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1. Inledning 
 

NCU beslutade i februari 2017 att svara mot undervisnings- och kulturministeriets utvärderingsbehov 

som uppstått utanför Planen för utbildningsutvärderingarna 2016-2019 och att i anslutning till verk-

ställandet av regeringsprogrammet utvärdera genomförandet av utvecklingsprogrammet för lärarut-

bildningen före slutet av 2018. Bakom detta finns regeringsprogrammets verksamhetsplan, enligt vil-

ken Lärarutbildningsforumet utarbetar ett program för utvecklande av lärarnas grundutbildning och 

kompletterande utbildning och inleder genomförandet av programmet. Forumets mandattid upphör 

och utvärderingen av genomförandet av utvecklingsprogrammet slutförs 12/2018. Projektet Föränd-

ringar i lärarskapet samt lärarutbildningens och fortbildningens förmåga att hantera förändringarna 

2016–2019, som införts i planen för utbildningsutvärderingarna, skulle ha haft överlappande teman 

med utvärderingen av forumet och man beslöt att flytta den till en senare tidpunkt. 

Utvärderingens syfte är att bedöma om Lärarutbildningsforumets verksamhetssätt och processer, rikt-

linjerna i utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen samt utvecklingsprojekt inom lärarutbildning 

finansierade av undervisnings- och kulturministeriet som helhet har varit ett fungerande sätt att ut-

veckla lärarutbildningen. Dessutom ger utvärderingen information om uppnåendet av de mål som 

ställts upp för reformen av lärarutbildningen och faktorer som bidrar till och förhindrar uppnåendet av 

målen. Utöver den utvärderingsinformation som produceras är målet att stödja reformprocessen för 

lärarutbildningen genom att sammanföra aktörer till en gemensam diskussion om främjande av riktlin-

jerna för utveckling av lärarutbildningen i praktiken. 

Eftersom utvecklingsprojekten inom lärarutbildningen fortsätter efter 2018, är det ännu inte möjligt 

att bedöma utvecklingsprojektens långvariga effekter. Däremot ger utvärderingen en bild över läget år 

2018, en gemensam förståelse för hur utvecklingsprojektens genomslagskraft kan främjas samt förslag 

till den fortsatta processen för att förnya lärarutbildningen.  

För planering av utvärderingen tillsatte NCU hösten 2017 en planeringsgrupp som utarbetade den bi-

fogade projektplanen1. Ordförande för planeringsgruppen var professor Jouni Välijärvi från Jyväskylä 

universitet. Medlemmarna i gruppen var ledande rektor Heikki Happonen från Joensuun normaali-

koulu, universitetslektor Johanna Heikka från Nyslottcampuset vid Östra Finlands universitet, stu-

derande, generalsekreterare Susanna Jokimies från Helsingfors universitet och Finlands Lärarstu-

derandes Förbund SOOL, direktör Asko Karjalainen från Oulun ammattikorkeakoulu, forskningschef 

Minna Kivipelto från Institutet för hälsa och välfärd THL, direktör Tuomo Laitila från RFV-området i 

Västra och Inre Finland, professor, forskningsdirektör Hannele Niemi från Helsingfors universitet och 

professor Eero Ropo från Tammerfors universitet. 

För det praktiska genomförandet av utvärderingen tillsatte NCU en utvärderingsgrupp i december 

2017. Utvärderingsgruppens ordförande är professor, forskningsdirektör Hannele Niemi från Helsing-

fors universitet. Medlemmarna i utvärderingsgruppen är gymnasielinjens chef Tapio Erma från Esbo 

stad, professor Lasse Lipponen från Helsingfors universitet, överlärare Martti Pietilä (pensionerad) 

från Oulun ammattikorkeakoulu, studerande Riikka Rintala från Jyväskylä universitet, professor Heli 

Ruokamo från Lapplands universitet och överinspektör för utbildningsväsendet Toni Saarivirta från 

regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. 

Utvärderingsgruppens arbete stöds av projektledare, utvärderingsråd Sirpa Moitus samt utvärderings-

expert Tarja Frisk från NCU. 

                                                           
1 Projektplanen som planeringsgruppen utarbetat presenterades för följande aktörer. Aktörernas kommentarer 
beaktades i tillämpliga delar när planen färdigställdes: 
- 18.1.2018 utvärderingsrådet vid NCU 
- 22.1.2018 Lärarutbildningsforumets arbetsutskott 
- 23.1.2018 ovan nämnda utvärderingsgrupp 
- 24.1.2018 NCU:s personal 
- 29.1.2018 sektionen för utvärdering av högskolorna vid NCU 
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2. Bakgrunden till utvärderingen  
 

2.1. Lärarutbildningsforumets uppgifter och mål 
 
Målet för spetsprojekt 1 Nya inlärningsmiljöer och digitala material för grundskolorna och Den nya 
grundskolan inom regeringsprogrammet KOMPETENS OCH UTBILDNING är att förbättra lärresultaten, 
tillgodose kompetenskraven i framtiden, modernisera pedagogiken genom försök och göra lärandet 
inspirerande genom hela livet. Reformen omfattar tre områden: 1. lärarnas grundutbildning och fort-
bildning reformeras, 2. försök och workshops inom ny pedagogik, digitalt lärande och nya lärmiljöer 
inleds 3. vid Utbildningsstyrelsen inrättas ett ”försökscenter” som har till uppgift att samordna försök.  
 
Bakom reformen av grundskolan finns en ökad ojämlikhet inom utbildning och en sjunkande kunskaps-
nivå hos eleverna. Förutom ovan nämnda utmaningar i anslutning till utveckling av pedagogiken och 
digitaliseringen är även frågor gällande förankringen av nya läroplaner och utvecklingen av skolornas 
gemenskap och verksamhet aktuella i grundskolorna. Uppnåendet av målen främjas genom att utbilda 
en tutorlärare i alla skolor, genom att stödja skolornas försöks-, utvecklings- och innovationsverksam-
het samt genom att uppmuntra elever och lärare att utveckla undervisningsidéer i samarbete med 
internationella partner. 
 
Målet för reformen av lärarutbildningen är att Finland ska ha världens kunnigaste lärare. För att det 
ska uppnås bör utvecklingen av lärarnas kompetens enligt programmet Den nya grundskolan bilda en 
helhet som omfattar studerandeantagning, grundutbildning och introduktionsutbildning samt utveckl-
ing av yrkeskompetensen. Kompetensutvecklingen ska utgå från behoven och kompetensutvecklings-
planer som utarbetats av läroanstalternas chefer och lärarna tillsammans. Lärarutbildarna ska stärka 
sitt inbördes nätverkande och verksamheten över läroämnes-, utbildnings- och vetenskapsområdes-
gränserna. Nya modeller för fortbildning kan skapas genom att slå samman studieperioder för grun-
dexamen och fortbildningen. 
 
För att förnya lärarutbildningen tillsatte undervisnings- och kulturministeriet den 26 januari 2016 ett 
lärarutbildningsforum som har till uppgift att ta fram ett utvecklingsprogram för lärarnas grundutbild-
ning och fortbildning, att främja verkställandet av programmet samt att behandla aktuella frågor som 
gäller lärarutbildningen och forskning i anslutning till den. Exempel på aktuella uppgifter som nämns i 
tillsättningsbrevet är utveckling av examina, förnyande av undervisningsplaner, utveckling av undervis-
ningspersonalens och läroanstaltsledningens yrkeskompetens genom förnyande av fortbildningen, ut-
ökning av forskningsbaserad utbildning från grundutbildning till fortbildning, internationellt samarbete 
inom lärarutbildning, utbildningsexport, prognostisering och beaktande av de kvantitativa lärarbeho-
ven när lärarutbildningens dimensionering avgörs. (UKM 2016) 

 
Lärarutbildningsforumet har följande mål: 

1. Utarbeta ett program för grundutbildning, introduktionsutbildning och fortbildning för lärare. 
 a) nuläge och utmaningar 
 b) en vision för lärarutbildningen 

c) mål för framtidens lärarskap 
d) sex strategiska riktlinjer och tillhörande åtgärder 

2. Stöd för det lokala visions- och utvecklingsarbetet 
3. Utvecklingsprojekt startas och stöds 

a) reform av grundutbildningen, introduktionsutbildningen och fortbildningen för lärare. 
b) utbildningsanordnarnas, skolornas, ledarnas, lärarnas och nätverkens behov beaktas 

4. Programmets genomförande utvärderas. 
 

Lärarutbildningsforumets mandattid är 26 januari 2016–31 december 2018. 
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Som det framgår ovan, är den politiska åtgärden för reformen av lärarutbildningen, som är föremål för 
utvärderingen, placerad under spetsprojektet Den nya grundskolan. Lärarutbildningsforumets uppdrag 
omfattar emellertid utveckling av grundutbildningen som ges av både universitet och yrkeshögskolor, 
forskningen om lärarutbildning och fortbildningen av alla lärargrupper.  
 

2.2 Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen 
 
Forumets arbete startade med processen för att utarbeta ett utvecklingsprogram för lärarutbildningen 
bestående av: 1. en bakgrundsundersökning som beställdes av lärarutbildningsforskare, 2. visionsar-
bete som genomfördes med hjälp av en tankesmedja på webben 3. utarbetande av ett utvecklingspro-
gram för lärarutbildningen i sektioner och arbetsutskottet.  
 
Som stöd för utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen beställde undervisnings- och kulturministe-
riet en utredning av professor Jukka Husu och docent Auli Toom, där forskarna gör en omfattande 
översikt över den finländska och internationella forskningen om lärarutbildning och lägger fram förslag 
för hur forskningsdata kan beaktas vid utarbetandet av utvecklingsprogrammet. Enligt forskarna är ak-
tuella utmaningar inom lärararbetet lärandeorienterad undervisning, digitalisering och mångsidigare 
lärmiljöer, ökad mångfald bland elever och familjer samt en sjunkande allmän kunskapsnivå hos ele-
verna och regionala skillnader som observerats i utvärderingar. Dessa förutsätter anammande av en 
ny slags lärarroll, lärande av undervisningskompetens och avlärande av vissa invanda sätt att utföra 
lärararbetet. Enligt forskarna bör grundutbildningen och fortbildningen för lärare ge verktyg för att 
verka som lärare under hela lärarkarriären. För närvarande fungerar dock inte grundutbildningens och 
fortbildningens kontinuum inom lärarutbildningen vid universitet, och ingen samordnar helheten. En-
ligt undersökningar har cirka 20 % av lärarna inte deltagit i fortbildning under det senaste året. Även 
stödet för nya lärare när de börjat arbeta har varit otillräckligt. (Husu & Toom 2016)  
 
Målet för tankesmedjan på webben var att samla in tankar från lärare och lärarutbildningens intres-
sentgrupper som stöd för utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen. Närmare tvåtusen experter, 
studerande och lärare inom utbildningsområdet deltog i tankesmedjan på webben. Tankesmedjan pro-
ducerade ett omfattande material om framtida utmaningar för lärarutbildningen och lärarskapet. Vis-
ionen som skapades som ett resultat av arbetet om de centrala elementen i utvecklingen av framtidens 
utbildning och lärarutbildning presenteras i figur 1.  
 

VIKTIGT I FRAMTIDENS UTBILDNING VIKTIGT I UTVECKLINGEN AV LÄRARUTBILDNINGEN 

1. Det digitala  

2. Lärarnas sakkunskap  

3. Lärandecentrerad undervisning 

4. Interaktions- och samarbetsfärdigheter  

5. Behandling och tillämpning av information  

6. Samarbete och nätverk  

7. Delaktighet och deltagande  

8. Olika lärmiljöer 

1. Färdigheter att lära sig att lära sig  

2. Interaktions- och samarbetsfärdigheter  

3. Behandling och tillämpning av kunskap  

4. Lärandecentrerad undervisning 

5. Delaktighet och deltagande  

6. Arbetslivskoppling  

7. Elever med olika behov 

8. Mänsklighet och allmänbildning  

9. Jämlikhet  

 

Figur 1. En vision om de centrala elementen i lärarutbildningen. 
  Källa: Vahtivuori-Hänninen 2016. 
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Arbetet med utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen fortsatte i sektioner för de olika utbildnings-
stadierna. I dem skapade man med medlemmar i arbetsutskottet som ordförande en vision om respek-
tive utbildningsstadiums framtida utmaningar och visioner. 

