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Går framåt. David Gustafsson hjälper Marie med ett tal och de pratar om hur det gick förra veckan.

Anna Backman

Räknar med varje elev
David Gustafsson är en av volontärerna på mattecentrum som hjälper unga

Relaterat
Fakta
Här hittar du Mattecentrum:
Måndagar: 17-19 på Framtidsgymnasiet/ IT-gymnasiet (ingång T6, våning 2).
Onsdagar: 17-19 på Mälardalens högskola (Klassrum S1 172)

Känner du dig värdelös på matte? Eller är du riktigt duktig men hinner inte få hjälp
att komma vidare i skolan? Mattecentrum erbjuder dig hjälp oavsett vilket betyg du siktar
på.
Till mattecentrum kan du komma oavsett om det är G eller MVG du kämpar för.
Det är helt gratis och de har öppet måndagar och onsdagar 17-19.
Lärarna på mattecentrum är volontärer som tidigare har jobbat som lärare eller som läser
till lärare, civilingenjörer eller liknande. Eleverna är framför allt gymnasieelever, men det
har kommit folk som är allt från 13 till 40 år gamla.
David Gustafsson är volontär på mattecentrum sedan ett och ett halvt år tillbaka, då
mattecentrum kom till Västerås.
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– Jag avskyr tanken på att folk ska sitta själva hemma och plugga, och köra fast
tills de till slut ger upp.
Hit kan alla komma som vill utveckla sig inom matema-tiken. Både om man vill gå från ”jag
kan inte det här”
till att ”det går”, eller om man vill gå från ”jag är nog ganska bra på det här” till ”jag kan
jättemycket”. säger David Gustafsson.
Under intervjun går det förbi många elever som David hälsar på som om de vore vänner,
och andra som aldrig varit där förut och nervöst frågar vart de ska ta vägen.
– En del av eleverna här kommer varje gång och dem lär man känna, medan
andra bara kommer innan de ska ha prov.
När UNG besöker mattecentrum är det tolv elever och fyra lärare där. Det är en bra
stämning i rummet, eleverna sliter hårt men däremellan hinner de med lite skratt och prat.
Alla som är i rummet är där frivilligt och man kan komma och gå när man vill.
Eleverna får individuell handledning där de får fråga vad som helst.
Vissa behöver hjälp med det de lärde sig på högstadiet medan andra vill lära sig det svåraste
i de olika gymnasiekurserna. David tycker att det funkar väldigt bra.
– I en vanlig klass är det en lärare på 25-30 elever. Här är vi en lärare på fem elever. Man
har verkligen tid att sitta ned med varje elev.
Han berättar också att ju mer upprörda eleverna blir över att det är svårt, desto lättare blir
hans jobb.
För då säger eleverna vad de tycker är konstigt, vilket gör det tydligare för honom vad det
är han behöver förklara ytterligare för dem.
De elever som besöker mattecentrum läser allt ifrån matte A till matte E.
– Det är kul att det är så varierat. Jag blir stimulerad när jag får fundera på hur jag ska
förklara, säger David Gustafsson.
En av eleverna på mattecentrum är Marie Janette Eriksson. Hon är 18 år och går
naturvetenskaplig linje på kunskapsgymnasiet.
– Jag går hit till mattecentrum två gånger i veckan. Det är bra för då slipper jag ta hem
studierna och här kan man också få hjälp med fysiken och kemin.
Marie Jeanette rekommenderar alla som går på gym-nasiet och som läser matte att gå till
mattecentrum.
– Det är inte alltid som skolan kan anpassa sig efter elevernas behov när det gäller matte,
då kan man komma hit.
David har några tips till gymnasieelever som pluggar matte: Var ärlig mot dig själv.
Säg till om det är något du tycker är konstigt, för du förstår inte mer om du bara sitter och
nickar. Fråga när det är svårt.
Agnes Hillert
agnes.hillert@vlt.se
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