
Tillsammans utvecklar vi lärarutbildningen! 
 
Den finländska utbildningen är ett fenomen som är intressant ur internationell synvinkel. Den anses vara av 
hög kvalitet och är ett ständigt föremål för expertanalys såväl i hemlandet som utomlands. Vår 
verksamhetsmiljö, till exempel läroplanerna, inlärningsmiljön och digitaliseringen, förändras och utmanar 
oss att ändra våra verksamhetssätt, såsom pedagogiken och våra sätt att agera tillsammans med andra 
experter, samt att ständigt lära oss ny kunskap. I förändringen bör man hela tiden hålla blicken på det 
väsentliga; hurdan utbildning och kompetens kommer att behövas i framtiden och hur ska man tillägna sig 
denna? Hur påverkar förändringen lärarutbildningen?  
 
Vi utmanar dig att komma med i en tankesmedja som är gemensam för hela utbildningsfältet där vi kläcker 
idéer kring mål för den framtida utbildningen samt metoder för hur målen kan uppnås. Som metod används 
en webbtankesmedja där man öppet kan komma med idéer. Samtidigt kan man bedöma och kommentera 
idéer som framförts av andra. Vi förväntar oss en mycket intressant, gemensam tankesmedja. 
 
Vi hoppas att du skickar denna inbjudan vidare till dina egna nätverk. Det handlar om ett viktigt ärende och 
du kan få en inbjudan från flera olika håll. Om du vill kan du delta i tankesmedjan flera gånger, till exempel 
om du vill fortsätta ge idéer eller se vilka nya förslag andra deltagare har framfört. 
 
Kom med via länken nedan: 
https://www.strategysignals.com/38531-31448-832@del&ta  
 
Webbtankesmedjan genomförs av Lärarutbildningsforumet tillsammans med Fountain Park. 
Lärarutbildningsforumet är underställt undervisnings- och kulturministeriets spetsprojekt inom kompetens 
och utbildning. Målet för forumet är att i stor utsträckning aktivera olika intressentgrupper att komma med 
och utveckla den finländska lärarutbildningen. Såväl studerande och lärare som representanter för 
organisationer och näringsliv inbjuds. I augusti utarbetas ett konkret program för utveckling av 
grundutbildningen och fortbildningen för lärare. Resultaten av tankesmedjan kommer i hög grad att synas i 
programmet. 
 
Tankesmedjan genomförs helt och hållet på webben och deltagandet är fullständigt anonymt. Om du går in 
på tankesmedjan senare har dina tidigare svar sparats och du kan fortsätta ge idéer och bedöma andras 
idéer från ett tomt bord. 
 
Tack på förhand för dina tankar! 
 
På lärarutbildningsforumets vägnar,  
 
Jari Lavonen 
 
Direktör för institutionen för lärarutbildning vid Helsingfors universitet, ordförande för 
lärarutbildningsforumet 
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