Utifrån detta arbete sammanställde arbetsutskottet dokumentet Riktlinjer för utveckling av lärarut-
bildningen (UKM 2016b), som inkluderar en översikt över nuläget och utmaningarna i lärarutbildningen 
i ljuset av senare forskning (t.ex. PISA- och TALIS-undersökningarna samt nationella utvärderingar), en 
vision om lärarutbildningen och mål för en nyskapande och gemenskapsinriktad lärare samt lansering 
av de strategiska riktlinjerna för att utveckla lärarutbildningen. Detta dokument utgör Utvecklingspro-
grammet för lärarutbildningen, som överlämnades till undervisningsministern 13.10.2016. 

Mål som ställts upp i utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen för en nyskapande och gemenskap-
sinriktad lärare presenteras i figur 2.  

 

Figur 2. Kompetensmål för framtidens lärare 
  Källa: Opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja. UKM 2016.  

 
De sex strategiska riktlinjerna i utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen framgår av figur 3, och de 
är avsedda för samtliga lärare och lärarutbildare, från småbarnspedagogik till högskolor. Dessa sex mål 
inkluderar 34 delmål. Utvecklingsprogrammet lyfter även fram många exempel och idéer som tagits 
fram i tankesmedjan på webben och som kan användas för att driva riktlinjerna vidare.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://minedu.fi/documents/1410845/4583171/Opettajankoulutuksen+kehitt%C3%A4misen+suuntaviivoja+-+Opettajankoulutusfoorumin+ideoita+ja+ehdotuksia
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Figur 3. De sex strategiska huvudriktlinjerna i utvecklingsprogrammet för lärarutbildning. 
  Källa: Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen 2016. 
 

 
Många av de 34 delmålen som ingår i de sex strategiska riktlinjerna har inriktats till flera olika aktörer. 
Med andra ord förutsätter måluppfyllelsen samtidiga åtgärder och ett nära samarbete mellan lärarut-
bildningsenheterna och utbildningsanordnarna. Även lärarstuderande, ledare för läroanstalter och 
inom småbarnspedagogik, lärare, intressentgrupper och representanter för arbetslivet nämns som ge-
nomförande parter för vissa delmål.  
 
Vid planeringen av utvärderingsprojektet togs tabell 1 fram. Tabellen sammanfattar den ändringsrikt-
ning som uttrycks i delmålen i de strategiska riktlinjerna i utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen 
och olika roller och ansvar i att åstadkomma förändringen.  
 
  

1. Lärarkompetensen som helhet. 
Lärarens kompetens sammanställs till en 

planmässig helhet genom att förnya 
strukturerna, målen och metoderna i 

lärarutbildningen. Kompetensutvecklingen 
leds målinriktat genom att utnyttja 

utvecklingsplanerna.

2. Attraktionskraft genom 
prognostisering och val 

De bästa lärarna i framtiden fås genom 
lyckade urval av studerande 

Prognostiseringen av lärarbehovet och 
lärarnas kompetensbehov säkerställs. 

Lärarutbildningens attraktionskraft 
säkerställs genom inspirerande och aktuell 

utbildning.

3. Lärarna som nyskapande proffs och 
eleverna i fokus. 

Lärarutbildningsprogrammen, lärmiljöerna 
och arbetsmetoderna utvecklas så att de 

stärker utvecklandet av nyskapande 
expertis. Lärarutbildningens och 

läroanstalternas arbetsmetoder framhäver 
elevfokuseringen,  forskningsbaseringen 

och gemenskapen.

4. Samarbete ger en stark 
lärarutbildning. 

Lärarutbildningen stärks genom ett tätare 
samarbete, nätverkande och en 

gemensam verksamhetskultur. Olika 
modeller för kollegialt stöd och samarbete 

utnyttjas effektivare än tidigare.

5. En kunnig ledning gör läroanstalten 
till en lärande gemenskap i utveckling.

Den strategiska ledningen av 
läroanstalterna och ledningssystemen 

stärks genom att utveckla 
ledarskapsutbildningarna. 

Lärarutbildningen ger lärarna beredskap 
att ta ansvar och delta i 
ledningsprocesserna.

6. Lärarutbildningens 
forskningsbasering stärks. 

Utnyttjandet av nya forskningsdata om 
undervisning och lärande stärks i 

lärarutbildningen. Lärarutbildningen 
utvecklas så att de studerande lär sig ett 
undersökande och nyskapande grepp i 

läraryrket. 

https://minedu.fi/documents/1410845/4431218/Utvecklingsprogrammet+f%C3%B6r+l%C3%A4rarutbildningen+%2813.10.2016%29
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Tabell 1. Sammanfattning av delmålen i utvecklingsplanen för lärarutbildningen enligt aktör 
 

1. Beslutsfattare 

• Etablering av Lärarutbildningsforumet som en permanent verksamhetsmodell 

2. Nationell styrning 

• Prognostisering av lärarbehov, uppföljning och behovsorienterad inriktning av utbild-
ningen 

3. Högskolor 

• Utveckling av studerandeantagning till lärarutbildning och forskning om val 

• Stöd till forskningskompetens hos lärarutbildare och nätverkande 

4. Enheter för lärarutbildning 

• Reform av lärarutbildningens strukturer, mål och verksamhetssätt 

• Sammanfattning av lärarnas gemensamma pedagogiska kompetens  

• Stöd för lärarstuderandenas förmåga att utvecklas till nyskapande experter, den egna 
kompetensen och utvecklingen av läroanstalten och utnyttjande av forskning vid utveckl-
ingen av det egna arbetet 

• Utveckling av utvärdering som stödjer lärande 

• Utveckling av studerandeantagning och bedömning av sökandenas lämplighet 

• Utveckling av praxis för erkännande och bedömning av tidigare förvärvad kompetens hos 
lärarstuderandena  

• Ökning av tillgången till lärande för personer med invandrarbakgrund 

• Utveckling av lärmiljöer i samarbete med utbildningsanordnare och intressentgrupper 

• Utveckling av lärande på arbetsplatsen som ett nätverkssamarbete  

• Reform av utbildningsutbudet för utveckling av kompetens under karriären och utveckling 
av genomförandesätt i samarbete med utbildningsanordnare 

• Utveckling av mentorskap och modeller för kollegialt stöd 

• Uppdatering av undervisningsplaner för den pedagogiska utbildningen för yrkeslärare 

• Stärkning av högskolelärarnas och yrkeslärarnas pedagogiska kompetens och utnytt-
jande av kompetensutvecklingsplaner 

• Utveckling av ledarskapsutbildningar inom undervisningsområdet   

5. Lärarstuderande 

• Deltagande i utvecklingen och förnyandet av utbildningen  

• Skapande av vägar för kontinuerligt lärande redan under studietiden  

6. Utbildningsanordnare och läroanstalter 

• Stöd för utvecklingen av lärarnas och ledarnas yrkeskompetens och expertis, målinriktad 
kunskapsledning och utarbetande av kompetensutvecklingsplaner 

• Utnyttjande av modeller för kollegialt stöd, som tutorlärar- och mentorskapsmodeller vid 
utvecklingen av lärarnas yrkeskompetens 

• Utnyttjande av professionella nätverk och ledarskapsutbildning vid kompetensutveckl-
ingen för ledare 

• Gemensam planering av det regionala utbildningsutbudet för lärarnas och ledarnas yr-
keskompetens mellan utbildningsanordnarna samt säkerställande av jämlik nåbarhet, till-
räckliga utbildningsmöjligheter och utbud  

7. Lärare 

• Läraren ser sig själv som en samhällelig aktör, som vid behov är redo att delta i lednings-
processerna i sin läroanstalt och enhet 

• Utveckling av lärararbetet i en riktning som styr elevers lärprocess och mot gemenskap 
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2.3 Lärarutbildningsforumets organisering och verksamhetsformer 
 
Lärarutbildningsforumets organisation består av arbetsutskottet, en kärngrupp på 60 personer (med-
lemmarna), sektioner och nätverk samt en generalsekreterare. 
 
Forumets verksamhetsformer är: 

• Arbetsutskottets arbete och möten med olika aktörer 

• Sektionsarbete  

• Forumets sammanträden  

• Regionala evenemang 

• Kommunikation  

• Deltagande i olika evenemang: Educa, ITK-dagarna, Pedagogikdagarna, inhemska och in-
ternationella konferenser 

• Beställning och utarbetande av utredningar och publikationer 
 
Arbetsutskottet är forumets beredande organ. Det bereder forumets sammanträden, gör upp sam-
manfattningar av dokument som skapats under sammanträdena och behandlar aktuella frågor relate-
rade till forumet. Arbetsutskottet sammanträder 7–8 gånger per år. Arbetsutskottet följer upp genom-
förandet av Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen och rapporterar om detta till spetsprojektets 
ledningsgrupp. Under 2017–2018 är en av arbetsutskottets huvudsakliga uppgifter att följa upp och 
stödja utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen. Utöver detta har forumet en generalsekreterare som 
förbereder forumets evenemang, stödjer genomförandet av riksomfattande och lokala projekt samt 
rapporterar om hur projekten framskrider. 
 
Forumets medlemmar består av 14 högskolor som ger lärarutbildning: åtta mångvetenskapliga univer-
sitet som ger lärarutbildning (HU, ÖFU, JU, VU, UU, TU, ÅU, ÅA), Konstuniversitetet, Aalto-universitetet, 
Tammerfors tekniska universitet samt fem yrkeshögskolor som ger yrkeslärarutbildning (Haaga-Helia, 
HAMK, JAMK, OAMK, TAMK). Dessutom hör representanter för följande intressentgrupper och utbild-
ningsförvaltningen till forumets medlemmar: Utbildningsstyrelsen, Finlands Kommunförbund, Under-
visningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands Lärarstuderandes Förbund SOOL, Finlands Yrkesstu-
derandes Förbund SAKKI rf, Alliansen för Finlands Studerande OSKU rf, Finlands gymnasistförbund, 
Kommunarbetsgivarna, Bildningsarbetsgivarna, Finlands Rektorer och Ledare för yrkesutbildningen i 
Finland.  
 
Syftet för forumets sektioner och nätverk är att öka det inbördes samarbetet mellan lärarutbildarna 
samt samarbete genom att nätverkande med intressentgrupper. Från våren 2016 till hösten 2017 fanns 
det fyra sektioner, organiserade efter utbildningsstadium: 1) småbarnspedagogik, 2) grundläggande 
utbildning, 3) gymnasium samt 4) yrkesutbildning och vuxenutbildning. År 2016 hade sektionerna till 
uppgift att producera material för utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen. Hösten 2017 omorga-
niserades sektionernas sammansättning och uppgifter så, att sektionerna byggs upp tematiskt kring 
utvecklingsprojekten. Från hösten 2017 till slutet av 2018 har sektionerna i uppgift att stödja och sparra 
utvecklingsprojekten. 
 
Forumets sammanträden är riksomfattande tillställningar som är öppna för alla. Lokala aktörer inom 

grundutbildning och fortbildning för lärare har kallats in och med hjälp av dem försöker man föra 

framåt utvecklingsprogrammet sex huvudteman. Åren 2016–2017 har fyra årliga evenemang anord-

nats inom forumet. Även under 2018 anordnas fyra evenemang.  

Därutöver anordnar forumet regionala evenemang, vars mål är att bekanta sig med lokala utvecklings-

projekt inom lärarutbildningen, stödja projekten samt diskutera aktuella teman för lärarutbildningsfo-

rumet. Åren 2016–2017 anordnades regionala evenemang i Joensuu, Jyväskylä och Uleåborg. De reg-

ionala evenemangen fortsätter under 2018.  

Forumet deltog även i andra evenemang, till exempel anordnade OK!Akatemia i september 2017 se-

minariet ”Opettajankoulutusfoorumi ja elinkeinoelämä kumppaneina” (Lärarutbildningsforumet och 
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näringslivet som partner), där man genom företagsbesök bekantade sig med de kompetensutveckl-

ingsbehov som digitaliseringen medför. Dessutom har arbetsutskottets ordförande och vice ordfö-

rande presenterat forumet på inhemska och internationella lärarutbildningsseminarier. Arbetsutskot-

tet försöker stödja synligheten för utvecklingsprojekt och spridning av resultat med hjälp av olika kom-

munikationsmetoder (bl.a. bloggar och nyhetsbrev).  

