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Intize bryter stigmat kring matematik
Den ideella föreningen Intize är en studentdriven organisation i Göteborg som arbetar
för att stärka självkänslan hos unga och vill avdramatisera ämnet matematik genom
att erbjuda mentorskap i matematik för elever på grund och gymnasienivå och
särbegåvade barn.
Sedan starten 2005 har tusentals skolungdomar och universitetsstudenter varit delaktiga i
Intize verksamhet i centrala Göteborg. Under årens gång har Intize gradvis vuxit och finns
även i Trollhättan. Den studentdrivna föreningen har också haft samarbeten med skolor
nationellt och internationellt i bland annat Norge, England och Indien.
“Intize startades för 13 år sedan av Chalmers och GU studenter som ville göra skillnad för
elever på Angeredsgymnasiet med svårigheter i matematik. Det visade sig att
mentorskapsmodellen fungerade väldigt bra, och föreningen har därför fortsatt verka och
växa. Nu finns även ett mentorskapet där gymnasieelever hjälper högstadieelever och även
ett program för särbegåvade barn i grundskolan” , berättar Linda Ekberg,
verksamhetsansvarig på Intize.
Intize erbjuder idag tre olika typer av mentorskap, mellan högskola-gymnasium,
gymnasium-högstadie och för särbegåvade barn i grundskolan. Mentorskapet är gratis och
bygger på ett långsiktigt kunskapsutbyte i matematik genom personliga möten mellan
mentorer och adepter, där grupperna består av 1-2 mentorer och 3-5 adepter som träffas
1-2 timmar i veckan. Sammanlagt har Intize ca 80 mentorer som erbjuder ett mentorskap
till 300 adepter veckovis. “Våra mentorer är matteintresserade ungdomar som studerar på
högskole och gymnasienivå där många av våra mentorer studerar på Chalmers. Adepterna
är allt från de som har svårt med matematik eller som inte kan få hjälp hemifrån till särskilt
begåvade elever som behöver en extra utmaning som inte skolan kan erbjuda ”, berättar
Jessica El-jabaoui, mentorskapsansvarig på Intize.
Utöver mentorskap så erbjuder även Intize andra aktiviteter som drop-in på Chalmers
bibliotek i Johanneberg, Intizedagen som är en räknestuga för elever inför nationellaproven
och under sommaren bedrivs Intize kreativa sommarmatte vid Chalmers lokaler i
Johanneberg för att utveckla matematiska färdigheter genom att räkna, diskutera och leka
med matematik.
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Om Intize: Intize startade 2005 genom att chalmersstudenter frivilligt ville dela med sig av sin kunskap och hjälpa

gymnasielever med matematik – oberoende av bakgrund, ambition och kunskapsnivå. Verksamheten omfattar idag läxhjälp
två gånger i veckan och regelbundet mentorskap för 300 adepter där Chalmers och Skolverket är huvudfinansiärer för
föreningens aktiviteter.

Läs mer om Intize på hemsidan: www.intize.org

