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Här kan eleverna 
räkna med läxhjälp
l Mattecentrum vid Thorildsplan lockar vetgiriga

Det är många som behöver 
få rät sida på ekvationerna. 

I Stockholm har Matte
centrum 18 räknestugor. 
Den på Thorildsplans gym
nasium på måndagar är 
 populärast med ett snitt på 
18 elever per tillfälle.

– Det beror förhoppnings
vis på att vi har lyckats in
formera bra. Dessutom lig
ger det nära tunnelbanan, 
säger Mattecentrums gene
ralsekreterare Karolina Lis
slö.

MattecentruMs  läxhjälp är 
gratis och finansieras med 
statliga medel, pengar från 

stiftelser och sponsorföre
tag.

– Men främst fungerar 
det för att vi har matte
experter till volontärer. 
Yrkes verksamma statisti
ker, matematiker och ingen
jörer, men även pensionä
rer och högskolestudenter. 
Tack vare volontärerna får 
eleverna också ett samman
hang mellan matematiken 
och var dagen, säger Karo
lina Lisslö.

Räknestugorna  är öppna 
för alla. Mattecentrum finns 
i 27 städer och driver också 
matteboken.se. Räknestu
gan vid Thorildsplan öpp
nade 2010 och är på mån
dagar klockan 17–19. Där 
vill Mattecentrum nu öppna 
upp dörrarna ytterligare en 
dag i veckan och välkomnar 
fler läxhjälpare.

– Vi ser gärna fler kvinnli
ga volontärer och elevkillar, 
säger Karolina Lisslö.

Programmeraren och 
Kungsholmsbon Patrik Hög
lund, 32, är en av 98 ordina
rie volontärer i Stockholm.

– Jag känner att jag kan 
bidra, säger han.

Han påpekar att räkne
stugorna har en extrem lä
rartäthet. Han kunde sitta 
ner länge med eleverna.

– Jag är imponerad av 
vanliga lärare. Jag kan inte 
begripa hur de kan lära ut 
till 30 personer ensamma, 
säger han.

Det är något fler tjejer 
än killar som kommer till 
räkne stugorna. Variationen 
på ålder och bakgrund är 
spridd.

– Vissa kommer för att 
de känner att de behöver ta 
tag i matematiken. Andra 
är väldigt duktiga och vill 
bli ännu bättre, säger Patrik 
Höglund.

l EmEliE Sandvad
emelie.sandvad@mitti.se
tel 550 550 00

mattecentrums 
räknestuga vid Tho-
rildsplan är stadens 
mest populära.

– det är viktigt för 
hela samhället att 
våra elever är bra på 
matematik, säger 
volontären Patrik 
Höglund.

nye volontären Patrik Höglund med elever på räknestugan 
vid Thorildsplan. Foto: MattecentruM/eric thor

Fler än någonsin 
får cancer.
Hjälp oss 
vända trenden!
Säg Nej till cancer på 
cancerfonden.se/nej
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Köksmaskiner, bänkskivor, luckor
m.m. till 20-60% rabatt när du
köper ett nytt kök. Besök oss och
skapa ditt drömkök till kalaspris!
Begränsat antal.

PUUSTELLI KÖK KUNGSHOLMEN
Norrmälarstrand 28 • 08-21 54 50
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Är du överviktig och har  
diabetes typ 2? 

 
Vill du delta i en läkemedelsstudie?

Vid kombinationen av övervikt och diabetes typ 2 finns risk  
för ökad fettmängd i levern, vilket i sin tur kan öka risken för 
hjärt-och kärlsjukdomar. 

Vi söker patienter mellan 40 och 75 år som är intresserade av 
att delta i en läkemedelsstudie. I studien utvärderas om två  
olika läkemedel jämfört med placebo (sockerpiller) kan minska 
fettmängden i levern. Patienter som behandlas med insulin kan 
inte delta.

Studien pågår i 3 månader och innebär 4 besök på  
KTA-Prim, Sabbatsbergs sjukhus.

För mer information och anmälan är du välkommen att 
kontakta forskningssjuksköterskorna på 
KTA Prim på tel: 08-517 782 19   
Mail: ktaprim@karolinska.se
Mer information finns också på vår hemsida  
www.kta.sll.se
 
Ansvarig läkare är Linda Moris

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande.
                           


