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Verksamhetsberättelse 2019 

Lärarförbundet Student har under verksamhetsåret 2019 tagit fortsatta steg mot 
att bli en stabil och stark röst för alla lärarstudenter, vid alla lärosäten i hela 
Sverige. Vi håller stabila medlemssiffror och är idag ca. 31 000 lärarstudenter i 
organisationen.    
  
Lärarförbundet Student har under året genomgått stora organisatoriska 
förändringar för att även i fortsättningen kunna vara den självklara rösten för 
lärarstudenter samt för att fortsätta vara en engagerande och aktiv organisation. 
Därför har mycket arbete under året lagts på just den interna organisationen av 
den nationella styrelsen och dess kommunikationsvägar till 
moderorganisationen, lokala studerandkommittéer, studerandeinformatörer och 
framförallt den nya rollen, studentombud. Årets interna strukturella 
förändringsarbete är ett led i att underlätta medlemmarnas möjlighet att känna 
sig delaktiga samt för att långsiktigt förbättra villkoren för ett engagerande 
arbete i Lärarförbundet Student lokalt som nationellt. Lärarförbundet Student 
ska vara den självklara plattformen där lärarstudenter driver sina frågor.  
 

Styrelsens arbete   

 

Årsmötet 2018 röstade igenom en förändring av organisationen som 
innebar att studerandekommitén upplöstes och istället tillsattes fler 
styrelseledamöter i nationell styrelse. På så sätt möjliggjordes också ett 
tätare och mer effektivt samarbete i styrelsen. Lärarförbundet Students 
nationella styrelse har gått från att vara tre förtroendevalda 
styrelseledamöter, plus ordförande och vice ordförande, till att var sju 
ledamöter utöver presidium. Därutöver drevs på Lärarförbundets 
kongress 2018 genom att Lärarförbundet Students ordförande skall vara 
heltidsarvoderad. Detta har påverkat styrelsearbetet på så sätt att 
ordförande bland annat är en tydligare kommunikationskanal till 
Lärarförbundet. Samarbetet med moderorganisationen sker inte bara 
genom ordförandens plats i förbundsstyrelsen, det sker dessutom genom 
att ordförande i sitt uppdrag ofta är fysiskt på plats på Lärarnas hus i 
Stockholm. På detta sätt får vi tydlig koppling till och kunskapsöverföring 
från Lärarförbundet.  
 
Styrelsen har tillsammans med Lärarförbundet också arbetat fram ett nytt 
forum för kommunikation, plattformen Teams. Detta forum har 
underlättat kommunikationen inom styrelsen men kan fortfarande sägas 
vara under inlärning. Plattformen är ett sätt att hålla kontakten i den 
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nationella styrelsens arbetsgrupper, med studentombud, 
studerandeinformatörer och Lärarförbundet.  
 
Utöver arbetet med fokusfrågor har styrelsen varit delaktig och aktiv i 
flertalet evenemang och i olika lärarutbildningsforum och möten. Under 
våren deltog flera styrelsemedlemmar på SETT-mässan, i 
lärarutbildningskonventets och Skandinaviska lärarutbildningskonventets 
konferenser, i förbundsrådet och i förbundsstyrelsen. Styrelsen har varit 
representerad i Almedalen där möten, och påverkansarbete med politiker 
ägt rum. Dessutom har styrelsen på olika sätt synts i media. 
  
Internt arbete 

På Lärarstudentmötet 2018 beslutades om tre interna fokusfrågor 
gällande Lärarförbundet Students lokala organisering vilka har varit i 
fokus under verksamhetsår 2019. Styrelsen har kontinuerligt under året 
på olika sätt arbetat med dessa interna fokusfrågor. Vi redogör här för 
fokusfrågorna och hur arbetet med dem har sett ut. 
 
“Att Lärarförbundet Student utvecklar metoder för ett hälsosamt 
engagemang för sina medlemmar med förtroendeuppdrag med väl 
avvägda arbetsförhållanden, och metoder som fungerar för alla 
studerandekategorier.” 
 
