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Tack till alla
mentorer som hjälpt
oss arbeta mot vår
vision att...
• Alla i Sverige ska ha
mer lika och bättre
förutsättningar att
lära sig matematik
• Skolämnet
matematik och
högre
utbildningsnivåer
ska avdramatiseras
• Intresset för
matematik och
läraryrket ska öka i
samhället
• Mentorskap som
verktyg för
kunskapsöverföring
ska användas i fler
sammanhang
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Matematikens roll i samhället
Intize förening har en verksamhet som inte är svår att
beskriva. Vi erbjuder mentorskap inom matematik.
Vi har mentorer, vilka i sin tur har adepter, och
tillsammans lär de sig om matematik. Det är g
rundtanken, den så kallade pitchen för vad vi gör,
mentorskapet.
Det är ibland ett ord som utomstående vill substituera
för läxhjälp, men i min resa med Intize har jag på från
många håll mötts av medlemmar som försvarar
ordvalet mentorskap med eldsjäl och järnhand. Varför
är det så viktigt? Vad gör egentligen en mentor som
skiljer den från en “läxhjälpare”, eller lärare?
För mig har min tanke om distinktionen mellan dessa
växt sig fram till två snarlika bilder av en
lärandesituation i någon form av klassrumsliknande
miljö. I den ena bilden står läraren framför sina elever
och förklarar det pedagogiska materialet, och i den
andra står mentorn bakom sina adepter och hjälper
dem att förstå materialet. Däri föds tanken att de lär
sig tillsammans.
Adepter om studier, mentorer om adepter.
Vi är många som samlas runt det gemensamma ämnet
matematik av flertalet anledningar. Vissa tror inte
att de kan förstå den, andra vill fördjupa sitt intresse,
och somliga tycker bara att gemenskapen i sig är så
himla kul. Intize är ett fenomen som har visat mig att
matematiken som redskap ger oss förståelse om vår
materiella och sociala omvärld.
Något jag aldrig hade trott innan.

Innehåll
Matematikens roll i samhället...

1

Om Intize...

2

Organisationen...

3

Intize verksamhet...

4

Verksamhetsberättelse 17/18...

6

Högskolekursen MVE370...

7

Mentorskap...

8

Events...

10

Månadens mentorskap...

11

Ur arkivet...

12

Årsredovisning...

19

Förvaltningsberättelse...

20

Tack...

21

Vi har bedrivit vår verksamhet i mer än 10 år, och
ändå är den lika relevant idag som när vi startade.
Tack vare alla fantastiska människor som engagerat
sig i förening har vi kunnat hjälpa tusentals
ungdomar i Göteborgs stad genom åren. Vi har skapat
ett bestående inslag i vår omgivning, och fortsätter
gemensamt utforska matematikens roll i samhället.

Richard Tideström
Kurs- och
verksamhetsansvarig
2017/18

Matematikens roll i samhället
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OM INTIZE
2005 åkte sju Chalmersstudenter till
Angeredsgymnasiet med målet att göra
något åt medias larmrapporter om svaga
kunskaper och lågt intresse för
matematik bland ungdomar i Sverige.
Angeredsgymnasiets naturvetenskapliga
program hotades av nedläggning och en
akut insats behövdes. Studenterna hade
en idé. De erbjöd sig att vara
matematikmentorer för skolans elever.
Det här var starten på vad som skulle
utvecklas till den ideella föreningen
Intize.
Intize är en ideell förening som erbjuder
mentorskap i matematik.
Syftet är att ge ungdomar en ökad
självkänsla och nya möjligheter i livet
genom att öka intresset och kunskaper
inom matematik och matematiskt
tänkande. Mentorskapet är helt gratis för
adepterna och våra mentorer engagerar
sig ideellt.
Sedan starten har Intize huvudsakligen
varit studentdrivet. Idag har hundratals
mentorer, tusentals adepter, mängder av
styrelseledamöter, anställda i verksamhetsgrupp och övriga engagerade bidragit
med tid, kreativitet och engagemang. Allt
för att fler ska få möjlighet att inspireras
och utvecklas inom matematik, oavsett
förutsättningar.
Det är vi som tillsammans bygger
Intize.
Resultat från PISA-mätningar i matematik 2003-2015
PISA mätningar
PISA är en internationell studie som mäter 15-åringars kunskaper
i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Mellan den första
PISA-studien år 2000 och den förra studien 2012 hade Sverige den
största resultatförsämringen av alla länder. I PISA 2015 har ser vi ett
glädjande trendbrott och resultaten tillbaka på samma nivå som 2009
med tydligast förbättring i läsförståelse och matematik.
Undersökningen visar tyvärr också att skolan blivit sämre på att
kompensera för elevers sociala bakgrund. Intize arbetar aktivt för att
alla elever, oavsett bakgrund, ska få ha mer lika och bättre
förutsättningar att lära sig matematik.
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Källa: http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/SWE?lg=en Jämför Sverige med avarage OECD - Average performance - Mathematics

