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När jag först kom i kontakt med Intize bestod
föreningen främst av Chalmerister men så drogs
projektet “Mentorskap i Flera Led” (MiFL) igång och
plötsligt var även gymnasieelever med inte bara som
adepter utan som mentorer. Till det kom också
högstadieelever med som adepter till
gymnasieeleverna, dessa följdes senare av ännu yngre
barn från mellanstadiet i och med projektet SBB.
Långsamt började de yngre ta plats i föreningen,
antalet gymnasiementorer växte, gamla
gymnasiementorer anställdes i VG och tillslut tog även
en gymnasiementor plats i styrelsen. Idag är MiFL inte
bara ett projekt utan en fullt integrerad del av Intize
och det är även där vi idag ser några av de allra mest
engagerade. 
 
Vi har under året fått se föreningen växa till sig rätt så
ordentligt och jag är glad att kunnna konstatera att vi
totalt inom alla mentorskap haft fler engagerade
mentorer än vad Intize någonsin haft tidigare.
Samtidigt visar våra undersökningar att vi fortsatt
håller en mycket hög kvalité där adepter så väl som
mentorer drar nytta av och utvecklas av mentorskapet. 
 
Ett stort tack till alla mentorer och övriga medlemmar
som engagerat sig under året, Intize hade inte varit
vad det är idag utan er! Jag vill också tacka
verksamhetsgruppen och mina styrelsekollegor för ett
fantastiskt utfört arbete under året. Det har varit ett
privilegium att få förvalta denna fina verksamhet som
styrelseordförande. 
 
Jonas Groth
Styrelseordförande 18/19
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OM INTIZE
2005 åkte sju Chalmersstudenter till
Angeredsgymnasiet med målet att göra något åt
medias rapportering om svaga kunskaper och
lågt intresse i 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. Och detta blev starten på vad som
skulle utvecklas till den ideella föreningen Intize. 
 
Intize erbjuder sedan 2005 mentorskap i
matematik. Mentorskapet är helt gratis och våra
mentorer engagerar sig ideellt. Syftet med
mentorskapet är att ge ungdomar en ökad
självkänsla och nya möjligheter i livet genom att
öka intresset och kunskaperna inom matematik
och matematiskt tänkande.
 
Sedan starten har Intize huvudsakligen varit
studentdrivet. I dag har tusentals personer -
mentorer, adepter, styrelseledamöter, anställda
och andra engagerade bidragit med tid,
kreativitet och engagemang. Allt för att fler
individer ska få möjlighet att inspireras och
utvecklas inom matematik, oavsett
förutsättningar. 
 
Tillsammans är vi Intize.
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ORGANISATION
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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. 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. 
 
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 verksamhetsgruppen av fem personer som har följande
tjänster; Kursansvarig, Drop-In ansvarig, Verksamhetsansvarig, Mentorskapsansvarig, samt
Kommunikatör. Verksamhetsgruppen har sitt kontor på Hugo Grauers gata 3B, nära
Kapellplatsen vid Chalmers Campus Johanneberg dit är du välkommen 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.
 
I år består verksamhetsgruppen, styrelsen och valberedningen av följande personer
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Karl Larsson
K U R S A N S V A R I G  

Jessica El-jabaoui
M E N T O R S K A P S A N S V A R I G

Andrés Colombo
K O M M U N I K A T Ö R

Linda Ekberg
V E R K S A M H E T S A N S V A R I G

Verksamhetsgruppen 

Styrelsen

Isak Jönsson
S E K R E T E R A R E

Linnéa Hovtun
M E D L E M S A N S V A R I G

Lukas Mared
P E R S O N A L A N S V A R I G

Johan Broberg
K A S S Ö R

Jonas Groth
O R D F Ö R A N D E

Joakim Ferring
V F U  & R E K R Y T E R I N G

Carl Degaart
M E N T O R S K A P S A N S V A R I G  &
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Carl-Joar Karlsson
A N S V A R I G  D R O P - I N

