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Otillräckliga matematikkunskaper är fortfarande 
den vanligaste orsaken till att barn och unga 
inte klarar antagningskraven till högre
utbildningar. Detta vill Mattecentrum ändra på 
genom att bidra med ökad tillgänglighet till
gratis läxhjälp, samtidigt som vi vill vara med 
och öka intresset och förståelsen för matematik 
och dess viktiga roll i samhället.

År 2017 var ett rekordår för oss när det gäller 
antal elevbesök, matematikrelaterade
aktiviteter och digitala läxhjälpstillfällen. Men 
trots rekordsiffror och ökade besöksantal
behöver fortfarande många fler unga stöd i sin 
undervisning. Vi behöver således fortsätta
sprida information om vikten av matematik. Karolina Lisslö, generalsekreterare

Engagemanget och bidragen från företag, 
stiftelser, privatpersoner och självklart våra 
volontärer gör att Mattecentrum kan fortsätta att 
utvecklas som organisation. Framtiden ser ljus 
ut så det här året när vi dessutom firar 10-
årsjubileum hoppas vi på att ta nya rekord!
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Det här är vi

Mattecentrum är en ideell förening som 
erbjuder gratis läxhjälp i matematik till barn och 
unga. Vi arbetar för en likvärdig kunskaps-
inhämtning och för att öka kunskapen i och 
intresset för matematik. Vi har arbetat för det 
sedan vi startade 2008. 

I våra räknestugor får 5 000 elever inspiration 
av våra duktiga volontärer varje månad. Vi 
driver även Sveriges största mattebok på nätet 
och har forumet Pluggakuten där elever kan 
ställa frågor, få hjälp och hjälpa andra.

Mattecentrum i siffror (summering av 2017)

Varje år inför nationella proven i matematik
anordnar vi även mattekonvent runt om i
landet. Konventen liknar i grunden en vanlig 
räknestuga, men med syftet att förbereda
elever inför det nationella provet i matematik. 
2018 anordnade vi åtta konvent i lika många 
städer och närmare 1 400 elever besökte oss.

Vi är väldigt stolta över vårt arbete. Om du vill 
hjälpa oss att fortsätta höja betygen i 
matematik är du välkommen att engagera dig 
hos oss!

Mattecentrum
- en förening att räkna med!

69 143
läxhjälpstimmar
i räknestugorna

34
städer med
räknestugor

16 366
medlemmar

27
lokalföreningar

31
projektledare

33 287
elevbesök, rekord!

116
räknestugetillfällen i 

veckan

500 
aktiva volontärer



1 332 499 totala antalet digitala läxhjälpstillfällen* på våra digitala verktyg*

1 121 616
digitala läxhjälpstillfällen på

Matteboken.se  

35 024 
digitala läxhjälpstillfällen på arabiska

versionen av Matteboken.se

*Ett digitalt läxhjälpstillfälle är: Matteboken.se på svenska och arabiska - en session på över 3 minuter. 
Formelsamlingen.se och Pluggakuten.se - en session på minst 1 minut.

109 954
digitala läxhjälpstillfällen på

Pluggakuten.se  

65 905
digitala läxhjälpstillfällen på

Formelsamlingen.se  
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Elevenkät

Det här är en sammanställning av enkätsvaren 
som riktade sig till alla studenter som besöker 
Mattecentrums räknestugor. Enkäten genom-
fördes mellan vecka 47-48 2017 och nådde ut 
till 700 studenter, varav 574 personer valde att 
svara på hela enkäten.

Jag känner mig 
välkommen i räknestugan

96%

Volontärerna anpassar sina 
förklaringar till mina behov

86%

Mattecentrum gör att jag 
vill lära mig mer matematik

76%

Det är roligt att 
gå till räknestugan

80%

Mattecentrum gör det 
roligt att plugga matematik

74%

Volontärerna 
inspirerar mig

70%

Volontärerna förklarar 
varför matematik är 

viktigt i verklighheten

60%

Mattecentrum 
har gjort mig mer 

intresserad av matematik

68%

I enkäten bad vi studenterna ta ställning till ett antal påståenden om Mattecentrums verksamhet. 
Dessa resultat visar att i princip samtliga (96%) kände sig välkomna i räknestugorna och att de 
tyckte att volontärerna var bra på att anpassa sina förklaringar.
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Vad tycker 
eleverna?



