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Globala informationsprojekt i Lärarförbundets avdelningar 

Enligt Lärarförbundets stadgar, program och verksamhetsinriktning ska det fackliga 
arbetet bedrivas på lokal, nationell och internationell nivå. Dessa tre nivåer behövs för 
att vi ska nå förbundets målsättningar om t.ex. lärares status och villkor, rätten till 
kvalitativ utbildning för alla och respekt för fackliga och mänskliga rättigheter. I 
stadgarna står det: 
 

”Lärarförbundets fackliga arbete bygger på solidarisk samverkan och gemensamma lösningar: 
solidaritet med kamraterna på arbetsplatser, med alla medlemmar och solidaritet med världens 
lärare” 

 
Internationell verksamhet är en integrerad del av Lärarförbundets verksamhet. 
Informationsprojekt kan därför ha en särskild viktig funktion att koppla samman 
globala perspektiv1 och frågor med övrig prioriterad verksamhet i en avdelning. 
 
Avdelningar, enskilt eller flera tillsammans, kan nu ansöka om bidrag för att driva ett 
informationsprojekt. 

Syfte 
Informationsprojekt ska syfta till ett eller flera av följande: 

 Uppmuntra till reflektion och insikt om globala perspektiv och mana till aktiv 
handling 

 Höja medvetenheten och kunskapen också om Lärarförbundets internationella 
samarbeten 

 Stimulera till ökat engagemang och utgöra en metod för att rekrytera och 
behålla medlemmar. Särkilt fokus läggs på studerande och yngre lärare 

 Höja insikten och vikten av att bedriva fackligt solidaritetsarbete 

 

                                                 
1 Med Internationellt samarbete avses alla projekt, utbyten och samarbeten med andra 
lärarorganisationer utanför Sveriges gränser; med Globala perspektiv menas samarbetet lärare emellan 
på arbetsplatsen, i Sverige och världen i frågor som hållbar utveckling, decent work, fackliga och andra 
mänskliga rättigheter i synnerhet frågan om allas rätt till en god utbildning. Perspektiven genomsyrar 
Lärarförbundets arbete likväl i Sverige som i den internationella verksamheten och utgör en råd tråd för 
solidaritetsarbetet, så som det definieras i Lärarförbundets stadgar, program och verksamhetsinriktning. 

RIKTLINJER 
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Kriterier 
Projektet som ska få bidrag ska: 

 vara behovsanpassade och bygga på en analys av medlemmarnas intressen och 
informationsbehov (med särskild hänsyn till Lärarförbundets 
likabehandlingspolicy) 

 vara förankrade i avdelningens styrelse och/eller den lokala verksamheten 

 ha en egeninsats om 10 % och följa principen om låg kostnad 

 ha tydliga tidsramar och kunna följas upp och utvärderas 

 
Kriterierna beskrivs mer utförligt här nedan. 

Behovs- och målgruppsanpassat  
Ett framgångsrikt informationsprojekt bör bygga på en analys av målgrupperna och 
deras informationsbehov. Frågor som bör reflekteras är följande: Vilken är 
målgruppen? Hur kan informationsprojektet bäst öka kunskaper, insikt och förståelse 
hos målgruppen? Hur kan enskilda aktiviteter (möten, seminarier, kafékvällar) bidra till 
att mer långsiktiga mål nås? 
 
I planeringen ska hänsyn tas till mäns respektive kvinnors olika behov och möjlighet 
att medverka i aktiviteter.  

Förankrat i avdelningen och/eller den lokala verksamheten 
För att informationsprojektet ska kunna ha förutsättningar att vara framgångsrikt 
också på längre sikt är det viktigt att avdelningen som helhet ställer sig bakom 
projektet. Det bör även vara samordnat och gå i linje med den övriga verksamheten.  

Egeninsats om 10 % och lågkostnadsprincip 
Avdelningen ska kunna lägga en egeninsats om minst 10 % i projektet. Egeninsatsen 
ska bestå av faktiska kostnader. 
 
Aktiviteter ska planeras utifrån en lågkostnadsprincip, som innebär att man söker efter 
mest kostnadseffektiva sätt att genomföra projektet.  

Tydliga tidsramar samt möjlighet till uppföljning och utvärdering 
Projektansökan ska ha tydliga tidsramar. Beslut om finansiering tas för ett år i taget. 
Det ska finnas tidsplan för projektets aktiviteter, och en budget där kostnader för varje 
aktivitet specificeras. 
 