2.4 Finansieringen av utvecklingsprojektet 
 
Undervisnings- och kulturministeriet utlyste i april 2017 ett anslag på högst 15 miljoner euro till ansö-
kan för projekt som pågår i 1–3 år och som startar verkställandet av Utvecklingsprogrammet för lärar-
utbildningen och främjar uppnåendet av programmets mål2. Bedömningskriterierna för projektansök-
ningarna återfinns i bilaga 1.  
 
UKM fattade 20.6.2017 beslut om beviljande av sammanlagt närmare 15 miljoner euro för utvecklings-
projekt inom lärarutbildningen. Understöd beviljades till 11 samordnande högskolor, varav två är yr-
keshögskolor och nio är universitet. Totalt 20 projekt beviljades finansiering. Sammanlagt 46 under-
stödsansökningar lämnades in till UKM. Projekten som beviljades understöd utgör omfattande nätverk 
såväl regionalt som nationellt med högskolor, undervisningsanordnare och andra aktörer. Ett samman-
drag över de finansierade projekten återfinns i bilaga 2. Enligt muntlig uppgift från UKM kommer en 
andra finansieringsansökan för utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen att anordnas under våren 
2018. 
 
Utvecklingsprojekten inom lärarutbildningen har en central ställning när det gäller genomförandet av 
utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen. Enligt forumets tillsättningsbrev är målet att med hjälp 
av försök och utvecklingsprojekt skapa förutsättningar för reformen av lärarnas grundutbildning och 
fortbildning och säkerställa att de som är verksamma inom lärarutbildningsuppgifter har möjlighet att 
utveckla sin yrkeskompetens. Inom utvecklingsprojekten utvecklas alla lärarutbildningar, från små-
barnspedagogik till yrkeslärarutbildning3. Med det omfattande projektet i yrkeslärarhögskolor stöds 
även yrkesutbildningsreformen4. I enlighet med spetsprojektets prioritering betonar utvecklingspro-
jektens teman ny pedagogik, nya lärmiljöer och digitaliseringen av undervisningen. 
 
Enligt UKM:s pressmeddelande eftersträvas en förändring till exempel genom att studerande inom 
olika områden tillsammans besöker skolor och bygger upp fenomenbaserade studiehelheter tillsam-
mans med elever och lärare. Studerandeorienteringen påskyndas till exempel i ett nätverk där lärar-
studerande, lärarutbildare samt lärare och forskare i samarbete utvecklar lärarnas digitala pedagogiska 
kompetens, mediefärdigheter samt studieteknik. Genom olika undervisningsförsök stärks interaktivt 
lärande och färdigheterna för gemensam problemlösning. Utöver detta är målet även att stärka det 
internationella samarbetet med toppuniversitet. Enligt undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen 
är målet att man med projektet ska kunna göra bestående ändringar för att stärka de finländska lärar-
nas kompetens. (UKM 2017) 
 
 

2.5 Tidigare utvecklings- och utvärderingsprojekt inom lärarutbildningen  
 
När det gäller reformen av lärarutbildningen är det viktigt att observera att lärarutbildningen har ut-
vecklats och utvärderats i flera projekt under de senaste 20 åren. Således är utvecklingsprogrammet 
för lärarutbildningen som Lärarutbildningsforumet gjort upp och utvärderingen av genomförandet av 
programmet en etapp i det långa kontinuumet för utvärdering och utveckling av lärarutbildningen. 

                                                           
2 Enligt muntlig uppgift från UKM utdelade UKM projektanslagen ett år senare än den ursprungliga avsikten var. 
Detta senarelade projektstarten. 
3 UKM har allokerat 25 miljoner euro  till 17 utvecklingsprojekt för utveckling av högskolepedagogik och digital 
pedagogik, se http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitukselta-25-miljoonan-euron-panostus-korkeak-
ouluopetukseen 
4 Vid sidan av detta stödjer och stärker projektet Parasta osaamista, som samordnas av Jyväskylä utbildnings-
samkommun, lärarnas och arbetsplatshandledarnas kompetens vid yrkesutbildningsreformen, se 
https://www.jao.fi/fi/Jyvaskylan-koulutuskuntayhtyma/Kehittaminen/Kehittamishankkeet/Parasta-osaamista 

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitukselta-25-miljoonan-euron-panostus-korkeakouluopetukseen
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitukselta-25-miljoonan-euron-panostus-korkeakouluopetukseen
https://www.jao.fi/fi/Jyvaskylan-koulutuskuntayhtyma/Kehittaminen/Kehittamishankkeet/Parasta-osaamista
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Nedan beskrivs tidigare utvecklings- och utvärderingsprojekt inom lärarutbildningen i kronologisk ord-
ning. 
 
Rådet för utvärdering av högskolorna genomförde åren 1999–2000 utvärderingar av universitetens lä-
rarutbildning och yrkeslärarutbildningen. I utvärderingsrapporten för universitetens lärarutbildning 
gavs nationella rekommendationer bland annat gällande ett ökat samarbete mellan anordnarna av lä-
rarutbildning, profilering inom vissa ämnen eller ämnesgrupper och regelbunden fortbildning och på-
byggnadsutbildning för lärare. Rapporten identifierade även utvecklingsområden i de pedagogiska stu-
diernas innehåll och organiseringen av undervisningspraktik. (Jussila & Saari 1999) De nationella re-
kommendationerna för yrkeslärarutbildning gällde bland annat utveckling av lärarutbildningens ar-
betslivskopplingar, yrkeshögskolepedagogik och färdigheterna för informationssamhället. (Lämsä och 
Saari 2000) Vid samma tid genomfördes det ESF-finansierade projektet OPEPRO  för prognostisering av 
lärarnas grundutbildning och påbyggnadsutbildning. Inom ramen för projektet utgavs 14 delrapporter 
om lärarnas allmänna och områdesspecifika fortbildningsbehov.  
 
Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen 2001–2005, som utgavs år 2001, baserade sig i stor ut-
sträckning på rekommendationerna i utvärderingarna av Rådet för utvärdering av högskolorna och re-
sultaten i OPEPRO. Två uppföljningar genomfördes på basis av utvecklingsprogrammet: en av under-
visnings- och kulturministeriets och en av Forskningsinstitutet för utbildning. Enligt UKM:s uppfölj-
ningsrapport hade de mål som ställts upp för lärarnas grundutbildning och fortbildning i utvecklings-
programmet för lärarutbildningen uppnåtts rätt väl inom lärarnas grundutbildning. Till exempel hade 
bedömningssätten för lämplighet och motivation blivit mångsidigare i studerandeantagningen, inne-
hållsområden relaterade till interaktionsfärdigheter hade lagts till i pedagogikstudierna och lärarutbild-
ningsinstitutionens samarbete med ämnesinstitutioner och övningsskolor hade utvecklats. Däremot 
hade uppnåendet av målen i fortbildningen framskridit sämre. Utvecklingsområden var fortfarande 
planmässigheten i utbildningen, samordning och allokering av resurser, jämlika utbildningsmöjligheter, 
beaktande av olika faser av lärarens arbetskarriär i fortbildningen, utveckling av utvärderingen av ut-
bildningens kunskapsunderlag och kvalitet samt regionalt samarbete vid utvecklingen av fortbildning. 
(UKM 2006) 
 
Uppföljningen av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen som Forskningsinstitutet för utbildning 
genomförde 2006 fokuserade särskilt på utvärdering av fortbildningens tillstånd. Enligt utvärderingen 
utgjorde utbildningens tillgänglighet, att utbildningsutbudet inte är lämpligt för de egna behoven samt 
motivations- och attitydfrågor är hinder för deltagande i fortbildning. Kommunerna hade även olika 
resurser och möjligheter att planera och genomföra fortbildning för lärare. Enligt utvärderingen be-
hövde många kommuner utomstående hjälp för att göra upp långsiktiga kommun- och skolvisa fort-
bildningsplaner. Inom samtliga läroanstaltsformer gällde de viktigaste fortbildningsbehoven hos lä-
rarna utvecklingen av ämnes- och områdesspecifik kompetens, men utöver dessa betonades även ut-
bildningsbehov gällande specialundervisning, mångkulturalism, möte av olikhet, utveckling av gemen-
skap, informations- och kommunikationsteknisk kompetens samt handledning. I rektorernas utbild-
ningsbehov betonades personalledning och pedagogisk ledning samt utveckling av läroanstalten. (Pi-
esanen, Kiviniemi & Valkonen 2006)  
 
När Finland i augusti 2005 övergick till en examensstruktur i enlighet med Bolognaprocessen, lade det 
riksomfattande samordningsprojektet för Bolognaprocessen inom det pedagogiska området och lärar-
utbildningen VOKKE (2003–2006) fram rekommendationer som gällde lärarutbildningen och examens-
strukturerna samt dimensioneringen av studierna i kandidat-, magisters- och doktorsexamina inom det 
pedagogiska området. Universiteten utnyttjade rekommendationerna bland annat för att utveckla ex-
amensstrukturer och -dimensioneringar. 
 
År 2007 utvärderade en arbetsgrupp som tillsattes av UKM förändringar i lärarbehoven fram till 2020 
och lade fram förslag bland annat om ett ökat ansvar för universiteten i utvecklingen av helheten för 
grundutbildning och fortbildning. Utredningen lyfte i synnerhet fram att 1. det behövs mer studier i att 
möta mångkulturalism för alla lärare än i dag, 2. lärarnas fortbildning måste göras systematisk och 
finansieringen av utbildningen måste tydliggöras så att universiteten kan ta ett större ansvar än i nulä-
get för att utveckla helheten för grundutbildning och fortbildning och 3. inriktningsalternativ för ledar-
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skapsutbildning måste inkluderas i lärarutbildningen. I den nuvarande hårdare konkurrensen om forsk-
ningsfinansiering ansåg arbetsgruppen att den splittrade finansieringen för lärarutbildning är ett all-
varligt problem. Den skapar inte tillräckliga förutsättningar för uppkomsten av vetenskapligt överty-
gande och internationellt betydande forskningshelheter. Även om forskningsaktiviteten är livlig och 
det finns innovativa projekt vid många enheter, kumuleras inte resultaten i tillräcklig utsträckning och 
resultaten har inte önskad genomslagskraft. Därför föreslog arbetsgruppen att lärarutbildningsenhet-
erna tillsammans ska göra upp en riksomfattande plan för att utveckla forskningen. Planen bör byggas 
upp på tydliga, enhetsvisa profiler, arbetsfördelning och nätverkande. Särskild vikt bör fästas vid inter-
nationellt forskningssamarbete.  Programmet bör även innehålla en plan för stärkning av mångsidig 
metodologisk sakkunskap som ett riksomfattande samarbete. (UKM 2007) 
 
Lärarutbildningen inom småbarnspedagogik utvärderades första gången i en utvärdering av Rådet för 
utvärdering av högskolorna år 2013. (Karila & al. 2013) Utvärderingsgruppen lade fram rekommendat-
ioner bland annat för att förnya innehållet i undervisningsplanerna, tydliggöra yrkes- och utbildnings-
strukturen samt ett närmare samarbete mellan producenter av småbarnspedagogiktjänster och utbild-
ningsanordnare så att grundutbildningen och fortbildningen bildar ett tydligt kontinuum. (Karila & al. 
2013) 
 
EU-kommissionen publicerade år 2010 handboken Developing coherent and system-wide induction 
programmes for beginning teachers: a handbook for policymakers (European Commission 2010), där 
stöd för lärarens tillväxt i olika skeden av karriären betonas. I handboken ses lärararbetet som ett livs-
långt lärande, som börjar med grundutbildningen men fortsätter under hela arbetskarriären. Denna 
utvecklingsprocess har tre centrala faser: 1. Grundutbildningsfasen, där utbildningen har till uppgift 
att säkerställa att den blivande läraren har de grundläggande kunskaperna och färdigheterna för yrket. 
2. Övergång till arbetslivet, som ofta kallas introduktionsfasen. I denna fas tar läraren sina första själv-
ständiga steg i sitt arbete och det omfattar mötet med verkligheten i lärararbetet. Övergången till ar-
betslivet kan vara mycket krävande för nya lärare, och en ny lärare behöver handledning och stöd för 
sin professionella utveckling. 3. Systematisk fortbildning är den tredje fasen i livslångt lärande för lä-
raren och är avsedd för de lärare som redan har kommit förbi de centrala utmaningarna i startskedet.  
  
