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Verksamhetsberättelse 2014 
	  
Vi har under 2014 tagit viktiga steg för att komma närmare våra medlemmar, för att påverka 
allmänheten, och för att förändra förutsättningarna för Sveriges lärarstudenter. Vi har lyckats påbörja 
en omställning som kommer vara fortsatt viktig för Lärarförbundet Student; där vi ska vara i rätt arena 
för att fortsätta vara relevanta, och vara det självklara valet för Sveriges lärarstudenter. 
 
Redan i januari kommenterade vi regeringens förslag om 10-årig grundskola, och har 
sedan dess upprepat kommenterat de skolförslag som dykt upp; bland annat genom att 
hos Miljöpartiets partisekreterare få kommentera hela deras program för skolan. I 
februari krävde vi att viktiga steg tas för att stärka kopplingen mellan teori och praktik i 
lärarutbildningen, något som under året blivit en retorik för de brister vi ser i 
lärarutbildningen. Vi har deltagit vid Almedalsveckan, presenterat en rapport om VFU:n, 
och breddat vår kommunikation med och till medlemmar. 
 
I verksamhetsberättelsen presenteras Lärarförbundet Students arbete under året. 
Studerandekommitténs och styrelsens arbete har utgått ifrån de uppgifter som ålades den 
i samband med att handlingsprogrammet antogs vid Rikskonferensen 2013. 
Verksamhetsberättelsen är tredelad och disponerad efter dels punkter på 
handlingsprogrammet för 2014, dels över interna handlingsprogrampunkter 2014, samt 
övrig verksamhet som varit av vikt under verksamhetsåret. 
	  

Handlingsprogram 
 Verka för stärkt koppling mellan teori och praktik i lärarutbildningen, 
 verka för nationell likvärdighet och stärkt kvalité i VFU:n genom nationella 

VFU-riktlinjer, 
 bevaka och påverka valåret 2014, 
 verka för en dimensionering av lärarutbildningarna, 
 bevaka införandet av lämplighetsprov till lärarutbildningen, och påverka så att 

rimliga förmågor testas. 

Lärarförbundet Student har under 2014 fortsatt att påverka politiken med debattinlägg, 
men i mindre omfattning än tidigare. Under första april träffade företrädare för 
organisationen för första gången Sveriges utbildningsminister för ett möte, vilket senare 
upprepats med kontakt och möte med nye utbildningsministern. Därtill kommer flertalet 
möten med utskottsledamöter, och deltagande i andra sammanhang som är viktiga för 
lärarutbildningen (Skolverket, Lärarutbildningskonventet m.m.). 
 
Under 2014 har vi varit en självklar röst för Sveriges lärarstudenter, och varit den aktör 
Sveriges Radio vid flera tillfällen sökt när de velat ha representanter för Sveriges 
lärarstudenter. Detsamma gäller för Expressen, Svenska Dagbladet, och Dagens Nyheter. 
Därutöver har vi jobbat med pressmeddelanden, vilka vid båda tillfällena skapat nyheter 
vilket ger en kompletterande påverkan till de debattinlägg vi annars kommit med. 
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Att podcasts och bloggar är viktiga för att synas och höras, är något som påverkat 
Lärarförbundet Student. Vi har genom Lärarstudentbloggen skapat en plats där våra 
medlemmar och andra regelbundet kan läsa om organisationen, såväl nationella som 
lokala bilder – vilket också är ett sätt att sprida vår politik i sociala medier. Därtill har vi 
under året, genom ordförande, blivit inbjudna till podden Skolsnack, samt att 
kommentera Miljöpartiets politik i Anders Wallners podd Partisekreterarpodden. 
 
