
KLASSJOGGEN   2020   -   Åk   5  
SMARTARE   ÄN   EN   FEMTEKLASSARE   -   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.   Ämne   Slöjd:   På   vilket   fordon   kan   du   hi�a   “kölen”   ?  

A.   På   en   bil  
B.   På   e�   flygplan  
C.   På   en   buss  
D.   På   en   båt  

2.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   2.   Nu�dsfråga:   Trots   Corona   har   det   varit   fullt   på   badstränder   vilket   säkerhetsavstånd   bör  
man   hålla?  

A. 4   meter  
B. 6   meter  
C. 2   meter   (rä�)  
D. 10   meter  

3.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen   
Fråga   3.   Historia:   Vilken   konstnär   skar   av   sig   en   bit   av   si�   öra?  

A. Lerin  
B. Picasso  
C. Van   Gogh   (rä�)  
D. Monet  

 



4.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  

Fråga   4.   NO:   Vilken   är   Sveriges   största   rovfågel?  

A. Havsörn   (rä�)  
B. Kungsörn  
C. Duvhök  
D. Domherre  

 

4.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   5.   Engelska:   Ordet   WC   kommer   från   engelskan   och   betyder   ungefär   "Va�en-garderob".   Vad  
står   förkortningen   för?  

A. Water   Coopera�on  
B. Winter   Champions  
C. Water   Center  
D. Water   Closet   (rä�)  

 

5.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   5.   Rymden:   Vilken   är   den   största   planeten   i   vårt   solsystem?  

A. Venus  
B. Saturnus  
C. Jupiter   (rä�)  
D. Merkurius  

 

6.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   6.   Svenska:   Vad   är   en   kandelaber   för   något?  

A. En   krydda  
B. En   ljusstake   (rä�)  
C. En   fotbollsspelare   i   Barcelona  
D. En   maträ�  

 

7.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Matema�k:   Hur   många   deciliter   ryms   det   på   1   liter?  

A. 100   dl  
B. 1000   dl  
C. 1   dl  
D. 10   dl   (rä�)  

 
 
 



8.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   8.   Biologi:   Vilken   tarm   är   längst?  

A. Tjocktarmen  
B. Ändtarmen  
C. Tunntarmen   (rä�)  
D. Blindtarmen  

 

9.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen.   
Fråga   9.   Geografi:   I   vilket   landskap   ligger   staden   Jönköping,   där   bla.    HV71   spelar   hockey?  

A. Västergötland  
B. Småland   (rä�)  
C. Blekinge  
D. Jämtland  

10.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen.   
Sista   frågan   är   på   ämnet   engelska.   Hur   säger   man   “Vart   ligger   affären?”   på   engelska?  

A. Where   is   the   store?   (rä�)  
B. Where   is   the   poor?  
C. Where   is   the   storage?  
D. Where   is   the   porridge?  

 

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/

