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Matteboken.se Räknestugor
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övningar
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som förklarar 
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Elever 
träffar 
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tycker om 
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Plats 
med 

fokus på 
läxor

- gratis hjälp i matematik -
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I Mattecentrums räknestugor ska alla känna 
sig välkomna. För oss spelar det ingen roll 
var du som elev kommer ifrån, vilken skola 
du går på eller vilken betygsnivå du har. Vi 
vill vara ETT med dig!

Vare sig du är elev, volontär eller samarbets-
partner vill vi att du ska känna att Matte-
centrum är engagerade, trygga och 
tillgängliga till att kunna ge dig gratis 
hjälp med dina matematikläxor och skapa 
en större förståelse för matematikens 
betydelse i samhället. Vi vill att mötet i våra 
räknestugor ska generera kunskapslyft, 
aha!-upplevelser och lösningar på specifika 
tal. Vi vill ge eleverna ett större matematiskt 
självförtroende och hjälpa dem att nå sina 
studiemål.

Våra över 450 matematikexperter till 
volontärer bidrar ideellt och helt frivilligt 

med sin kunskap och kan vara allt ifrån 
ingenjörer, matematiker till naturvetare. 
Från studenter och yrkesverksamma till 
engagerade pensionärer. Deras kärlek till 
matematiken smittar av sig och är en 
inspiration till att upptäcka att matte är kul!

För närvarande driver Mattecentrum 87 
räknestugor i 27 städer och vi växer hela 
tiden. Under 2014 har vi startat upp 
verksamheter i Borås, Knivsta och Skövde.

Så vare sig du är elev, volontär eller 
samarbetspartner 

–Bli ETT med Mattecentrum!

Karolina Lisslö
Generalsekreterare

Bli ETT med Mattecentrum
Engagemang - Trygghet - Tillgänglighet
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Vi vill vara ETT med dig!
Volontärerna är Mattecentrums hjältar. Det 
är volontärerna som finns där för eleverna, 
som kan förklara, ge sammanhang och 
hjälpa till i räknestugorna. Volontärerna ska 
inte lösa uppgifterna åt eleverna – volontä-
rerna ger stöd så att eleverna själva får en 
bättre förståelse och kan använda sig av de 
matematiska verktygen bättre i framtiden.

Att vara volontär innebär förmånen att få 
inspirera och stimulera till intresset för 
matematiken. Men det är så mycket mer än 
att bara räkna ut ett tal som sker i räknestu-
gan. Det naturliga mötet mellan elever på 
olika studienivåer, mötet mellan studenter 
och näringsliv, och mötet mellan olika 
yrkeskategorier som speglar hur matemati-
ken används i vardagen. Alla våra volontä-

rer sätter ett värde i  att gratis erbjuda sina 
värdefulla matematikerfarenheter för att 
skapa en plattform att dela med sig av sin 
kunskap till räknestugornas elever.

De flesta av Mattecentrums volontärer är 
yrkesverksamma eller seniora ingenjörer, 
matematiker, naturvetare eller ekonomer. 
Många är mitt uppe i sin utbildning. Alla 
Mattecentrums volontärer bör ha läst minst 
upp till och med gymnasiematte E/5 eller 
motsvarande, samt avslutat sin gymnasie-
utbildning. Alla volontärer intervjuas innan 
de får följa med ut i räknestugorna.

Idag är ca 450 personer volontärer i 
Mattecentrum.



Borås - NY!
Eskilstuna
Falun
Gävle
Göteborg – 12 st
Halmstad – 2 st
Jönköping – 2 st
Karlskrona
Karlstad
Knivsta – NY!
Linköping – 10 st
Ludvika
Luleå – 4 st
Lund – 4 st
Malmö – 5 st
Norrköping – 2 st
Sandviken – 2 st
Skövde- NY!
Stockholmsområdet – 19 st
Sundsvall – 2 st
Södertälje – 2 st
Umeå – 3 st
Uppsala – 5 st
Västerås – 3 st
Växjö 
Örebro – 3 st
Östersund – 2 st

Gratis räknestugor  i 27 
städer över hela Sverige
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Att bli ETT med matematiken 
Till Mattecentrums  räknestugor och 
konvent kan vem som helst komma med 
sina uppgifter i matematik, oavsett 
kunskapsnivå. Våra inspirerande volontärer 
är engagerade i dig, du ska känna  
trygg heten i att bli sedd och få hjälp och  
vi arbetar ständigt på att öka tillgänglig-
heten till vår verksamhet både i fysiska 

räknestugor och i vårt online-verktyg 
Matteboken.se.