För att ett projekt ska bli framgångsrikt krävs att det har ett realistiskt, avgränsat och 
mätbart mål med tillhörande indikatorer för måluppfyllelse. Detta projektmål ska sen 
kunna följas upp i avrapporteringen med konkreta mätningar av kvantitativa och 
kvalitativa resultat. Att kunna visa på resultat och måluppfyllelse är avgörande i 
argumentationen gentemot målgruppen likväl som Lärarförbundets medlemmar som 
genom sin medlemsavgift finansierar projektet. 
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Avgränsningar 
Informationsbidraget ska i första hand användas som ett initialt bidrag till 
avdelningens projekt. I normalfallet får avdelningen stöd under några år. Därefter bör 
projektet drivas vidare med egna medel. Bidraget kan inte täcka löpande verksamhet, 
utan är tänkt att komplettera densamma med det avgränsade projektet. 
 
Ändamålet med informationsbidraget är inte att göra delegations- eller studieresor för 
att öka insikt och kunskap om internationella frågor. För detta ändamål finns 
Lärarförbundets stipendier för fackliga studier utomlands. 
 
Syftet är heller inte att använda dessa medel till projektsamarbete med avdelningar eller 
lokala strukturer i lärarorganisationer i andra länder. För detta ändamål finns möjlighet 
att söka annat stöd, se Riktlinjer för lokala fackliga utvecklingsprojekt 
 
I de fall avdelning gjort stipendieresor och/eller bedriver ett lokalt fackligt 
utvecklingsprojekt kan dessa kompletteras med ett informationsprojekt hemma.  
Detta är dock ingen förutsättning för att avdelningen kan ha ett framgångsrikt 
informationsprojekt. Tvärtom kan man se informationsprojekt som ett alternativ till att 
bedriva utvecklingssamarbete. 
 
Lärarförbundets avdelningar har även möjlighet att söka finansiering från LO-TCO 
Biståndsnämnd för att informera om internationell verksamhet och globala perspektiv, 
i enlighet med LO-TCO Biståndsnämnds ”Riktlinjer och handbok för 
informationsprojekt”. Samma projekt kan inte få finansiering från både 
Lärarförbundet och LO-TCO Biståndsnämnd.  

Ansökan och avrapportering 
Mall för ansökan och avrapportering finns bifogat (se bilaga 1). 
 
Ansökan om projektstöd lämnas in för ett år i taget och ska avse antingen kalender- 
eller läsår. Efter genomfört projekt ska en ekonomisk och narrativt beskrivande 
rapport lämnas in. 

 För ett projekt som ska löpa kalenderår (januari-december) ska ansökan lämnas 
in senast 15 oktober. Rapporten ska senast in 15 mars efter avslutat kalenderår. 

 För ett projekt som ska löpa läsår (augusti-juni) ska ansökan lämnas in senast 
15 mars. Rapporten ska senast ha inkommit 15 oktober efter avslutat läsår.  

 
Projektet ska inte revideras separat, utan ingå i avdelningens revision. 

Övrig vägledning 

 Rekommendation (Foresta 2009) för tips och idéer på hur avdelningar kan 
integrera internationell verksamhet (se bifogat, bilaga 2) 

 LO-TCO Biståndsnämnds Handbok för informationsprojekt 
(www.lotcobistand.org) 

 

http://www.lotcobistand.org/
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Bilaga 1 – Mallar för ansökan och avrapportering 
 
Ansökan ska vara på 2-3 sidor och innehålla följande rubriker: 

1. Motivera projektet (gärna genom att beskriva insatserna i en långsiktig plan 
som beskriver det problem eller utmaning som motiverar insatsen) 

2. Beskriv hur projektet förväntas bidra till önskad utveckling (definiera 
projektmål och förväntade resultat) 

3. Målgrupper – primära och sekundära (se även Lärarförbundets 
likabehandlingspolicy) 

4. Relatera projektet till övrig Lärarförbundsverksamhet i avdelningen 
(exempelvis annat påverkans-, opinions- och informationsarbete; är projektet 
en del av avdelningens verksamhetsplan?)  

