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”Men det är jättebra 
att eleverna får förstå 
hur mycket matte 
som ingår i olika 
jobb.”

EloisE Jönsson lindEll
butiksbiträde, Ica Maxi

Hur lång tid tar det för Trelleborgshem att få tillbaka pengarna för ett hus de byggt? 
Och hur mycket högre månadslön ger några ob-timmar i veckan för en anställd på 
Ica Maxi? Väståkraskolans elever får lära sig matte från företagen direkt.

Det gäller att hålla koll på alla siffror när man är en hyresvärd. Simon Jönsson, kundvärd på Trelleborgshem, hjälper Ronja Persson och andra elever att räkna matte. Foto: Anette SjöStrAnd

Under en förmiddag fick Väståkraskolans elever lära sig hur mycket matema-
tik som vanliga jobb består av.

Linus Borglin, Rasmus Smidvall och Teo Lonér räknar ut vad man tjänar på att 
ersätta en oljepanna med en värmepump.

Vardagsmatte ger studieglädje
AndErslöv

S ex företag bänkar 
sig i varsitt klass-
rum på Väståkra-
skolan under ons-

dagen. Under en förmid-
dag omvandlar de sin 
verksamhet i mattetal. Allt 
för att få skolans tre klas-
ser i årskurs åtta att förstå 
nyttan med att kunna räk-
na.

– Det är lite svårt. Jag 

har inte så lång tid på mig 
att förklara och man mär-
ker att eleverna ligger på 
olika nivåer. Men det är 
jättebra att eleverna får 
förstå hur mycket matte 
som ingår i olika jobb,  
säger Eloise Jönsson Lin-
dell.

Hon jobbar som butiksbi-
träde på Ica Maxi och plug-
gar samtidigt till  

lärare. Under tisdagen får 
hon nytta av både sina stu-
dier och sitt jobb när hon 
tar med sig matteuppgif-
ter som är baserade på fö-
retagets ekonomi.

Det är företaget Smart-
matte som står bakom  
arrangemanget. Deras  
affärsidé går ut på att föra 
samman matematik och 
näringsliv. På det sättet 
ska eleverna få en ytterli-

gare anledning att tycka 
om matte. Dessutom får de 
en inblick i olika företag.

– Det är sällan företag 
kommer hit, i stället är det 
eleverna som går ut på 
praktik. Men det är jätte-
bra att eleverna får möta 
dem på detta sätt, säger 
Hüsein Jahja, studie- och 
yrkesvägledare.

I klassrummet där Trel-
leborgshem huserar får 

eleverna lära sig att räkna 
ut hur energiförbrukning-
en påverkas om en olje-
panna byts ut mot en vär-
mepanna. Eller hur lång 
tid det tar innan hyres- 
intäkterna betalar ett hus-
bygge.

Arrangemanget ligger väl 
i tiden, åttorna tänker en 
hel del på sin framtid just 
nu.

– Ja, det gör vi eftersom 
vi är ute på praktik nu och 
snart ska vi fundera över 
gymnasievalet. Jag hade 
velat ha mycket mer infor-
mation om olika yrken,  
säger William Svenonius.
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