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KÆNGURUEN 2021
Årets vindere i Danmark er:
4. klassetrin: Holme Skole 4B
5. klassetrin: Engelsborgskolen 5A
6. klassetrin: Marie Kruses Skole 6B
7. klassetrin: Lynge Skole 7C
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Kænguruen i Danmark

Kænguruen Internationalt

På trods af hjemsendte klasser fra
5. klasse og op efter i store dele
af landet lykkedes det at afholde
Kænguruen med næsten lige så
stor tilslutning som sidst. I år deltog 567 klasser mod 740 i 2019.
De fleste 2.-4. klasser kunne holde
Kænguruen på skolerne som sædvanligt, mens mange 5.-7. klasser
deltog virtuelt hjemmefra.
På grund af den lidt specielle situation i år er der kun præmier til 4.
klassetrin, mens vi på 5.-7. klassetrin, hvor mange var hjemme, blot
kårer vindere og uddeler diplomer.
Den lille Kænguru for 2. og 3. klasse er altid blot en hyggelig event
med sjove opgaver og ikke en konkurrence.
Om morgenen på Kængurudagen
havde vi desværre lidt tekniske
problemer, bl.a. fordi UNI-login var
ustabilt. Vi beklager, at jer, der
startede fra morgenstunden, havde teknisk bøvl.
På næste side er der lidt statistik
over årets resultat. Hvis man sammenligner med 2019, kan man se,
at årets opgavesæt var lidt sværere.
Danmarks Matematiklærerforening håber, at I alle havde en rigtig
god Kængurudag.

Over 75 lande verden over deltager
i Kænguruen, men i år har mange
lande udskudt den pga. pandemien og lukkede skoler, og altså ikke
afholdt den på den internationale
Kængurudag 18. marts.
I Danmark havde vi heldigvis muligheden for en virtuel løsning.
Da opgaverne er ens over hele verden med få nationale variationer, betyder det også, at vi
ikke kan offentliggøre opgaverne
på Kænguruens hjemmeside før i
slutningen af maj.

Hop videre med Kænguruen
Formålet med Kænguruen er både at udfordre den enkelte elev
med sjove og udfordrende matematikopgaver, men også at eleverne skal udforske og diskutere disse
opgaver sammen.
Kænguruen i Danmark består derfor både af en konkurrence og en
udforskningsdel, hvor klassen efter konkurrencen hopper videre
med Kænguruen og udforsker opgaver fra konkurrencen.
Opgaverne udarbejdes internationalt ved en årlig konference, mens
materialet til at hoppe videre med
udarbejdes af en gruppe lærere
fra Danmarks Matematiklærerforening.
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567 klasser på 2.-7. årgang fra 166 skoler over hele Danmark
deltog i år i Kænguruen
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Statistik 2021
Klassetrin

4.

5.

6.

7.

Antal mulige point
Maksimal elevscore
Maksimal klassescore

84 84 96 96
84 84 84 93
62,5 57,5 50,1 56,4

4. + 5. klassetrin
Gennemsnitlig klassescore: 39,0 point

6. + 7. klassetrin
Gennemsnitlig klassescore: 37,3 point
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Præmierne til 1. pladsen på 4. klassetrin er 10 sjove matematiske spil til
klassen, bl.a. Asteroid Escape, Antivirus og Roadblock, sponsoreret af
Danmarks Matematiklærerforening og Forlaget MATEMATIK.
Alle klasser på første-, anden- og tredjepladsen får desuden et diplom for
den flotte placering.
I ønskes alle TILLYKKE af Danmarks Matematiklærerforening.
4. klassetrin
1. plads Holme Skole 4B
2. plads Bagsværd Skole 4A
3. plads Egholm Skolen 4D
5. klassetrin
1. plads Engelsborgskolen 5A
2. plads Skt. Pauls Skole 5A
3. plads Højene undervisningssted H5C
6. klassetrin
1. plads Marie Kruses Skole 6B
2. plads Marie Mørks Skole 6B
3. plads Stenhus Kostskole 6D
7. klassetrin
1. plads Lynge Skole 7C
2. plads Hedensted Skole 7B
3. plads Ferritslev Friskole 7

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til Kænguruen, er du velkommen til at skrive til
kontakt@kænguruen.dk.
Læs mere om Kænguruen på www.kænguruen.dk. Her kan du også finde
opgaver og Hop videre med Kænguruen.
Opgaverne fra 2021 kommer dog først i slutningen af maj.
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