Lärarförbundet Students studerandekommitté har under året arrangerat en sommarkurs för 
lärarstudenter från hela landet. Viktigt har också varit att fortsätta jobba ute på 
lärosätena, vilket gjorts vid bokbord, med debatter, samt med kampanjer såsom 
#politiskpåsk och #sammankopplad, samt Skolan först-kampanjfilmen, men också genom att 
sprida berättelser om organisationen genom Lärarstudentbloggen. Detta arbete exemplifierar 
de olika arbetsgruppernas (opinion, kommunikation, och evenemang) ansvarsområden, men 
också hur de samarbetat för att lyckas med arbetet. Vid vissa möten har vi också haft 
grupperna internationell och HBT+. Vi har varit som allra bäst när vi gett förutsättningar 
för det medlemsnära arbetet ute på lärosätena, där 2014 års arbete ger oss en god grund 
att fortsätta att bygga på. Vårt fokus måste också fortsättningsvis vara medlemsnytta, att 
väcka engagemang, och att bygga kunskap tillsammans i vår organisation. 
 
I kommittén har vi jobbat mycket med kunskapsbyggande, ett arbete som för en 
organisation som vår är otroligt viktigt. Vi har tagit fram en VFU-rapport, men också 
under möten haft föredrag och diskussioner för att utveckla förståelsen för många av de 
utmaningar vi som organisation, och som företrädare för denna, står inför. Detta arbete 
är otroligt viktigt för att alla i studerandekommittén ska kunna bära vår politik, samt 
sprida kunskap ute på lärosätena. 
 
Självklart har Lärarförbundet Student deltagit vid politikerveckan i Almedalen. Vi deltog 
dels i paneler i seminarier arrangerade av Skolverket och Lärarförbundet, men 
arrangerade också det egna seminariet Vem blev bäst i klassen? ett seminarium om 
lärarutbildningen, och den VFU-rapport som vi presenterade vid samma seminarium. Vi 
deltog också vid Bok & bibliotek, vid Miljöpartiets kongress, SETT-mässan, och Skolforum. 
Lärarförbundet Students ordförande deltog i två seminarier om skola under Stockholm 
Pride, i paneler med bl.a. Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm, Integrations- och 
HBT-minister Erik Ullenhag, Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner, och Mona 
Sahlin. Under dessa sammanhang diskuterades inte bara skolan och läraryrket, men också 
lärarutbildningen och VFU:n. 
	  
Stärkt	  koppling	  mellan	  teori	  och	  praktik	  
Dagens Samhälle 2014-02-19 ”Regeringens förslag om lärarutbildning missar målet” (debatt) 
Upsala Nya Tidning 2014-04-03 ”900 nya platser på lärarutbildningen” 
(nyhet/pressmeddelande) 
Dagens Samhälle 2014-09-12 ”Missa inte att satsa på lärarutbildningen” (debatt) 
 
Lärarförbundet Student började året med att i februari, i Dagens Samhälle, kräva att 
viktiga steg tas för att kopplingen mellan teori och praktik i lärarutbildningen ska kunna 
stärkas. Det var viktigt att sjösätta en fråga som organisationen åtagit sig att jobba med 
under såväl 2014 som 2015. Att stärka kopplingen mellan teori och praktik har lyckats bli 
en del av den övergripande retoriken om att stärka kvalitén på utbildningen; där den 
verksamhetsförlagda utbildningen samt verksamhetsnära forskning är två viktiga 
pusselbitar. Kopplingen har retoriskt fått symbolisera bristerna med utbildningen, och 
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således nämnts i pressmeddelanden, i vår VFU-rapport, samt under många seminarier 
och samtal vi som organisation deltagit i. 
 
Vi krävde i februari att satsningar måste göra på verksamhetsnära forskning. Detta är en 
linje som vi fortsatt bör driva. Under seminariet Vem blev bäst i klassen? i Almedalen, 
fick vi utbildningsminister Jan Björklunds statssekreterare Peter Honeth att prata om ett 
initierande uppdrag för det kommande Skolforskningsinstitutet, något som också 
förbundet drivit, vilket sedan blev tydliggjort i regeringen Löfvens budget. 
 
Kopplingen mellan teori och praktik, VFU:n, och verksamhetsnära forskning har lyfts i 
samtal med Jan Björklund, utbildningsminister Gustav Fridolin i Almedalen 2014, samt 
med ledamöter i utbildningsutskottet. 
	  
