
Velkommen til MatteMaraton 2021! Her gir vi deg svar på de vanligste
spørsmålene. Om du aldri har deltatt før kan du se fjorårets to minutters video
med de vanligste spørsmålene for nybegynnere her.

1. Alle elever i grunnskolen kan delta hele mai. Ingen påmelding. Logg inn her.
2. Start når som helst, bare du er i mål til 31. Mai.
3. Velg løype som passer for deg: Løypene ligger i stigende vanskelighetsgrad.

Friskusløypa er laget for ditt trinn, men du kan gå opp eller ned derfra etter behov.
Fullfører du en hel løype med 200 oppgaver og logger 42,2 km distanse, er du
automatisk med i premietrekningen. Se løypeoversikt nederst.

4. Logg distanse: All uorganisert aktivitet kan du logge direkte fra Hjem-siden inne i
Kikora eller fra den nye app’en MatteMaraton (på telefon). Til og med sykling er
godkjent, (ikke el-sykkel eller annet med motor). Hopping på trampoline og annen
aktivitet “på stedet” kan logges med 3 km pr. Time. Gymtimer og organisert trening
teller ikke med. Når læreren din har godkjent distansen er det i boks. Lærer gjør
dette kjapt inne i Kikora eller i sin app på telefonen, når det måtte passe. For
eksempel én gang i uka gjennom mai. Du må tilhøre en gruppe/klasse i Kikora for at
læreren din skal kunne godkjenne distanse.

5. I MatteMaraton er det meningen at man skal hjelpe hverandre. Det er dessuten
også egne klasse- (90% må fullføre) og skolepremier (30% må fullføre), så det
lønner seg å samarbeide.

6. På live.kikora.no kan du se oversikt over alle skoler og kommuner i landet.
7. Få flere lodd i premietrekningen: For hver løype du fullfører i kombinasjon med å

logge 42,2 km får du ett nytt lodd. Totalt kan du få fem lodd. Du kan godt jobbe med
oppgaver utenfor MatteMaraton, men det gir ingen lodd.

8. Premieoversikt og mer info finner du på mattemaraton.no

LYKKE TIL!        Hilsen alle oss i Kikora

https://www.youtube.com/watch?v=EIyLma_hT4w&t=1s
https://feide.kikora.no/
https://feide.kikora.com/feide-run
https://feide.kikora.com/feide-run
https://live.kikora.com/
https://kikora.no/mm