Om Intize

Intize är en ideell förening där varje person
eller organisation som ansluter sig till föreningens syfte kan bli medlem i föreningen.
Som mentor blir du automatiskt medlem i
Intize och är röstberättigad vid nästa års föreningsstämma. Föreningsstämman är Intize
högsta beslutande organ. Här samlas medlemmarna en gång om året för att utse en styrelse, en valberedning och för att fatta andra
viktiga beslut.

ORGANISATIONEN
Verksamhetsgruppen 18/19
Linda Ekberg
Verksamhetsansvarig
kontaktperson
Intize Kreativa Sommarmatte
va@intize.org

Jessica El-jabaoui
Mentorskapsansvarig
gymnasiet-högstadiet
Mentorskapsansvarig
Särbegåvade Barn
juniormentorskap@intize.org

Styrelsen är organisationens visionära och
strategiska organ. De har från föreningsstämman fått i förtroende att representera
medlemmarnas vilja och har till uppgift att
formulera verksamhetens långsiktiga mål.
Styrelsen är arbetsgivare och föreningens
verkställande ledning. Styrelsens består av
personer som engagerat sig i minst ett år i
Intize och ansvarar för verksamhetens riktlinjer. Likt mentorerna arbetar styrelsen
ideellt.

Karl Larsson
Kursansvarig
Matematik och samhälle
(MVE370)
kurs@intize.org

Valberedningen väljs likt styrelsen in på
föreningens årsstämma. Valberedningens
uppgift är att ge förslag till nya ledamöter
till styrelsen, till revisor samt ledamöter till
valberedningen. På föreningsstämman beslutas om valberedningens förslag antas av
medlemmarna.
Operativt sköts verksamheten av verksamhetsgruppen. Verksamhetsgruppen är en anställd grupp i Intize som får lön för att utföra
det operativa arbetet i föreningen. I år består
gruppen av tre personer; Kursansvarig &
Verksamhetsansvarig, Mentorskapsansvarig, Projektledare för Mentorskap i flera led.
Verksamhetsgruppen har ett kontor på Hugo
Grauers gata 3B, nära Kapellplatsen på campus Johanneberg dit du är välkommen både
om du har frågor eller bara vill hälsa på.
Då Intize arbete inte är vinstdrivande är vi
beroende av extern finansiering från regionala, kommunala och privata aktörer samt
bidrag från stiftelser. Alla mentorer i Intize
bedriver sitt mentorskap ideellt och det är
gratis för adepten att ha en mentor.

Carl Degaardt
Mentorskapsansvarig
högskolan–gymnasiet
Kommunikationsansvarig
seniormentorskap@intize.org

Intize:s styrelse 17/18

Jonas Groth
Sekreterare

Lukas Mared
Medlemsansvarig

Jack Ekenstam
Kassör

Julia Darvelid
Kommunikatör

Erik Josefsson
Styrelseordförande

Malin Jacobsson
Personalansvarig

Valberedningen 17/18
Anton Mattsson
Johanna Krook
Erik Sterner

Organisationen
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INTIZE VERKSAMHET

Mentorsgrupper
Mentorsgrupperna består av 1-2 mentorer och 3-5 adepter som
träffas 1-2 timmar i veckan på en gemensamt bestämd dag. En
mentor i Intize är en person som har mer matematiska kunskaper och befinner sig ett utbildningssteg högre än sina adepter.
Vi erbjuder idag tre olika typer av mentorskap:

Seniormentorskap mellan högskola och gymnasium
I vårt ursprungliga och största mentorskap har vi högskolestudenter
(mentorer) som träffar gymnasieelever från alla möjliga program och
skolor (adepter). Totalt involveras ca 60 mentorer och ca 360 adepter.

