet ”En flexibel grundskola i skärgårdsmiljö”. Syftet med projektet har varit att 

hitta modeller för likvärdig undervisning i grundskolor med sviktande elevunderlag 

och att kunna behålla attraktiva lärartjänster.  

Under Dialog presenteras vägen fram till en modell för distansundervisning, hur re-

san till den sett ut och vilka möjligheter och svårigheter som återstår att lösa innan 

undervisning på distans kan bli verklighet.   

Johanna Nordman deltog som pilotlärare i projektet och var därmed en av 5 nyckel-

personer i framtagande av modellen. Hon berättar om hur det var att vara lärare i en 

praxisnära forskningssituation.   

 

 



 

  

SEBASTIAN SANDVIK 

Så påverkar dataskyddslagen (GDPR) skolan och lärarna 
Målgrupp: Samtliga 

Torsdag 

kl. 11.15 

och  

14.15 

Fredag 

kl. 11.00  

och  

12.45 

Torsdag 

kl. 11.15 

 

 

UTIBILDNINGSBYRÅN INFORMERAR 

Målgrupp: Samtliga 

 

Under tillfället får du veta vad som är på gång inom utbildningsbyrån och du har 

också möjlighet att ställa frågor du undrar över.  Vi kommer att kort berätta bl.a. 

kring arbetet med lagstiftningsreformer, läroplaner, antagning, vägledning och nor-

diskt samarbete. 

 

 

 

I sommar kommer juridiken kring behandlingen av personuppgifter att genomgå 

den största förändringen i modern historia. Den nya europeiska dataskyddsförord-

ningen är nu synnerligen aktuell för alla som jobbar med personuppgifter, och un-

der föreläsningen kommer ni att få en snabb genomgång av förordningens termino-

logi och huvudsakliga innehåll.  

Vi går genom den ansvarsfördelning som byggs upp i för-

ordningen, och vilka rättigheter och skyldigheter som upp-

står när förordningen träder i kraft i maj 2018. Därefter tar vi 

saken ner på en mera praktisk nivå, då vi diskuterar hur 

detta kommer att påverka skolans skyldigheter, lärarnas 

uppgifter och elevernas rättigheter. Under föreläsningen 

undviker vi att gå in på paragrafer och lagtexter, och funde-

rar mera på hur detta påverkar de som i praktiken behand-

lar t.ex. elevers personuppgifter. I slutet av föreläsningen 

ges tid för diskussion och frågor. 



 

  

KENNETH VUORINEN, FRONTER 

Blended learning - fungerande modeller för effektivt lärande 

Nyfiken på itslearning?  
Målgrupp: Lärare 

Blended learning - fungerande modeller för effektivt lärande 

Att kombinera traditionella klassrumsmetoder med digitala aktiviteter är en av de 

mest effektiva undervisningsmetoderna. Hur kan du som lärare enkelt komma igång 

med denna metod? Många lärare ser fördelar med Flipped classroom som en form 

av Blended learning. Varför fungerar metoden ur lärarens, elevens och hjärnforsk-

ningens synvinklar? 

 

Nyfiken på itslearning? 

Fronter fusionerades med itslearning för ca. två år sedan. För dig 

som vill veta mera om itslearning ordnar vi en presentation 

kring de mest centrala funktionaliteterna och möjligheterna i 

itslearning. Hur kan du som lärare Planera – Genomföra – Utvär-

dera och Analysera inlärningsprocesserna med dina egna elever 

eller studerande? 

Torsdag 

kl. 14.15 

 

 

 

 

 

Fredag 

kl. 09.45 

 

 

 

Endast 

under 

torsdag 

 

 

Ålands specialpedagogiska förening r.f. står som organisatör för Lärums workshop 

om att komma igång med programmering. På workshopen visar de vad program-

mering är och varför programmering ska vara en del av undervisningen. Praktiska 

tips, idéer och modeller ges med tanke på elever i 

specialundervisningen men som passar lika bra i den 

allmänna undervisningen. 

Det material som används under workshopen är 

Lärums handbok om programmering. 

 

För mer exakta tider när tillfällena hålls, kontakta Ålands specialpedagogiska före-

ning.  