Ytterligare ett par frågor i enkäten rörde huruvida Mattecentrum fått eleverna att bli mer intresse-
rade av att arbeta med matematik eller gå en utbildning där matematik är viktigt. Resultatet från 
enkäten visade att omkring hälften av studenterna blivit mer intresserade av att arbeta med
matematik och strax under hälften har blivit mer intresserade av att gå en utbildning där
matematik är viktigt.

Ja, jag har blivit mycket 
mer intresserad av
ett sådant arbete

21%

Ja, jag har blivit lite 
mer intresserad av
ett sådant arbete

29%

Nej, jag har blivit mindre
intresserad av 

ett sådant arbete

3%

Jag har varken blivit mer 
eller mindre intresserad 

av ett sådant arbete

46%

Läs hela elevenkäten på www.mattecentrum.se
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Röster från eleverna
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Det är roligt att besöka räknestugan, det 
är tyst och en bra studiemiljö. När man 
behöver hjälp kan volontärerna alltid 
svara och visa hur de tänker när de löser 
uppgiften.
- Richard, elev

Nu när man får hjälp så fastnar man 
inte utan fortsätter räkna. Innan gick alla 
ämnen bra utom matte, det var därför jag 
ville bli bättre. Nu tycker jag att matte är 
kul och räknar på min fritid. 
- Albulena, elev

Jag tycker matte är kul och Matte-
centrum har hjälpt mig jättemycket.
Jag har höjt mina betyg.
 - Nicole, elev

Det är jättebra att komma hit i början 
av veckan och sedan fortsätta plugga 
hemma. Matten är rolig när man förstår.  
- Caroline, elev

Jag gillar Mattecentrum för att det är två 
timmar två gånger i veckan och man får 
väldigt mycket hjälp under den tiden. 
- Higmo, elev

Jag tycker det är viktigt att Matte-
centrum finns. Om man inte får den hjälp 
man behöver hemifrån så finns ju den 
här. Alla föräldrar har inte möjligheten att 
hjälpa till med matematiken hemma.
- Louise, elev

Jag är här för att klara matten i första 
ring. Jag var här förra året också, i nian. 
Det är bra här, man kan få lite extra hjälp.
- Safiia, elev

För mig är det väldigt givande att ha en 
avsatt tid med en lärare som hjälper. Det 
blir effektivare här i skolmiljö där det inte 
är något som distraherar.
- Joel, elev





Röster från våra volontärer

Maria Persson, 41, Göteborg. Det är så roligt att få eleverna att fun-
dera på problemlösningar och hur de ska hitta rätt. Jag börjar oftast 
med att fråga ”hur tänker du?”. Då får eleven förklara för mig och ofta 
kommer de på lösningen själva. Min styrka som volontär tror jag är att 
jag minns känslan av att inte förstå något, känslan av att allt är bort-
blåst på ett prov. För mig är det fantastiskt att se glädjen hos eleven 
som fått godkänt efter att ha tragglat hela terminen med en F-varning 
hängande över sig. 

Angelika Treiber, 27, Stockholm. Jag började som volontär i Matte-
centrum i Uppsala våren 2011 efter att ha flyttat dit för att läsa till civil-
ingenjör. Jag är volontär för att hålla mina mattekunskaper färska och 
för att jag tycker det är kul att lära ut. När jag flyttade till Stockholm 
2016 var det självklart för mig att fortsätta. Jag får mycket tillbaka när 
jag hjälper eleverna samtidigt som jag bygger upp ett bra 
kontaktnät med de andra volontärerna.

Mattecentrums volontärer är föreningens
hjältar. Det är dem som finns där för
eleverna, som kan förklara, ge sammanhang 
och hjälpa till. Utan volontärerna hade vi inte 
kunnat bedriva våra räknestugor.