Juniormentorskap mellan gymnasium och högstadie
I detta mentorsskap träffar gymnasieelever (mentorer) högstadieelever (adepter) för att ideellt inspirera och utvecklas i matematik. Detta
mentorskap startade som ett projekt 2015 men efter goda resultat så är
idag detta en del av vår ordinarie verksamhet. Totalt involveras ca 25
mentorer och ca 70 adepter.

Mentorskap för särbegåvade
Mentorskapet för särbegåvade barn riktar sig till barn i grundskolan
som behöver extra utmaning när det kommer till matte. Många barn
med särskild begåvning riskerar att bli understimulerade och att hamna i utanförskap. För att motverka detta och låta barnen träffa andra
i samma situation startade Intize upp ett mentorskap för särbegåvade
elever. Totalt involveras ca 5 mentorer och ca 20 adepter.

4

Intize verksamhet

Drop-in
Drop-in är en räknestuga dit adepter kan komma för att ställa
frågor till mentorer som finns på plats. I dagsläget arrangerar
Intize Göteborg dorp-in tre gånger i veckan.

Högskolekursen MVE370 Matematik och Samhälle
Alla mentorer erbjuds att läsa kursen MVE370 - Matematik och
Samhälle på Chalmers. Kursen rekommenderas då det bland
annat ingår att studenten ska få utvecklas sitt mentorskap och
reflektera kring istt eget och andras lärande.

Kreativ sommarmatte
Intize kreativa sommarmatte är en vecka under sommaren där
gymnasieelever är mentorer åt högstadieelever som själva ska
påbörja gymnasiet under hösten. Sommarmatten syftar till att
inspirera och förbereda inför matematiken på gymnasiet.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 17/18
Hållbarhet, personliga möten, och mervärde.
Under verksamhetsåret 17/18 har dessa varit de tysta ledord som dragit Intize framåt.
För oss innebär denna hållbarheten det stora som det små i att förankra vår verksamhet
tydligt i Göteborgs kommun.
Detta genom starkare kontakter till samarbetspartners, arbeta på långsiktighet som ska
underlätta föreningens fortlevnad, att vi har tydliga policys och styrdokument för hur
arbetet bedrivs, och se till att vårt kontor är inrett som en behaglig och inbjudande
arbetsplats, med alla verktyg därtill.
Framförallt har det varit viktigt för oss att arbeta med att få våra mentorer och adepter att
känna sig hemma i föreningen. Social hållbarhet genom matematiska möten är i
slutändan kärnan av vad Intize gör. Vi utvecklar ungdomars intresse för- och kunskaper
inom matematik, vilket ger utslag i flertalet personers liv i många år framåt.
I år har detta antalet, till vår stora lycka, varit det största på sju år. Vi har sammanlagt haft
88 mentorer från gymnasiet och högskolan, vilka under året har hjälpt totalt 432 adepter
från högstadiet och gymnasiet. Denna ökning är delvis resultatet av tidigare tillägg i vår
verksamhet, som mentorskapet för särbegåvade barn, men också på att vi arbetat på att
byta synsätt på juniormentorskapet; från att vara ett projekt, till att bli en del av vår
kärnverksamhet. Utöver det har vi även möjliggjort för högskolestudenter att kunna bli
mentorer redan halvvägs in i sitt första studieår och sett att detta underlättat våra
möjligheter att ta tillvara på deras engagemang ännu tidigare. I tillägg till detta har vi haft
ytterligare 23 personer engagerade i verksamhetsgruppen, styrelsen, valberedningen, och
som mentorskoordinatorer.
Högskolekursen matematik och samhälle har lockat 47 mentorer till att lära sig mer om
ledarskap, pedagogik och matematikens roll i samhället. Den fortsätter således fungera
som ytterligare ett led i att erbjuda mervärde till mentorerna, samtidigt som vi kan höja
kvalitén på mentorskapet som helhet.
Intize kreativa sommarmatte har bedrivits ännu en gång och erbjudit 11 gymnasieelever
möjligheten att i en vecka prova på att vara mentorer för 39 “nyexaminerade” högstadieelever som precis ska börja gymnasiet.