VFU	  
Dagens Samhälle 2014-02-19 ”Regeringens förslag om lärarutbildning missar målet” (debatt) 
Lärarförbundet.se 2014-07-03 ”Lärarnas VFU kan bli bättre” (rapport) 
Lärarnas Tidning 2014-09-03 ”Lärarstudenter kritiserar dålig VFU” 
(nyhet/pressmeddelande) 
Dagens Samhälle 2014-09-12 ”Missa inte att satsa på lärarutbildningen” (debatt) 
 
Lärarförbundet Student fick i uppdrag från årsmötet 2013 att jobba med nationella 
riktlinjer, varför vi under våren såg det som särskilt viktigt att fråga våra medlemmar hur 
de upplevde sin VFU. Under Almedalsveckan kunde vi presentera rapporten Lärarnas 
VFU kan bli bättre, vilken såväl hjälpt oss att skapa uppmärksamhet kring VFU:n, men 
också varit ett underlag för såväl politikermöten som debattartiklar. 
 
I februari skrev vi att regeringen Reinfeldt och högskolorna skulle dra lärdomar av 
arbetet med övningsskolor för att stärka kvalitén överlag, men också sätta en nationell 
likvärdighetsnorm. I september uppmanade vi sen regeringen Löfven att tillsammans 
med högskolorna jobba för att uppnå de nationella riktlinjer vi ställer krav om. 
 
Vi har tagit fram ramar vilka vi tycker är viktiga för lärarutbildningen och för 
lärarstudenterna, vilka måste uppfyllas. Därutöver har vi ställt krav om en nationell 
likvärdighetsnorm, vilken är upp till regeringen och högskolorna att nu utforma utifrån 
de krav vi ställt. 
 
Utöver rapporten, debatt, och pressmeddelanden, har vi jobbat med VFU-frågan vid vårt 
egna almedalsseminarium, samt två seminarier under Skolforum (vilka samordnades med 
LR stud). 
	  
Valåret	  2014	  
P3 Nyheter 2014-01-08 ”Regeringen vill förlänga skolplikten till 10 år” (nyhet) 
Dagens Samhälle 2014-09-12 ”Missa inte att satsa på lärarutbildningen” (debatt) 
Lärarnas Tidning 2014-09-15 ”Värdegrunden i fokus dagen efter valet” (nyhet) 
 
Allt som vi under året gjort har så klart syftat till att påverka valet. Veckan innan valet 
gick vi ut på debatt med en uppmaning att inte missa lärarutbildningen, men alla våra 
möten med politiker har inneburit en påverkan dels utifrån våra frågor, men också 
utifrån deras. Vi har varit en viktig aktör som fått chans att kommentera många frågor, 
varav de som nämns här ovan bara är några. Därtill skrev Lärarnas Tidning om hur 
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Lärarförbundet Students ordförande under valnatten tydliggjorde att 
Sverigedemokraterna inte ska få inflytande över skolan; något Lärarförbundet också 
jobbat med under parollen Lärare mot rasism. 
 
I P3 Nyheter den 8 januari betonade Tomas Selin hur svensk skola inte behöver 
symptomlösningar, utan att vi måste jobba långsiktigt. 
	  
Dimensionering	  
Upsala Nya Tidning 2014-04-03 ”900 nya platser på lärarutbildningen” 
(nyhet/pressmeddelande) 
 
Dimensioneringsfrågan lyftes redan 8 januari i P3 Nyheter, där Tomas Selin sa att vi 
måste se till att vi har lärare där vi i dag ser stora brister, något som kräver en 
dimensionering. Därefter släppte vi ett pressmeddelande i april, efter att regeringen 
aviserat extra studieplatser på lärarutbildningen, där vi krävde att dessa dimensioneras 
utifrån behoven på arbetsmarknaden (något som plockades upp i bl.a. UNT).  
 
Lärarförbundet Student har under året jobbat med att i studerandekommittén öka 
kunskapen om dimensioneringsläget, samt vilka som bär ett särskilt ansvar för att 
dimensionera lärarutbildningen (därtill jobbas det med debatt i frågan inför 
Lärarstudentmötet – dock ej publicerat i skrivande stund). 
	  