5. Aktivitetsplan 
6. Uppföljning och utvärderingsmetod: hur ska projektet följas upp och hur ska 

resultaten presenteras för medlemmar och avdelningsstyrelse?  
7. Budget (egeninsats minst 10 %) 

 
 
Avrapportering ska vara på 1-2 sidor och innehålla följande rubriker: 

1. Utfall i förhållande till plan (ansökan) 
2. Effekter av insatsen i förhållande till målet; vad fick projektet för genomslag, 

spridning (ta även med eventuell uppmärksamhet i media) 
3. Eventuella avvikelser 
4. Lärande 
5. Ekonomisk redovisning i förhållande till budget. Inkludera även kommentarer 

till det ekonomiska utfallet. 
6. Aktiviteter och deltagare – ta med en tabell enligt nedan för att redovisa 

delaktighet på den eller de aktiviteter som har genomförts: 

 

Aktivitet Deltagare Varav män Varav kvinnor Varav yngre 
<35 år 
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Bilaga 2: Rekommendation (Foresta 2009) 

Fackligt arbete med ett internationellt perspektiv 

Inledning 

Den 5-6 november 2009 anordnades en 
konferens om internationella perspektiv i 
Lärarförbundets arbete. Deltagarna kom från 
förbundets avdelningar. De flesta, dock inte alla, 
var styrelseledamöter och/eller internationellt 
ansvariga i sin avdelning. Förutom dessa fanns 
även Lärarförbundets skolledarförening, 
internationella enheten på kansliet och 
förbundets regionkontor representerade. 
 
Detta dokument är konferensens 
rekommendation kring varför Lärarförbundets 
avdelningar ska arbeta med ett internationellt 
perspektiv, vad arbetet kan bestå av och hur det kan organiseras. 

Varför arbeta med ett internationellt perspektiv? 
Enligt Lärarförbundets stadgar, program och verksamhetsinriktning ska det fackliga 
arbetet bedrivas på lokal, nationell och internationell nivå. Dessa tre nivåer behövs för 
att vi ska nå förbundets målsättningar om t.ex. lärares status och villkor, rätten till 
kvalitativ utbildning för alla och respekt för fackliga och mänskliga rättigheter. 
 
Det internationella arbetet ska inte vara ett sidospår separerat från övrigt arbete. 
Istället kan vi lägga ett internationellt perspektiv på alla frågor. Arbete med ett 
internationellt perspektiv ska göra skillnad för medlemmarna. Det ska skapa 
medlemsnytta samt vara rekryterande, engagerande och aktiverande. 

Exempel på arbete med ett internationellt perspektiv 

Kommunikationsarbete 
Kommunikationsarbetet är riktat mot medlemmar och blivande medlemmar och ska 
vara rekryterande, engagerande och aktiverande. Arbetet kan till exempel handla om: 

 kampanjerna Utbildning för alla (Global Action Week), Världslärardagen, 
World Day for Decent Work 

 ett globalt perspektiv i yrkesrollen (t.ex. utifrån medlemskursen 
Lärarförbundet/global) 

 mångfalds- och likabehandlingsfrågor (t.ex. utifrån MOD-kursen) 

 mänskliga och fackliga rättigheter (rätten till utbildning för alla, ILO-
konventioner, barnkonventionen) i Sverige och andra länder 

 Lärarförbundets arbete på nordisk, europeisk och global nivå (t.ex. NLS, 
ETUCE, EI samt avdelningarnas och centrala kansliets utvecklingssamarbete) 

 information om Rättvisemärkt, Rena Kläder, Schyst resande 

”Lärarförbundets fackliga 

arbete bygger på solidarisk samverkan 
och gemensamma lösningar: solidaritet 
med kamraterna på arbetsplatser, 
med alla medlemmar och solidaritet 
med världens lärare” 

 

Ur Lärarförbundet stadgar 
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Påverkansarbete 
Påverkansarbetet kan riktas mot t.ex. kommunen, andra aktörer eller en bredare 
allmänhet. Arbetet kan till exempel fokusera på: 

 Likabehandlings- och mångfaldsplaner, kommunens policy kring 
internationella frågor 

 Medborgarförslag till kommunen (t.ex. om Rättvisemärkt) 

 Motverka främlingsfientlighet och rasism 

Internationellt samarbete 
Detta är avdelningens samarbete utanför Sveriges gränser. Samarbetet kan ta följande 
former: 

 Utbyten och samarbete över gränserna (t.ex. Skolledarföreningens nordiska 
utbyte, avdelningssamarbete Helsingborg-Helsingör, etc.) 

 Avdelningars utvecklingssamarbete (t.ex. i Kenya, Chile, Pakistan, Namibia, 
Peru, Moldavien, Nicaragua, Zimbabwe, Uganda, Sydafrika) 

Hur kan arbetet organiseras? 
För att uppfylla Lärarförbundets program och verksamhetsinriktning måste hela 
organisationen engagera sig. Eftersom det internationella perspektivet genomsyrar 
dokumenten är även detta hela organisationens ansvar. 
 