Flera länder har på senare år fäst vikt vid fortbildning för lärare, medan övergångsfasen till yrket för 
nya lärare har beaktats i mindre utsträckning. Stödet för nya lärare, som i EU:s och OECD:s dokument 
i allmänhet kallas introduktionsutbildning eller -program, behandlas ofta som en separat fas från den 
övriga mentorverksamheten och fortbildningen för lärare. OECD har genomfört TALIS (Teaching and 
Learning International Survey), en omfattande, internationell undersökning gällande lärarnas utveckl-
ing. I rapporten om den andra fasen av undersökningen (Scheerens, 2010) behandlas situationen för 
nya lärare och deras stödbehov. Enligt rapporten (s. 157) är utmaningarna som nya lärare ställs inför 
att motivera eleverna till lärande, hantering av klassen, beaktande av elevernas individuella skillnader, 
bedömning av eleverna och kommunikation med vårdnadshavarna. I rapporten definieras introduktion 
till arbetet som utbildningspolitik och rutiner för att stödja lärarna som är nya antingen i yrket eller 
skolan. Stödet för nya lärare är avsett att hjälpa dem att klara sig i de första faserna i yrket och stärka 
att de hålls i branschen.  
 
I Finland har lärarnas fortbildningsbehov och fortbildningens organisering tangerats i flera utvärde-
ringar och utvecklingsprojekt. Även Utbildningsstyrelsen, som svarar för utdelningen av statsanslaget 
på 10 M€ som reserverats för personalutbildning inom utbildningsväsendet baserat på ansökningar, 
följer upp och utvecklar för sin del lärarnas fortbildning. Däremot har ingen helhetsutvärdering av lä-
rarnas fortbildningssystem gjorts.  
 
I TALIS 2013–undersökningen deltog sammanlagt 34 länder. Från Finland deltog över 150 skolor för 
årskurs 7–9 och över 2 700 lärare. Enligt en undersökning som genomförts av Forskningsinstitutet för 
utbildning vid Jyväskylä universitet upplever minst en fjärdedel av lärarna i Finland att de inte under 
sin lärarutbildning har fått pedagogiska och innehållsmässiga färdigheter för de ämnen som de under-
visar i eller tillräcklig undervisningspraktik. Till skillnad från många andra TALIS-länder lägger fler än 
hälften av rektorerna i Finland sig inte nämnvärt i att säkerställa lärarnas undervisningskompetens. 
Tiden som finländska rektorer använder för professionell utveckling är rätt anspråkslös jämfört med 
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genomsnittet för TALIS-länderna. 79 procent av lärarna uppgav att de deltagit i utveckling av sin yrkes-
kompetens under det senaste året. Endast cirka åtta procent av finländska lärare bedriver forskning, 
medan genomsnittet i TALIS-länderna är 31 procent. Dessutom har finländska skolor inga officiella ar-
rangemang för mentorverksamhet eller kollegial observation, och endast fem procent av lärarna hade 
vid undersökningstidpunkten möjlighet att delta i sådan verksamhet. I en internationell jämförelse fö-
reföll lärarens personliga ansvar i klassrumsarbetet fortfarande betonas starkt i Finland. På basis av 
detta finns det ett uppenbart behov av fortbildningsmodeller som stärker gemenskapen. Även rekto-
rernas stöd för professionell utveckling bör riktas mot färdigheter som stärker gemenskapen och delat 
ledarskap. (Taajamo & al. 2014) 
 
Åren 2014–2015 utarbetade Forskningsinstitutet för utbildning utvärderingen Ope ei saa oppia (Lära-
ren får ingen lärdom), som producerade konkreta förslag för hur lärarnas grundutbildning och fortbild-
ning, stöd vid övergången till arbete (introduktionsfasen) och kontinuerlig utveckling av kompetensen 
kan bilda göras kontinuerlig. Rapportförfattarnas centrala förslag var att skapa ett riksomfattande sy-
stem för att säkerställa tillräckligt stöd för dem som börjar i läraryrket. I detta system ska universitets- 
och yrkeslärarhögskolorna bland annat ta ansvar för utbildning av mentorer och upprätthållandet av 
det nationella mentornätverket samt se till att en studerande som utexamineras har en individuell ut-
vecklingsplan när hen övergår till arbetslivet. Läroanstalterna och utbildningsanordnarna ska ordna 
möjlighet för nya lärare att delta i introduktionsutbildning och mentorverksamhet, arbetsmarknads-
parterna ska göra riksomfattande avtal, och mentorverksamhet ska kunna anordnas inom ramen för 
dessa avtal. De politiska beslutsfattarna ska trygga resurser och verksamhetsförutsättningar för nät-
verket som utvecklar mentorverksamheten. (Heikkinen, Aho & Korhonen 2015)   
 
I rapporten Tulevaisuuden peruskoulu framlades många förslag fram för att utveckla lärarnas grundut-
bildning och lärarnas yrkeskompetens samt lärarutbildningsenheternas verksamhet och organise-
ringen av utbildningen. Många av förslagen var liknande som i tidigare utvecklingsprojekt. Det föreslogs 
att forskningsbaserad lärarutbildning ska utvecklas i samarbete med universitet och kommuner så att 
lärarnas grundutbildning och professionella utveckling bildar ett kontinuum. Fortbildningsbegreppet 
och dess innehåll bör omdefinieras. Den riksomfattande fortbildningsstrukturen och finansieringssy-
stemet bör förnyas så att de stödjer både systematisk professionell utveckling hos lärarna som utveckl-
ingen av skolorna. Förslag lades också fram om utveckling av rektorernas utbildning och ledarskaps-
kompetens och om att utarbeta en individuell utvecklingsplan som stödjer den professionella utveckl-
ingen för alla rektorer. (Ouakrim-Soivio, Rinkinen & Karjalainen 2015) 
 
Delegationen för undervisningsväsendets personalutbildning, som var verksam 2008–2015, föreslog 
bland annat att introduktionsutbildning samt mentorutbildning och annan behövlig fortbildning som 
stödjer startskedet i arbetskarriären för personer som övergår till arbetslivet och andra nyblivna lärare 
ska sammanställas och slås samman till en fungerande helhet. Dessutom föreslogs det att högskolorna 
och deras intressentgrupper i samarbete ska utveckla långvariga utbildningsprogram för utbildnings-
väsendets personal och nya specialiseringsutbildningar från och med 2015. En studievägsmodell som 
stödjer olika behov i ledar- och rektorskarriären och som möjliggör lokala variationer ska skapas av 
splittrade ledarskapsutbildningar. (Hämäläinen & al. 2015)  
 
Det senaste nationella utvecklingsprojektet för fortbildning är programmet Kunnig, dvs. ett riksomfat-
tande utvecklingsprogram för yrkeskompetens hos utbildningsväsendets personal som finansierades av 
undervisnings- och kulturministeriet och som genomfördes 2010–2016. Mellanutvärderingen 
(Lintuvuori & al. 2013) och slututvärderingen (Kangasoja 2017) i programmet Kunnig visade att 59 pro-
jekt har lyckats skapa gemensamma verksamhetssätt och praxis för utvecklingssamtal och utarbe-
tande, uppföljning och utvärdering av individuella utvecklingsplaner.  
 
På senare år har en positiv utveckling skett när det gäller införande av individuella utvecklingsplaner 
för lärare. När 15 % av lärarna hade en individuell utbildnings- och utvecklingsplan år 2012, var siffran 
redan 44 % år 2015. (Kumpulainen 2017) Likaså har kollegial mentorverksamhet, dvs. stöd för lärarnas 
lärande med hjälp av smågruppsarbete ökat. I VERME-projektet, som samordnas av Jyväskylä universi-
tet har praxis skapats för att stödja nya och erfarna lärare, och 700 verme-mentorer med färdigheter 
att leda verme-grupper i sina hemkommuner och skolor har utbildats. För introduktionsfasen för nya 
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lärare har en nationell praxis som skulle garantera lika stöd för alla nya lärare i början av karriären 
emellertid inte skapats.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det utifrån tidigare utvärderingar finns många långvariga 
utmaningar när det gäller utvecklingen av lärarutbildningen. I bakgrundspromemorian gällande tillsät-
tandet av Lärarutbildningsforumet (UKM 2015b) har följande sammanfattats som utmaningar i refor-
men av lärarnas grundutbildning och fortbildning: 

• En central utmaning i framtiden är att bevara attraktionskraften i lärarutbildningen och lärar-
arbetet på minst nuvarande nivå.  

• Ett gemensamt problem för lärarnas grundutbildning och fortbildning är att utbildningarna inte 
bildar ett enhetligt stöd för olika behov och faser i lärarens arbetskarriär. Grundutbildningen 
och fortbildningen är strukturellt separata och utvecklas inte enhetligt. Det saknas en kontinu-
itet i utbildningarnas innehåll, trots att man på detta sätt kunde avgöra vilka saker som lämpar 
sig bäst för grundutbildningen och vilka som lämpar sig bäst för fortbildningen mer systema-
tiskt än i nuläget.   

• Utbildningsutbudet för läroanstaltsledningen är splittrat och tydliga studievägar saknas i ut-
vecklingsarbetet för läroanstaltssamarbetet.  

• Det finns endast lite forskningsdata som gäller fortbildning och forskningsbaseringen i fortbild-
ningen behöver stärkas.   

• Introduktionsutbildning och mentorverksamhet som stödjer startskedet i lärarens arbetskar-
riär finns enligt internationella utredningar tillgängligt bara sällan i Finland.  

• Endast 14,5 % av lärarna har en plan för professionell utveckling.  

• Fortbildningen når inte cirka en femtedel av lärarna.  

• Deltagandet i arbetslivsperioder är mycket litet.  

• Möjligheterna för personer verksamma inom lärarutbildningsuppgifter vid universitet och yr-
keshögskolor att utveckla sin yrkeskompetens är sporadiska.  

• Centrala reformbehov i innehållet i grundutbildning och fortbildning riktas mot fyra saker: 
1. Det första är lärarnas och läroanstaltsgemenskapernas beredskap att förnya pedagogiken 
genom att utnyttja modern teknik och digitala material. Möjligheterna i grundutbildningen för 
lärare att öva sig i att använda teknikstödda lärmiljöer varierar mellan olika universitet och 
yrkeshögskolor. Möjligheterna för personer verksamma i lärarutbildningsuppgifter att utveckla 
sin kompetens är obetydliga.  Även om det finns ett digitalt pedagogiskt utbildningsutbud rik-
tat till lärare och läroanstaltgemenskaper, utgör bristen på systematiska studievägar ett hinder 
för utvecklingen av undervisningspersonalens färdigheter.   
2. Det första reformbehovet för innehållet gäller språk- och kulturmedvetenhetsfrågor i lärar-
nas grundutbildning och fortbildning. Vid sidan av ett tillräckligt utbildningsutbud och 
mångsidigt innehåll förutsätter främjande av språk- och kulturmedvetenheten stärkning av 
forskning och fortbildning för lärarutbildare.  
3. Det tredje reformbehovet i lärarnas grundutbildning och fortbildning gäller tillräckliga fär-
digheter för undervisningen av elever och studerande som behöver särskilt stöd. Handled-
ningskompetens och färdigheter i sektorsövergripande samarbete är en viktig del av dessa fär-
digheter. 
4. Det fjärde reformbehovet gäller utbildningen för läroanstaltsledningen, där avsnitt som 
stödjer pedagogiskt ledarskap och den gemensamma utvecklingen av läroanstalten ska stär-
kas.  
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3. Utvärderingens uppgifter, mål och objekt 
 
3.1 Utvärderingens uppgifter och mål  
 
Syftet med utvärderingen är att stödja och följa upp åtgärden för att förnya lärarutbildningen. Utvär-

deringen producerar information om huruvida Lärarutbildningsforumet, utvecklingsprogrammet för 

lärarutbildningen och finansierade utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen har varit ett fungerande 

sätt för att främja en sådan förändring i grundutbildningen, introduktionsutbildningen och fortbild-

ningen för lärare som ställts upp som mål i spetsprojektet Kompetens och utbildning och för forumet. 

