
  
KLASSJOGGEN 2020 
Corona-versionen 
 
I år blir det såklart svårt att samla alla 4-9-elever på 
drottningtorget för Klassjoggen. Därför har Klassjoggen, 
utbildningsförvaltningen och det lokala företaget Active 
Quiz enats om ett bra koncept där ni istället springer 
runt er skola, och samtidigt får 10 roliga frågor på vägen 
att besvara.  
 
2.3 km löpning sker i år på respektive skolas eget 
område. För att ändå skapa “Vi-känslan” kommer en 
webplatsen www.klassjoggen.se att uppdateras löpande 
under dagen 2 September med alla genomförda resultat 
och rundor! Målet är att nå 9 000 mils total rörelse! 
 
För att göra det extra lustfyllt och samtidigt kunna 
registrera använder vi den lokalproducerade appen 
Active Quiz. Det är en digital tipspromenad där frågor 
dyker upp efter X antal meters rörelse. Appen har 
utvärderats under ett års tid av 5 skolor i Trollhättan med 
positiva resultat. Läs rapport här.  
 
Det kommer att finnas 7 olika quiz med 10 frågor i varje 
kategori. Kategorierna är “Smartare än en 4:e-klassare” 
upp till “Smartare än en 9:e-klassare”. För att genomföra 

http://www.klassjoggen.se/
https://www.activequiz.se/skola


quizzet behöver ni springa 2.3 km, klassjoggs-distansen. 
Varje 230 meter kommer en ny rolig fråga att dyka upp! 
Vi är medvetna om att det är mer eller mindre lätt för dig 
som lärare att nyttja digitala enheter för detta. Därför har 
vi olika lösningar för att alla skall kunna delta på lämpligt 
sätt.  
 
1. Använd Appen 
Bästa sättet att delta (också det smidigaste och mest 
tidseffektiva sättet) är att delta i klassjoggen genom 
Active Quiz-appen. Active Quiz erbjuder ett begränsat 
antal låne-paddor i samarbete med Elgiganten. Minst en 
enhet per skola finns att tillgå! Vill du låna en padda 
med neckstrap för stötskydd och få den levererad till 
dagen den 2 september så fyller du i dina uppgifter i 
formuläret på www.klassjoggen.se senast 27 Augusti. 
En helpdesk/support kommer att finnas redo för dig vid 
eventuell assistans - 0520-402233. 
 
Alternativ 1A: 
Om ni har dåligt med mobila enheter med GPS 
rekommenderar vi att du som lärare tar täten och håller i 
telefonen. Klassen/gruppen springer efter dig (eller 
annan lärare/ansvarig elev som då utses till enhällig 
aktivitetsledare. När det är dags för en ny fråga stannar 
hela gruppen tillsammans och frågan läses högt. Efter 
samarbete väljer ni ett gemensamt svar.  
 



Alternativ 1B: 
Om ni har elever som kan och vill nyttja sin egen 
mobiltelefon för att få ett enskilt resultat i Active Quiz går 
detta givetvis bra! Se till att eleverna förbereder ett 
lämpligt sätt att ha mobilen lättillgänglig med sig utan att 
tappa den under löpningen! Vi kan låna ut neckstraps 
som gör att mobilen kan hängas runt halsen på säkert 
sätt. Dessa bokar du HÄR. 
 
SÅ HÄR GÖR DU I 6 ENKLA STEG. Prova gärna att gå 
igenom alla steg i förväg. Fetmarkerade förberedande 
steg före genomförande kräver internetuppkoppling 
 
1. Ladda ner Active Quiz-appen gratis här 
2. Skriv in quizrums-ID: KLASSJOGGEN 
3. I rutan “gästnamn”, skriv Klass, Skola och antal elever i rundan. 
Ex “7B Sylte 30” eller “7B Sylte 1” om det bara 
är en deltagare på enheten.  
4. Välj quiz! I detta exempel bör “Smartare än 
en 7:e-klassare” passa bäst. När ni ser denna vy 
i mobilen kan ni gå ur wifi-zon!  ----------------------> 
 
5. Se till att alla deltagare står på din startlinje! 
Klicka på starta quiz när ni ger er iväg. Varje 230 
meter ni springer kommer en ny fråga upp och ni 
stannar då för att gemensamt besvara frågan. 
Genomför hela rundan! 
6. Skicka in resultat när rundan är klar genom 
att ange er mailadress. 
 
2. - Använd Papper (Alternativt tillvägagångssätt) 

http://www.activequiz.se/laddaner


Om du som lärare inte lyckas lösa någon mobil enhet 
finns pappersvariant av genomförandet för nedladdning 
på www.klassjoggen.se. Konceptet är detsamma som i 
den mobila, men alla instruktioner och tillhörande 
quiz-frågor finns istället på papper som du som 
aktivitetsledare har med dig under era 2.3 km. VIKTIGT: 
När ni är klara registrerar ni sedan er runda på 
tävlingssidan www.klassjoggen.se 
 
GÖR SÅ HÄR I 4 ENKLA STEG: 
 
1. Skriv ut pdf:en (på www.klassjoggen.se)  
2. Bestäm en “rutt” med utgångspunkt från din skola 
som är ca 2.3 km lång. 
2. Ställ dina elever på din startlinje 
3. Börja springa. När du anser att ni rört er 230 meter 
stannar ni upp och besvarar första frågan genom att du 
läser den högt ifrån pappret. 
4. När hela rundan är avklarad registrerar ni resultatet 
på tävlingssidan www.klassjoggen.se 
 
Varma hälsningar önskar alla vi från 
Klassjoggen, Trollhättan Stad och Active Quiz. 

 
Låne-enheter i samarbete med 
Elgiganten  

http://www.klassjoggen.se/
http://www.klassjoggen.se/

