19 januari 2021

Handledning för lärare
Med anledning av utvecklingen av coronaviruset kommer Europafinalen den 20 april 2021
att genomföras online med ett ”live-Kahoot”. Den nationella uttagningen kommer att genomföras den 1-26 mars 2021.
Observera att den europeiska finalen enbart kommer att hållas på engelska. Den nationella
uttagningen hålls som tidigare på svenska. Vill man öva på frågor på engelska eller svenska
kommer information att finnas tillgänglig på Svenska Bankföreningens webbplats.
Svenska Bankföreningen kommer att dela ut ett pris till det svenska vinnande laget, för att
dela med sin klass samt pris til de klasser som kommer på andra och tredje plats.
Det går att tävla i Money Quiz även på distans. Se nedan.

Snabbguide
För att din klass ska tävla i klassrummet eller på distans
1. Tävlingen är öppen för alla elever i årskurs 7-9.
2. Anmäl din klass via e-post till moneyweek@swedishbankers.se,
ange namn, e-postadress, klassnamn, skola samt kommun.
3. Efter registreringen får du via mail en länk till finaltävlingen. Länken är aktiv
under tävlingsperioden 1-26 mars 2021. OBS! Länken får endast användas
en gång, vilket innebär att varje klass endast får tävla en gång.
4. Samla klassen, öppna länken och låt din klass tävla som grupp, i par eller
individuellt – du som lärare bestämmer vilket som är det bästa upplägget.
För er som tävlar på distans:
- Samla klassen - det går bra att alla elever deltar från sitt hem så länge de har
tillgång till en dator eller smartphone samt en videouppkoppling där alla elever
kan se lärarens skärm med kahooten live under tävlingen.
- Gå in på länken
- Be alla i klassen logga in på www.kahoot.it och skriva in pin-koden (som syns
på lärarskärmen) i sina mobiler eller datorer
- Tryck på ”Start” knappen och börja tävla!
5. Vinnaren är den klass som får flest korrekta svar på kortast tid när frågorna är
besvarade via internetplattformen Kahoot!.
6. Tillkännage den/de elever som fått det bästa tävlingsresultatet genom att
fotografera resultatet på skärmen och maila det till
moneyweek@swedishbankers.se
7. Invänta resultatet – vi kontaktar er om ni har vunnit! Vinnaren presenteras på
Svenska Bankföreningens hemsida.

https://www.swedishbankers.se/
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Om tävlingen
European Money Quiz är en tävling som genomförs i hela Europa för att förbättra kunskaperna i privatekonomi men även i matematik, cybersäkerhet och samhällskunskap hos elever
i årskurs 7–9. Tävlingen arrangeras av den Europeiska Bankföreningen, European Banking
Federation (EBF). Den ägde rum för första gången 2018.
Tävlingen genomförs i två steg. Först anordnas nationella tävlingar där finalisterna från varje
land utses. Det är Svenska Bankföreningen som är nationell tävlingssamordnare i Sverige.
Finalisterna får sedan åka till Bryssel för att tävla i den europeiska finalen som hålls online
med chans att bli bäst i Europa.
European Money Quiz sker under den årliga temaveckan Money Week, som har till syfte att
främja utbildning i privatekonomi runt om i Europa. Under en vecka i mars genomförs varje
år hundratals aktiviteter i drygt 20 länder för att öka kunskaperna hos barn och ungdomar.
Förutom bankerna deltar andra finansiella företag, myndigheter och organisationer, som arbetar inom området och som alla känner ett stort engagemang för att bidra till att höja ungdomars kunskap om privatekonomi. Det är självklart att alla ska kunna hantera sin egen ekonomi, inte minst ungdomar.
Information om vad som händer för övrigt under Money Week finns bland annat på Bankföreningens, Nätverket Gilla din ekonomis och Finansinspektionens webbplatser.

Deltagande
Tävlingen är öppen för alla elever i årskurs 7-9. Den kan ske genom att hela klassen tävlar
tillsammans, varje elev individuellt eller parvis inom klassen. Du som lärare bestämmer vad
som passar bäst.