Det är viktigt att påpeka att det inte finns en förutbestämd ambitionsnivå för arbetet 
med ett internationellt perspektiv. Exemplen ovan ska ses som inspiration på vad man 
kan göra, inte en kravlista på vad man måste göra. Det är bättre att börja i liten skala än 
att inte göra något alls. 
 
De olika aktörerna/nivåerna i Lärarförbundets organisation kan arbeta på följande sätt: 

Internationellt ansvariga i avdelningens styrelse 
Rollen som internationellt ansvarig kan se olika ut beroende på hur det internationella 
perspektivet slagit rot i avdelningen. Målet är att hela styrelsen ska ta ansvar för 
frågorna, men vägen dit är en process. Den som är internationellt ansvarig kan vara en 
inspiratör och uppmärksamma det internationella perspektivet, men ska inte 
nödvändigtvis genomföra allt arbete. Han/hon kan inhämta information från andra 
avdelningar, regionkontor och centrala kansliet och sprida det till medlemmar, ombud 
och styrelsen. Det är speciellt viktigt att hitta samverkan med opinionsbildnings-, 
rekryterings- och utbildningsansvariga/SO. Den som är internationellt ansvarig kan 
också bidra till utvecklandet av nätverk med andra internationellt ansvariga i regionen 
eller landet. 

Avdelningens styrelse 
Det internationella perspektivet är styrelsens ansvar. Frågorna kan ingå i 
målskrivningar, verksamhetsplan, aktiviteter och budget. För att kontinuerligt 
uppmärksamma perspektivet kan det vara en stående punkt på dagordningen. Styrelsen 
kan underlätta så att det internationella perspektivet kopplas ihop med 
opinionsbildning, rekrytering och Lärarförbundets utbildningar. 
 
Styrelsen kan arbeta för att de internationella frågorna lyfts på de regionala 
verksamhetsråden och andra forum där olika avdelningsföreträdare träffas. Styrelsen 
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kan söka samarbete med andra avdelningar i regionen kring internationella perspektiv 
för att underlätta att nätverk bildas. Samverkan med andra organisationer och andra 
fackförbund i kommunen kan också vara en framkomlig väg. 
 
Det är även viktigt att avdelningen hittar former för att följa upp och stötta de 
medlemmar som gått olika kurser med ett internationellt perspektiv (t.ex. 
Lärarförbundet/global och MOD-kursen). 

Regionens verksamhetsråd 
Ett internationellt perspektiv kan lyftas på verksamhetsrådens möten; frågorna kan 
inkluderas i verksamhetsplan och budget. Verksamhetsråden kan hålla sig informerade 
om internationella aktiviteter i regionen och stötta styrelserna och de internationellt 
ansvariga i att skapa nätverk, som ges möjligheter att träffas regelbundet. 

Regionkontoren 
Det internationella perspektivet kan ingå i regionkontorets aktiviteter och budget. 
Regionkontoren kan stötta avdelningarna i det internationella arbetet, t.ex. genom att 
hålla sig informerad om vilken verksamhet som bedrivs i regionen, vilka de 
internationellt ansvariga är i regionen, samt sprida information om detta. Ett annat sätt 
är att stötta avdelningarna i uppföljningen gentemot de medlemmar som gått olika 
kurser med ett internationellt perspektiv. 
 
Regionkontoren kan också underlätta att nätverk skapas och att de ges möjligheter att 
träffas regelbundet. Regionkontoret kan även underlätta samverkan med andra 
nätverk, t.ex. kring opinionsbildning, rekrytering och Lärarförbundets 
utbildningsverksamhet. 
 
Regionkontoren kan förmedla information som rör internationella perspektiv, från 
avdelningar till centrala kansliet och från kansliet till avdelningar. De kan även 
informera det centrala kansliet om vilken verksamhet som bedrivs i avdelningarna. 
Regionkontoren kan utse en regionombudsman som särskilt ansvarar för det 
internationella perspektivet.  

Internationella enheten (och andra på kansliet) 
Internationella enheten kan stötta regionkontoren i deras arbete gentemot avdelningar 
och internationellt ansvariga. Det kan handla om olika former av stöd, men även 
medverkan från enhetens sida. Den internationella enheten kan även ansvara för att 
sprida inspirerande och relevant information kring det internationella perspektivet på 
Lärarförbundets webbsida och på andra sätt. Det kan handla om att ge stöd i arbetet 
med kampanjer, men även om förbundets utvecklingssamarbete.  
 
Internationella enheten kan stötta och ge råd till avdelningarna i deras 
utvecklingssamarbeten och projekt. 
 