För att uppfylla området sattes från första dag upp riktlinjer och ramar för 
styrelsearbetets organisering. Däribland har “kommunikationstimmar”, 
arbetstid, begränsats till vardagar mellan kl: 8- 18. Detta har enkelt 
kunnat genomföras via tidsinställningar i styrelsens nya 
kommunikationsplattform Teams. Plattformens användningsområden 
berör endast Lärarförbundet Student och på så sätt är det lätt att begränsa 
användningen. På styrelsemöten läggs dessutom tid på utvärdering och att 
lyssna in varje styrelsemedlems upplevelse av situationen och 
arbetsbelastningen, vilket har varit värdefullt. Under året har också 
regelbunden kommunikation med de lokala kommittéerna införts för att i 
dialog kunna bemöta de skilda arbetsförhållandena vid varje lärosäte. För 
att värna om ett hållbart engagemang lokalt har också en plattform på 
teams utvecklats för studentombuden. Där hjälps vi bland annat 
tillsammans åt att samla in idéer till lokala evenemang. Alla ombud på 
Lärarstudentmötet erbjuds dessutom en föreläsning/workshop med 
Maktsalongen om stresshantering.  
 
“Att Lärarförbundet Student utökar samarbete mellan 
studentorganisationerna inom TCO.” 
 
Fokusfrågan fokuserar ett långsiktigt och grundläggande arbete som nu 
har påbörjats. För att arbeta med detta har Lärarförbundet Student tagit 
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kontakt med andra studerandeorganisationer inom TCO för att diskutera 
möjliga samarbeten och dela erfarenheter. Vårdförbundet har i nuläget, 
utöver lärarförbundet, den enda demokratiska studentorganisationen 
inom TCO vilket har lett till att fokus framförallt har lagts på att 
samarbeta med denna organisation. 
 
“Att Lärarförbundet Student fokuserar sina styrkor på utvecklingen av 
den interna organisationen.” 
 
För att värna om långsiktig intern och hälsosam utveckling har styrelsen 
lagt mycket tid på att utarbeta gynnsamma arbetssätt för organisationens 
fokusfrågor men också för organisationens fortlevnad. Ett exempel på 
detta är upprättad dokumentation av projektens struktur och arbetsgång. 
Fokus har också lagts på att organisera och tydliggöra kontakten med 
lokalt engagerade via en ansvarsfördelning i olika regionala områden. 
Varje styrelseledamot har ansvar för att uppdatera och uppdateras om och 
från studentombud, studerandeinformatör och lokalt engagerade 
studenter i sitt område. På så sätt ersätts den nationella kommittén med 
fler styrelseledamöter utan att kopplingen och kommunikationen mellan 
det lokala och nationella i organisationen går förlorad. 
 

Externt arbete 

Under Lärarstudentmötet 2018 antogs tre externa fokusfrågor om vilka 
styrelsen i arbetsgrupper har utfört påverkansarbete och 
informationsspridning via en mängd olika kanaler. Vi redogör här för 
fokusfrågorna och hur arbetet med dem har sett ut. 
 
“Att Lärarförbundet Student ska verka för att lärarstudenter ska få ökad 
kunskap om psykisk ohälsa, hur den upptäcks och hur samarbetet med 
elevhälsoteamet bör se ut. “ 
 
I detta arbete har styrelsen under hösten beskrivit olika funktioner inom 
elevhälsoteamet i text och film på Instagram och via Lärarstudentbloggen. 
Genom dessa inlägg har också uppmärksammats hur psykisk ohälsa kan 
synliggöras i klassrummet. Styrelsen har verkat för att lärarstudenters 
frågor om området behandlas i Lärarstudentpodden samt har det 
anordnats en föreläsning kring temat. Vi har dessutom samarbetat med 
andra organisationer, bland annat SVEA och Sveriges elevråd som har 
bevakat området psykisk ohälsa hos elever.  
 
“Att Lärarförbundet Student ska verka för att lyfta konstruktiva 
lösningar på lärarbristen: vår tids största samhällsutmaning.” 
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Detta arbete har yttrat sig genom att styrelsen har uppmärksammat olika 
vägar in till läraryrket, dett via olika lärarutbildningar som är möjliga att 
söka.  
Arbetet har också involverat samtal och blogginlägg med Linnea Lindquist 
som är grundare av skolledarupproret och Alexander Skytte, grundare av 
lärarupproret. Detta för att lyfta fokus på de nedskärningar som drabbar 
Sveriges skolor och hur detta påverkar lärares arbetsbörda. Utöver det har 
diverse manifestationer inom området lyfts och deltagits i. Dessutom har 
styrelsen bevakat en aktiv utveckling med olika vägar in i läraryrket, både 
omskolningsvarianter som KPU (kompletterande pedagogiska utbildning), 
ULV (utländska lärares vidareutbildning), m.fl. och olika 
arbetsintegrerade lärarutbildningar. s 
Styrelsen opponerar sig i frågan och anser att det måste bli lättillgängligt 
att utbilda sig till lärare men utan att kompromissa på utbildningens 
kvalitet. 
 