Volontärerna ger av sin tid och kunskap för att 
hjälpa eleverna att nå sina mål, oavsett om det 
handlar om att höja ett betyg eller bli godkänd 
på ett prov. Idag har Mattecentrum ungefär 500 
volontärer.
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Eleonora Svanberg, 19, Linköping. Volontärskapet har gett mig 
mycket erfarenhet inom pedagogik men främst kunskap. Jag har 
lärt mig så otroligt mycket av att vara volontär. Du behöver kunna se 
andras perspektiv och förklara på ett sätt som är anpassat till just den 
individen. Det har verkligen varit givande att gräva i sin egen kunskap 
som man annars kanske inte gör så mycket med. Jag brukar säga att 
det är när man förklarar något så alla förstår som man faktiskt förstår 
själv - och det har jag verkligen märkt!

Hans Lundback, 66, Malmö. Jag blev volontär på Mattecentrum 
eftersom jag ville bidra som utvecklingsstöd. Jag var frustrerad över 
alla unga som har det svårt med skolan av olika anledningar. Efter att 
ha varit volontär ett tag insåg jag hur välgörande det var för mig att få 
känna mig behövd och hur kul det var att få lära känna så många nya 
ungdomar. För alla dem som tvekar inför att bli frivilliga läxhjälpare 
kan jag bara säga att det bidrar med en väldigt positiv bekräftelse
samtidigt som du hjälper elever i behov. 

Viktor Elofsson, 22, Luleå. Att hjälpa människor tycker jag är
väldigt viktigt, så om du har möjlighet att kunna hjälpa tycker jag att 
du borde ta chansen. Det är både fantastiskt och roligt att vara
volontär. Eleverna som kommer till en räknestuga är där frivilligt och 
de vill och behöver oftast verkligen din hjälp. Det är även rofyllt att
sitta ned med eleverna och hjälpa dem som behöver och fundera 
över mattekluringar tillsammans.

11Läs volontärenkäten på www.mattecentrum.se



Volontärskapet - så fungerar det

Att vara volontär på Mattecentrum är ett 
givande och erhört viktigt arbete. Som 
volontär är du ute i räknestugorna och 
inspirerar eleverna. 

Vi söker volontärer som vill hjälpa elever att 
förstå matematik samtidigt som du peppar och 
inspirerar elevens självkänsla. Tillsammans ger 
vi eleven verktygen att ta sig igenom 
matematiken på ett roligt och lustfyllt sätt.

Som volontär förväntas du arbeta ungefär två 
eftermiddagar i veckan. Men det finns ingen 
minimigräns och inte heller en maxgräns. Ofta 
är du knuten till en specifik skola och är där så 
länge räknestugan är öppen. 

Vi söker dig som är samhällsengagerad, är 
kunnig i matematik och har möjlighet att vara 
med under eftermiddagarna. Många av våra 
volontärers bakgrunder är matematiker, 
ingenjörer, tekniker och studenter. 
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Här finns vi

Arboga
Boden
Borås
Eskilstuna
Falun
Gävle
Göteborg
Halmstad
Helsingborg
Jönköping
Kalmar
Karlskrona
Karlstad
Kiruna
Knivsta
Kungsbacka
Landskrona
Linköping

Så blir du volontär

Ludvika
Luleå
Lund
Malmö 
Norrköping
Råneå 
Sandviken 
Skellefteå 
Stockholm
Sundsvall
Södertälje 
Umeå
Uppsala
Västerås
Växjö
Örebro
Östersund

På www.mattecentrum.se/raknestugor kan du 
se vilka platser och tider vi är på. Där hittar du 
även kontaktuppgifter till ansvariga.

Det behövs alltid nya volontärer i räkne-
stugorna. Som volontär bidrar du med din
kunskap för att kunna hjälpa de elever som 
kommer till räknestugorna.

Som volontär ska du:
• Ha pluggat matte, gärna upp till gymnasie-

matte E/5 eller motsvarande
• Ha minst två timmar i veckan över att lägga 

på uppdraget

Du får gärna:
• Ha bakgrund som, eller studera till ingenjör, 

matematiker, naturvetare eller ekonom
• Kunna fler språk än svenska

Vill du bli volontär? Skicka en intresse-
anmälan till projektledaren i din stad. Du kan 
även läsa vår Handbok för volontärer i Matte-
centrum.

