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Instruktioner för kvaltävlingen NouHätä! 2022 
 
 

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER 
 

1. Kvaltävlingen NouHätä! ordnas 28.2.–18.3.2022 på en onlineplattform. Under dessa dagar 
kan man delta i tävlingen när som helst på dygnet. 

2. Man deltar i tävlingen i lag, och varje lag får göra en tävlingsprestation. Man kan INTE delta 
i tävlingen ensam, bara i lag. 

3. Lagets storlek är tre (3) personer. 
4. Tävlingsprestationen övervakas av till exempel en lärare. Den som övervakar tävlingen får 

instruktioner och inloggningsuppgifter. 
5. Lagen har 45 minuter på sig att utföra uppgifterna. 
6. Varje lag kan hitta på ett eget namn som anges i samband med inloggningen. 
7. Tävlingen kan genomföras på finska och svenska. 
8. De bästa 10 % av lagen i räddningsområdet eller minst fem lagen får en inbjudan till det 

digital regiontävlingen. Regiontävlingen kommer at hållas 7.4. 

 
 
TEKNIK OCH INLOGGNING 
 
Plattformen 

• Kvaltävlingen ordnas på en onlineplattform, till vilken man loggar in via en länk. 

• Tävlingens spel behöver inte laddas ner på enheten. 
 
Nödvändig teknik 

• Fungerande internetuppkoppling. 

• PC-dator och mus. 

• Webbläsare. Vi rekommenderar webbläsaren Google Chrome. 
 
Länk till webbsidan 

• Före kvaltävlingen får skolorna en länk till tävlingens onlineplattform. 

• Länken öppnar onlineplattformen, där tävlingen äger rum. 
 
Språk 

• Språkvalen är finska och svenska 

• Länken leder till webbplatsens språkmeny 
 
Inloggning 

• Efter språkvalet öppnas inloggningssidan automatiskt. 

• Följande information behövs för att logga in, i denna ordning: 
1. Skola 
2. Kommun 
3. Räddningsverk 
4. Lärarens kontaktuppgifter 
5. Lagmedlemmarnas namn 
6. Lagets namn 
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TÄVLINGSPLATTFORMENS INNEHÅLL 
 
Efter inloggning laget får genomföra tävlingen. 
 
Uppgifter 

• Kvaltävlingen innehåller tre olika slags uppgifter: 
1. Flervalsfrågor 

▪ Deltagarna svarar på femton (15) flervalsfrågor genom att välja ett eller flera 
svarsalternativ. 

▪ Det går inte att ta tillbaka svaret efter att man klickat. 
▪ Obs! Antal rätt svar varierar beroende på frågan. 

2. Påståenden  
▪ Deltagarna svarar på fem (5) påståenden genom att välja ja eller nej. 
▪ Det går inte att ta tillbaka svaret efter att man klickat. 

3. Bildfrågor 
▪ Deltagarna svarar på fem (5) bildfrågor genom att välja rätt alternativ. 
▪ Det går inte att ta tillbaka svaret efter att man klickat. 

 
Poängsättning 

• Laget får se sina egna poäng efter tävlingsprestationen. 

• Uppgifternas poängsättning varierar. 

• Tiden som gått åt för laget under kvaltävlingen påverkar lagets ranking. 

• Totalpoängen är XX 
 
Utloggning 
Då man stänger webbplatsen efter tävlingsprestationen loggas man ut automatiskt. Om flera lag 
från samma skola spelar på samma dator ska webbläsarens cacheminne tömmas eller 
webbläsaren öppnas på nytt innan nästa lag loggar in. 
 
 

EFTER KVALTÄVLINGEN 
 
Kvalificering till regiontävling 

• Vi kontaktar de skolor som går vidare till regiontävling senast en vecka efter att 
kvaltävlingen har avslutats. 

• Vi publicerar minimipöäng om avancerade lag på vår webbplats. Avancerade lag publiceras 
inte i kanaler om NouHätä!-kampanj. 

 
Regiontävling 

• Regiontävling äger rum digitalt torsdagen den 7 april 2022. 


