Strategi 2026
”Matteresan”
VISION BLIR TILL AKTION 2022-2026

Målbild 2026
Mattecentrum är en organisation med stor ambition och tillsammans med våra ideella
krafter har vi en stor och bred palett av läxhjälp i matematik för barn och unga i
Sverige som även används globalt. Nu fäster vi blicken framåt. Med en öppenhet för
nya idéer, nya samverkansformer och attraktiva digitala lösningar ska Mattecentrum
vara rankad som det bästa stödet i Sverige för läxhjälp i matematik hos elever,
föräldrar, rektorer och pedagoger. Syftet med Vision 2026 är att kunna agera båda nu
och strategiskt in i framtiden. Vår stora tillväxtresa är redan på gång, och för att
förbereda oss för det, så kommer vi under 2022 - 2026 att satsa på att göra vår
grund ännu bättre i form av starkare varumärke, säkrare finansiering och mer
kvalitativ läxhjälp.

MATTECENTRUM | VISION 2026

Våra utmaningar 2022
• Barns självförtroende kring matte grundläggs tidigt i livet. Många föräldrar och pedagoger i lägre årskurser saknar också självförtroende i
matematik. Hur kan vi nå och stötta de vuxna runtomkring barnen?

• Alla barn har inte stöd hemifrån i form av föräldrar eller syskon som kan hjälpa med mattekunskap ifall inte skolan räcker till. Hur kan vi
få fler att våga ta hjälp?

• Elevers matematikupplevelser från grundskolan innehåller ofta associationer till ord som ”svårt” och ”ångest”. Hur kan vi ge en positiv
upplevelse av matematik?

• Glappet mellan gymnasiet och högskolan är stort, här behövs en brygga och ”översättningslager” för att guida till framtida möjligheter.
Hur kan vi presentera matematikens möjligheter för barn och unga?

• Mattecentrum når idag bara ut till en liten del av den totala gruppen barn och unga, och behöver sprida sig mot fler. Då behöver fysiska
och digitala insatser se lite olika ut beroende på vem man vill nå. Hur kan vi introducera matematik till de som vi idag inte når?

• Till Mattecentrum kommer många elever som är motiverade och redan kommit en bit på vägen. Hur kan vi nå de som är omotiverade?
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Fokusområde 2022-2026
Starkare ekonomi: Vi satsar på en långsiktig ekonomi som gör det möjligt för oss att fortsätta vår tillväxtresa med trygga anställningar och mer
kompetens. Att få till en långsiktig ekonomisk stabilitet tar tid men ger oss utrymme att på sikt vara kortsiktigt flexibla och långsiktigt strategiska, så att vi
kan göra mer ”matte-vinst”.
Starkare varumärke: Mattecentrums varumärke ska bli välkänt och ”top of mind” för alla våra intressenter och ska andas stolthet i alla delar av organisationen
internt och externt. Mattecentrums expertkunskaper ska uppmärksammas i nätverk och frågor som berör utbildning och framtidens jobb. Varumärket är
kärnfullt och sammanfattar Mattecentrum alla verksamhetsområden och tjänster på ett sömlöst sätt.
Attraktiv och kvalitativ fysisk läxhjälp för högstadiet och gymnasiet: Mattecentrum arrangerar läxhjälp i egen regi och i samverkan med andra organisationer,
kulturhus och idrottsförbund i stora städer och mindre orter över hela Sverige. Genom utvecklade metoder i pedagogik och matematik stöttar vi volontärer som
arbetar närmast eleverna. Mattecentrums medlemskap med förmåner, gratis läxhjälp och andra erbjudande ökar intresset hos eleverna. Vi ökar tillgängligheten
genom att starta verksamhet på fler orter och med mer och effektivare kommunikation når vi de som idag inte vet om att vi finns. Läxhjälpen kommer även
förbättras och anpassas så att den är tillgänglig för elever med funktionsvariationer.
Attraktiva och kvalitativa digitala verktyg för högstadiet och gymnasiet: Mattecentrum stöttar elever i hela Sverige under alla dygnets timmar med attraktiv,
lättillgängligt material och stöd. Alla kunskapssajter ska vara uppdaterade enligt de senaste läroplanerna och ska fyllas med fler övningar, mer teori, exempel
och spännande videolektioner från Sveriges bästa matematiklärare. Vår Youtube-kanal kommer bli större, och vi kommer även satsa mer på pedagogik och
pluggteknik i matematik, även mer inspiration genom podcast och föreläsning om hur man tillämpar matematiken i vardagen.
Stärker de som hjälper: Vi är en ideell förening där medlemmar är inkluderade i beslutsfattandet. Genom att satsa på föreningskompetens med bildning och
ledarskap bidrar vi till ett starkare samhälle i stort och ett mer effektiv Mattecentrum. Genom det blir medlemsföreningar med självsäkra och vi stärker
möjligheterna för utveckling av läxhjälpen lokalt. Mattecentrums kommer utveckla volontärsvården, med ett större erbjudande av utbildning i pedagogik,
ledarskap, matematik samt föreningsliv.
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The ”why” 2026
Vi stärker demokratin genom att hjälpa barn oavsett utgångspunkt
Att ge alla barn möjlighet till grundläggande kunskaper i matematik är en demokratifråga. I en allt mer
global och kunskapsintensiv värld där demokratin inte alltid är självklar ger matematikkunskaper både
förmåga till kritiskt tänkande och att utveckla sin fulla potential, oavsett startpunkt i livet.
Vi ska få fler ungdomar godkända i matematik i grundskolan
För varje ung som klarar skolan sparar samhället stora summor pengar. Att få godkända betyg är en
förutsättning för möjlighet till fortsatta studier, vilket i sin tur är en förutsättning för vidare utbildning. Ett
av de stora hindren att klara grundskolan är att få godkänt i matematik.
Vi får fler att studera matematik på universitet & högskola
För att Sverige ska fortsätta vara ett välfärdsland i framkant behöver vi se till att det finns många
välutbildade ingenjörer och programmerare. Då behöver fler ungdomar bli motiverade och förstå̊
matematikens potential. Ju fler som klarar sig till denna punkt i matteresan, desto fler som kan agera
förebilder och stötta de som inte kommit lika långt.
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Räckvidd-, engagemang och kvalitetsmål 2026

