
Verksamhetsberättelse 

Mattecentrum Malmö, 2021 

Föreningen har under första terminen av 2021 påverkats av pandemins restriktioner och 

därför hållit i digitala räknestugor en gång i veckan dit medlemmar har kommit för att plugga 

och diskutera matematik. Efter ett återuppöppnande på skolor under hösttermninen startade 

de fysiska räknestugorna inledningsvis på Pauliskolan och Höjaskolan. Kort därefter öppnade 

föreningen även räknestugor på Fryshuset (som ett samarbete mellan Mattecentrum Malmö 

och Fryshuset), Borgarskolan och Rosengårdsbiblioteket. Fryshuset och 

Rosengårdsbiblioteket är specialvarianter på räknestugor eftersom Fryshusets räknestuga är 

en satsning på att nå ut till yngre elever och på biblioteket förbokar elever läxhjälp online. 

Totalt hölls det alltså i fem räknestugor per vecka under höstterminen. 

På grund av ett beslut av Skolverket om inställda nationella prov under vårterminen höll 

föreningen inte i något digitalt konvent då. I december 2021 däremot höll föreningen i ett 

framgångsrikt fysiskt konvent inför de nationella prov på gymnasiet som skulle hållas kort 

därefter. 

Mattecentrum Malmö har under 2021 upprättat kontakt med flertalet andra föreningar i syfte 

att samarbeta och nå ut till en större målgrupp. Föreningen har haft möten och träffar med 

Frontier MMA Academy, Fryshuset i Malmö och australiensiska organisationen Math 

Hunger. Med Fryshuset påbörjades samarbetet i form av räknestugorna som nämns ovan och 

Math Hunger har skickat material som Mattecentrum Malmö gärna använder till framtida 

projekt. 

Under 2021 har föreningen satt igång arbetet för ett projekt som kallas för Mattebusen. 

Tanken var att nå ut till yngre elever på ett nytänkande, inspirerande och roligt sätt genom att 

använda nya pedagogiska grepp tillsammans med volontärer och barn. Det har huvudsakligen 

diskuterats två delprojekt för Mattebusen varav ett är i samband med skolklasser i 

grundskolan och ett annat delprojekt som tar matten till områden i Malmö för att möta en 

bredare målgrupp som t.ex. inte tar sig till räknestugorna. Projektet och dess form har varit en 

hot topic under året och Mattecentrum Malmö har involverat andra aktörer för att få in många 

infallsvinklar. Exempelvis har forskare från Malmö Universitet och Kristianstad Högskola 

och rektor och ämneslärare i matematik på Apelgårdsskolan varit delaktiga i utformandet av 

idéer. Två workshops har hållits under året med en tredje planerad under slutet av januari där 

mer konkreta beslut kommer att fattas. 

Under 2021 har styrelsen haft 14 protokollförda möten plus ett antal planeringsmöten. 

Föreningen har förvaltat 0 kr.  
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Medlemsuppgifter Malmö: 

Antal bidragsgrundande medlemmar (ålder 6-25 år): 733 

Antal medlemmar totalt: 1035 

 

Ålder på redovisade medlemmar: 
 

6-12 år             Kvinna: 6                     Man: 8                       Annat kön: 0 

 

13-18 år           Kvinna: 291                 Man: 165                   Annat kön: 0 
 

19-25 år           Kvinna: 169                 Man: 94                     Annat kön: 0 

 

Övriga åldrar   Kvinna: 173                 Man: 129                   Annat kön: 0 
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