Att Lärarförbundet Student ska verka för att lärosätena kvalitetssäkrar 
och utvecklar verksamhetsförlagda och verksamhetsnära delar i 
utbildningen  
 
I arbetet med fokusfrågan har styrelsen uppmärksammat exempel på 
VFU-upplevelser genom sociala medier. Det har också skrivits ett 
blogginlägg kring arbetsintegrerade utbildning. Vi har dessutom deltagit 
på en konferens kring hur arbetsintegrerad utbildning kan utvecklas i fler 
utbildningar. Styrelsen har även skrivit blogginlägg om vikten av att alla 
studenter får en bra VFU och inlägg med tips inför VFU:n. På bloggen har 
även exempel på verksamhetsnära inslag i utbildningen lyfts.  I samband 
med ett av styrelsemötena anordnades ett samtal med studenter och VFU-
samordnare vid ett lärosäte.   
 

Internationellt   

En viktig del i Lärarförbundet Students arbete är att värna om de 
internationella relationer som organisationen har. Under året har 
Lärarförbundet Student besökt Pedagogstudenterna i Norge och i 
Danmark och tagit del av deras landsmöten. Ordförande har också besökt 
unga lärare i Berlin för att utbyta erfarenheter. Dessutom var vi under 
oktober värd för det årliga studerandeforumet inom NLS “Nordiska 
Lärarorganisationernas Samråd”. Därmed kunde erfarenheter utbytas 
mellan de olika lärar- och pedagogstudenternas organisationer. Detta 
ledde till ett gemensamt statement som uppmärksammades med koppling 
till Världslärardagen. Under konferensen hade deltagarna också möjlighet 
att utföra en workshop med organiserade lärare från Fillipinerna, Malawi, 
Gambia och Indonesien. Styrelsen har haft möjligheten att vara 
representerade i både Frankrike, Texas och Sri Lanka. Delar av styrelsen 
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har dessutom träffat UHR för att diskutera internationalisering av 
lärarutbildningar vidare. 
 

Opinion 

Lärarförbundet Student har under året också varit delaktiga i 
utbildningsdebatten.  
 
I offentlig media har lärarförbundet synts med debattinlägg om behovet av 
sexualundervisning i förskolan. Ett annat debattinlägg som gjorts gällde 
rätten till mer undervisningstid på lärarutbildningen. Utöver det har 
Lärarförbundet Student också varit aktiv i debatten kring värdet av en bra 
arbetsgivare, i relation till bästa skolkommun 2019.  
 
I de egna kanalerna, lärarstudentpodden, lärarstudentbloggen, instagram 
och facebook har lärarförbundet under året publicerat diverse gästinlägg 
kring de fokusfrågor som organisationen haft under året. Dessutom har 
debatt förts kring teman som varit aktuella i utbildningsdebatten.  
 

Publiceringar under 2019  

 

• Förskollärare måste kunna undervisa i sex- och samlevnad, Metro 
https://www.metro.se/asikt/debatt:-forskollarare-maste-kunna-
undervisa-i-sex-och-samlevnad-HgeoNM_eR9 

• Lärarstudentpodden 
https://www.lararforbundet.se/bloggar/lararstudentbloggen/nu-
smaller-det-lararstudentpodden-ar-
har?fbclid=IwAR3nCnUbuH0tAvcMIgDBw_Aa-
Xj8MgH4PZK5lIlUwLUx3KxZo1Nb01cDVv8 

• Lärarutbildningen behöver resurser, Lundagård 
https://www.lundagard.se/2019/10/10/lararutbildningen-
behover-
resurser/?fbclid=IwAR20dBqBV_vJ0S5AfTCV0I7EQ193aQDlXCps
V1r6Wt-1REX-vu761q5fLj8 

• Så vill ministern förbättra lärarutbildningen, Lärarnas Tidning 
https://lararnastidning.se/sa-vill-ministern-forbattra-
lararutbildningen/ 
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