Vi ska stötta Sveriges högstadieoch gymnasielever i sin egen
matteresa oberoende av
geografisk hemvist, kön eller
sociala- och ekonomiska
förhållanden.

Vi ska möjliggöra att barn och unga
genom sina kunskaper i matematik får
behörighet till gymnasiet med ett gott
självförtroende, god studieteknik och
en ökad lust att studera vidare.

Räckvidd

Kvalité

Genom förebilder, pedagogisk
vägledning och tillgänglighet
ska vi öka barn och ungas
kunskaper i matematik.
Engagemang

Gameplan 2022-2026
VAD

VARFÖR

VEM

HUR

Media
Offentlig sektor

Digital matte,
när du vill, var du vill!
Näringsliv

Filantroper

Skolor & rektorer

Politiken

Lärare

Vi stärker dig i din
matteresa,
oavsett startpunkt
i livet!

Fysiska mötesplatser
för matematik!

Föräldrar
Medlemmar

Riksstyrelsen

Volontärer

Kansliet
Grundskola: 6-9 ÅR

Demokratisk ideell förening
med finansiellt stöd från sponsring,
offentlig sektor och AB.

Grundskola: 10-12 ÅR
Komvux & Högskolestuderande: + 19 ÅR

Högstadiet:

13-15 ÅR

Förebilder och samverkan
med aktörer som vill stärka
matematiken hos barn och unga!

VÅRT LÖFTE

SYFTE

STRATEGISKA OMRÅDEN

Gymnasiet:

16-19 ÅR

MÅLGRUPPER
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Verksamhet idag 2022

Fysiska mötesplatser för matematik!
Inför nationella
prov & HP

På 23 orter
i Sverige

Räknestugor

Livehjälpen
pluggakuten.se/
Livehjälpen

Konvent &
Lovstugor

Digital matematik. När du vill. Vart du vill.

På arabiska

Forum för frågor &
diskussion i alla
skolans ämnen. Nu
med videohjälp i
matematik

Komplett mattebok med
teori, videolektioner och
övningar.

Översättning av
matteboken.se på
arabiska enligt
svenska läroplanen.

En komplett
formelsamling.

Teori och videolektioner
i Pre-algebra, Algebra 1
och 2, Geometry samt
övningsprov för SAT och
ACT, på engelska.

Förebilder med aktörer som vill stärka matematiken!

Spotify, Libsyn

Mattesnack!
En podd om hur vi
tillämpar matematik
i arbete och vardag!

Instagram, Linkedin,
Facebook

Förebilder
Artiklar & intervjuer

Vi är en insamlingsorganisation, så här finansieras vi.

Offentliga
medel

Sponsorer &
företagsgåvor

Stiftelser

Privata gåvor