Valberedning

Jessica El-Jabaoui
 

Jelka Feldhusen
 

Malin Jacobsson
 

Jonas Enhörningen
M A S K O T
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INTIZE
VERKSAMHET

Mentorskapet är Intize kärnverksamhet där mentorer och
adepter träffas veckovis. Mentorsgrupperna består av en
mentor och upp till fyra adepter som träffar 1-2 timmar i
veckan. Alla är välkomna att ansöka om en mentor oavsett
ambitioner eller kunskapsnivå. Intize erbjuder idag tre olika
mentorskap för gymnasieelever, högstadieelever och
särbegåvade barn.

Mentorsgrupper

Drop in är en räknestuga dit vem som helst är välkommen att
komma till för att ställa frågor om gymnasiematten till
mentorer som finns på plats. För närvarande arrangerar Intize
drop-in verksamhet två gånger i veckan (måndagar, lördagar)
på Chalmers bibliotek på Campus Johanneberg.

Drop-In

Högskolekursen Matematik och Samhälle 
Kursen bedrivs av Intize tillsammans med institutionen
Matematiska Vetenskaper som tillhör Chalmers och Göteborgs
Universitet. Alla seniormentorer erbjuds att läsa kursen för att  
studenten ska få möjligheten att utveckla sitt mentorskap och
reflektera kring sitt eget och andras lärande.

Kreativ sommarmatte

Intize kreativa sommarmatte pågår en vecka under sommaren
och är ett evenemang där man som blivande gymnasieelev har
möjlighet att utveckla sina matematiska färdigheter genom att
räkna, diskutera och leka med matematik. Sommarmatten är
till för att inspirera och förbereda deltagarna inför
matematiken på gymnasiet.



INTIZE I SIFFROR
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113

≈ 450

Antal adepter som fått vägledning och stöd i matematik från våra mentorer.

136

Antal Drop-In timmar som erbjudits på Chalmers Bibliotek i Johanneberg.

Antal mentorer som under året engagerat sig i Intize genom mentorskapet.

21

Antal besök vi gjort på gymnasie- och högstadieskolor under höst och vårterminen.



MENTORSKAPET

Sedan starten 2005 har mentorskapet varit en
central del i Intize verksamhet. Under åren har
mentorskapsmodellen utvecklats och 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. 
Adepterna och mentorn träffas på lika
villkor - därför sker mentorsträffarna alltid
ideellt där mentorskapet bygger på
engagemang och en ömsesidig respekt för
varandra. 

Att vara mentor i Intize innebär att man ideellt hjälper sina adepter att utvecklas i den
matematik som man själv har studerat. Genom mentorskapet får man nya perspektiv på
matematik och sitt eget och andras lärande samtidigt som man får testa på att vara en ledare. 
En mentor vägleder sina elever i matematik. Vi vill att de elever vi vägleder – våra adepter, ska
klara sig själva på bästa sätt i framtiden. Därför strävar mentorn efter att hjälpa adepten med
mer än bara talen i matteboken. Exakt hur det går till bestämmer mentorn och adepterna
tillsammans.

Sagt om mentorskapet 

Mentor - "Nu förstår jag hur mycket jag gillar matematik och att få stå framför tavlan och beskriva
något, även om vi bara är några få så ger det en ett helt nytt perspektiv, man känner sig bekväm att stå
och prata framför andra.” 
 
Adept - ”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.” 
 
Mentor - ”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.” 
 
Adept - ”Mentorskapet blev en mysig stund mitt i veckan där det var fokus på en själv och ingen stress.” 
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HÄNDELSER FRÅN 
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Initze Kreativa Sommarmatte

Utbildningshelg i Arvika

Intizedagen för gymnasiet

Mentorernas 
Kick-Off

Gymnasiedagarna

Aug Sep Okt Nov Dec
 

Årsstämma

Rädda ägget

Årligt event där blivande gymnasieelever får 
 möjligheten att förbereda sig inför matten i
gymnasiet genom att räkna, diskutera och leka
med matematik.

