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Dragoneleverna August Edwards och Hugo Sjödin tycker att man inte hinner
så mycket på mattelektionerna. När de fick höra om Mattecentrums
erbjudande om gratiskvällar hakade de på direkt. Här får de hjälp av Sofia
Papworth som till vardags pluggar interaktion och design.

Matteplugg efter skolan ska ge högre betyg
Systrarna Jehan och Viyan Ateaa på Dragonskolan vill gärna lyckas bra på nationella provet i matte
om några veckor. Därför satte de sig efter skolan i måndags för att plugga extra med hjälp av
universitetsstudenter från föreningen Mattecentrum.
- Vi känner att vi halkat lite efter och behöver hjälp för att hinna ifatt, säger Jehan.
Hon sitter i den inglasade miniaulan tillsammans med sin syster Viyan och knappt tio andra elever som alla vill
bättra på sina mattekunskaper. De flesta av dem vill ha hjälp att förstå det de inte riktigt hängde med på under
skolans lektioner.
Vill gå vidare
För Elias Tjärnhage som går nian på Ersängsskolan handlar det om något helt annat.
- Jag tycker det är för lätt och har snart läst ut nians mattebok. Här får jag hjälp att gå vidare, säger Elias.
Och det får han snart. På plats finns nämligen också fyra universitetsstuderanden som alla frivilligt ställer upp
för att stötta och hjälpa där det behövs. CarlOscar Bengtsson ger snart Elias en svårare mattebok att ge sig på.
- Jag pluggar till civilekonom och har alltid tyckt att matte varit kul. Att få lära ut via Mattecentrum ska bli skoj,
som att ge litegrand tillbaka till samhället, säger CarlOscar.
Gratis läxhjälp
Mattecentrum är en förening som bildades 2008 som en reaktion på att mattekunskaperna minskade hos
ungdomar i Sverige. På tio olika platser i landet, sedan i måndags alltså också i Umeå, ger man gratis läxhjälp
och stöd till intresserade högstadie- och gymnasieungdomar.
- Det är väl inte direkt någon undervisning, mer ett stöd. Har de frågor hjälper vi till, säger CarlOscar.
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Vill bli bättre
Den här kvällen sliter systrarna Yehan och Viyan tillsammans med civilingenjörsstudenten Carl-Johan Backman.
Systrarna som går ettan på Dragonskolan vill bättra på sina kunskaper i matte inför det nationella provet om tre
veckor.
- Vi har inte så lätt för svenskan. Då är det ganska svårt att hänga med på lektionerna, säger Yehan.
- Det är kul, men inte heller så lätt för mig att komma ihåg allt man höll på med för sex, sju år sen, säger
Carl-Johan.
Mattecentrum kommer att hålla i gång två eftermiddagar i veckan under hela läsåret. Måndagar sker det på
Dragonskolan och onsdagar på Östra gymnasiet.
- Alla är välkomna. Det är ett jättebra initiativ, säger Nicklas Wallmark, rektor på Dragonskolan och den som
bjuder på fika för de mattesugna ungdomarna.
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