Mathivation kombinerar det som de allra flesta tycker är jobbigt i skolan. Nämligen att
räkna matte och prata framför andra i klassrummet. Vi utmanar, inspirerar och engagerar
elever i matematik och programmering genom elevlett lärande.
KAN HON SÅ KAN JAG
När elever tar en aktiv roll i klassrummet blir de naturliga förebilder. Genom delaktighet och
gemenskap uppmuntrar vi elever till att våga utmana sig själva, pröva nya vägar och att
misslyckas. På så vis väcker vi deras egen inneboende nyfikenhet och lust till att lära. Genom
att sammanföra elever från olika socioekonomiska områden stärker vi integrationen och
skapar möjligheter för att ge alla barn, oavsett bakgrund eller förkunskaper, ett ökat intresse
för matematik, teknik och programmering. Att vara med i Mathivation innebär för många ett
första viktigt möte med akademin och näringslivet.

ELEVER I MATIVATION:

PÅVISADE EFFEKTER

Bättre resultat i
matematik

Ökat självförtroende
i matematik

Gemenskap mellan
skolor och områden

Vill ditt företag vara med och göra skillnad?
Nivån som ni väljer att gå in på som partner anpassas helt efter era önskemål och ert
engagemang. Vi har allt från lokala partners som går in med mindre summor, partner som
bidrar till uppstarten av en specifik skola till verksamhetsbärande huvudpartner.
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Vi ökar intresset hos unga för matematik, teknik och programmering
Vi stärker ungas självförtroende och uthållighet i skolarbetet
Vi skapar arbetstillfällen för unga
Vi ökar samverkan mellan skola och arbetsliv
Vi stärker integrationen
Vi skapar förutsättningar för nätverkande med andra företag

200 000 kr räcker till driva Mathivation på en hel
högstadieskola. För varje aktiv skola träffar vi
ytterligare 2-4 skolor.

Tack för att ni stödjer oss i vårt arbete!
Som tack sätter vi samman ett företagspaket som visar ert engagemang. Exempelvis kan nedan ingå i
ert partnerskap, vi tar ett samtal och tar fram ett förslag som passar er!
• Utbildningsmaterial på er affärsidé • Inspirationsföreläsning för era medarbetare • Följa med på
våra skolevent • Uppstart på en skola • Högnivåmöten med beslutsfattare inom skolvärlden
• Kortfilm om vårt samarbete • Kommunikativ exponering • Löpande nyheter från verksamheten