Mattecentrum.se -> Hjälp till -> Bli volontär



Mattecentrum 2008-2018

2009 2010 2011 2012 2013

Matteboken.se 
lanseras och har 

ungefär 20 000 besök 
varje månad.

Våra videolektioner 
har setts över 

1 000 000 gånger.

Mattecentrum 
fortsätter att växa och 

anordnar för första 
gången ett 

seminarium i 
Almedalen.

Formelsamlingen
lanseras och blir 

den första svenska 
formelsamlingen som 

är gratis.

Mattecentrum firar 
fem år och ökar

stadigt sitt
medlemsantal.

Våra milstolpar.
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Följ med på en resa i tiden. Det har hänt en 
del sedan vår grundare Johan Wendt öppnade 
ytterdörren för grannbarnet som ville ha hjälp 
inför sitt matteprov. Grannbarnet kom förbi flera 
gånger, ibland tillsammans med en kompis eller 
med sitt syskon. Där och då reflekterade inte 
Johan särskilt mycket på vad som hände men 
man kan se det som startskottet för Matte-
centrums historia. Johan som hade blivit
läxhjälpare berättar i efterhand att han inte 
gjorde det för att rädda världen utan framförallt 
för att han mådde bra av det.

Han tog senare den energin och startade 
Mattecentrum år 2008. Redan från start
arbetade Mattecentrum för att öka kunskapen 
och intresset för matematik. Den filosofin har 
suttit i väggarna ända sedan starten. Vårt
koncept med räknestugor har alltid funnits med 
och vi har gått från sex räknestugor i veckan till 
116 stycken på tio år. 2009 hade vi femtio 
volontärer och i dag har vi drygt 500 
volontärer. Mattecentrum är i ständig utveckling 
och allt fler vill engagera sig för en likvärdig 
kunskapsinhämtning där eleven är i fokus.
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2014 2015 2016 2017 2018

Vi hamnar i Guinness 
rekordbok efter att ha 
arrangerat världens 
största matematik-
lektion där 4000

elever deltog.

Pluggakuten.se
nylanseras.

Mattecentrum
nomineras till Stora

kommunikatörspriset.

Matteboken.se vann 
Svenska 

Publishing-prisets 
specialpris för 
användbarhet.

#Beppematik 
lanseras. 

Matteboken.se 
lanseras på arabiska. 

Integraler & 
Integration startar.

Mattecentrum firar 
10-årsjubileum och 

startar året med 
rekordsiffror!
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Till en början var det främst Johan som 
arbetade med Mattecentrum. Det dröjde dock 
inte länge innan han fick mejl från elever som 
bad honom om hjälp med sina studier. Men det 
kändes inte effektivt att hjälpa enskilda elever 
den vägen. Då föddes tanken om att starta
pluggakuten.se, ett forum där eleverna kunde 
ställa frågor. Han ville att forumet skulle vara
levande och i början satt han uppe dag som 
natt och svarade på elevernas frågor. Fler och 
fler elever hittade till forumet och snart blev det 
ett läxhjälp-community att räkna med. 

I dag finns det volontärer och moderatorer som 
dagligen arbetar med att hjälpa elever med sina 
frågor på forumet. I samma veva som forumet 
startade tog Mattecentrum även fram Sveriges 
största digitala mattebok, matteboken.se som 
ständigt utvecklas och numera även finns över-
satt till arabiska.

Några dagar efter Johans och grannbarnets 
första möte ringde hon på dörren, gråtandes 
och viftandes med sitt prov. Hon hade fått VG 
och var väldigt lycklig.
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Integraler & Integration

Ett snötäcke vilar över Torneälven som skiljer 
Haparanda från den finska gränsen. Här i 
Sveriges östligaste punkt ligger asylboendet 
Cape East. Det är ett av Sveriges största
boenden för nyanlända och består i princip av 
två större byggnader, en restaurangdel och ett 
lägenhetskomplex. Ute på parkeringsplatsen 
reflekterar solens strålar mot den snötäckta 
marken. Här bor Tayyibe som är volontär i
projektet Integraler & Integration.

