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Föräldrar betalar i dag stora 
summor för att deras barn ska 
få hjälp av kommersiella läx-
läsningsföretag utanför skolan. 
Men Johan Wendt och hans 150 
volontärer på Mattecentrum 
erbjuder räknestugor runt om i 
Sverige – helt gratis för tusen-
tals ungdomar.

Vid 17-tiden är ”mattestugan” i 
Norra real fylld med ett 30-tal elev-
er. Men till skillnad från i ett van-
ligt klassrum är fyra volontärer på 
plats och fi nns hela tiden till hands 
när någon behöver hjälp.

– Jag har gått i Mattecentrums 
räknestugor sedan starten. Och jag 
kan säga att jag aldrig ens hade kla-
rat matte A utan detta. Och nu har 
jag fått VG på både A- och B-mat-
ten och har valt till både matte C 
och D, säger Henrik Wedberg, 18 
år, som normalt går på Pålmans 
gymnasium i Stockholm.

ALLT BÖRJADE ÅR 2002  med att Johan 
Wendts grannes barn knackade på 
hans dörr. De behövde hjälp med 
matematiken och blev trogna gäs-
ter vid köksbordet. Då studerade 
han själv till civilingenjör på Lunds 
universitet.

Efter fl ytten till Stockholm sak-
nade han de roliga ”mattemöte-
na”.

– Så i januari 2008 gick jag till 
en gymnasieskola vid Odenplan 
och bad att få låna en lokal, säger 
Johan Wendt.

I mars höll han den första lek-
tionen. 

– Och sedan spred sig ryktet 

bland ungdomar och volontärer. 
Folk vill dela med sig av sina kun-
skaper. Och det är sån glädje att 
träffa unga människor, säger han.

I dag arbetar han  själv heltid 
med Mattecentrum tack vare spon-
sorer. Och i augusti kunde han an-
ställda 19-åriga Hanna Pettersson 
som nyss gått ut gymnasiet.

– Hon kan både målgruppen och 
hade högsta betyg i alla ämnen.

MEN BASEN  i Mattecentrum be-
står av 150 volontärer som driver 
25 räknestugor i veckan på olika 
skolor från Lund i söder till Luleå i 
norr för ungefär 1 200 elever. Och 
dessutom går 30 000 ungdomar 
in och får hjälp genom Johans och 
volontärernas virtuella mattebok 
på nätet.

Volontärerna är civilingenjörer 
men även naturvetare, ekonomer 
och matematiker. 

– I Stockholm är vi störst. Där 
fi nns vi på Norra real, Kunskaps-
gymnasiet, Thorildsplans gymna-
sium och Tensta community cen-
ter vid nio tillfällen i veckan. Här 
struntar vi i hudfärg och religion 
och allt är gratis. Det är så det ska 
vara, säger Johan Wendt. 

Han vill vara ett alternativ till 
alla läxläsningföretag och för dem 
som varken kan eller vill betala för 
att få kunskap.

– Många har föräldrar som arbe-
tar mycket eller inte klarar av att 
hjälpa till. Och då fi nns vi där som 
en vän, som är jäkligt bra på matte, 
säger han.

LENITA JÄLLHAGE
lenita.jallhage@dn.se  08-738 21 55

Matteskola på kvällstid i Norra real. Läraren Hanna Pettersson (till vänster) och Johan Wendt (stående) klurar 
på ett knepigt mattetal som man ska beräkna med hjälp av derivata. Gymnasieeleverna Olof Söderqvist och 
Henrik Wedberg lyssnar medan Juho Saarikoski, som läser på en kvalifi cerad yrkesutbildning, räknar på.
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Alla volontärer på Mattecentrum 
intervjuas och utvärderas utifrån 
sina sociala förmågor. Där efter 
testas de i skarpt läge på en 
matte stuga för att se om de klarar 
uppgiften. 
De får också lämna uppgifter ur 
belastningsregistret från polisen, 

precis som lärare på skolor som 
arbetar med ungdomar. 
Enligt Johan Wendt har de som 
sökt för att bli volontärer som regel 
såväl hög kvalitet på sitt matema-
tiska kunnande som en stark drivkraft 
att hjälpa andra att förstå matematik. 
Mattecentrum är helt politiskt och 

religiöst obundet. De fi nns i dag i 
Lund, Helsingborg, Västerås, Göte-
borg, Luleå, Uppsala och har precis 
startat i Umeå med fysiska räkne-
stugor med volontärer. Dessutom 
kan man på www.matteboken.se få 
hjälp med videolektioner, övningar, 
teori och frågeforum. DN

Räknestuga dividerar inte 
om gratis bråk för unga

Volontärer har stark drivkraft att hjälpa andra förstå matematik

Mat & recept för 3 middagar direkt 
hem till din dörr!

Erbjudandet gäller tom 30/11 -10 och en gång per hushåll

Prova

1 vecka för

Ord. pris 650:-399:-

Middagsfrid levererar färdigplanerade matkassar med 

fokus på ekologiska, tillsatsfria & klimatsmarta 

råvaror med hög kvalitet.

3 middagar för 4 
personer

Ingen bindningstid

Läs mer på 
www.middagsfrid.se

Stockholm  . Malmskillnadsg 42        

Uppsala      . Vaksalagatan 22 F

www.SidenSelma.se
Postorder . 

      018 - 60 00 06

Sidenlång-
kalsong 
330 kr

Värmande 
underställ! 

Porto & 
avgiftsfritt

t.o.m. 1 nov 
min. 500kr  

Sidenundertröja 
330 kr


