
KLASSJOGGEN   2020   -   Åk   8  
SMARTARE   ÄN   EN   ÅTTONDEKLASSARE   -   Pappersvarianten  
 
Notera   först:  
I   första   hand   används   appen   Ac�ve   Quiz   för   genomförandet.   Appen   har   e�   par   fördelar   rent  
effek�vitetsmässigt   för   dig   som   lärare.  
 
-   Du   behöver   varken   tänka   på   distansen   eller   a�   skriva   ut   de�a   papper.   Frågor   dyker   upp   med   jämna  
mellanrum   �lls   hela   sträckan   är   avklarad.   
-   Ni   behöver   heller   inte   gå   in   på   hemsidan   i   e�erhand   för   a�   registrera   er   runda.   
 
 
Jag   önskar   använda   pappersvarianten:  
I   år   sker   Klassjoggen   den   2   september   och   respek�ve   skola   arrangerar   sin   2,3   km-runda   med   sina  
elever   med   skolan   som   utgångspunkt.   De�a   är   en   pappersvariant   av   konceptet   som   du   skriver   ut,   (ev  
plastar   in)   och   har   med   dig   ut   på   er   runda   ihop   med   en   penna!   Det   du   nu   har   i   handen   är   en  
�pspromenad   där   du   har   frågorna   samlade   på   e�   papper.  

 
SÅ   HÄR   GÖR   NI:  
Bestäm   en   runda   som   är   så   nära   2,3   km   som   möjligt.   Välj   en   startposi�on.   
 
1.   Spring   eller   gå   230   meter.   Stanna   sedan   och   läs   frågan   högt.   När   gruppen   gissat,   avge   då   rä�   svar  
direkt   på   plats.    Jubla   vid   rä�   svar    och    heja   på   varandra   a�   svara   rä�   nästa   gång   om   det   blir   fel!  
Fråga   1.   Geografi:   Vad   har   städerna   Amsterdam,   Venedig   och   Suzhou   gemensamt?  

A.   Kända   floder   (rä�)  
B.   Kända   monument  
C.   Kända   OS-städer  
D.   Kända   viner  

2.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   2.   Historia.   Vilken   historisk   händelse   1962   höll   på   a�   starta   e�   3:e   världskrig?  

A. Vietnamkriget  
B. Kalla   Kriget  
C. Kubakrisen   (rä�)  
D. Berlinmurens   fall  

3.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen   
Fråga   3.   Teknik.   Vad   heter   den   numera   avlidne   grundaren   �ll   teknikföretaget   Apple?  

A. Jeff   Bezos  
B. Bill   Gates  
C. John   Abruzzi  
D. Steve   Jobs   (rä�)  

 



4.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  

Fråga   4.   Geografi.   I   Halland   finns   4   floder   som   många   brukar   komma   ihåg   på   grund   av   en  
ramsa.   De   tre   första   är   Viskan,   Ätran,   Nissan   och…Ja   vad   heter   den   �ärde?  
 

A. Träälven  
B. Lagan   (rä�)  
C. Lidan  
D. Sätran  

 

5.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   5.   Vad   kallas   det   pappersformat   som   är   e�   halvt   A4?  

A. A3  
B. A6  
C. A5   (rä�)  
D. C5  

 

6.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   6.   Musik:   Vad   heter   den   tunnaste   strängen   på   en   6-strängad   gitarr?  

A. E   (rä�)  
B. A  
C. B  
D. G  

 

7.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   7.   Vilket   språk,   förutom   engelska,   pratar   man   främst   i   de   kanadensiska   städerna  
Quebec   och   Montreal?  

A. Franska   (rä�)  
B. Tyska  
C. Italienska  
D. Spanska  

 

8.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   8.   Vad   heter   de   väldiga   pla�or   som   all   jordens   landmassa   flyter   på?   E�   annat   ord   för  
dessa   är   kon�nentalpla�or.  

A. Imperiska   pla�or  
B. Divideringspla�or  
C. Tektoniska   pla�or  
D. Diversitetspla�or  

 



9.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga     9.   Geografi:    Hur   många   människor   bor   det   i   Asien?   I   Europa,   Afrika   och   Amerika   är   det  
1   miljard   vardera.   

A. 3   miljarder   
B. 4   miljarder   (rä�)  
C. 2   miljarder  
D. 1   miljard  

 

10.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen.   
Sista   frågan!   Glöm   inte   a�   skicka   in   resultatet   när   rundan   är   slu�örd.   Vilken   organisa�on  
bevakar   musikalisk   upphovsrä�   för   främst   ar�ster   och   låtskrivare,   så   a�   de   får   betalt   för  
musik   som   spelas   offentligt?  

 

A. ABF  
B. SAMI  
C. IFPI  
D. STIM   (rä�)  

 

REGISTRERA   ERT   RESULTAT  
 
Bra   jobbat   allihop!   Nu   har   ni   avverkat   hela   klassjoggen-sträckan.   Det   sista   momentet   är   a�   registrera  
resultat.   Gå   in   på    www.klassjoggen.se    och   fyll   i   det   resulta�ormulär   som   finns   där.  
På   så   sä�   kan   vi   räkna   antalet   deltagare   fördelat   på   klass   och   skola   samt   hela   kommunen!  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.klassjoggen.se/