Dessutom produceras information om faktorer som främjar och förhindrar reformen av lärarutbild-

ningen. Ett av målen för utvärderingen är att tillsammans med projektaktörerna diskutera metoder för 

att främja projektens genomslag. Det yttersta målet för är att stödja aktörer inom lärarutbildningen i 

en långsiktig utveckling av lärarutbildningen. 

Eftersom projektanslagen gällande verkställandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen 

kunde ansökas senare än planerat, år 2017, och en del av projekten är två- eller treåriga så att de 

avslutas först år 2019 eller 2020, är det för tidigt att år 2018 utvärdera utvecklingsprogrammets ge-

nomslagskraft. Däremot producerar utvärderingen en lägesbild om det skede i verkställandet där ut-

vecklingsprogrammet och utvärderingsprojekten inom lärarutbildningen befinner sig år 2018.  

Utvärderingen är målbaserad, och verkställandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen be-

döms i relation till spetsprojektets och Lärarutbildningsforumets ursprungliga mål. En central del av 

utvärderingen är att tillsammans med lärarutbildare och lärarutbildningens intressentgrupper disku-

tera i vilket skede av förverkligandet av de strategiska utvecklingsmålen i utvecklingsprogrammet för 

lärarutbildningen vi befinner oss i och vilka utvecklingssteg som behövs för att de gemensamt upp-

ställda målen ska förverkligas. I detta syfte diskuterar utvärderingsgruppen med aktörerna inom lärar-

utbildningen det praktiska genomförandet av reformprocessen inom lärarutbildningen, som priorite-

ringen av målen i utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen, tidsplanering, projektens roll i att 

uppnå målen, hinder för utvecklingen och olika aktörers roll i reformprocessen.  

Lärarutbildningsforumet och undervisnings- och kulturministeriet är de parter som i första hand drar 

nytta av utvärderingen. Utvärderingen ger dem utvärderings- och responsinformation om styrkorna 

och utvecklingsutmaningarna i den politiska åtgärden för att förnya lärarutbildningen. Informationen 

kan utnyttjas vid rapportering av projektresultaten till statsrådets kansli. Ministeriet kan utnyttja in-

formation som utvärderingen producerar vid inriktning av utvecklingsarbetet för lärarutbildningen 

samt vid planeringen och genomförandet av kommande reformer.  

Utvärderingen gynnar även dem som genomför utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen. Tillsam-

mans med utvecklingsprojekten identifieras element för att förutse dess genomslag och det förväntade 

slutresultatet. En utgångspunkt är Learning community-tänkandet och stöd till projekt för att skapa 

och upprätthålla partnerskap.  

Därutöver synliggör utvärderingen olika parters roller vid förverkligandet av målen i utvecklingspro-

grammet för lärarutbildningen och gynnar på detta sätt lärarutbildare, lärarutbildningens intressent-

grupper och nätverk, lärarstuderande och beslutsfattare i den långsiktiga utvecklingen av lärarutbild-

ningen.  
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3.2 Utvärderingsobjekt och -frågor  
 
I regeringsprogrammets definieras genomförandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen 
som utarbetats av Lärarutbildningsforumet som ett utvärderingsobjekt.  
 
I samband med planeringen av utvärderingen har man besökt arbetsutskottets sammanträde vid Lä-
rarutbildningsforumet och fört diskussioner med representanter för undervisnings- och kulturministe-
riet. Arbetsutskottet väntar att utvärderingen ska ge respons på forumets verksamhetssätt samt hur 
de metoder som valts för att förnya lärarutbildningen fungerar som helhet. Genom att beakta dessa 
perspektiv har man i projektplanen försökt säkerställa att utvärderingen svarar mot beställarens be-
hov. I november–december 2017 hördes även representanter för Undervisningssektorns Fackorgani-
sation OAJ, Utbildningsstyrelsen, Kommunförbundet och kommunernas bildningsväsende samt Fin-
lands Lärarstuderandes Förbund SOOL.  
 
De framförde att det finns viktiga fokusområden i utvecklingen av lärarutbildningen som utvärderingen 
kunde stöda. Dessa är a) möjligheter för lärare att utveckla yrkeskompetensen under hela karriären, b) 
utveckling av fortgående grundutbildning och fortbildning för lärare, c) fortbildningssystemet som hel-
het och ökad växelverkan relaterad till fortbildning på olika nivåer (UKM–UBS, lärare–utbildningsan-
ordnare, bildningsväsende–skolor) samt d) stöd för ändringen av skolornas verksamhetskultur mot en 
lärande gemenskap. Dessutom ansågs det vara viktigt att utvärderingen ska stödja en fortgående ut-
veckling av lärarutbildningen över regeringsperioderna.  
 
Utifrån programutvärderingsramen som planeringsgruppen utvecklat och höranden har följande fyra 
perspektiv preciserats som utvärderingsperspektiv och -objekt (se även figur 4): 
 
Utvärderingsperspektiv och -objekt 
 
1. Relevansen i utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen  

• Relevansen i utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen i relation till de mål som ställts upp 
i forumets tillsättningsbrev och utmaningar i verksamhetsmiljön som identifierats i sektionsar-
betet samt utmaningar för utvecklingen av lärarutbildningen som identifierats i tidigare utvär-
deringar. 

 
2. Ändamålsenlighet och funktionalitet i forumets verksamhetssätt och processer 

• Processen för utarbetande av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen 

• Genomförandeplanen för utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen och uppföljningsåtgär-
der  

• Forumets organisering, evenemang och övriga verksamhetssätt 

• Projektfinansieringens ansöknings- och allokeringsprocess samt projektens utvärdering, upp-
följning och stöd 

 
3. Utvecklingsprojektens tematiska omfattning och prognostiserade alster 

• Utvecklingsprojektens tematiska omfattning i förhållande till de sex huvudsakliga målen i ut-
vecklingsprogrammet för lärarutbildningen 

• Projektens samarbete med de parter som drar nytta av projekten och beaktande av parternas 
behov 

• Projektens prognostiserade alster och skapande av nya verksamhetsmodeller 

• Förankring av det man lärt sig under projekten och säkerställande av projektens genomslags-
kraft.   

 
4. Förändringen som forumet påbörjat och fortgående utveckling av lärarutbildningen 

• Uppnående av forumets mål och de viktigaste resultaten 

• Faktorer som främjar och hindrar reformen av grundutbildning, introduktionsutbildning och 
fortbildning samt utveckling av lärarnas kompetens under hela karriären. 

• Funktionaliteten i de metoder som valts för att förnya lärarutbildningen som helhet 

• Fortsatt utveckling av lärarutbildningen 
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Figur 4. Utvärderingsperspektiv för genomförandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen  
 

 

Tabell 2. Utvärderingsobjekt och -frågor  

1. Relevansen i utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen  

Utvärderingen ger information: Utvärderingsfrågor 

• Om relevansen i utvecklingsprogram-
met för lärarutbildningen i relation till 
a) de ursprungliga målen i spetspro-
jektet som ställts upp i forumets till-
sättningsbrev, b) aktuella utmaningar i 
verksamhetsmiljön samt c) utma-
ningar för utvecklingen av lärarutbild-
ningen som identifierats i tidigare ut-
värderingar.  

• Huruvida processen för utarbetande 
av utvecklingsprogrammet för lärarut-
bildningen fungerar  

• Hur svarar utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen 

mot a) de utmaningar för utveckling av lärarutbildningen 

som definierats i tillsättningsbrevet för Lärarutbildningsfo-

rumet? 

b) förändringar i verksamhetsmiljön? 

c) långvariga utmaningar för utvecklingen av lärarutbild-

ningen som observerats i tidigare utvärderingar? 

• Hur bidrog processen för utarbetande av utvecklingspro-

grammet för lärarutbildningen till programmets relevans? 

2. Ändamålsenlighet och funktionalitet i Lärarutbildningsforumets verksamhetssätt och processer  

Utvärderingen ger information: Utvärderingsfrågor 

Om forumets olika verksamhetssätt och 
processer fungerar och är ändamålsenliga 
vid verkställandet av utvecklingsprogram-
met för lärarutbildningen. Processerna 
omfattar:  

a) Forumets organisering och led-
ning 

b) Forumets evenemang 
c) Projektfinansieringens ansök-

nings- och allokeringsprocess 

d) Uppföljning och stöd vid utveckl-

ingsprojekt 

e) Uppföljning av hela projektet 

 

 

 

• Hur har organiseringen av forumet och forumets evene-

mang stött verkställandet av utvecklingsprogrammet?  

• Hur fungerar ansöknings- och allokeringsprocessen för 

projektfinansieringen ur perspektivet för verkställandet av 

utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen?  

• Hur har uppföljning och stöd vid utvecklingsprojekt inom 

lärarutbildningen främjat projektens genomslagskraft? 

• Vilka andra förfaranden används för att stödja och följa 

upp genomförandet av utvecklingsprogrammet? 
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3. Utvecklingsprojektens tematiska omfattning och prognostiserade resultat 

Utvärderingen ger information: Utvärderingsfrågor 

• Om relevansen i utvecklingsprojekt 

inom lärarutbildningen i förhållande 

till de sex strategiska riktlinjerna i ut-

vecklingsprogrammet för lärarutbild-

ningen 

• Hur motsvarar utvecklingsprojektens mål, teman och ana-
lysen av verksamhetsmiljön målen i utvecklingsprogram-
met för lärarutbildningen?  

• Vilka slags metoder för utveckling av lärarutbildningen har 
valts inom projekten? Hur främjar de uppnåendet av de 
strategiska riktlinjerna? 

• Vilka slags nya verksamhetsmodeller eller alster utvecklas 
inom projekten?  

• Hur deltar intressentgrupperna i projekten? 

• Hur har projekten säkerställt att verksamhetsmodellerna 
och alstren motsvarar behoven hos dem som drar nytta av 
dem? 

• Hur har projekten säkerställt att verksamhetsmodellerna 
och alstren förankras, är effektiva och tas i bruk?  
 

4. Förändringen i lärarutbildningen och fortgående utveckling av lärarutbildningen 

Utvärderingen ger information: Utvärderingsfrågor 

• En uppskattning om hur Lärarutbild-

ningsforumet, lärarutbildningens stra-

tegiska riktlinjer och utvecklingspro-

jekt fram till slutet av 2018 som hel-

het har främjat uppnåendet av de mål 

som ställts för utvecklingen av lärar-

utbildningen  

 

• Har Lärarutbildningsforumet, utvecklingsprogrammet för 
lärarutbildningen och utvecklingsprojekt inom lärarutbild-
ning som helhet varit ett fungerande sätt att utveckla lä-
rarutbildningen? 

• Har de tillsammans startat en sådan förändring i grundut-

bildningen, introduktionsutbildningen och fortbildningen 

för lärare som ställts upp som mål i spetsprojektet och för 

forumet? 

• Vilka faktorer har främjat eller hindrat reformen av grund-

utbildning, introduktionsutbildning och fortbildning för lä-

rare? 

• Hur har de sex strategiska riktlinjerna i utvecklingspro-

grammet för lärarutbildning framskridit till följd av foru-

mets arbete? 

• Hur bör reformprocessen för lärarutbildningen fortsätta 

för att målen i spetsprojektet och utvecklingsprogrammet 

för lärarutbildningen ska uppnås?  

 

3.3 Utvärderingens referensram 
 

I utvärderingen av genomförandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen tillämpas ett främ-

jande perspektiv, vilket tar sig uttryck i att flera metoder används vid utvärderingen, att utvärderingen 

bygger på växelverkan och att olika aktörer inom lärarutbildning görs delaktiga i utvärderingen. Vid 

utvärderingen utnyttjas även metodologin för realistisk programutvärdering (Pawson & Tilley 1997; 

Korteniemi 2003; Peltola 2005) samt perspektiv som tillämpas i bedömningen av politiska åtgärders 

genomslagskraft (SRK 2011) och process- och projektutvärdering (t.ex. EU 1997; UBS 2014). Angrepps-

sättet för politikutvärderingen syns i det skedet som utvärderingen genomförs (Ex nunc) och angrepps-

sättet för process- och programutvärdering i valet av utvärderingsperspektiv och -objekt.  

