
Verksamhetsberättelse LMNT 2020 
 
Inledning 
LMNT:s uppgift är att samla grundskole- och gymnasielärare i matematik, naturvetenskap och 
teknik till gemensamt arbete och uppträdande, att väcka intresse för undervisningens utveckling, 
att organisera samverkan samt att verka för val av lärare till förtroendeuppdrag där vår 
kompetens efterfrågas. 
 
Samhället, liksom föreningen, har under 2020 präglats starkt av pandemin, Covid-19. Från och 
med sportlovet, mars, har vi alla fått ställa om och begränsa oss i privat-, arbets- och 
föreningsliv. 
Förutom att lärare tidigt drabbades av sjukdomen i stor omfattning, så har olika verksamheter 
påverkats väsentligt av pandemin, liksom möjligheterna att genomföra fysiska möten. 
 

1. Styrelsen för verksamhetsåret 2020 
 

● Alexander Alsén (ordförande) 
● Ann Margret Carlsson (vice ordförande) 
● Suheyla Demir (kassör) 
● Bodil Nilsson (ledamot) 
● Ebtisam Hatem (ledamot) 
● Peter Åkesson (ledamot) 
● Wilhelm Tunemyr (ledamot) 

 
Styrelsen har haft adjungerande styrelesnöte (9/4) och (6: 9/5, 2/9, 9/11, 14/12, 11/1 -21, 15/2 ) 
protokollförda sammanträden. 
 

2. Arbetsmöten 
Ett arbetsmöte är en aktivitet som samlar en liten fokuserad grupp medlemmar för att under flera timmar 
under en dag arbeta med ett särskilt ämne för ett specificerat syfte. De kan ske fysiskt eller digitalt. 2020 
Ordnades fysiska arbetsmöten med följande tema: 
 
1 - Skolbokens framtid i svenska skolan, förberedelse för medlemsmöte 
2 - Undervisning i Coronans tidevarv, förberedelse för medlemsmöte 
 
 

3. Styrelsens arbete med andra organisationer 
 
Kemilärarnas resurscentrum - Ledamot, Alexander Alsén 
European science olympiad (EUSO) - Suheyla Demir 
 

4. Kontakter med myndigheter  



 
Skolverket - Revidering av kursplanerna i Lgr 11: Alexander Alsén, Bodil  

Nilsson 
 

Utbildningsdepartementet -Rundabordssamtal med ämneslärarföreningarna om läromedel: 
Alexander Alsén 

 
 

5. Medlemsaktiviteter 
 

Medlemsaktiviterna har återigen tagit fart under 2020. Under perioden ordnades två digitala 
medlemmöten. De digitala medlemsmötena första hälft fylldes av spännande talare, den andra delen var 
för medlemmarna att diskutera det de nyss fått sig till dels samt att reflektera det mot egna erfarenheter 
och synpunkter. 
 
 
1 - Skolbokens framtid i svenska skolan, digitalt medlemsmöte med Per Kornhall 
2 - Undervisning i Coronans tidevarv, digitalt medlemsmöte med Magnus Ehinger 
 
 

6. Föreningens årsmöte 
Årsmötet hölls 14:e mars 2020 på Arrheniuslaboratoriet vid Stockholms universitet. Inbjuden talare var 
matematikläraren Cecilia Christianssen som pratade om blockmodellen som didaktiskt verktyg i 
matematikundervisningen. 
 
Efter årsmötet hölls en sammankomst med mat i anknytande lokal. 

 
7. Publikationer 

LMNT har som vanligt, trots pandemin under året, givit ut två fullmatade nummer av LMNT-nytt  De 
sänds till medlemmarna i pappersform. Varje tidning utgörs av 48 sidor i A4-format och har enbart 
(ämnesanknutet)  metodiskt och pedagogiskt innehåll. Gamla nummer liksom kompletterande material 
finns tillgängliga för medlemmar på LMNT:s hemsida. 
 


