
KLASSJOGGEN   2020   -   Åk   4  
SMARTARE   ÄN   EN   FJÄRDEKLASSARE   -   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.   Nu�dsfråga:   Vilken   Populär   app   från   Kina   är   förbjuden   av   president   Trump ?  

A. Tiktok   (rä�)  
B. Facebook   
C. Instagram  
D. Youtube  

2.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   2:    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:   Nu   ska   det   handla   om   Forn�den   :   Vilken   av   �dsepokerna   kom   först   ?  

A. Jägarstenålder   (rä�)  
B. Bondestenålder  
C. Bronsåldern  
D. Järnåldern  

 



4.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  

Fråga   4.   Idro�   och   hälsa:   En   orienteringskarta   har   olika   färger:   Vilken   färg   används   för   odlad   mark?  

¢  

A. Gul   (rä�)  
B. Grön  
C. Blå  
D. Svart  

 

4.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   5.   Geografi:   Vad   heter   Sveriges   tredje   största   stad  

A. Stockholm   
B. Göteborg   
C. Malmö   (rä�)  
D. Karlstad  

5.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   5.   Rymden:   Vilka   planeter   ligger   närmast   Tellus?  

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

 

6.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   6.   Svenska.   I   vilken   bok   av   Astrid   Lindgren   finns   karaktären   riddar   Kato   

A. Bröderna   Lejonhjärta  
B. Mio   min   Mio  
C. I   skymningslandet  
D. Trollkarlen   från   OZ  



 

7.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   7.   Matema�k:   Hur   många   km   går   det   på   en   mil?  

A. 5   km  
B. 2,3   km  
C. 7   km  
D. 10   km   (rä�)  

 

8.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen  
Fråga   8.   NO.   Vilket   djur   kallas   skogens   konung?  

A. Björn  
B. Älg  
C. Varg   
D. Myskoxe  

 

9.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen.   
Fråga   9.   Nu   kommer   en   gåta!   Två   killar   sa�   i   en   roddbåt.   Den   ene   rodde   åt   väst   och   den   andre   åt  
ost.   Vilket   håll   rodde   de   åt?  

A. Ost  
B. Väst   (rä�,   för   den   andra   killen   åt   ju   ost!)  
C. Norr  
D. Söder  

10.   Spring   eller   gå   230   meter.   Upprepa   proceduren   igen.   
Sista   frågan   är   på   ämnet   engelska.   Hur   säger   man   “Är   hon   gammal?”   på   engelska?  

A. As   she   old  
B. Are   she   old  
C. Am   she   old  
D. Is   she   old   (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/

