
 

 

 

Norges Bank Case-NM Junior 2022/2023  
  
 

Om Case-NM Junior  
Case-NM Junior er en landsdekkende konkurranse for elever i videregående skole som er knyttet opp 
til læreplanene i samfunnsøkonomi. Konkurransen er en videreføring av Makrokonkurransen til Aksje 
Norge.  
 
Konkurransen består av å skriftlig besvare oppgaver om makroøkonomi og Norges Banks rolle og 
samfunnsansvar. Innleverte oppgavebesvarelser vil bli vurdert av våre fagansvarlige, og de beste 
oppgavene vil bli synliggjort og premiert i Norges Bank.  
  

Oppgaven  
Det blir publisert to ulike oppgaver med ulikt tema. Elevene skal svare på en av de to oppgavene.   
Lærer leverer maks fem oppgavebesvarelser på vegne av klassen. Oppgavene dekker ulike deler av 
pensum i samfunnsøkonomi 1 og 2. En av oppgavene retter seg mot pengepolitikk og sentralbankens 
oppgaver, og den andre mot Oljefondet. Oppgaven besvares skriftlig og må følge gitte kriterier.   
  

Kriterier for konkurransen  
• Utlevering av oppgave 1. november 2022.  
• Frist for påmelding 1. desember 2022.  
• Innlevering av oppgavebesvarelsen innen 1. mars 2023.  
• Oppgaver besvares gruppevis, i grupper på 2-4 elever.  
• Kun en av to oppgaver skal besvares. Det er opp til hver gruppe hvilken oppgave de 
       ønsker å besvare.  
• Lærer leverer inn maksimalt 5 oppgaver per klasse i systemet SurveyXact.  
• Besvarelsen skal være mellom 1000 og 3000 ord (figurer og grafer kommer i tillegg).  
• Det må benyttes kildehenvisninger (alle kilder er tillatt).  

  

Påmelding og innlevering  
• For å levere inn oppgavebesvarelsene må lærer melde seg på Case-NM Junior.  

• Fristen for påmelding er 1. desember 2022.  

• Påmelding kan gjøres her.  

• Oppgavebesvarelsen leveres inn i systemet SurveyXact. Påmeldte lærere vil få tilgang 
til dette systemet og mer informasjon i en egen e-post etter at påmeldingsfristen er 
ute.  

• Innleveringssystemet er tilgjengelig fra desember 2022.  

• Endelig frist for innlevering er 1. mars 2023.  
  

Premiering og juryering  
• Alle innleverte oppgaver vil bli vurdert av ansatte i Norges Bank.  
• De beste oppgavene vil kåres av en jury bestående av ansatte fra Norges Banks 
       fagavdelinger.  
• Vinnerlaget vil bli kunngjort i uke 11, 2023.  
• Vinnerlagene vil motta diplom og begrunnelse, samt en invitasjon til en  
      «drømmedag» i Norges Bank.  

  
 

https://events.provisoevent.no/norgesbank/events/01nov/register


 

 
Konkurransens formål  
Norges Banks kunnskapssenter har som mål å nå ut til samfunnsøkonomiklasser over hele landet. 
Case-NM Junior er derfor et nytt og supplerende tilbud i regi av Kunnskapssenteret. Formålet er å 
øke kunnskapen om Norges Banks rolle og oppgaver, samt om økonomi generelt.   
 
Vi ønsker svært gjerne at elevene blir gjort kjent med tilbudet, og at de elevene som er motivert og 
ønsker å delta på konkurransen får mulighet til det.   
 
Lærere står fritt til å velge hvordan de ønsker å benytte seg av oppgavene. Oppgavene kan også 
benyttes i undervisningssammenheng for å dekke deler av læringsmålene som omhandler 
samfunnsøkonomi 1 og 2, uten at elevene leverer inn oppgavebesvarelsene til Norges Bank.  
 

Mer informasjon om Case-NM junior er tilgjengelig på Norges Bank Kunnskapssenters nettsider.   
Har du spørsmål til Case-NM Junior kan disse rettes til kunnskapssenteret@norges-bank.no.  
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