
KLASSJOGGEN   2020   -   Åk   9  
SMARTARE   ÄN   EN   NIONDEKLASSARE   -   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.   Historia:   Under   andra   världskriget   (1939-1945)   fanns   e�   känt   turistmål,   som   var  
nära   besläktat   med   berlinmuren   som   föll   1989.   Vad   he�e   turistmålet?  

A.   Checkpoint   Alpha  
B.   Checkpoint   Bravo  
C.   Checkpoint   Charlie   (rä�)  
D.   Checkpoint   Delta  

2.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   2.   Lokalt.   SAAB   gick   i   konkurs   2009.   Vilket   företag   köpte   år   2010   upp   vår   lokala  
biljä�e,   och   blev   därmed   starten   på   det   som   idag   är   kina-ägda   NEVS?  

A. Tesla  
B. IBM  
C. Spyker   Cars   (rä�)  
D. Victory   Investments  

3.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen   
Fråga   3.   Musik:   Vad   heter   den   tjockaste   strängen   på   en   6-strängad   gitarr?  

A. A  
B. B  
C. E   (rä�)  
D. G  



 

4.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  

Fråga   4.   I   vilket   land   arresterades   journalisten   Dawit   Isaak   2001?  
 

A. Israel  
B. Sydafrika  
C. Eritrea   (rä�)  
D. Syrien  

 

5.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   5.   Geografi.   I   Vilket   land   ligger   staden   Benghazi?  

A. Libyen   (rä�)  
B. Marocko  
C. Israel  
D. Libanon  

 

6.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   6.   Kemi:   Vilken   är   den   kemiska   beteckningen   för   guld?  

A. Ag  
B. Au   (rä�)  
C. Gu  
D. G  

 

7.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   7.   Engelska:   Vilket   ord   på   engelska   kan   betyda   mer   än   en   sak?  

A. Crane  
B. Leaves  
C. Engaged  
D. Task   (rä�)  

 

8.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   8.   Kemi:   Vad   heter   den   lä�aste   ädelgasen?  

A. Väte  
B. Florid  
C. Kväve  
D. Helium   (rä�)  

 



9.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   9.   Religion:   Med   vad   förrådde   Judas,   Jesus?  

A. Med   en   kniv   i   ryggen  
B. Med   en   kyss   (rä�)  
C. Med   lömska   lögner  
D. Med   lövsäd  

 

10.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen.   
Sista   frågan!   Glöm   inte   a�   skicka   in   resultatet   när   rundan   är   slu�örd.   Hur   många   människor  
bor   det   i   Asien?   I   Europa,   Afrika   och   Amerika   är   det   1   miljard   vardera.   

A. 3   miljarder  
B. 4   miljarder  
C. 2   miljarder  
D. 5   miljarder  

 

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/

