
Kärleksfull dunk i ryggen till alla lärare
Att jobba som lärare är bland det mest betydelsefulla du kan göra. Tillsammans 
har Le Bureau och Skolverket tagit fram Lärarpeppen, en skolavslutningsfilm som 
visar på vikten av bra lärare. Det är också en kärleksfull dunk i ryggen till alla 
aktiva lärare som älskar sitt arbete – De ska få känna stolthet över det fina jobb de 
gör med att forma nästa generation.

Till 2019 kommer det behövas runt 60 000 nya lärare i Sverige. Vi är övertygade om att det 
finns många där ute som skulle passa som lärare. För dem som redan har ett praktiskt yrke eller 
akademisk examen och är sugna på att byta bana finns genvägar – det går att bli lärare genom att 
gå en kompletterande utbildning på bara 1,5 år. 

– Med Lärarpeppen vill vi visa en skolavslutning och den speciella relation en lärare 
har till sina elever. En skolavslutning summerar på många sätt läsåret men är också 
starkt förknippat med alla de känslor som finns i luften en sådan dag. Eftersom musik är 
en viktig del i att väcka känslor och minnen var det extra roligt att använda en blivande 
skolavslutningsklassiker som Psalm för skolgårdar, i filmen, säger Emma Eriksson, Art 
Director på Le Bureau. 

Lärarpeppen är en del i Skolverkets kommunikationssatsning För det vidare som syftar till att 
uppmuntra fler att söka lärarutbildningar. Skolverket och Le Bureau har samarbetat sedan 2011 
och konceptet För det vidare har vunnit såväl Hundrawattare som Guldägg.

Filmen kommer att visas på bio att spridas i sociala medier, framför allt via Facebook där man 
via Messenger har möjlighet att interagera med en chatbot utan att lämna plattformen. Genom 
lärarchatbotten tar du fram en egen variant av filmen och kan på så sätt peppa en lärare du gillar 
med ett personligt meddelande.
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