Adept

Under året har föreningen genomfört events likt Intizedagen, biovisning, utbildningsresa
i Arvika, och intizeluncher genomförts av föreningen. På den förstnämnda samlades 100
personer på världskulturmuseet för att delta på föreläsningar, öppna räknestugor och en
matematik-game show. Vi har också deltagit på matematikbiennalen, vetenskapsfestivalen, chalmersdagen samt haft besök av Nationellt centrum för matematikutbildning och
Teach for Sweden.
Det har varit ett långt och spännande år, som inte hade varit möjligt utan alla som
engagerat sig under året på olika sätt. Utan er hade inte Intize mentorskap varit möjligt.
Tillsammans gör vi en insats för så många ungdomar i Göteborg, och våra adepter säger
det bäst när de blir tillfrågade vad det bästa med att ha en mentor är:
“Det finns nån som tror på dig.”
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Verksamhetsberättelse 17/18

Richard Tideström från verksamhetsgruppen 17/18

”
Högskolekursen MVE370 Matematik och Samhälle
Intize högskolekurs syftar till att ge mentorerna kunskap och möjlighet att utveckla
sitt mentorskap. Den drivs sedan ett antal år
tillbaka tillsammans med institutionen Matematiska vetenskaper som tillhör Chalmers
och Göteborgs universitet.
Kursen består av tre block: lärande och undervisning, ledarskap och organisation samt
mentorskapspraktik. Genom sitt mentorskap
får studenten verka som mentor åt andra och
får erfara hur det är att leda och stödja andras
lärande. Studenten får utveckla sin förmåga
att ta ett matematikdidaktiskt perspektiv och
praktisera det i sitt mentorskap. Slutligen får
studenten även möjlighet att öka sin förmåga
att reflektera kring sitt lärande och sin roll i
olika relationer och kommunicera detta till
andra.

Det är med stor glädje jag följer och
stöttar Intize verksamhet. Att få se kloka och
duktiga studenter stärka svenska ungdomars
kunskaper och intresse för matematik ger
hopp för framtiden. Inte minst är det viktigt
att denna möjlighet att diskutera matematik
med en högskolestudent ges till gymnasieungdomar från alla sociala sammanhang, på
alla olika kunskapsnivåer och oberoende av
betalningsförmåga. På det sättet blir Intize
verksamhet också ett bidrag till en socialt
hållbar utveckling.”
Samuel Bengmark
Biträdande professor på Matematiska
vetenskaper och Masterprogramansvarig, Lärande och ledarskap
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Högskolekursen MVE370
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Intize är en ideell förening som har bedrivit

mentorskap i matematik sedan 2005. Under
årens lopp har en mentorskapsmodell utvecklats inom föreningen. Modellen representerar
tre områden som är centrala för vad som har
visat sig vara ett väl fungerande mentorskap
i Intize och har därför blivit grundpelare för
Intize varumärke. Intize mentorskapsmodell
kan även tillämpas inom andra områden än
matematik.

8 Mentorskap

Intize modell för mentorskap bygger på:
Ett personligt utbyte byggt på öppenhet och
förtroende som ger både adept och mentor
nya perspektiv och insikter.
Ett kunskapsutbyte som syftar till att skapa
en långsiktig förståelse och bättre förutsättningar att tackla utmaningar.
Ett eget val för mentor och adept att ingå
mentorskap som bygger på ömsesidigt engagemang och respekt för varandra.

’’Det bästa med att vara mentor är
chansen att påverka, att veta att
man underlättar framtida studier
för adepterna samt att man även
utvecklas själv och lär sig av varandra.’’
Mentor

”Mentorskapet har lärt mig mycket mer matte. Mentorerna har haft
tid att svara på frågor och förklarar bra på tavlan. Man känner sig
utvald och att någon tror på en
ökar självförtroendet. ”
			
Adept

”Mentorskapet har lärt mig att ta
ansvar och vara pedagogisk. Det
har även ökat mitt självförtroende
för när jag lär ut matematik.”
Mentor
”Min mentor förklarar bra och
man lär sig. Jag har ingen person
hemma som kan hjälpa mig och
min mentor har verkligen hjälpt
mig.”
			