- Allt började med att Patrik Mörée kom och 
presenterade projektet. Jag blev väldigt glad för 
just då kände jag att tiden stod still, det fanns 
inte så mycket att göra här, säger Tayyibe. 

Tayyibe är utbildad datatekniksingenjör från 
Iran, men är ursprungligen från Afghanistan. 
Hon har aldrig kunnat arbeta inom sitt yrke och 
har istället jobbat som privatlärare i matematik. 
Därför var steget att anmäla sitt intresse som 
volontär inte främmande för henne. Regions-
ansvarige Patrik Mörée fångade upp hennes 
engagemang.

- Jag har alltid tyckt om matematik och att lära 
ut. När jag fick höra av projektet tänkte jag att 
det var en perfekt möjlighet att få slipa på mina 
egna kunskaper samtidigt som jag lär ut till 
andra, säger Tayyibe. 



17

Integraler & Integration är Mattecentrums
projekt där barn och unga asylsökande får hjälp 
och stöd med matematik. Projektet är ett 
samarbete mellan Luleå kommun, Migrations-
verket och Mattecentrum. I projektet blir
personer med matematisk kompetens på asyl-
boenden volontärer och kopplas ihop med 
nyanlända barn och unga för att träna 
matematik.

Projektledaren Hasan Albakafani började
arbetet i mars 2016. I sitt arbete har han besökt 
flera asylboenden i Norrbotten för att identifiera 
behovet av mattestöd samt att hitta engagera-
de personer som vill vara volontärer. I dag finns 
Integraler & Integration på asylboenden i Luleå, 
Piteå, Haparanda och Boden.  

- Jag märkte att det fanns ett stort intresse att 
studera matematik. På flera platser var det 
många som anmälde sig som volontärer och 
elevantalet har hela tiden växt, säger Hasan 
Albakafani.

Hasan Albakafani står utanför räknestugan i 
Boden som håller till i ABFs lokaler. Han går 
ned för trapporna till källarlokalen och
presenterar Hadiji, volontär sedan starten.
Hadiji kommer från Afghanistan och är
utbildad civilingenjör.      

Hon hjälper till i räknestugan och har även varit 
drivande i att översätta texter från svenska till 
dari och persiska.

- Första gången var det tjugofem elever och vi 
var sex volontärer. Det var jätteroligt för mig att 
få lära ut och förklara matematik, säger Hadiji. 

Under åren som Hadiji varit volontär så har hon 
hjälpt till i både Boden och Piteå. I dag arbetar 
hon som kursledare hos ABF och är glad för sin 
tid i Mattecentrum.

- Jag har fått ut mycket av att vara volontär och 
den referensen har hjälp mig mycket i min 
etablering här i Boden, säger Hadiji

Integraler & Integration har som syfte att sänka 
trösklarna för matematik. En del av
ungdomarna som kommer till Mattecentrums 
räknestugor på asylboenden har aldrig fått
möjlighet att gå i skolan eller lära sig
matematik. Med projektet vill vi skapa en
meningsfull sysselsättning för de asylsökande 
under boendetiden samtidigt som de kommer i 
kontakt med det svenska samhället. Just nu 
arbetar Mattecentrum med att sprida Integraler 
& Integration till flera platser i landet.

Jag har alltid tyckt 
om matematik 
och att lära ut.

”



Ambassadör: Beppe Singer

Tillsammans spelade vi in webbserien
#Beppematik - lustfyllda videofilmer med
matematiklekar, experiment och trolleritricks 
som kan användas hemma, på fritids eller i 
skolan. 
Filmernas syfte var och är att uppmuntra barn 
och unga att på ett lekfullt sätt visa att
matematik både är roligt och användbart. 