Lämplighetsprov	  
Lärarnas Tidning 2014:15 ”Svårt hitta verktyg för lämplighetstest” (reportage) 
 
Att påverka införandet av Lämplighetsprov, något vi länge önskat, gjordes dels genom 
möte med utbildningsministern, men har därefter följts upp genom att diskutera 
lämplighetsproven med Lärarutbildningskonventet, samt studenter vid de lärosäten som 
ska påbörja en testverksamhet av detta (en ordinarie ledamot i kommittén satt med i 
referensgrupp vid KAU; som dock drog sig ur på grund av brister i finansieringen). 
 
Lärarförbundet Student har kommenterat lämplighetsprov i Lärarnas Tidning, där vi 
särskilt pekar ut motivationen till yrket, samt att det, likt polisyrket, kräver särskilda 
kompetenser – vilket gör att ett lämplighetsprov är rimligt. 
	  
	  
Internt handlingsprogram 
	  
När vi samlar Sveriges lärarstudenter i november 2014 gör vi det på Lärarstudentmötet. Att 
göra det är ett viktigt steg för att stärka varumärket Lärarförbundet Student, vilket sedan 
2011 i kommunikativa syften har varit benämningen på organisationen (men först efter 
Lärarförbundets kongress 2014 blivit vårt stadgemässiga namn). Lärarstudentmötet är 
resultatet av det uppdrag vi fick vid årsmötet 2013, att jobba för ett namnbyte av 
årsmötet för att stärka bilden av att vara den självklara mötesplatsen för Sveriges 
lärarstudenter. 
 
Under året motionerade vi till Lärarförbundets kongress om att stärka förutsättningarna 
för ett framgångsrikt arbete för Lärarförbundet Student. Tyvärr gick kongressen på 
förbundsstyrelsens linje, och valde att inte tillgodose motionen om ekonomisk ersättning 
för att möjliggöra studieuppehåll för organisationens presidium. Dock väckte frågan 
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många viktiga tankar för såväl oss, som hos ombuden. Några ville utreda frågan 
ytterligare. Viktigt är dock att Lärarförbundet under kongressen drev igenom löpande 
motionsrätt, vilket innebär att vi fortsatt kan arbeta för att stärka förutsättningarna för ett 
framgångsrikt studentarbete. 
 
Under 2014 arrangerade vi för andra året i rad en sommarkurs för lärarstudenter. Vi 
lyckades samla medlemmar från hela landet till en mycket uppskattad helg, av och för 
studenter. 
 
Vi har under 2014 jobbat för att öka kommunikationen med och mellan medlemmarna. 
Lärarstudentbloggen har blivit ett viktigt verktyg för att kommunicera vår verksamhet, något 
kansliet också kunnat hänvisa till i de nyhetsbrev vi flera gånger per termin skickar ut till 
medlemmarna. Vi har också jobbat medvetet med Facebook-sidan, för att dels locka 
läsare till bloggen, till de artiklar vi publicerat, till angelägenheter för lärarstudenter, samt 
uppmanat till kommentarer och diskussion.  
 
Detta är ett viktigt första steg som inte får försummas – vi måste fortsätta att jobba för 
att engagera medlemmarna i samtalet och diskussionen, bara så kan vi bli fler, och vara 
bäst på att representera våra medlemmar. Detsamma gäller kommitténs medlemsnära 
arbete – vi har påbörjat viktiga steg med #politiskpåsk, kampanjfilmen, och andra lokala 
aktiviteter, men vi kan inte nöja oss med detta utan bör vidare fortsätta arbetet för att 
öka engagemanget bland medlemmar. 
	  
Mål & Visioner 
	  
Det	  ska	  löna	  sig	  att	  bli	  lärare	  
Lärarnas Nyheter 2014-03-03 ”En engångsbonus väger inte upp ett helt arbetsliv” (nyhet) 
P4 Sjuhärad 2014-03-04 ”Studenter väljer bort läraryrket” (nyhet) 
Östgöra Correspondenten 2014-03-22 ”Sverige behöver fler duktiga lärare nu” (debatt) 
Tidningen Ångermanland 2014-07-18 ”Det kan underminera yrket” (reportage) 
 
Den 22 mars skrev Lärarförbundet Students ordförande Tomas Selin, tillsammans med 
Eva-Lis Sirén och Mattias Hallberg, i Östgöta Correspondenten om att lönesatsningar 
krävs för att locka fler till läraryrket. Innan dess hade Tomas Selin kommenterat 
regeringens förslag med bonusar; en engångsbonus väger inte upp för ett helt arbetsliv 
(Lärarnas Tidning). I P4 Sjuhärad pratade Selin om att 1 av 4 studenter väljer bort yrket 
på grund av lönen, något som kräver långsiktiga löneökningar och karriärvägar – inte 
kortsiktiga bonusar. 
 