Utvärdering av politiska åtgärder 

Utvärdering av politiska åtgärders genomslagskraft kan göras i olika skeden av den politiska processen, 

som det är bra att skilja från varandra (Hänninen & Junnila 2012). Ex ante-utvärdering avser förutse-

ende forsknings- och utvärderingsdata som produceras före beredningen av den politiska åtgärden 

startar. Ex tempore-utvärdering avser beredningsarbetet för en pågående politisk åtgärd eller en 
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undersökning eller utvärdering som stöder den eller låts göra uttryckligen för den. Ex nunc-utvärdering 

avser aktuell utvärdering, till exempel mellanutvärdering av verkställande och processutvärdering. Ex 

post-utvärdering avser utvärdering i efterhand av en genomförd politisk åtgärd, konstaterande inform-

ation. Utvärderingen som genomförs här är ex tempore- och ex nunc-utvärdering till sin natur.  

Realistisk utvärdering i utvärderingen av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen 

Vid utvärderingen av genomslagskraften i utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen strävar man 

efter att utreda hur förhållanden mellan olika faktorer påverkar genomslagskraften. Till exempel ut-

värderas utvecklingsprogrammets mål och genomslagskraft genom att studera kopplingarna mellan 

interventioner, mekanismer och kontexter som gjorts inom utvecklingsprogrammet. Genomslagskraf-

ten i utvecklingsprogrammet söks därför inte lineärt (till exempel vald åtgärd A leder till effekt B), utan 

genom att studera kopplingar mellan generativa mekanismer och kontexten (åtgärd A leder till genom-

slag B, om mekanism C stödjer uppnåendet av genomslag i förhållandena D).  

Effekterna av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen utvärderas via uppnåendet av program-

mets delmål. Vid utvärderingen av genomslagskraften utvärderas hur målen har nåtts och hur effek-

terna har kunnat identifieras.  

Utvärderingen av genomslagskraften som eftersträvas i utvecklingsprogrammet förstås som ett konti-

nuum, där mål, effekter och genomslagskraft anknyter till varandra. För att studera genomslagskraften 

behövs således flera mål och att de förverkligas, innan man till exempel kan säga att ett delmål i ut-

vecklingsprogrammet, till exempel lärarnas grundutbildningsprogram har förnyats och verkställts.  

Mål avser i denna utvärdering uppnåendet av konkreta saker som ställts upp för Lärarutbildningsforu-

met, spetsprojektet och utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen eller som lovats i enskilda ut-

vecklingsprojekt inom lärarutbildningen, till exempel att nuläget och utmaningarna i grundutbild-

ningen, introduktionsutbildningen och fortbildningen för lärare har analyserats. Något konkret alster, 

till exempel en rapport om nuläget och utmaningarna, kan anknyta till uppnåendet av målen. Målets 

mätbarhet betyder att man antingen ska kunna beskriva kvalitativt eller mäta kvantitativt hur uppnå-

endet av målet syns eller kan iakttas. Ett vanligt problem vid utvärderingar är att målen har uttryckts i 

någon annan än mätbar form (till exempel ”målet är att öka samarbetet”). Utvärderaren har till uppgift 

att operationalisera målet i en form som kan bedömas eller mätas (till exempel ”målet är att utbild-

ningsanordnarna ska utnyttja professionella nätverk och ledarskapsutbildning vid utvecklingen av le-

darnas yrkeskompetens”). 

Effekt avser i denna utvärdering något som kan iakttas konkret och som man har lovat att genomföra. 

Ett exempel på en effekt är att ett utvecklingsprogram för lärarnas grundutbildning har utarbetats. I 

allmänhet är det ett stort uppdrag att åstadkomma en effekt och det förutsätter att flera mål nås.  

Genomslagskraft kan på ett allmänt plan avse antingen effekterna på kort sikt, till exempel den ge-

nomslagskraft som kan iakttas direkt efter utvecklingen, eller genomslagskraft som framträder efter 

en längre tid, till exempel ett år. I den här utvärderingen kan slutsatser om genomslagskraften dras på 

ett förutseende sätt, eftersom utvecklingsprogrammet och projekten fortfarande pågår under utvär-

deringen. Jämfört med mål är genomslagskraft djupare som begrepp, till exempel att grundutbild-

ningen och fortbildningen i lärarutbildningen har förnyats eller att studieframgång har förbättrats. Ge-

nomslagskraft måste i allmänhet observeras med flera olika indikatorer. Vid god projektplanering be-

aktas att konkreta och tydligt uppställda mål stödjer uppnåendet av genomslagskraft. 

Vid utvärderingen av utvecklingsprogrammet beaktas kontextens betydelse. Utvärderingen av ut-

vecklingsprogrammet har i uppgift att utreda ”vad som fungerar, för vem och under vilka förhållan-

den”. Kontexten påverkar till exempel så att en liten kommun kan ha olika förutsättningar att utnyttja 

forskning än en stor universitetsstad. Utvärderingen har i uppgift att identifiera dessa kontextuella fak-

torer för att utvärderingsresultaten inte ska snedvridas.  
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Vid utvärderingen av utvecklingsprogrammet är målet att identifiera de mekanismer som anknyter 

till uppnåendet av mål och genomslagskraften. Tanken är att man vid utvärderingen kan hitta olika 

påverkansmekanismer, till följd av vilka förändringarna kan inträffa. På samma sätt kan mekanismerna 

även hindra eller förebygga de eftersträvade förändringarna. I den här utvärderingen är målet att iden-

tifiera i synnerhet mekanismer i anslutning till forumet som har stött och försvårat uppnåendet av mål 

och genomslagskraft, till exempel vilken betydelse processen för att utarbeta utvecklingsprogrammet 

har haft när det gäller uppnåendet av mål. 

Vid utvärderingen av utvecklingsprogrammet beaktas generativ kausalitet. Enligt generativ kausalitet 

är verkligheten avlagrad. Med hjälp av utvärdering är det inte möjligt att få information om alla orsaks-

samband som hör till saken. En realistisk utvärderingsundersökning baserar sig dock på tanken att det 

är bättre att känna till åtminstone några av de mekanismer och kontexter som fungerar än att inte 

observera dem över huvud taget. 

Vid utvärderingen utnyttjas programteori som teoretisk referensram. Ett ideal för realistisk utvärde-

ring kan anses vara att man får information om hur den eftersträvade genomslagskraften kan nås till 

exempel för vissa kommuner eller lärarutbildningar.  I utvärderingen medges det att förhållanden mel-

lan olika faktorer kontinuerligt förändras, och därför är det endast möjligt att med hjälp av utvärde-

ringen få en viss slags stillbild av verkligheten. Verkligheten förändras och formas om ändå hela tiden.  

Den programteori som används vid utvärderingen är en slags teoretisk referensram för vilka faktorer 

som uppnåendet av mål och genomslagskraft byggs upp av. I den här utvärderingen byggs referensra-

men upp av helheten för relevansen, funktionaliteten, resultaten och förändringarna i utvecklingspro-

grammet för lärarutbildningen. Med hjälp av programteori beskriv först rätt hypotetiskt hur program-

met svarar mot förändringar i verksamhetsmiljön (relevansen), vilka verksamhetssätt som fungerade i 

forumet (funktionalitet), vilka slags resultat av utvecklingsprojekten kunde förankras och hur forumet 

stödde reformen av lärarutbildningen (förändring).  

Eftersom verkligheten förändras ständigt, ska programteorin alltid uppdateras utifrån ny information. 

I den här utvärderingen kan man i fråga om programteori nå en viss punkt. Eftersom utvärderingsin-

formationen bearbetar och uppdaterar programteorin, hjälper utvärderingsinformationen att närmare 

beskriva vilka mekanismer som stödjer och vilka som försvårar uppnåendet av mål och önskad genom-

slagskraft.  
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4. Utvärderingsmaterial, insamling och analys 
 
Utvärderingsmaterialet är mångsidigt: material som insamlas via Lärarutbildningsforumet samt 
material som insamlas för utvärderingen med hjälp av olika metoder.  
 
Enligt en överenskommelse med Lärarutbildningsforumets arbetsutskott görs det material som insam-
lats under 2016–2017 och som kompletteras under 2017–2018 tillgängligt för planeringsgruppen och 
utvärderingsgruppen via plattformen Eduuni. Detta material består av följande huvudkategorier: 1. 
Dokument från Lärarutbildningsforumets förberedelsefas, 2. Arbetsutskottets material, 3. Lärarutbild-
ningsforumets förberedelsefas, 4. Bakgrundsundersökningar och utredningar, 5. Utvecklingsprogram-
met för lärarutbildningen och förberedande dokument, 6. Material från tankesmedjan på webben, 7. 
Ursprungliga projektansökningar för finansierade utvecklingsprojekt och material relaterat gällande 
finansieringsbeslutet, 8. Forumets information och 9. Exempel på presentationer från olika evene-
mang.  
 
Dessutom genomför forumets arbetsutskott med hjälp av en enkät en mellanutvärdering av projekten 
i december 2017 och en slututvärdering i augusti 2018. Resultaten av dessa utvärderingar görs tillgäng-
liga för extern utvärdering. Utvärderingsgruppens medlemmar och representanter för NCU kan enligt 
överenskommelsen med arbetsutskottet delta i forumets och sektionernas evenemang.  
 
I utvärderingen som genomförs av NCU utnyttjas befintligt material i så stor utsträckning som möjligt. 
Man försöker genomföra datainsamlingarna i anslutning till utvärderingen så att de kompletterar be-
fintligt material och skapar ett bra underlag för senare utvärderingsskeden. En väsentlig del av utvär-
deringens datainsamlingar är workshops som anordnas för aktörer inom lärarutbildningen och inter-
vjuer. Målet är att den information som insamlats genom enkäter kan tolkas och förädlas tillsammans 
med aktörerna.  
 
Tabell 3. Utvärderingsmaterial enligt utvärderingsobjekt  
 

Utvärderingsobjekt Utvärderingsmaterial   Målgrupper 

1. Relevansen i utvecklings-
programmet för lärarutbild-
ningen  

Materialbaserad analys: dokument som 
stödjer forumets utgångspunkter och vis-
ionsarbete samt Utvecklingsprogrammet 
för lärarutbildningen 

 

2. Ändamålsenlighet och 
funktionalitet i Lärarutbild-
ningsforumets verksamhets-
sätt  

Materialbaserad analys: Forumets och ar-
betsutskottets arbetsmaterial 
Arbetsutskottets självvärdering och inter-
vju  
Vid behov intervjuer med forumets aktörer 
Observation av forumets evenemang 

Arbetsutskottet 
Representanter för olika ak-
törsgrupper i forumet: sekt-
ioner, forummedlemmar, di-
rektion, lärarutbildningens in-
tressentgrupper 

3. Omfattningen av utveckl-
ingsprojekt inom lärarutbild-
ningen och prognostiserade 
alster 

Materialbaserad analys: Projektansök-
ningar, UKM:s finansieringsbeslut samt 
mellan- och slututvärderingar som arbets-
utskottet insamlat från projekten. 
Workshop för utvecklingsprojekt och sam-
arbetspartner 
Observation av projektstöd i sektionerna 

Utvecklingsprojektens kon-
taktpersoner  
Urval ur projektens samarbets-
partner  
 

4. Förändringen i lärarutbild-
ningen och kontinuerlig ut-
veckling av lärarutbildningen 

Utvärderingsenkäter till lärarutbildare 
Fokusgruppdiskussioner  

Lärarutbildare 
Arbetsutskottet 
UKM  

 
Utvärderingsmaterialet från lärarutbildningsenheterna insamlas på finska och svenska. I övrigt insam-

las materialet på finska. 
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Utifrån de diskussioner som förts med UKM kan begäran om mellanrapportering gällande uppföljning 
av verkställandet av regeringsprogrammet komma redan under våren 2018. UKM önskar att utvärde-
ringens slutrapport ska vara klar i november 2018. Ett utkast till tidsplan för insamling och analys av 
utvärderingsmaterial finns i figur 5.  
 

 
 
Figur 5. Utvärderingsplan 
 
Projektplanen kan vid genomförandet av utvärderingen förutsätta vissa preciseringar och komplette-

ringar till exempel i metoderna eller tidsplanen för materialinsamling. Dessa avgöranden görs av utvär-

deringsgruppen. Projektplanen kan preciseras och uppdateras efter behov. 