Vad är Kahoot!?
Money Quiz genomförs på internetplattformen Kahoot!, som är en gratis tävlingsbaserad utbildningsplattform för lärare och elever. Kahoots spelas bäst i grupp, exempelvis i ett klassrum. Deltagarna besvarar frågorna på sina egna elektroniska enheter, samtidigt som tävlingarna visas på en gemensam skärm som håller ihop lektionen.
Läs mer på www.GetKahoot.com

Priser – vad kan eleverna vinna?
Det vinnande laget i respektive land får en inbjudan att delta i den europeiska finalen online.
Vinnarna i Europafinalen får ett pris att dela med sin klass/skola i hemlandet.

https://www.swedishbankers.se/
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Lärare
För att din klass ska kunna vara med och tävla måste du skaffa länken till Kahoot!-tävlingen.
Din huvuduppgift är att samordna klassens deltagande och att vara kontaktperson gentemot
Svenska Bankföreningen. Du kan också hjälpa och uppmuntra eleverna att göra övningsfrågorna som förberedelse inför finalerna. Övningsfrågor i privatekonomi, ekonomi, cybersäkerhet och samhällskunskap finns på Svenska Bankföreningens hemsida, se under Tävlingsinformation.
Om ni vinner behöver du eller en någon annan lärare alternativt en förälder bistå eleverna
vid finalen online den 20 april 2021 kl 11.00-13.00 CET. Observera att eleverna kommer att
tävla i lag om två personer i den europeiska finalen online och behöver sitta tillsammans.

Tävlingsinformation
För att göra det enkelt för dig har vi tagit fram olika hjälpmedel som ska ge klassen stöd:
På Svenska Bankföreningens hemsida: www.swedishbankers.se/money-week/
finns all tävlingsrelaterad information och material som hela tiden uppdateras. Där finns
också tio övningsquiz från Kahoot! som du kan använda för att förbereda eleverna.

Tävlingen steg-för-steg
1. Registrering
Du registrerar din klass genom att skicka e-post till moneyweek@swedishbankers.se. I
mailet ska framgå namn på lärare, e-postadress, skola, klassnamn samt kommun.

2. Den nationella finalen
Efter registreringen får du via mail en länk till finaltävlingen. Länken är aktiv under
tävlingsperioden 1-26 mars 2021. OBS! Länken får endast användas en gång, vilket
innebär att varje klass endast får tävla en gång.
Samla klassen, öppna länken och låt din klass tävla som grupp, i par eller individuellt. Du
som lärare bestämmer vilket som är bäst upplägg för er. Vinner gör den klass som får flest
korrekta svar på kortast tid när frågorna är besvarade via internetplattformen Kahoot!.

3. Meddela Svenska Bankföreningen vem som har vunnit
Efter utförd tävling måste du ta ett foto på det tävlingsresultat i klassen, eller om det är
klassens gemensamma, som har högst poäng. Fotot ska sedan mailas till:
moneyweek@swedishbankers.se

https://www.swedishbankers.se/
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Genomförs tävlingen i samband med exempelvis ett skolbesök från en bankanställd som
deltar i undervisningen - och registrering inte skett i förväg - går det bra att tävla utan att ha
registrerat sig men ovanstående måste dock göras.
För exakta villkor, se Allmänna villkor se: www.swedishbankers.se/money-week/
När tävlingstiden är slut kommer Svenska Bankföreningen att kontrollera vem som har
vunnit och kontakta läraren för den vinnande klassen. Svenska Bankföreningen kommer
även att informera via sin hemsida, www.swedishbankers.se.

4. Europafinalen
Den vinnande klassen väljer ut två elever som deltar i den euroepiska finalen online. Finalen
arrangeras av den Europeiska Bankföreningen, EBF.
Svenska Bankföreningen kommer att kontakta det vinnande laget när det har utsetts.
Deltagarna tävlar i lag om två elever via plattformen Kahoot! online. Finalen kommer att genomföras live på internet. Det vinnande laget utses under tävlingsdagen. Tävlingsfrågorna är
på engelska. Vinnarna i den europeiska finalen får ett pris till klassen men vinner framförallt
äran att vara Europamästare i privatekonomi!
Mer information finns på EBF:s hemsida: www.europeanmoneyquiz.eu

Sekretesspolicy
EBF och dess medlemmar kommer endast att använda information om deltagare i samband
med tävlingen och kommer inte att använda den för några andra syften. Vi sparar inte denna
information längre än vad som är nödvändigt för att genomföra tävlingen.
Genom att ange sina personuppgifter samtycker de deltagande eleverna och lärarna till att
namnet på det vinnande laget och dess representanter publiceras på EBF:s och Svenska
Bankföreningens webbplatser och i marknadsföringsmaterial. Det är troligt att foton och videofilmer tas i samband med den europeiska finalen och publiceras av EBF och dess medlemmar.
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