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En onsdagskväll med miniräknare och mattebok

LUND. Mörkret börjar falla och det är
bara några eftersläntrare som dröjer

sig kvar på Katedralskolans gård. Men i sal 15 lyser det. Där har kvällens pass just börjat för dem som vill ha
extra hjälp med matten.

I höstas startade föreningen Mattecentrum sin läxhjälp i Lund och under vårterminen har man dragit igång på
allvar.
– Om man inte har lätt för sig måste man ha någon som sitter ner och förklarar hur man ska tänka, säger Ellinor
Gustafsson, projektledare för Mattecentrum, som studerar teknisk fysik på LTH.

På fritiden

Tillsammans med ett tiotal andra studenter, tekniker och naturvetare, satsar hon en del av fritiden på att hjälpa
Lundaeleverna med matten.
Hur många som dyker upp på onsdagskvällarna varierar.
– Det beror helt på hur många prov de har. När det var nationella prov fick vi hela salen full och fick öppna salen
bredvid, säger Ellinor Gustafsson.
Patricia Nilsson har åkt från Malmö för att få extra hjälp med matten. Hon går i trean på S:t Petri. Eftersom hon
har dyskalkyli, alltså matematiksvårigheter, behöver hon extra tid på sig med matteboken. Den tiden finns inte
alltid i skolan.
– Det är jättekul och man lär sig jättemycket, säger hon.

"Prov i morgon"

Hon är främst här för att få repetera matematiken i lugn och ro.
Sofie Dahl och Linn Karlsson har en lite mer akut anledning till varför de är på Mattecentrum denna kväll.
– Vi har matteprov imorgon, säger Sofie.
Hon tycker att matte är helt ok och känner att det går ganska bra i skolan, men lite extrahjälp inför provet
skadar ändå inte.

Några bänkar bort har Ellinor Gustafsson slagit sig ned bredvid Lina Westeson, som går i trean på Vipan.
– Har du förstått det här, har du förstått det mesta! säger hon uppmuntrande.
Ger det dig något tillbaka att lära ut det du kan till eleverna?
– Å, det är helt fantastiskt! Vad är kunskap värd om man inte kan förmedla den?
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