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Mattecentrum + ABB = Sant 
ABB stöttar ungdomars intresse för matematik – blir huvudsponsor för Mattecentrum 

2012-11-28 – ABB Sverige stödjer flera projekt där barn och ungdomars intresse för teknik och 
matematik uppmuntras, bland annat Tekniklådor till skolor, First Lego League och matteappen King of 
Math. Sedan flera år har ABB även samarbetat med Mattecentrum, ett samarbete som fördjupas när 

ABB nu blir en av fyra huvudsponsorer.  

Matematik är en grundläggande kunskap som ofta krävs för att utbilda sig vidare inom de tekniska 

utbildningarna som ingenjör och civilingenjör. Johan Wendt är grundare av organisationen 

Mattecentrum: 

”Alla barn förtjänar att få en liten intresselåga tänd för matematik men även för teknik, därefter handlar 
det om att utmana och stimulera denna låga för att den ska kunna blossa upp. Hos alla barn utvecklas 

det inte till en stor passion men alla har rätt att få känna på det.”  

”Vi är stolta över att kunna arbeta ännu närmare Mattecentrum och tror på ett givande samarbete där 
våra duktiga medarbetare kan hjälpa unga att väcka teknikintresset genom matten.”, säger Johan 

Söderström, vd för ABB Sverige. 

”En av de stora utmaningarna för oss som arbetsgivare är att hjälpa till att få ungdomar intresserade av 

teknik och att de ser ingenjörsyrket som en attraktiv framtid. Mattecentrum ger fler unga chansen att 

upptäcka matematiken”, säger Åsa Jackson, personaldirektör på ABB Sverige. ”Genom räknestugorna 
får de förutom kunskap och inspiration också träffa ingenjörer som kan berätta om alla de möjligheter 
som finns för dem som vill anta utmaningen.” 

Mattecentrum är gratis och öppet för alla 

Mattecentrum är en ideell förening som helt gratis hjälper över 100 000 barn och ungdomar att förbättra 
sina kunskaper i högstadie- och gymnasiematematik. De arrangerar öppna räknestugor 44 gånger i 

veckan i 18 städer och med hjälp av volontärer på plats lär man sig räkna ut de kluriga mattetalen. 
Målet är att även Ludvika får en räknestuga under 2013. Dessutom finns hjälp på internet via 

www.matteboken.se. På sajten finns över 500 videolektioner som har setts miljoner gånger av 

ungdomar över hela landet. Här kan man med teori, räkneexempel och videolektioner få stöd dygnet 
runt. Där finns även ett forum för att ställa frågor. 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda 

och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 

100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare. 
 


