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 Vem har främjat lärandet och delaktigheten bland elever och studerande då verksamheten 

ordnats med digitala förbindelser − nominera kandidater till årets Cygnaeus-pris 2021 
  
De exceptionella förhållanden som pandemin har orsakat har på många sätt varit utmanande för lärandet 
och välbefinnandet. Särskilt för barnen och de unga har coronapandemin varit särskilt tung, eftersom olika 
möten och aktiviteter har förhindrats såväl inom småbarnspedagogiken, inom utbildningen och på 
fritiden.   
 
År 2021 tilldelas Cygnaeus-priset för att hedra läropliktslagen som fyller 100 år. Priset går till en läroanstalt, 
skola eller enhet inom småbarnspedagogik som på ett långsiktigt eller innovativt sätt har utvecklat en 
verksamhetsmodell som har tillämpats för att stödja barnens, elevernas eller de studerandes ork, 
välbefinnande och delaktighet under den tid verksamheten ordnats med digitala förbindelser. Cygnaeus-
priset kan även tilldelas någon annan aktör som har främjat välbefinnandet och delaktigheten bland 
barnen, eleverna eller de studerande. Pristagaren kan vara till exempel en enskild klass eller grupp som har 
främjat förfaringssätt med vilka man inkluderar alla och ser till att ingen hamnar utanför gemenskapen eller 
lärandet.  
 
Verksamhetsmodellen som belönas ska främja ömsesidigt samarbete och uppmuntran mellan barnen, 
eleverna eller de studerande och ska kunna användas också efter de exceptionella förhållandena. Den kan 
också ge möjlighet att förbättra välbefinnandet och delaktigheten bland sådana elever eller studerande 
som det har varit utmanande att få kontakt med på traditionellt sätt. Verksamhetsmodellen kan användas 
för att utveckla läroanstalten, skolan eller daghemmet, men även i större omfattning för att utveckla 
delaktigheten i samhället.   
 
Pristagaren utses av undervisningsminister Li Andersson och professor Mari-Pauliina Vainikainen. 
Cygnaeus-medaljen som formgivits av Essi Renvall delas ut i november 2021.  
Lämna in ditt förslag på vem som ska få Cygnaeus-priset på adressen 
https://link.webropol.com/s/cygnaeus2021 senast 19.9.2021.   
 
Skolstyrelsen instiftade Cygnaeus-priset år 1981 till minnet av den finländska läropliktsskolans fader Uno 
Cygnaeus (1810–1888). Sedan 1991 har Utbildningsstyrelsen, som grundades istället för Skolstyrelsen, delat 
ut priset så gott som varje år.  
 

Merinformation: 
Kati Costiander, p. 029 533 1526 
Kati Inkinen, p. 029 533 8508 
Päivi Kamppi, p. 029 533 5512, paivi.kamppi(at)karvi.fi 
Aino Kivelä p. 029 5338596  
Kaisa Räty, p. 029 5331694 
Tytti Voutilainen p. 029 5331778 
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