Göteborgsregionens största mötesplats för
blivande gymnasieelever. Mässan riktar sig
till elever i årskurs 8 och 9, men även
gymnasieelever, arbetssökande och vuxen-
och sfi-studenter.

Chalmers årliga teknikfestival Rädda ägget
och Upplev teknik för femteklassare där över
50 olika grundskolor i GR där närmare 200
lag deltog. 

Kick-Off för våra mentorer. 

Stor räknestuga inför nationella provet i
matematik. Läs mer på s.11.

Utbildningshelg för juniormentorer
tillsammans med Mathivation,
Solbergagymnasiet och Øvrebyen
Videregående Skole.

Föreningens högsta
beslutande organ. Hålls en
gång om året där nya
styrelsemedlemmar väljs och
frågor gällande föreningen
diskuteras.

2018



ÅRET SOM GÅTT

 

Feb

Mentorsträff på Matematiska
Vetenskaper för särbegåvade
adepter 

Terminsuppstart
för mentorerna 

 
Unga Forskare

 

Teknikåttan

 
Mentorsavslutning

Maj

 
Mentorsläger

 

Vetenskapsfestivalen

Jan Mar

Inspirationsdag
 

Chalmersdagen

Apr

CHARM

 
Intizedagen åk 9
Räknestuga inför
nationella provet i
matematik. Läs mer
på s.11. 

En inspirationsdag där föräldrar och
barn från Bergsjön Studiecenter
Läxhjälpen besökte Intize, läs mer
om evenemanget på s.12. 

Läger för mentorer och andra aktiva inom
föreningen. Läs mer om lägret på s. 13. 

Utställningen Unga
Forskare är Sveriges
största vetenskapsmässa
och tävling för
gymnasieprojekt inom
naturvetenskap, teknik
och matematik.

Årligt evenemang i Göteborg
som lockar tiotusentals
besökare och utställare varje år
där Initze medverkade i
Nordstan med mattekluringar.

Öppet hus på Chalmers för de som
är nyfikna på studentlivet och livet
efter studierna!

Rolig Game Show på 
"On Air Göteborg".

Rikstäckande frågetävling
i naturvetenskap,
matematik och teknik för
elever i årskurs åtta.

Chalmers Studentkårs
arbetsmarknadsmässa
där studerande vid
Chalmers får tillfälle att
knyta kontakter till
arbetslivet & se vilka
möjligheter som finns
efter examen.  

Utbildningshelg i
Göteborg
Utbildningshelg för
juniormentorer
tillsammans med
Mathivation,
Solbergagymnasiet och
Øvrebyen Videregående
Skole.

2019
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Varje år arrangeras Intizedagen - en räknestuga inför nationella proven i matematik där
elever under en heldag får möjligheten förbereda sig inför provet med hjälp av mentorer
från Intize. Det är ett av de större evenemangen som Intize anordnar och en dag där
hundratals elever från olika skolor i Göteborg samlas för att få chansen att öka sina
kunskaper inför provet tillsammans med våra fantastiska mentorer. 
 
Under verksamhetsåret 18/19 har två Intizedagar anordnats, ett för gymnasieelever och
för första gången också en dag för niondeklassare. Enligt statistik från Skolverket når var
tionde elev i årskurs 9 inte upp till kunskapskraven i matematik. Intizedagen för årskurs 9
är ett initiativ för att ändra på detta. 

INTIZEDAGEN
X2

Intizedagen för gymnasieelever ägde
rum i december 2018 där närmare
200 elever kom för att förbereda sig
inför provet. Där fick eleverna
förutom möjlighet att räkna själva
med handledning av mentorer, även
genomgångar av mattekurser av
några av våra mest rutinerade
mentorer. Dessutom anordnades ett
roligt och uppskattat Mattequiz!  
 

