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Umeåelever kan räkna med hjälp från Mattecentrum
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[1]UMEÅ Behöver ni hjälp med att klara
lektionerna i matematik?
Då kan ni räkna med stöd från Mattecentrum som
öppnade sin räknestuga i Umeå på måndagen.
– Här får vi mer lärarledd tid, säger Hugo Sjödin,
elev vid Dragonskolan.

Läs även: Här kan flest söka gymnasiet [2]

[1]SNART PROV.
Systrarna Jehan
och Viyan Ateaa
som läser

teknikprogrammet vid Dragonskolan, får hjälp av Carl-Johan           Backman, volontär vid
Mattecentrum, att lösa kluriga matteproblem.  FOTO: ULF HÄGGLUND

UMEÅ Behöver ni hjälp med att klara lektionerna i matematik?
Då kan ni räkna med stöd från Mattecentrum som öppnade sin räknestuga i Umeå på
måndagen.
– Här får vi mer lärarledd tid, säger Hugo Sjödin, elev vid Dragonskolan.

Mattecentrum är en ideell förening som ger gratis undervisning och läxhjälp i matematik.
Målgruppen är elever på högstadiet och gymnasiet som vill ha hjälp med att hänga med i
skolundervisningen, eller att enbart utveckla sitt matteintresse.
Till de första tvåtimmarslektionerna på Dragonskolan kom ett tiotal elever, som fick hjälp av fyra
volontärer.
– Förhoppningsvis växer intresset. Vi ska också försöka marknadsföra oss genom att gå ut och
prata med elever och rektorer på skolorna, säger Carl Oscar Bengtsson, 21 år, volontär som läser
till civilekonom vid Umeå universitet.
Även på Östra
Förutom vid Dragonskolan kommer mattehjälp att erbjudas även vid Östra gymnasiet en gång i
veckan.
– Vi tänker fortsätta så länge intresset finns. Det är bara att komma hit och räkna på uppgifter så
hjälper vi till så gott det går, framhåller Carl Oscar Bengtsson.
Mattecentrum finns redan etablerat på nio platser i landet från Lund till Luleå, där totalt cirka 1 
200 elever studerar för 150 volontärer.
I Umeå finns 14 frivilliga som är beredda rycka in och främja matteintresset på orten.
Carl Oscar tycker att matte är ett nyckelämne, i vilket svenska elever kanske skulle kunna göra
bättre ifrån sig i en internationell jämförelse.
– Alla har nytta av matte, det är en viktig baskunskap vad du än gör.
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Jehan och Viyan Ateaa, 18 och 19 år, får hjälp av Carl-Johan Backman att analysera några kluriga
geometrier. Systrarna, som läser teknikprogrammet på Dragonskolan, har ett viktigt matteprov
om tre veckor. De välkomnar chansen till extra stöd.
– Vi har fortfarande två kapitel kvar till provet. Vi är 23–24 elever och läraren hinner inte hjälpa
alla, säger Jehan.
Jehan och Viyan är dock övertygade om att de klarar provet med hjälp av Mattecentrum och eget
hårt arbetet.
– Ja, det är klart att vi gör. Matte är också kul, säger Viyan.
Även Hugo Sjödin, 17 år, som också läser teknik vid Dragonskolan, tar chansen till mattehjälp.
– Här får vi mer lärarledd tid, vilket är viktigt om man strävar efter högre betyg.
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