Beppe Singer har många bollar i luften. Just 
nu håller han på att avsluta inspelningarna av 
säsong två av julkalendern Det stora
experimentet på Viaplay, samtidigt som han 
skriver femte och sista boken i serien Beppe 
Testar. Han har tidigare varit programledare 
för bland annat Hjärnkontoret och under 2016-
2017 var han ambassadör för Mattecentrum.
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Det var ett ödmjukt bevis på att det finns
pedagoger som integrerar Beppematiken i sin 
undervisning och använder den regelbundet 
för att öka lusten till ämnet bland eleverna. Det 
var riktigt häftigt, att något som jag tillsammans 
med Mattecentrum tagit fram används i klass-
rummen. Detta var det ultimata beviset på ett 
en enkel Malmöpåg som jag kan vara med och 
påverka barnens skolgång på gräsrotsnivå.

Har du något tips till elever som kämpar 
med matten eller som inte tycker det är så 
roligt?
Ja, se på mig! Jag idiotförklarade mig själv
redan i mellanstadiet och det har varit en
nedåtgående spiral sedan dess med super-
kassa betyg och en usel självbild. Ändå sitter 
jag här 2018 och kan skryta med att jag vunnit 
pris för Årets folkbildare 2011. Kan ni förstå, 
”IdiotBeppe” var alltså bäst på att lära ut 
under 2011. Detta bevisar att ingenting skrivs i 
sten idag. Det som kanske känns omöjligt idag 
kan lossna senare i livet. Om en ”idiot” som jag 
klarade mig kan vem som helst göra det. Det 
ordnar sig!

Berätta lite om ditt ambassadörskap för 
Mattecentrum!
Matte är en kärnfråga för mig. Det är ett ämne 
alla stöter på i skolan och det är oftast på 
lektionerna som elever stämplar sig själva som 
”hopplösa fall”. Den här sortens känslor kan ha 
en lavinartad effekt på ens självkänsla. Så var 
det för mig och jag har genom åren pratat med 
tusentals elever som känner likadant. Enkelt 
skulle en kunna säga att eleverna tänker så 
här: är du bra på matte så är du smart och om 
du är dålig på matte så är du korkad. När jag 
då träffade Mattecentrum för första gången 
insåg jag direkt att det var en match made in 
heaven eftersom att de hade samma
inkluderande inställning som jag. 

Vi ville göra någonting roligt med matte och tog 
bland annat fram serien #Beppematik. Där fick 
jag gräva i mina experimentlådor för att hitta 
roliga och spännande aktiviteter som eleverna 
kan ägna sig åt på skolor, fritids eller hemma. 
I två år fick jag vara en stolt ambassadör för 
Mattecentrum och det har varit en ynnest och 
ära från dag ett!

Vad var roligast med att vara ambassadör?
För ett tag sedan, alltså flera månader efter att 
mitt ambassadörskap slutat, besökte jag en 
skola i Hallsberg. I vanliga fall när jag kliver in 
på en skolgård samlas ungarna kring mig och 
säger: Wow, det är ju Beppe från
Hjärnkontoret! Men här samlades kidsen runt 
mig och skrek: Kolla, där är han från Beppe-
matik!!

”I två år fick jag vara stolt 
ambassadör för Matte-
centrum och det har 
varit en ynnest och ära 
från dag ett!



”Mattecentrum har förändrat politiken”

- Jag tror att inställningen till matematik som en
talangsport och inte som en gren för dem som
arbetar hårt är något som leder till tappade 
talanger i båda ändarna. Både tappad
excellens och tappade grundkunskaper. Jag 
tror att Mattecentrum och liknande initiativ är 
viktiga. Ni är väldigt duktiga på att desarmera 
myten som jag tror leder till missade
livschanser och möjligheter för Sverige som 
kunskapsnation.

- Ett stort tack till Mattecentrum för det arbete 
ni utför. Det är enormt inspirerande att se inte 
bara hur ni lyckas nå ut till de här eleverna utan 
även hur det arbete ni gör har förändrat svensk 
politik. Det arbete som idag är naturligt på båda 
sidor av det politiska spektrumet när det gäller
läxhjälp och såna stödresurser och insatser 
hade inte varit ett faktum utan Mattecentrum.