Adept

”Mentorskapet blev en mysig
stund mitt i veckan där det var
fokus på en själv och ingen stress.
”
				
Adept
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Events

Intize håller flera events för sina medlemmar.
Här är ett några av de events som genomfördes
under året.

Intizedagen

Intize uppmärksammade att det inte fanns några stora räknestugor inför de nationella proven i
matematik under hösten. I början av december
arrangerades därför Intizedagen som ett sätt för
gymnasieelever att förbereda sig. De uppemot
100 deltagarna hade möjlighet att gå på föreläsningar där mattekurserna sammanfattades och
räkna själva med stöd av mentorer. Räknestugan hölls i Världskulturmuseéts fina lokaler och
det bjöds på lunch och julfika, allt för att skapa
en så trevlig pluggmiljö som möjligt.

Vetenskapsfestivalen

Under temat “Matematiken och vi” höll Intize
en monter i två dagar på vetenskapsfestivalen.
Målsättningen var att sprida ordet om verksamheten utanför vår typiska målgrupp. Utrustade
med roliga gåtor och kluriga leksaker visade vi
besökarna att matte handlar mer om problemlösning och kreativitet än att nöta tal i en bok.
Dagarna fylldes av många glädjefyllda ögonblick
när besökarna löste de kluriga problemen och
en hel del nya anmälningar.

Biokväll

För att avsluta mentorskaps-året arrangerades
en biokväll för hela Intize. Mentorer, styrelseledamöter, adepter och alla andra som engagerat
sig i verksamheten under året var välkomna för
att mingla och ha det trevligt. Lite extra fokus
låg på att få även adepterna att känna sig som
en del av en större förening. Kvällen spenderades på Bio Roy med visning av filmen Isle of
Dogs och markerade avslutningen på att lyckat
år av mentorskap.
10 Events

I månadens mentorskap för Mars besöker vi gymnasiementorerna
Moa och Jessica, och deras fyra adepter Ella, Ella, Signe och Paulina.

För Jessica och Moa har rollen som mentor varit mycket givande. “Vi är mentorer som en del av vårt gymnasiearbete, det har varit väldigt roligt att se hur
adepterna utvecklas och hur de lär sig på bästa sätt” förklarar Jessica. Moa
anser att hon fått en djupare förståelse för matematik, “För att kunna förklara
matematik måste man förstå den, så det har jag blivit mycket bättre på”.
Att kunna förstå matematik verkar även vara något adepterna uppskattar mycket. När jag frågar vad det bästa med att vara med i Intize är svarar Ella: “Vi
får svar på alla våra frågor, särskilt om sånt man inte förstår” De andra instämmer och tillägger leende “Våra mentorer är ju också väldigt bra, och snälla, och
roliga”
En vanlig träff för gruppen börjar med att adepterna berättar vad de arbetat
med i skolan, och vad de haft svårt för. Sedan går de antingen igenom det i
grupp eller arbetar enskilt med stöd från Jessica och Moa. I slutet av varje pass
brukar de sitta och prata om lite allt möjligt. Det märks att gruppen har bra
sammanhållning, under samtalet uppstår många skratt och glada miner, något
som säkerligen även gör matteplugget roligare och mer lärorikt.
Månadens mentorskap 11

Intize har varit med om mycket
igenom åren.
Luncher, föreläsningar, utbildningar,
initativ,
events, engagemang, mentorsträffar,
pedagogiska överläggningar, utbildningsträffar, pitchar, och framförallt
massor av kaffé.
Men igenom åren så är det framförallt
mentorskapet som står ut.
Kärnan i Intize, det personliga mötet.
Där en som sitter på kunskap kan
dela det med en annan.
Där en som är villig att lära sig får ta
del av att växa.
Där en kan sen ta sin tur att ge
tillbaka och låta en ny person starta
resan från att lära sig till att lära ut.
Från att växa till att hjälpa någon annan växa.
Låt oss se tillbaka till några axplock
ur Intize’s historia.
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Ur arkivet

Ur arkivet.
Det är inte bara
Sverige som är
nyfiken på Matte.
Här ser vi bl a
Intize i London 2011.
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Ur arkivet.
Hur ser andra på Intize? I sitt ideella arbete
bemöter Intize flera olika organisationer,
personer, skolor, lärare och elever över året.
Här, 2009, tog Intize in historier för att se
vad andra hade att säga om Intize.
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Ur arkivet.

