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Inbjudan till
Kängurutävlingen – Matematikens hopp!

Torsdagen 16 mars genomförs i 24 euro-
peiska länder och i Australien en matema-
tiktävling som i Sverige har fått namnet
Kängurutävlingen - Matematikens hopp!
I de flesta andra länder kallas den Kang-
ourou des Mathématiques, det franska
namnet.

Tävlingen genomförs i fem olika ålders-
klasser och lockar mer än 1 500 000 delta-
gare. År 2000 – Matematikens år, introdu-
ceras den i Sverige och det är vår förhopp-
ning att många elever ges möjlighet att del-
ta. I Sverige inbjuds elever på mellansta-
diet att delta i den tävlingsklass som heter
Benjamin. Den vänder sig i första hand till
elever i årskurs  6, men naturligtvis får även
fyror och femmor delta.

Den främsta avsikten med tävlingen är
att stimulera intresset för matematik. Täv-
lingsmomentet vill vi tona ner och vi delar
därför inte ut några centrala priser denna
gång. Däremot kommer vi att erbjuda ett
speciellt framtaget Diplom till alla som
deltar. Vi hoppas också att problemen inte
bara används under tävlingsdagen, utan att
deras möjligheter kommer undervisning-
en till glädje även efteråt t ex genom lös-
ning och diskussion i grupper och klasser.

Förra året genomfördes en provomgång
som blev mycket uppskattad. Kängurutäv-
lingen består av 30 spännande problem i
tre svårighetsgrader som presenteras med
fem svarsalternativ, så lösningar behöver
inte redovisas, vilket många elever uppfat-

tade positivt. Även de problem som var
svåra uppfattades som roliga. Mer om
provomgången kan du läsa i Nämnaren
nr 2 1999, där också ett antal problem finns
redovisade.

Intresseanmälan
Till alla som anmält intresse kommer mer
information, tävlingsformulär och rätt-
ningsmall att skickas ut i början av mars.
Eftersom detta är första året som Kängu-
rutävlingen – Matematikens hopp genom-
förs behöver vi all hjälp med att sprida in-
formation till alla lärare på mellanstadiet.
Vi ber dig därför att informera kollegor på
egna och andra skolor.
Anmäl intresse genom att skicka e-post till:

susanne.gennow@dagy.danderyd.se

Skriv Kängurutävlingen i meddelanderaden.

Om ni inte har tillgång till e-post går det
att skicka ett vanligt brev till:

Susanne Gennow
Danderyds Gymnasium
Rinkebyvägen 4, 182 36 Danderyd

Anmälan kan också ske via fax till:

Susanne Gennow 08 - 753 58 10.

Eventuella frågor kan också ställas till:

Karin.Wallby@ncm.gu.se
tel 031 - 773 21 96

Arrangör är SKM, Svenska Kommittén för Matematikutbildning.