2014 annordnade Mattecentrum konvent 
inför de nationella proven i matematik i 
Göteborg, Luleå, Lund, Stockholm, Uppsala 
Västerås. Ca 1 700 elever och 350 volon-
tärer deltog.

Konvent 15 maj i Göteborg på Chalmers

Konvent 5 maj i Uppsala på V-Dala nation

Konvent 13 maj i Lund på LTH Konvent 7 maj i Västerås i Stadshuset

Konvent 14 maj i Stockholm i Kungsträdgården
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Två av tvåhundratusen elever
Tobias och Kaspar pluggar naturvetenskap-
ligt basår på Stockholms unviersitet och 
brukar gå till räknestugan på Norra Real i 
Stockholm.

”Jag googlade på ’extra mattehjälp’ och då 
hittade jag Mattecentrum. Och så kollade 
jag vilken räknestuga som låg bra till för 
mig, och det var Norra Real.”

”Vi går ett naturvetenskapligt basår. Vi 
började med matte D i höstas. Det var 
ganska länge sedan jag gjorde matte C, så 
det var perfekt att komma hit och få 
extrahjälp för grunderna var inte så fräscha 
som jag kanske skulle vilja.”

”Jag kommer tillbaka för jag är nöjd med 
den hjälp jag får här och jag känner att jag 

är effektivare med min tid här. Istället för 
att sitta och stirra på ett tal kan man få 
hjälp lite snabbare.”

”Det som är bra med räknestugorna är 
kvantiteten hjälp. Och sen är det kul med 
variationen, att det är flera olika volontärer 
som kanske inte jobbar som lärare så att 
man kan få annan input. Och alla har sina 
egna små tricks för att lösa uppgifter.”

”Man får utförligare förklaringar än det som 
står i boken. Volontärerna har  andra 
bakgrunder än vi är vana vid från lärarna i 
skolan. Volontärerna har andra infalls- 
vinklar, både från vad vi har och våra lärare 
i skolan har. Det ger väldigt  mycket. Man 
lär sig väldigt mycket.”
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Matteboken.se ger dig allt du behöver för 
dina mattestudier. Materialet täcker in all 
matte från årskurs 3 upp till gymnasiematte 
5 och följer kursplanerna. Här finns teori, 
videolektioner, räkneövningar och ett 
forum. Ca 200 000 personer använder 
Matteboken.se varje månad.

Matteboken.se fick en ny kostym under 
hösten 2013. En av de stora nyheterna med 
nya versionen är räknefunktionen: till varje 
avsnitt finns uppgifter att räkna. Siffrorna är 
dessutom slumpmässiga – vill man träna 
mer är det bara att uppdatera sidorna och 
få nya uppgifter att räkna med. Och som 
folk har räknat! Under 2014 har 5 765 412 
uppgifter räknats med räknefunktionen på 
Matteboken.se!

Under 2014 har föreningens hemsida, 
Mattecentrum.se, byggts om från grunden. 

Sajten är nu tillgänglig för alla, oavsett 
vilken skärm en använder. Nu är det 
busenkelt att hitta sin närmsta räknestuga!

Formelsamlingen.se har också fått en 
ordentlig genomlysning och har fått ta del 
av Matteboken.se:s form. Ca 30 000 
personer använder Formelsamlingen varje 
månad.

Matteboken.se vann Svenska Publishing-
Prisets specialpris för användbarhet 2014: 
”För en underbar sajt med väl fungerande 
övningsuppgifter, instruktiva filmer och 
tydlig navigation.” 

Matteboken.se var också med på tidningen 
Internetworlds lista över Sveriges 100 bästa 
sajter, i kategorin ”Utbildning”. 

Bli ETT med Mattecentrum på nätet!
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Hannah Pettersson – f.d. generalsekreterare, Rasmus Ornstein - verksamhetschef, Eric Persson – kommunikatör, 
Karolina Lisslö - Generalsekreterare, Maya Pérez Aronsson – regionsavsvarig sydväst (Göteborg), Rebecka Wigsén – 
regionsavsvarig Stockholm, Lotta Kamm – administratör, Saga Harnesk - verksamhetsutvecklare, Isabelle Almskoug – 
regionsansvarig Öst (Linköping).

Johan Wendt, ordförande
Grundade Mattecentrum våren 
2008.

Tobias Eriksson, vice ordförande.
Verksamhetsansvarig för kompe-
tensförsörjning och utbildningspo-
litik på Teknikföretagen. Styrelse-
ledamot i Riksföreningen 
Teknikcollege Sverige.

Emma Knaggård Wendt, 
ledamot
Entreprenör. Tidigare styrelseordfö-
rande för nätverket YEoS. Arbetar 
inom utbildningssektorn, idag på 
Edutain Production. 