Anna Ekström, Gymnasie- och 
kunskapslyftsminister

Erik Bengtzboe, Utbildningspolitisk tales-
person, Moderaterna

Foto: Fredrik Wennerlund

Foto: Kristian Pohl
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Våra huvudsponsorer

- Mattecentrum gör ett fantastiskt jobb för att 
lyfta mattekunskaperna hos unga och lägger 
på så sätt grunden för att fler söker vidare till 
högre utbildningar. Med hjälp av digitalisering,
automatisering och robotisering kommer farliga 
och monotona jobb att minska i framtiden och 
nya intressanta jobb skapas. I slutändan
kommer tekniken också skapa en hållbar miljö 
och nya möjligheter för oss människor.

- Matematik är ett av de viktigaste
basämnena, speciellt inom ingenjörsyrkena. Vi 
har ett stort behov av ingenjörer vilket är varför 
vi vill bidra till det viktiga arbete Mattecentrum 
gör för att inspirera och erbjuda ungdomar
gratis läxhjälp.
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Ann Lindell Saeby, Executive Vice President 
and Head Corporate relations NCC Sverige

Johan Söderström, VD ABB Sverige
Foto: ABB

Foto: NCC



Mattekonvent

En av årets höjdpunkter för Mattecentrum är 
våra mattekonvent. På konventen får elever 
från årskurs 9 och gymnasiet tillfälle att öva och 
förbereda sig inför nationella proven i
matematik. På plats finns engagerade
volontärer som hjälper eleverna och svarar på 
frågor.

Sedan starten för tio år sedan har konventen 
blivit ännu större och bättre, samt utökats från 
att hållas i endast Stockholm till att anordnas i 
flera städer över hela Sverige.
2018 anordnades åtta konvent under tre dagar, 
från Malmö i söder till Luleå i norr.
Ungefär 1 400 elever deltog. 

Mattekonvent 2018 Blå Hallen, Stockholms stadshus
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”

” Jag fick möjlighet att plugga här idag 
inför nationella proven och jag är väldigt 
tacksam för det. Nu känner jag mig 
mycket säkrare. Jag vill tacka alla som 
var med och deltog och hjälpte mig!
- Moussa, elev

Det här är ett perfekt tillfälle för alla som 
vill ha hjälp med uppgifter i matte. Jag 
skulle absolut komma tillbaka nästa år!
- Leo, elev

Porsev Aslan vann slogantävlingen med
bidraget ”Keep calm and do math” 2017.



Solskenshistorier: från elev till expert

Några av de elever som besökt våra räkne-
stugor har tagit klivet ännu längre. De har gått 
från att vara elever till att bli delaktiga i Matte-
centrums verksamhet. Här får du möta Henrik 
och Arziv, två av Mattecentrums aktiva som har 
varit med ett bra tag.

Möt Henrik Wedberg

Varje termin kommer ungefär 5 000 elever till 
våra räknestugor för att plugga matematik.
Någon vill kanske klara sin mattekurs, en
annan vill bli godkänd på ett prov och en tredje 
vill kanske höja sitt betyg. Oavsett vad deras 
mål är så är de alla välkomna till oss.

Idag har Henrik en kandidatexamen i företags-
ekonomi med inriktning på marknadsföring och 
sitter med i Mattecentrums styrelse. Han har 
även arbetat som verksamhetsutvecklare på 
kansliet och känner därför Mattecentrums
verksamhet väl. Henrik spelar en viktig roll för 
att föreningen ska kunna behålla grundtanken 
och syftet i strategiarbetet. 

Henrik Wedberg är bara 26 år men har snart 
varit delaktig i Mattecentrum i tio år. Han var 
en av organisationens allra första elever och 
besökte räknestugan under hela gymnasietiden 
där han läste ekonomi. Henrik hade inga större 
bekymmer med matten, men förstod snabbt att 
en måste lägga ned mycket tid och energi för 
att kunna få sitt drömyrke.

- För att komma långt i livet måste du plugga 
stenhårt. Av den anledningen började jag regel-
bundet besöka räknestugan.

Henrik blev motiverad av volontärerna eftersom 
de alltid stod kvar tills dess att han hade förstått 
uppgiften. De såg till att han kämpade och inte 
gav upp eftersom de trodde på honom. 

”För att komma långt i 
livet måste du plugga 
stenhårt



Möt Arziv Babikian

Efter att ha studerat klart all matte på
universitetet ville han hjälpa andra gymnasie-
elever att lyckas med matten och då var Matte-
centrum det självklara valet för Arziv.

