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Dags för final i Skolornas matematiktävling 

Den 21 november är det dags för final i Skolornas matematiktävling. De bästa eleverna 

från kvalet tidigare i höstas möts i Linköping för att utse årets svenska mästare i 

matematik på gymnasiet. Dessutom står en inspirationsresa till Cambridge University 

på spel. 

Skolornas matematiktävling är en tävling i matematisk problemlösning för gymnasister, som 

har arrangerats varje år sedan 1961 av Svenska matematikersamfundet. I årets final deltar 

de 21 elever som placerade sig bäst i kvalet i september.  

- Årets deltagare har hållit en hög och jämn nivå. De som har tagit sig till finalen 

förtjänar verkligen att vara där och jag är övertygad om att de kommer att prestera 

igen, säger Jana Madjarova, ordförande för tävlingskommittén vid Svenska 

matematikersamfundet. 
 

Tävlingen har genom åren hjälpt många elever att upptäcka sitt intresse för matematik. 

Tidigare års finalister har skördat framgångar för Sverige i internationella tävlingar som den 

Internationella matematikolympiaden, och nu senast i ”Baltic Way”, där några av årets 

finalister i Skolornas matematiktävling redan fått chansen att mäta sig mot internationell 

konkurrens och placerat sig på en stark femteplats.  

- Skolornas matematiktävling fyller en viktig funktion genom att hjälpa elever att 

upptäcka sitt matematikintresse. Det kommer att bli allt viktigare i framtiden när 

matematisk kompetens efterfrågas i större utsträckning i samhället, säger Jacob 

Lannerö, ansvarig för Brummer & Partners matematiksatsning. 
 

Tid och plats: 

Kl 13: Möjlighet till intervjuer med de tävlande, Linköpings universitet 

Kl 18:30: Prisutdelningen på Scandic Frimurarehotellet på S:t Larsgatan 14 i Linköping 

 

För besök och mer information, kontakta: 

Petra Noreback på petra.noreback@diplomatcom.com eller 070-090 45 62 

 

Om Skolornas matematiktävling 

Skolornas matematiktävling är en tävling i matematisk problemlösning för gymnasister som 
arrangeras varje år av Svenska matematikersamfundet. Skolornas matematiktävling är 
Sveriges äldsta tävling i matematisk-naturvetenskapliga ämnen för gymnasieskolan. 
Tävlingen har genom åren varit tillfället då många mattetalanger upptäckt sin potential för 
matematik och uppmuntrats att fördjupa sig i ämnet. Kapitalförvaltaren Brummer & Partners 
är huvudsponsor till Skolornas matematiktävling sedan 2010. www.mattetavling.se    
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