 

5. Utvärderingsprojektets organisering och tidsplan  
 

5.1 Faser i genomförandet av utvärderingen och övergripande tidsplan 
 

I den första fasen (september–december 2017) tillsätter NCU en planeringsgrupp för utvärderingspro-
jektet, som preciserar utvärderingens projektplan, utvärderingsplan, utvärderingsfrågor och utvärde-
ringsmetoder. I detta sammanhang utvecklar planeringsgruppen utvärderingsmodeller och väljer ut-
värderingsramen/-ramarna.  
 
I den andra fasen (december–januari 2017) tillsätter sektionen för utvärdering av högskolorna utvär-
deringsgruppen och NCU:s direktör fastslår den projektplan för utvärdering som planeringsgruppen 
berett efter att ha hört utvärderingsrådet och sektionen för utvärdering av högskolorna.  
 
I den tredje fasen (januari–februari 2018) gör utvärderingsgruppen nödvändiga preciseringar i pro-
jektplanen och utvärderingsmetoderna. Utvärderingsgruppen påbörjar den tematiska utvärderingen 
av forumets verksamhetssätt och utvecklingsprojektens tematiska omfattning utifrån befintligt 
material. Dessutom får utvärderingsgruppen tillgång till material från mellanutvärderingen av utveckl-
ingsprojekten som arbetsutskottet genomfört. Genom att utnyttja informationen från dessa material 
bereder utvärderingsgruppen utvärderingsenkäter till arbetsutskottet, medlemmarna i forumet och 
vid behov till dem som genomfört utvecklingsprojekten. Utvärderingsgruppen kommer överens om sin 
inbördes arbetsfördelning vad gäller observationer av forumets och sektionernas evenemang som an-
ordnas under 2018. Med hjälp av observation skaffas information om hur forumets evenemang stödjer 
utvecklingsprogrammets framskridande och vilket stöd utvecklingsprojekten får av sektionerna.  
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I den fjärde fasen (juni 2018) anordnar utvärderingsgruppen en workshop för utvecklingsprojekt inom 
lärarutbildningen för att ta fram information om försök och verksamhetsmodeller under utveckling 
samt för att stödja projekten i att öka dess genomslagskraft. Till workshopen kallas även enligt urval 
representanter för utvecklingsprojektens samarbetspartner (bland annat kommuner, utbildningsan-
ordnare, nätverk) för att diskutera nya verksamhetsmetoder som utvecklas inom projekten i relation 
till behoven hos dem som drar nytta av dem.     
 
I den femte fasen (september 2018) anordnas en fokusgruppdiskussion eller motsvarande gemensamt 
diskussionsmöte för lärarutbildarna och lärarutbildningens intressentgrupper. Underlaget för den ge-
mensamma diskussionen är deltagarnas svar i utvärderingsenkäten om genomförandefasen i utveckl-
ingsprogrammet för lärarutbildningen och faktorer som främjat och hindrat genomförandet.  
  
I den sjätte fasen (oktober–november 2018) utarbetar utvärderingsgruppen utifrån utvärderings-
materialet en rapport som överlämnas till undervisnings- och kulturministeriet i november 2018.  
 

5.2 Utvärderingsgruppen 
 
Utvärderingsgruppen består av sju sakkunniga. I utvärderingsgruppens sammansättning betonas en 

mångsidig sakkunskap om utvärderingsområdet och -objekten samt utvärderings- och forskningsme-

todkunskap. I utvärderingsgruppens sammansättning ska ingå: 

 sakkunskap inom lärarutbildning från småbarnspedagogik till yrkeslärarutbildning 

 utvärderingskunskap och -erfarenhet  

 pedagogisk sakkunskap 

 sakkunskap om verksamhetsmiljön (inkl. reformprocesser för olika delar av utbildningssyste-

met)  

 arbetslivets perspektiv 

 studerandenas perspektiv. 
 
Behörighetskrav för utvärderarna är också oavhängighet och objektivitet gällande utvärdering, en vilja 
och förmåga att förbinda sig till fullvärdigt utvärderingsarbete.  
 
Utvärderingsgruppen beslutar om det praktiska genomförandet av utvärderingen, som tillämpning av 
metoder och inbördes arbetsfördelning. Utvärderingsgruppen svarar för tolkningen av utvärderingsin-
formationen och utarbetandet av slutrapporten. Alla medlemmar i utvärderingsgruppen deltar i utfö-
randet av ovan nämnda uppgifter. 
 

5.3 Projektorganisationen vid NCU 
 
Vid NCU svarar utvärderingsråd Sirpa Moitus och utvärderingsexpert Tarja Frisk för utvärderingen. De 
sakkunniga på NCU svarar för det praktiska genomförandet av projektet i nära samarbete med utvär-
deringsgruppen. De har i uppgift att se till att projektplanen genomförs, stödja utvärderingsgruppen i 
utförandet av utvärderingsuppgiften, sköta informationen om utvärderingsprojektet och övrig kom-
munikation till universitet och yrkeshögskolor samt intressentgrupper, sköta den praktiska organise-
ringen av materialinsamlingen på det sätt som utvärderingsgruppen beslutat samt delta i utarbetandet 
och redigeringen av slutrapporten tillsammans med utvärderingsgruppen.  
 
På NCU stödjer en metodiker utvärderingen och planeringen av datainsamling och en utvärderingspla-
nerare det praktiska genomförandet av utvärderingen. I tabell 4 beskrivs NCU:s personalresurser i pro-
jektet.   
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Tabell 4. Arbetsmånader för NCU:s personal år 2018 

 2018 

utvärderingsråd 7 mån. 

utvärderingsexpert 4 mån. 

utvärderingsplanerare 1 mån. 

specialexpert 1 mån. 

 

5.4 Risker 
 
Som det framgår ovan, gäller utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen många olika parter. För att 
dessa parters synpunkter ska kunna inkluderas i utvärderingen, genomförs flera datainsamlingar under 
en kort tid. En central risk för utvärderingen är således den strikta tidsplanen för datainsamling och 
rapportering. Man försöker hantera denna risk med hjälp av förutseende beredningsarbete och den 
inbördes arbetsfördelningen i utvärderingsgruppen. Representanterna för NCU stödjer utvärderings-
gruppen genom att ta fram förslag till underlag för enkäter, analysramar och utvärderingsrapport. I 
detta arbete utnyttjas den utvärderingsram som producerats vid planeringen av utvärderingen.  
 

6. Kommunikation och information 
 
Utvärderingsprojektet följer NCU:s kommunikationsplan. De som drar nytta av utvärderingen är under-
visnings- och kulturministeriet, enheter som tillhandahåller universitets- och yrkeslärarutbildning, lä-
rare, studerande och olika intressentgrupper. Alla utvecklingsprojekt och lärarutbildningsenheter om-
beds utse en kontaktperson för utvärderingen. Kontaktpersonerna informeras om påbörjad utvärde-
ring och om datainsamlingar inom utvärderingen som anordnas under 2018. Information om påbör-
jandet av extern utvärdering har även getts på Lärarutbildningsforumets evenemang i december 2017. 
Information om hur utvärderingsprojektet framskrider ges på NCU:s webbplats.  
 
En slutrapport utarbetas om utvärderingsresultaten. Slutrapporten offentliggörs på projektets slutse-
minarium så att olika intressentgrupper görs delaktiga. Resultaten från den externa utvärderingen pre-
senteras om möjligt på Lärarutbildningsforumets slutseminarium 15.11.2018 och på andra tillställ-
ningar och evenemang.  
 
Slutrapport innehåller finsk- och svenskspråkiga sammandrag över utvärderingens centrala resultat. 
Lärarutbildningsforumets arbetsutskott, undervisnings- och kulturministeriet, enheterna som tillhan-
dahåller lärarutbildning, aktörer som svarar för utbildningsstyrning samt intressentgrupperna inform-
eras om och ges tillgång till utvärderingsresultaten. För slutrapporten utarbetar utvärderingsgruppen 
utifrån utvärderingsresultaten ett förslag till konkreta åtgärder för att utnyttja utvärderingsinformat-
ionen för att främja utvärderingens genomslag.  
 
Under projektets slutfas insamlas respons från de enheter som deltagit i utvärderingen och av utvär-
deringsgruppen. 
 
I samband med utvärderingen utarbetas även med tanke på NCU:s utvärderingsplan för 2020–2023 en 
sammanfattning av de lärarutbildningsrelaterade utvärderingsteman som lyfts fram i Lärarutbildnings-
forumets utvärdering och som man kunde återvända till inom ramen för projektet Förändringar i lärar-
skapet samt lärarutbildningens och fortbildningens förmåga att svara hantera förändringarna, som flyt-
tats från utvärderingsplanperioden 2016–2019 till en senare tidpunkt. 
 
 

  



25 
 

Källor  

 

European Commission 2010. Developing coherent and system-wide induction programmes for beginning teach-
ers: a handbook for policymakers. European Commission Staff Working Document SEC (2010) 538 final. 

Husu, J. & Toom, A. 2016. Opettajat ja opettajankoulutus – suuntia tulevaan. Selvitys ajankohtaisesta opettaja- 
ja opettajankoulutustutkimuksesta opettajankoulutuksen kehittämisohjelman laatimisen tueksi. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:33. http://minedu.fi/documents/1410845/3985888/Opettajat+ja+opet-
tajankoulutus+-+suuntia+tulevaan/595911ae-a668-443b-ba70-c87baa12e742 

Hämäläinen, K., Hämäläinen, K. & Kangasniemi, J. (toim.) 2015. Osaamisen kehittämisen poluille. Valtion rahoit-
taman opetustoimen henkilöstökoulutuksen haasteet ja tulevaisuus. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkai-
suja 2015:10. 

Jussila, J. & Saari, S. (red.). 1999. Opettajankoulutus tulevaisuuden tekijänä. Yliopistoissa annettavan opettajan-
koulutuksen arviointi. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 11:1999. Helsinki: Edita. 

Kangasoja, M. 2017. Osaava-ohjelman hyviä käytänteitä. Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisen 
toimintamalleista ja niiden mahdollisuuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:45. 

Karila, K., Harju-Luukkainen, H., Juntunen, A., Kainulainen, S., Kaulio-Kuikka, K., Mattila, V., Rantala, K., Roppo-
nen, M., Rouhiainen-Valo, T., Sirén-Aura, M., Goman, J., Mustonen, K. & Smeds-Nylund, A.-S.. 2013. Varhais-
kasvatuksen koulutus Suomessa – Arviointi koulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista. Korkeakoulujen arvi-
ointineuvoston julkaisuja 7:2013. Tampere: Tammerprint Oy.  

Karvi 2016. Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2016-2019. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Ju-
venes Print. https://karvi.fi/app/uploads/2016/04/KARVI_koulutuksen_arviointisuunnitelma_2016-2019.pdf 

Kumpulainen, T. (toim.) 2017. Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 
2017:2. 

Lehtola, K. & Wilen, L. 2010. Täydennyskoulutus auttaa jaksamaan ja antaa uutta tietoa – opetushenkilökunnan 
arviointeja täydennyskoulutuksesta Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Itä-Suomen aluehallintoviras-
ton julkaisuja 4/2010. 

Mahlamäki, S., Lauriala, A., Karjalainen, A., Rautiainen, A., Räkköläinen, M., Helin, E., Pohjonen, P., Volmari, K. & 
Nyyssölä, K. Opettajankoulutuksen tilannekatsaus. Tilannekatsaus marraskuu 2014. Opetushallitus. Muistiot 
2014:4 (verkkojulkaisu). http://www.oph.fi/download/163626_opettajankoulutuksen_tilannekatsaus.pdf 

Korteniemi, P. 2003. Realismi ja realismin sovellus. I Julkunen, Ilse & Lindqvist, Tuija & Kainulainen, Sakari 
(toim.) Realistisen arvioinnin ensimmäiset askeleet. Stakes, FinSoc. Työpapereita 3, 17–33. Helsinki. Läst: 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/76036/ty%C3%B6papereita3_05.pdf?sequence=1 

Lintuvuori, M., Ahtiainen, R., Hienonen, N., Vainikainen M.-P. ja Hautamäki, J. 2014. Osaava-ohjelma 2010–
2013. Selvityksen loppuraportti. Helsingin yliopisto. Koulutuksen arviointikeskus 

Lämsä, A. & Saari, S. (toim.) 2000. Portfoliosta koulutuksen kehittämiseen. Ammatillisen opettajankoulutuksen 
arviointi. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 10:2000. Helsinki: Edita. 