LÄRUM - WORKSHOP KRING PROGRAMMERING 

Komma igång med programmering,  
Målgrupp: Lärare och omsorgspersonal, assistenter och handledare 



 

  

  

UTSTÄLLARE 

iTronic Education 

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande 

Ålands specialpedagogiska  

förening r.f. 

Samhälleliga och sociala sektorn 

http://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm


 

  

  

INFORMATION OM UTSTÄLLARNA 

iTronic Education 

iTronic Education är en del av Multitronic-koncernen. Multitronic säljer elektronikprodukter och är en 

av Finlands ledande IT-webbshoppar. iTronic specialiserar sig på totallösningar för skol- och publika 

sektorn. Idag finns fem Multitronic- och fyra stycken iTronicbutiker runt om i Finland. På Åland öpp-

nade Multitronic våren 2015 på Torggatan mitt i Mariehamn. Vi förser Åland med det senaste inom 

teknik och elektronik. Vårt team består av kunniga försäljare med bred kunskap om bl.a. Apple-

produkter och tillbehör samt tekniska lösningar kring dessa produkter. Vi erbjuder dig: 

• Hårdvara till rabatterat skolpris samt många variationer av tillbehör och lösningar för klassrummet 

och skolan 

• planerar och undersöker och kartlägger ert behov av utrustning inför t.ex. renovering 

• projektledning, planering och kartläggning av infrastruktur- och hårdvaruprojekt såsom nätverks-

lösningar, mobilhantering (MDM) 

vi utbildar it-handledare, lärare, rektorer, administrativ personal, teknisk personal, föräldrar och stu-

Skolresurs.fi 

Skolresurs är Åbo Akademis resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan och  som 

strävar till att promovera nämnda ämnen för skolungdomar i alla åldrar. Centret är även en mötesplats 

för lärarare inom dessa ämnen och ordnar fortbildningar och tillställningar för alla som gilar naturve-

tenskaper, matematik, teknik och programmering (www.skolresurs.fi)  

Tevella -  material både till barnomsorg och skola 

 

Valteri -  Valteri center för lärande och kompetens, Skilla, är den svenskspråkiga enheten inom Utbild-

ningsstyrelsens verksamhetsområde. Valteri kompletterar kommunala och regionala stödtjänster för 

lärande och skolgång samt stöder närskolprincipen genom att erbjuda mångsidiga tjänster enligt ele-

vens behov.  

Logopedspridarna -  arbetar med språkstörningar och specifikt om språkstörningar i skolan. Visar 

bl.a. språkstimulerande appar 

Språka mera - riktar sig till barnomsorgen och har olika typer av språkpåsar 

Logopedbyrån Dynamica - är verksam i Stockholm och Malmö och har stor erfarenhet av läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, språkstörning, dyskalkyli, stamning och röstproblematik. Nytt för i år är att vi 



 

  

Föreläsare Skol- 

ledare 

Lärare grund-

skola 

Lärare  

gymnasium,  

högskola  

Special- 

pedagoger 

Barnom-

sorgs- 

personal 

Unga och internet - tryggt eller farligt X X X X X 

Formativ bedömning  X X X  

Motiverande arbetssätt i undervisningen  X X X X X 

Hur motverkar vi utsatthet på nätet?   X   X  

Läromålskultur, Inkluderande lärmiljöer,  

Rymdresan 

X X X X  

Så funkar det!  X X X  

Mindset och utvecklande verksamhetskultur X X X X X 

Flipped classroom och klassrummets praktik  X X X  

Alla i mål  X X X X X 

Världen förändras – om kreativitet, skola och 

lärarroll, Att utveckla ett effektivt, utmanande 

och synligt lärande 

X X X X X 

Att leda personalens utveckling och lärande X     

Digitalisering och en föränderlig värld,  

Barns berättande 

X  X   X 

Dataskyddsförordningen GDPR  X X  X 

Alternativa kompensatoriska verktyg och  

appar  

 X X X  

Leda digitaliseringen X     

Flexibel skola genom distansundervisning X X X   

Den digitaliserade skolans framtid X X X   

Blended learning, Nyfiken på itslearning  X X X  

Komma igång med programmering  X  X X 

Tutorlärarens uppdrag X X X   

Målgrupper 

Observera att samtliga föreläsningar är öppna för alla och  tveka inte ifall du tycker att en 

föreläsning verkar intressant även om du inte  hör till den föreslagna målgruppen! 


