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Vår vision 

Lärarförbundet Student 2018-2021 
 

 

Principförklaring 

Inom Lärarförbundet finns föreningen Lärarförbundet Student. Vi lärarstudenter 
skapar tillsammans framtidens skola. Lärarförbundet Student organiserar 
samtliga studerandemedlemmar i Lärarförbundet och bevakar lärarstudenters 
intressen både i lärarutbildningen och i den fortsatta utvecklingen av läraryrket. 
Vi driver utbildningspolitiska frågor, men är partipolitiskt obundna. Vårt arbete 
grundar sig på demokratiskt antagna beslut och vår vision om hur 
lärarutbildningen ska organiseras för att ge de bästa förutsättningarna för vår 
framtida profession.  

 

Lärarförbundet Student 

Lärarförbundet Student samlar och organiserar alla lärarstudenter. Vi engagerar 
oss för vår utbildning och framtida profession eftersom vi vet att god 
lärarutbildning är en förutsättning för en skola av hög kvalitet. Vi bevakar 
lärarstudenters rättigheter och är lärarstudenters självklara studentfackliga 
organisation. Vi tror på en enad profession och professionens kraft att påverka. 
Vi är lärarstudenters unika röst och utgör därmed en stark kraft för utveckling av 
lärarutbildningarna och skolan. Vi är en plattform för gemenskap och utbyte 
mellan lärarstudenter och en viktig del av lärarstudenters formande av sin 
yrkesidentitet.  
 

Detta är vår vision: 

Alla lärarutbildningar vilar på vetenskaplig och konstnärlig grund samt beprövad  
erfarenhet. En god lärarutbildning ger alla lärarstudenter många möjligheter att  
förena teori och praktik genom återkommande verksamhetsintegrerade inslag, 
tydliga metodikbaserade moment och genomgående didaktisk förankring. Den 
verksamhetsförlagda utbildningen är av hög kvalitet och garanterar alla 
lärarstudenter goda förutsättningar för lärande. 
 
Vi lärarstudenter ställer höga krav på våra lärarutbildningar och lärarutbildare. 
På alla lärarutbildningar möts lärarstudenter av lärarutbildare med relevant 
kompetens som har förankring i didaktik och yrke. Lärarutbildare är pedagogiskt  
skickliga, modellerar och inspirerar. Alla lärarutbildningar gör lärarstudenter väl  
förberedda för att möta alla elever oavsett behov, bakgrund, språk eller identitet.  
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Lärarutbildningarna bejakar samhällsutvecklingen. Forskningens framsteg 
medför en ständig utveckling av lärarutbildningarnas vetenskapliga grund så att 
utbildningarna fortsätter att vara relevanta och starka också i framtiden.  
 
Vi lärarstudenter möts av höga förväntningar och relevanta krav på våra 
lärarutbildningar. Vi får rika möjligheter att odla vår yrkesidentitet och vårt 
pedagogiska ledarskap. Vi ges möjligheter att utveckla vårt professionsspråk och 
lägga grunden för ett fortsatt kollegialt lärande. Vi blir väl förberedda för ett 
yrkesliv där vi beforskar vår praktik och ständigt förfinar vårt yrkeskunnande. 
Alla lärarutbildningar ger examen på avancerad nivå så att alla lärare kan forska 
och bidra till vårt gemensamma professionskunnande. 
 
Alla lärarutbildningar är likvärdiga och, oavsett vid vilket lärosäte vi studerar, ges 
vi utbildning av hög kvalitet. Lärosätena samverkar väl och samstämmighet råder 
kring vilka examina som utfärdas vid lärarutbildningarna. God samverkan skapar 
också förutsättningar för studentmobilitet både inom och utom landets gränser. 
Lärarutbildningarna rekryterar brett och alla lärosäten formar studiemiljöer där 
vi lärarstudenter får rätt förutsättningar att genomföra och slutföra våra 
utbildningar. Lärarutbildningarna är dimensionerade för att anpassas till 
arbetsmarknadens behov. Utöver de traditionella lärarutbildningarna finns ett 
stort utbud av alternativa vägar in i yrket. Kompletterande pedagogiska 
utbildningar och bryggutbildningar kan läsas mot flera olika lärarexamina.  
 
Samhället värderar lärarutbildning högt och möjliggör ekonomiska fördelar för 
lärarstudenter och nyexaminerade lärare. Alla lärarutbildningar är 
välfinansierade och medför högre ekonomisk ersättning per student än andra 
utbildningar. 
 
Varje nyexaminerad lärare garanteras av skolhuvudman sin lagstadgade rätt till 
en introduktionsperiod med relevant innehåll som lägger grunden för ett hållbart 
och utvecklande yrkesliv. En högskolebaserad lärarutbildning är det första av 
många steg på vår yrkesresa. Som blivande lärare står vi inför ett livslångt 
lärande och ett yrkesliv där vi ständigt fortsätter att utvecklas. 
 

Vi kan sammanfatta vår vision såhär: 
Vi vill skapa den bästa skolan för varje elev.  
Vägen dit är lärarutbildning av hög kvalitet som leder till ett 
attraktivt yrke. 

 