Taajamo, M., Puhakka, E. & Välijärvi, J. 2014. Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013. Ylä-
koulun ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:15. http://www.minedu.fi/export/si-
tes/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/okm15.pdf?lang=fi 

UKM 2006. Lärarutbildningen – kunskaper, färdigheter, framtid. Undervisningsministeriets arbetsgruppsprome-
morior och utredningar 2006:32. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bit-
stream/handle/10024/80091/tr32.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

UKM 2007. Opettajankoulutus 2020. Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 
2007:44.  

UKM 2011. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus- ja tiedepolitii-
kan osasto. 

UKM 2015. KOMPETENS OCH UTBILDNING: SPETSPROJEKT 1. Nya inlärningsmiljöer och digitala material för 
grundskolorna Avsnittet om grundutbildning och fortbildning för lärare. Spetsprojektets bakgrundsprome-
moria OKM/KTPO 19.10.2015. 

UKM 2016a. Beslut om tillsättande av Lärarutbildningsforumet. Undervisnings- och kulturministeriet 26.1.2016. 
UKM 2016b. Riktlinjer för utvecklingen av lärarutbildningen. Lärarutbildningsforumets idéer och förslag.  Under-

visnings- och kulturministeriets publikationer 2016:34. http://minedu.fi/docu-
ments/1410845/4583171/Opettajankoulutuksen+kehitt%C3%A4misen+suuntaviivoja+-+Opettajankoulutus-
foorumin+ideoita+ja+ehdotuksia 

UKM 2017. Meddelande. Opettajankoulutus uudistuu – korkeakoulujen kehittämishankkeille lähes 14 miljoo-
naa avustusta. 

Opettajankoulutusfoorumi 2016. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma. http://minedu.fi/docu-
ments/1410845/3985888/Opettajankoulutuksen+kehitt%C3%A4misoh-
jelma+%2813.10.2016%29/50c36e4b-7aff-4a0b-8b36-0199f1ebe7e8 

Opettajankoulutus 2020. Opetusministeriön työryhmän muistioita ja selvityksiä 2007:44. www.helsinki.fi/vokke 

http://minedu.fi/documents/1410845/3985888/Opettajat+ja+opettajankoulutus+-+suuntia+tulevaan/595911ae-a668-443b-ba70-c87baa12e742
http://minedu.fi/documents/1410845/3985888/Opettajat+ja+opettajankoulutus+-+suuntia+tulevaan/595911ae-a668-443b-ba70-c87baa12e742
https://karvi.fi/app/uploads/2016/04/KARVI_koulutuksen_arviointisuunnitelma_2016-2019.pdf
http://www.oph.fi/download/163626_opettajankoulutuksen_tilannekatsaus.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/76036/ty%C3%B6papereita3_05.pdf?sequence=1
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/okm15.pdf?lang=fi
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/okm15.pdf?lang=fi
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80091/tr32.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80091/tr32.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
http://minedu.fi/documents/1410845/4583171/Opettajankoulutuksen+kehitt%C3%A4misen+suuntaviivoja+-+Opettajankoulutusfoorumin+ideoita+ja+ehdotuksia
http://minedu.fi/documents/1410845/4583171/Opettajankoulutuksen+kehitt%C3%A4misen+suuntaviivoja+-+Opettajankoulutusfoorumin+ideoita+ja+ehdotuksia
http://minedu.fi/documents/1410845/4583171/Opettajankoulutuksen+kehitt%C3%A4misen+suuntaviivoja+-+Opettajankoulutusfoorumin+ideoita+ja+ehdotuksia
http://minedu.fi/documents/1410845/3985888/Opettajankoulutuksen+kehitt%C3%A4misohjelma+%2813.10.2016%29/50c36e4b-7aff-4a0b-8b36-0199f1ebe7e8
http://minedu.fi/documents/1410845/3985888/Opettajankoulutuksen+kehitt%C3%A4misohjelma+%2813.10.2016%29/50c36e4b-7aff-4a0b-8b36-0199f1ebe7e8
http://minedu.fi/documents/1410845/3985888/Opettajankoulutuksen+kehitt%C3%A4misohjelma+%2813.10.2016%29/50c36e4b-7aff-4a0b-8b36-0199f1ebe7e8
http://www.helsinki.fi/vokke


26 
 
Pawson, R. & Tilley, N. 1997. Realistic Evaluation. London: Sage. 
Peitola, P. 2005. Arvioinnin soveltuvuus sosiaalityössä. Tapauksena realistinen arviointi huumeongelmaisen yksi-

lökohtaisessa palveluohjauksessa. Stakes, FinSoc. Työpapereita 4. Helsinki. https://www.jul-
kari.fi/bitstream/handle/10024/75394/tp_05_4.pdf?sequence=1 

Piesanen, E., Kiviniemi, U. & Valkonen, S. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi 2005. 
Opettajien täydennyskoulutus 2005 ja seuranta 1998–2005. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. 
Tutkimusselosteita 29. 

Ouakrim-Soivio, N. & Rinkinen, A. & Karjalainen. T. (toim.). Tulevaisuuden peruskoulu. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön julkaisuja 2015: 8. 

Scheerens, J. (ed.) 2010. Teachers’ Professional Development. Europe in international comparison. An analysis 
of teachers’ professional development based on the OECD’s Teaching and Learning International Survey 
(TALIS). European Union, 2010. 

Vahtivuori-Hänninen, S. 2016. Uusi peruskoulu. Nya inlärningsmiljöer och digitala material för grundskolorna 
Virtuaaliopetuksen päivät 7–8.12.2016. UBS. Mässcentret. http://www.oph.fi/down-
load/180297_UUSI_C2_Sanna_Vahtivuori-Hanninen_Kehitetaan_yhdessa_opettajankoulutusta.pdf 

Statsrådets kansli 2016a. Lösningar för Finland. Strategiskt program för statsminister Juha Sipiläs regering 
29.5.2015. Regeringens publikationsserie 11/2015. Edita Prima.  

Statsrådets kansli 2016b. Handlingsplan för genomförande av spetsprojekten och reformerna i det strategiska 
regeringsprogrammet 2015–2019. Uppdatering 2016. Regeringens publikationsserie 3/2016.  

SRK 2009. Politiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen – Kuinka parantaa tiedonkäyttöä poliittisessa 
päätöksenteossa. Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 6/2009. 

SRK 2011. Utvecklande av genomslagskraftsbedömningen av politiska åtgärder. Iakttagelser om pilotprojekten. 
Statsrådets kanslis rapporter 2/2011. 

 
 
 
 

 

  

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/75394/tp_05_4.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/75394/tp_05_4.pdf?sequence=1
http://www.oph.fi/download/180297_UUSI_C2_Sanna_Vahtivuori-Hanninen_Kehitetaan_yhdessa_opettajankoulutusta.pdf
http://www.oph.fi/download/180297_UUSI_C2_Sanna_Vahtivuori-Hanninen_Kehitetaan_yhdessa_opettajankoulutusta.pdf


27 
 

Bilaga 1. Grunder för beviljande av understöd för projekt för utveckl-
ing av lärarutbildningen  
Projektet stöder genomförandet av de viktigaste riktlinjerna i Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen och genomförandet av 

programmets mål. 

• Pilotprojekten ska stöda helheten som består av undervisningspersonalens grundutbildning, introduktionsutbildning och 

utveckling av yrkeskompetensen. Projekten ska gälla försök med utbildningsvägar som stöder olika skeden i 

undervisningspersonalens arbetskarriär, försök som främjar förverkligandet av kontinuitet i utbildningen och utveckling av 

yrkeskompetens som stärker en gemensam verksamhetskultur. Pilotprojekten stärker forskningsbaseringen i utvecklingen 

av undervisningspersonalens yrkeskompetens. 

• Pilotprojekten ska ta fram regionala och riksomfattande modeller för kontinuitet i utbildningen vad gäller den systematiska 

utvecklingen av lärarnas och läroanstaltsledningens yrkeskompetens. I planeringen och genomförandet av pilotprojekten 

förutsätts nära samarbete mellan högskolorna, undervisnings- och utbildningsanordnarna och läroanstalterna. 

• Projektet har en tydlig och kostnadseffektiv genomförandeplan. 

• I projektplanen bestäms varje deltagande högskolas och andra aktörers delansvar i projektet och i tillämpandet och 

spridandet av resultaten. 

• I projektplanen ingår en plan för projektets ledning, arbetsfördelning och samarbete. 

• Projektplanen omfattar en tydlig plan för spridning och kommunicering av de verksamhetsmodeller och övriga resultat, 

produkter och erfarenheter som tagits fram i projektet. 

• I projektplanen presenteras hur de som genomför projektet uppföljer och utvärderar projektets verksamhet och dess 

verkningar under hela projekttiden och vilka kriterier som används i utvärderingen av hur målen uppnåtts. 

• Forskningen utnyttjas i projektets målsättning, planering, genomförande och i utvärderingen av den förändring projektet 

gett upphov till. Projekt som enbart handlar om forskning finansieras inte. 

• God nationell och internationell praxis och goda nationella och internationella verksamhetsmodeller utnyttjas i 

planeringen och genomförandet av projektet. 

Det är till fördel för projektansökan om 

• Lärarstuderandena har en aktiv roll i projektet. 

• Projektet innefattar samarbete med de viktigaste intressentgrupperna, såsom undervisnings- och utbildningsanordnarna, 

tredje sektorn, företag och det övriga arbetslivet samt etablerade nationella och internationella sakkunnignätverk. 

• Projektet stöder internationaliseringen i fråga om utvecklingen av lärarutbildningen och utvecklingen av lärarnas 

yrkeskompetens. 

• Projektet förenar ämnesinstitutionens, lärarutbildningsenhetens och övningsskolans reformarbete i universitetens 

lärarutbildning (t.ex. lärarutbildningens läroplansarbete, utveckling av examina inom lärarutbildningen samt teman som 

profilerar lärarutbildningen), främjar förnyandet av den yrkespedagogiska lärarutbildningens undervisningsplaner och 

intensifierar samarbetet mellan lärarutbildningsenheten och praktikplatsen i den yrkespedagogiska lärarutbildningen. 

• Projektet grundar sig på inbördes nätverkssamarbete mellan högskolorna. Projektet främjar utvecklingen av 

lärarutbildarnas yrkeskompetens och tar fram modeller som gäller detta. 

• Projektet tar fram områdes- och ämnesspecifika modeller och försöksresultat (t.ex. antagningar till lärarutbildning, digitalt 

lärande och nya lärmiljöer, främjande av kulturell mångfald, flerspråkighet samt språk- och kulturkännedom, jämställd och 

genusmedveten fostran, undervisning och handledning, utveckling av handledd praktik, undervisning och handledning av 

elever och studerande som behöver särskilt stöd, mångprofessionellt samarbete, utveckling av ledarskapsutbildningar 

samt sakkunnignätverks- och arbetslivssamarbete) och material som stöder genomförandet av dessa och kan utnyttjas 

nationellt. 

• Projektet samordnas inom högskolan. 

• Det finns självfinansiering för projektet. 

Källa: http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/korkeakoulujen-opettajankoulutuksen-

kehittamishankkeet?_101_INSTANCE_9GY9rOgrEM2b_languageId=sv_SE 

http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/korkeakoulujen-opettajankoulutuksen-kehittamishankkeet?_101_INSTANCE_9GY9rOgrEM2b_languageId=sv_SE
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/korkeakoulujen-opettajankoulutuksen-kehittamishankkeet?_101_INSTANCE_9GY9rOgrEM2b_languageId=sv_SE
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Bilaga 2. Beviljade understöd för projekt för utveckling av lärarutbild-

ningen

 

Källa: http://minedu.fi/documents/1410845/4489998/Opettajankoulutuksen-erityisavustus-my%C3%B6nnetyt-kooste-
p%C3%A4ivitetty-20062017.pdf/79cee609-1223-4073-8b67-023b8f77fb8b 

http://minedu.fi/documents/1410845/4489998/Opettajankoulutuksen-erityisavustus-my%C3%B6nnetyt-kooste-p%C3%A4ivitetty-20062017.pdf/79cee609-1223-4073-8b67-023b8f77fb8b
http://minedu.fi/documents/1410845/4489998/Opettajankoulutuksen-erityisavustus-my%C3%B6nnetyt-kooste-p%C3%A4ivitetty-20062017.pdf/79cee609-1223-4073-8b67-023b8f77fb8b

