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Matematiktävlingen Sigma 8 avgjordes i dag: 

Täby Friskola vann nationell mattetävling för fjärde året 

I dag vann Täby Friskola den nationella matematiktävlingen Sigma 8 för fjärde året i 

rad. Grupptävlingen för åttondeklasser är en av de mest prestigefulla 

matematiktävlingarna i Sverige och aldrig tidigare har en skola tagit hem vinsten så 

många år i rad. Vinnarna korades vid finalen på Stockholms Universitet efter en tuff 

finalomgång med problemlösning på hög nivå.   

Med vinsten är Täby Friskola flerfaldiga Sverigemästare i matematik eftersom ett lag från klass 

nio tidigare i år också vann tävlingen Högstadiets Matematik. 

– Jag gratulerar våra flitiga elever och deras ambitiösa lärare till en storslagen vinst. Det är ett 

tufft jobb att träna inför tävlingen, att hålla huvudet kallt och lösa svåra problem under 

tidspress. Inte många vuxna skulle klara det här, säger Karin Järleby, rektor på Täby Friskola.  

Tävlingen är inte slut med den svenska finalen. Nu åker laget från Täby Friskola till Trondheim 

för att representera Sverige i den nordiska finalen den 1-3 juni.  

Roligt med problemlösning  

Täby Friskola i Täby kommun har satsat stort på kompetenta lärare och har en framgångsrik 

matematikundervisning. Det visar tävlingsvinsterna men också resultaten på de nationella 

proven i matematik, där skolans elever ligger högt över snittet.  

– Vi har en spetsutbildning i matematik och samtidigt en bredd i undervisningen på alla nivåer. 

Det viktigaste för mig som lärare är att eleverna tycker att problemlösning är roligt, och det är 

också vägen till framgång både när det gäller nationella prov och tävlingar, säger Anna 

Efremova, förstelärare på Täby Friskola.  

Det vinnande laget i Sigma 8: 
Elvis Ekman 

Thomas Dellwik 

Stina Fredriksson 

Emma Kuttainen Thyni 

Alla går i årskurs 8 på Täby Friskola. 

Coach: förstelärare Anna Efremova 

Vill du besöka skolan, vara med på en matematiklektion helt utan läroböcker och göra en 

intervju med Anna Efremova och hennes elever? Hör av dig till Elin West, se nedan. 

Mer information om tävlingen finns på http://www.sigma8.se/ 

För mer information kontakta gärna: 
Elin West, Vår pr-byrå, 073 350 26 25, elin.west@varprbyra.se 

Karin Järleby, rektor Täby Friskola, 073 9403248, karin.jarleby@tabyfriskola.se 

Niklas Pålsson, vd TFG AB, 073 4000 23l, niklas.palsson@tibble.nu 
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