Här ur denna summering från 2011 kan
vi följa de första ödmjuka stegen ända
tillbaks från 2005 när Intize började.
En lång väg har gåtts sen första besöket
på Angeredsgymnasiet.
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Ur arkivet.
Juniormentorskap, mentorskap mellan
Gymnasielever och Högstadieelever,
är idag en grundpelare i Intize verksamhet.
Här ser vi de första stegen 2015 och här
slutar också vår resa i backspegeln.
18

Vi ses i framtiden, här på Intize

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning
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FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE

Förvaltningsberättelse
Under verksamhetsåret 17/18 har Intize bedrivit mentorskap i
matematik som involverat ungefär 90 mentorer och 450 adepter,
vilket är en ökning jämfört med de senaste åren.
Verksamheten har fortgått likt tidigare år och nya projekt har
planerats. Formaten för senior- och juniormentorskap såväl som
projektet Särbegåvade barn har bevarats utan stora ändringar från
tidigare år. Kursen Matematik och samhälle erbjöds till studenter
från Chalmers av Matematiska vetenskaper tillsammans med Intize.
Sommarmatten gav gymnasieelever möjlighet att lära sig om mentorskap och pröva på mentorsrollen i grupper av högstadieelever.
En av ändringarna till verksamheten är finansieringen av juniormentorskapen. Projektet har finansierats av bidrag från Sten A Olssons
stiftelse sedan det startades, vilket är tre år sedan. Kommande
verksamhetsår kommer juniormentorskapen framförallt finansieras
av Skolverkets bidrag. På så sätt övergår projektet från ett fristående
projekt till en del av huvudverksamheten.
Likt förra året har Skolverket beviljat bidrag som, tillsammans med
bidrag från Chalmers och Matematiska vetenskaper, möjliggör
anställandet av en större verksamhetsgrupp än föregående
verksamhetsår. Denna utökning tar sig uttryck i en ökning av omfattningen av tjänsten som verksamhetsansvarig samt att en
kommunikatör och en rekryteringsansvarig anställs för förbättra den
externa kommunikationen respektive öka antalet mentorer.
Eftersom styrelsen tackade nej till ett antal bidrag erhölls ett negativt
resultat om 76 128 kr. Besultet togs eftersom föreningen har en god
ekonomisk situation sedan tidigare.

Förvaltningsberättelse
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Tack

TACK TILL
Först och främst vill vi tacka alla våra fantastiska mentorer. Intize vore inte möjligt utan
er. Tack för er tid och ert engagemang. Vi vill också rikta ett stort tack till våra samarbetspartners. Vi ser fram emot ett fortsatt givande samarbete kommande år!

VI VILL ÄVEN TACKA
NCM
Samuel Bengmark
Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond
Stiftelsen Fru Mary Von Sydow, född Wijk
Överskottsfonden
Willniska Stiftelsen
Chalmers bibliotek
Mathivation
Gamla VG och styrelsen!
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”

”

Jag tror jag talar för
hela Sverige när jag säger
att Intize behövs!”

Vi stödjer och är glada åt
att våra studenter på eget initiativ tar ett ansvar i samhället.”

Erik Roos 		
Volvo Group

Maria Knutson Wedel
Vicerektor, Chalmers Tekniska Högskola

		

Besök oss
Den Ideella Föreningen Intize
Hugo Grauers gata 3B
411 33 Göteborg
www.intize.org

f Följ oss
in

facebook.com/intize
twitter.com/Intize_gbg
instagram.com/intize_gbg
linkedin.com/company/the-non-profit-organization-intize
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