- Det bästa med att vara volontär är att se
eleverna få en ”aha-upplevelse”. Jag blir alltid 
lika glad när de kommer tillbaka och berättar 
hur bra det gick på senaste matteprovet.

Till hösten går han in på sitt fjärde år av civil-
ingenjörsstudier, med inriktning på industriell 
ekonomi. Han har inga planer på att sluta vara 
volontär hos Mattecentrum på ett bra tag
framöver.

Arziv Babikians resa med Mattecentrum
började under hans gymnasietid. På Rud-
beckianska gymnasiet i Västerås läste han 
natur-natur, en matteintensiv utbildning med 
andra ord. 

Allt började med att han samlade på sig upp-
gifter som han hade försökt lösa på egen hand 
under en vecka, men utan framgång. Vid
veckans slut hade han satt in tio post-it-lappar i 
sin mattebok, där han hade markerat och skrivit 
upp vilka matteuppgifter han behövde hjälp
med. Snart fick han nys om att Mattecentrum 
hade räknestugor på hans skola och började då 
besöka dem varje vecka. Efter varje räknestuga 
han deltog i försvann post-it-lapparna och
veckan därpå började det om igen. 

”Det bästa med att vara 
volontär är att se
eleverna få en ”aha-
upplevelse.”
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Var med och förändra
Vill ditt företag följa med på en spännande 
resa? Just nu söker vi efter spännande 
företag som förstår vikten av att lära ut 
matematik på ett lustfyllt sätt. Genom att
sponsra oss är du med i vår strävan för en
likvärdig kunskapsinhämtning och att öka
kunskapen i och intresset för matematik.
Samtidigt hjälper du flera tusen elever att
känna förståelse och vikten för matematik.
 
Vi söker efter dig som vill sponsra något av 
våra projekt - men även efter dig som vill bli
huvudsponsor. Tveka inte att kontakta oss
om du har några frågor eller vill veta mer.
Tillsammans stärker vi eleverna!

Stötta ett projekt

Vi vill hjälpa elever dygnet runt. Genom våra
digitala verktyg kan en när som helst studera 
matematik och få svar på sina frågor. Men för 
att fler elever ska hitta till oss vill vi utveckla 
våra tjänster. I dag driver vi Sveriges största 
mattebok på nätet, forumet Pluggakuten samt 
formelsamlingen.se. Tillgänglighet är ett av våra 
kärnvärden och vi når ut till tusentals unga. Vill 
ditt företag hjälpa oss att vara tillgängliga och 
inkluderande? Då kan ni sponsra ett av våra 
verktyg och vara med i förändringsarbetet.



Tack!
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Nu lagom till vårt 10-årsjubileum är det hög tid 
att stanna upp. Vi vill ta tillfälligt i akt och tacka 
alla som varit med på den här resan hittills. Vi 
vill tacka alla elever som under åren besökt 
våra räknestugor runt om i landet. Ni som
pluggar på matteboken.se och ställer era frågor 
på pluggakuten.se. Ert engagemang är vår 
drivkraft. Vi vill tacka alla våra fantastiska 
volontärer som delar med sig av sin kunskap 
och sin tid. Det är ni som finns där för eleverna, 
som förklarar, ger sammanhang och inspirerar. 
Alla volontärer är våra hjältar. Vi vill tacka våra 
två huvudsponsorer ABB och NCC. 
 

Ni gör vår verksamhet möjlig och hjälper alla 
Sveriges barn och unga att uppfylla 
kunskapsmålen och nå sina drömmar. Ert 
bidrag till Mattecentrum är ovärderligt. Vi vill 
tacka alla våra samarbetspartners som stöttar 
oss ekonomiskt och pro-bono. Tack vare er kan 
vi utveckla vår verksamhet och nå ut till ännu 
fler elever. 
Nu fortsätter vårt arbete för att lyfta 
matematikens möjligheter i samhället och 
samtidigt motivera och inspirera till kunskap på 
ett lustfyllt sätt. Tillsammans gör vi skillnad för 
alla barn och unga. 
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