Daniel Månsson, ledamot
Arbetar med utveckling och 
ägarskap av IT-system på  
Trygg-Hansa.

Theresia Silander Hagström, 
ledamot
Studerar till civilingenjör på KTH. 
Driver studentkonsultföreningen 
Qonnectus. Tidigare generalsekre-
terare för Förbundet Unga Forskare. 

Katarina Stensson, ledamot
Civilingenjör inom teknisk fyisk. 
Doktorerar inom fysik på KTH. 
Styrelseledamot i den ideella 
organisationen Women gineer, som 
jobbar med att öka andelen 
kvinnor på tekniska utbildningar..

Styrelsen

Mattecentrums personal

Mattecentrums styrelse är sammansatt för att ge en bredd åt beslutsprocesser 
och kunna ge bra stöd och utmana föreningens arbete. 

Mattecentrums personal är sammansatt för att få en bredd i kompetenser,  
så att föreningens arbete ska kunna förvaltas och utvecklas. Idag har  
Mattecentrum personal på tre orter i Sverige.
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Tack för att vi kan 
räkna med er!

För att försäkra sig om att kunskapsnivån i och intresset för matematik 
ökar och att finns mattekunniga medarbetare i framtiden stödjer en rad 
företag, organisationer, myndigheter  och stiftelser Mattecentrum.  
Ett engagemang som hela Sverige vinner på. 

Myndigheter
Skolverket
Ungdomsstyrelsen

Kommun
Stockholms stad

Företag
Accenture
Casio
HiQ
Hemsö
Jorame
SSAB
Teknikföretagen
Tetra pak
Tieto

Stiftelser
Alexandra och Bertil Gyllings stiftelse
Stiftelsen Chelha

Crafoordska stiftelsen
Ekmanstiftelserna
Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Herbert & Karin Jacobssons Stiftelse
Idéer för livet
Internetfonden
Jane och Dan Olssons Stiftelse för 
Sociala Ändamål
Jacob Wallenbergs Stiftelse  
Särskilda Fonden
Jochnick Foundation
Mats Klebergs Stiftelse
Prins Gustaf Adolf och prinsessan Sibyllas 
minnesfond
Reach for Change
Sparbanksstiftelsen Öresund
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden
Stiftelsen Lars Hiertas minne
Stiftelsen Oscar Hirschs minne
Åhlén-stiftelsen
Åke Wibergs Stiftelse

Huvudsponsorer



RESULTATRÄKNING
2013-01-01 till 2013-12-31 2014-01-01 till 2014-12-31

3 929 682

2 567 073

15 479

6 512 234

-1 884 465

-4 736 653

-30 000

3 930

-892

-135 846

3 925 391

3 352 068

113 941

7 391 400

-2 796 457

-3 949 960

-

26 557

-114

671 426

Intäkter

Bidrag

Insamling

Övrigt

Total omsättning

Kostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar

Ränteintäkter

Räntekostnader

Årets resultat

BALANSRÄKNING
2012 2011

120 000

126 000

137 951

72 097

2 399 315

2 855 363

 

132 639

960 354

-135 846

957 147

156 357

315 994

1 425 865

1 898 216

2 855 363

- 

 -

143 722

355 713

1 850 795

2 350 230

 

 

600 000

421 566

71 426

1 092 992

 

248 839

1 008 399

1 257 238

2 350 230

Tillgångar

Imateriella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga kortfristiga fordringar

Interimsfordringar

Kassa och bank

Summa tillgångar

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel

Balanserat kapital

Årets resultat

Summa eget kapital

Leverantörsskulder

Övriga kortfristiga skulder

Interimsskulder

Summa skulder

Summa skulder och eget kapital

Mattecentrum granskas av auktoriserad revisor.



Mattecentrum hjälper över 200 000 
personer med matte, varje månad.  
Idag driver vi räknestugor i veckan  
i 29 kommuner över hela Sverige. 

4 800 elever besöker räknestugorna varje 
månad. Snittet ligger på 15 elever per 
räknestuga. 

Över 200 000 använder Matteboken.se 
varje månad. Videolektionerna har setts 
sammanlagt upp mot 5 miljoner gånger. 
Antalet uppgifter som har räknats med 
räknefunktionen är 5 765 412.  
Av dem var 3 094 341 rätta svar.

Grev Turegatan 44
114 81 Stockholm

info@mattecentrum.se
PG 90 02 68-4

Mattecentrum.se
Matteboken.se

Formelsamlingen.se
Facebook.com/mattecentrum

Twitter.com/mattecentrum
Instagram.com/mattecentrum

Mattecentrum har 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. 
Mattecentrum är medlem i FRII och följer FRIIs kvalitetskod.