I maj 2019 var det återigen dags och då riktade sig
Intizedagen mot elever i årskurs 9. Där fick eleverna
förutom möjlighet att räkna själva med handledning av
mentorer, även genomgångar av mattekurser från två av
våra juniormentorer. Sammanlagt deltog över 100
niondeklassare och skapade en unik atmosfär full av
kunskap i undervisningslokalerna på 
Chalmers Campus Johanneberg
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INSPIRATIONSDAG

Den 30 mars anordnade Intize tillsammans med
Bergsjön Studiecenter Läxhjälpen för första
gången en inspirationsdag för barn och
föräldrar på Chalmers. Över 100 personer deltog
och fick prova på matematiska lekar, skattjakt
och mattequiz! 
 
Det var en dag fylld av glädje där nyfikna och
entusiastiska barn och föräldrar fick ta del av
den matematiska världen i en universitetsmiljö
på Chalmers Campus Johanneberg. 
 
Idén om inspirationsdagen kom efter ett
nätverksmöte mellan idéburna
läxhjälpsföreningar där Intize såg möjligheten
att inspirera till lärande genom att erbjuda
aktiviteter i en innovativ miljö för barn
tillsammans med föräldrar.
 
Här kommer ett axplock av vad barnen skrev i
utvärderingarna efteråt:
 
 

"Ska kanske börja i Chalmers och jag
älskar matematik"

"Stjärnor: 5/5"
"Det var en kul dag. 
Hoppas vi får vara här igen"

"Skattjakten var otroligt bra och rolig!!!!!!!
Personligen har jag lärt mig mer om matte
och dagen var rolig och ni lyckades otroligt
bra"



MENTORSLÄGER

Lördagen den 27 april var det äntligen dags
för Intize första mentorskapsläger som
anordnades i Hästeryd utanför Alingsås.
Under helgen samlades mentorer,
styrelsemedlemmar, anställda och andra
aktiva inom föreningen för att umgås och
lära känna andra Intizare. Lägret var fyllt av
olika aktiviteter där man förutom att paddla
kanot, grilla och spela brännboll gästades av
två olika föreläsare.
 
Första kvällen fick vi besök av Tarek Arnaout
från Covus - en ideell förening med syfte att
uppmärksamma och motverka psykisk
ohälsa. Tarek höll en inspirerande
föreläsning om styrkan i att vara sårbar med
tillhörande workshop där vi fick göra
armband.
 
Den avslutande dagen hade vi även nöjet att
stifta bekantskap med Jonas von Essen -
tvåfaldig världsmästare i minne! Det blev en
rolig eftermiddag med många skratt där
Jonas pratade om minnestekniker och hans
resa från ett medelmåttigt minne till
superminne. 
 
Avslutningsvis blev det en fantastisk helg och
ett fint Intizeminne att ta med sig in i
sommaren. 
 
 

Föreläsning med Jonas Von Essen

Workshop med Covus

Glada lägerdeltagare!
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VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE
Verksamhetsåret 18/19 har kännetecknats av ett högt engagemang bland medlemmarna i
vår förening och rekord i antalet mentorer. Totalt 73 seniormentorer, 32 juniormentorer
och 8 SBB-mentorer har under året träffat, väglett och delat sina matematiska kunskaper
med ca 450 adepter på högstadie- och gymnasienivå samt för särbegåvade barn. Alla
dessa tre program är nu en del av ordinarie verksamhet. En anledning till att årets
rekrytering av mentorer varit så framgångsrik, är att den pågått ständigt under hela
verksamhetsåret. Högskolekursen matematik och samhälle har lockat 45 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 seniormentorskapet som helhet. Två dagar i veckan har vi
erbjudit drop-in på Chalmers bibliotek under terminerna. Vi arrangerade en Intizedag
inför nationella proven på gymnasiet, och en inför nationella proven i årskurs 9.
Tillsammans kom ca 300 elever för att få hjälp. Intize kreativa sommarmatte har bedrivits
ännu en gång och erbjudit 10 gymnasieelever möjligheten att i en vecka prova på att vara
mentorer för 35 “nyexaminerade” högstadieelever som precis ska börja gymnasiet. 
 