När Tidningen Ångermanland/Allehanda gjorde ett reportage om lärarkrisen intervjuade 
de Lärarförbundet Student Umeås André Wikman, som förstärkte bilden av vad 
lärarkrisen riskerar innebära för skolan och läraryrket. Att vi kunnat ge bilder som denna 
är starkt bidragande för att stärka allmänhetens förståelse, och få dess stöd, för varför vi 
måste få upp lärarlönerna. 
	  
Legitimationen	  
Lärarnas Tidning 2014-11-12 ”Nya lärare får betala dyrt för legitimation” (nyhet) 
Lärarnas Tidning 2014-11-12 ”Varför får vi inte legg direkt?” (reportage) 
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Under maj månad arbetade Lärarförbundet Student hårt för att med möten, och 
påverkan genom sociala medier, påverka utbildningsutskottet att bygga en majoritet för 
förändringarna kring introduktionsåret. För oss var det viktigt att introduktionsåret fanns 
kvar, och att det blev ett år med fokus på stöd och utveckling. I riksdagen röstade 
Miljöpartiet med regeringen och fick den förändring vi önskade se. 
 
Nya lärares problem att etablera sig på arbetsmarknaden och i vuxenlivet kvarstår dock, 
då nya lärare inte kan få tillsvidareanställning förrän de fått sin lärarlegitimation. 
Skolverkets handläggningstider är fortfarande upp till nio månader, vilket är ohållbart för 
den som inte kan få den anställningstrygghet som krävs för bostad etc. 
 
Tomas Selin kritiserade i Lärarnas Tidning handläggningstiden, och uppmanade 
regeringen att se över om det är rimligt att Skolverket utifrån deras nuvarande resurser 
fortsätter ansvara för legitimationen för nyexaminerade. Vice ordförande Joakim 
Broström beskrev i ett reportage situationen för nya lärare, och ifrågasatte varför man 
inte får legitimation direkt vid examen. 
 
Drömyrket	  
Dagens Nyheter 2013-12-04 ”Fler inser hur viktig läraren är” (reportage) 
 
”Jag ser en förändring i synen på läraryrket under bara de senaste åren. Allt fler betonar 
hur viktig lärarrollen är.”	  
	  
	  
Avslut 
	  
2014 har varit ett framgångsrikt år för Lärarförbundet Student. Vi har tagit viktiga steg 
för en omställning för att fortsatt lyckas påverka förutsättningarna för Sveriges 
lärarstudenter. Vi synliggör våra segrar, och finns i större utsträckning där medlemmarna 
finns; genom Lärarstudentbloggen, närvaro i sociala medier, aktiviteter på lärosätena, och 
deltagande i andra viktiga forum. 
 
Inför Lärarstudentmötet kan vi konstatera hur Lärarnas VFU kan bli bättre varit ett viktigt 
verktyg för att få upp våra frågor på agendan i såväl debatten som i samtal med andra 
aktörer. Vi presenterar därför en ny rapport; Lärarutbildningen får godkänt – men det 
finns förbättringspotential. Studenternas upplevelser av sin utbildning visar på svag 
likvärdighet, men också att många är nöjda med sin utbildning; det finns således något att 
bygga vidare på. Denna konstruktiva ingång har varit viktig för Lärarförbundet Students 
framgångar. 
 
Lärarförbundet Student presenterar också en Engagemangsplattform; Engagemang för 
Sveriges alla lärarstudenter. Vi vill ge alla lärarstudenter i Lärarförbundet stöd för att dra 
igång ett lokalt engagemang. Att inspirera och stötta varandra i detta arbete är den 
viktigaste uppgiften för Lärarförbundet Student för att fortsatt lyckas påverka 
förutsättningarna, och utveckla svensk skola. 


