
SMaL på Matematikbiennalen 2020 i Växjö 

Biennal igen! Denna gång i Växjö och som vanligt fanns SMaL på plats med ett informationsbord. 

Många trevliga pratstunder blev det! Stort tack alla gamla, nya och ännu-inte-medlemmar för 

givande möten! Syftet med att finnas med i utställningarna är att sprida kunskap om SMaL - 

fortfarande finns det många lärare som inte känner till föreningen - och om våra sommarkurser i 

Mullsjö, som det verkar som fler känner till. Vi hoppas nu på en medlemstillströmning, så att vi blir 

fler betalande medlemmar och att fler får vetskap om och blir intresserade av att delta i 

#SMaLMullsjö20. 

Du som kom till vårt bord träffade troligen någon av oss och fick kanske med dig ett formelkort, π-

bladet, en informationsfolder om föreningen, vårt förra medlemsblad och/eller inbjudan till SMaLs 

sommarkurs. 

Vi stod inte bara vid informationsbordet, utan båda passade på att smita iväg och lyssna på Anna 

Ekströms tal. Hon tackade givetvis för fint engagemang och bra arbetsinsatser med våra barn och 

ungdomar. Ett par saker etsade sig fast lite extra. En sak handlade om yrkets status och hur det blivit 

nu. Hon hade själv velat bli lärare men hennes höga betyg räckte inte för att komma in på 

lärarutbildningen, utan hon fick nöja sig med att bli jurist. Det var lite samma sak för oss; Maria 

hoppade av utbildningen på Chalmers när det erbjöds en reservplats på lärarutbildningen. Ingrid 

fullföljde sin civilingenjörsutbildning på LTH och påbörjade sin lärarutbildning i Linköping först tio år 

senare i samband med neddragningar på ABB. 

Anna E nämnde att regeringen fortsätter jobba för att höja läraryrkets status, för allas önskan är 

förstås att vi får en bra stabil lärarkår där många vill bli lärare och att många stannar kvar i yrket. 

Kanske håller vindarna på att vända, den senaste veckan har tre av mina (Marias) duktiga elever 

nämnt att de funderar på läraryrket, det var länge sedan det hände sist! 

Ytterligare en sak som etsade sig fast från Annas tal handlade om ledarskap. I hennes ögon var det vi 

lärare som har det tuffaste uppdraget och hon påstod att lärare i åk 8 har ett ledarskapsuppdrag som 

är betydligt tuffare än Stefan Löfvens. 

Sprid gärna vidare information om SMaL och om sommarkursen. Ju fler medlemmar vi är desto mera 

tyngd får vi som remissinstans vid till exempel läroplansförändringar och den förestående 

digitaliseringen av nationella prov. 

 Hoppas vi ses i Mullsjö! 

/Maria Berg och Ingrid Malmberg 