Intize medverkar under året på Rädda Ägget, Teknikåttan, Vetenskapsfestivalen, CHARM,
Chalmersdagen, Gymnasiedagarna Future Skills, utställningen Unga Forskare m.m. Våra
juniormentorer har fått möjligheten att delta på en utbildningshelg på hösten och en på
våren. För våra adepter i programmet för särbegåvade barn och deras mentorer har vi
anordnat särskilda träffar både på Matematiska Vetenskaper och på NCM. Under året har
det också arrangerats helt nya aktiviteter bland annat ett mentorsläger, och en
inspirationsdag i samarbete med Bergsjön Studiecenter Läxhjälpen.
 
Verksamhetsgruppen har i år fokuserat mycket på att skapa långsiktigt engagemang och
gemenskap i föreningen. Detta genom exempelvis vårt läger, Intize-luncher och andra
event. I år har mentorspolicyn uppdaterats så att även de som precis börjat studera
första året på Chalmers/GU, kan bli mentorer men då åt adepter som går första året på
gymnasiet. I bästa fall gör denna typen av initiativ valet självklart för våra medlemmar, att
fortsätta sitt engagemang även kommande verksamhetsår. 
 
Linda Ekberg
Verksamhetsansvarig 18/19
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EKONOMISK
BERÄTTELSE

15  

Intize har under verksamhetsåret 18/19 haft en god ekonomi. Verksamheten hade i
början av året en större ekonomisk buffert än vad som ansetts nödvändigt. Därmed
budgeterades för verksamhetsåret 18/19, ett underskott på 115 239 kr. På grund av
försenade bidragsintäkter för kostnader från verksamhetsåret 17/18, har dock ett positivt
resultat på 155 787 kr erhållits för detta år. Detta trots att styrelsen under året har
beslutat om att utöka budgetposter för bl.a. förbrukningsinventarier och marknadsföring.
Ytterligare resurser har även lagts på ett läger för mentorer med syfte att skapa
sammanhållning bland medlemmarna, samt erbjuda personlig utveckling inom områden
som rör matematik och ledarskap. En stor del av pengarna i organisationen har gått till
lokalhyra samt administration av senior- och juniormentorskap. Dessa har till stor del
finansieras av Statsbidrag för läxhjälp till organisationer, som delas ut av Skolverket. Våra
andra primära finansiärer är fortsatt Chalmers Tekniska Högskola och Institutionen för
Matematiska Vetenskaper. Föreningen har under de senaste åren haft höjda kostnader
för externa redovisningstjänster. Inför kommande året har åtgärder vidtagits för att
effektivisera hanteringen och minska denna kostnadspost.
 
Inför verksamhetsåret 19/20 har bidrag beviljats från Chalmers Tekniska Högskola samt
fortsatt avtal med Institutionen för Matematiska Vetenskaper. En inbetalning från
Skolverkets Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2019 kommer även att ske under
hösten 2019.
 
Johan Broberg
Kassör 18/19
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ÅRSREDOVISNING



Tack till
Våra huvudfinansiärer

Samt

Erik Algesten
Simon Alling
Marianne Annersand
Alexandra Arnemark
Samuel Bengmark
 

Niklas Karlsson
Dennis Olsson
Anna Persson
Alexander Samuelsson
Richard Tideström
 

Dorotea Blank
Julia Darvelid
Salman Eskandari
Laura Fainsilber
Diana El-jabaoui

Herbert & Karin Jacobssons Stiftelse
Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond

Stiftelsen Göteborgs Barnhus
Wilhelm och Martina Lundgrens Stiftelser

Chalmers Robotförening
Mathivation

Nationellt centrum för matematik (NCM)
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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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Den Ideella Föreningen Intize
Hugo Grauers Gata 3B
411 33 Göteborg
 
INTIZE.ORG

facebook.com/intize

Initze_gbg

linkedin.com/company/intize

KONTAKT FÖLJ OSS


