Årskurs F-6
Välkomna till en aktiv höststart!
Även detta år kommer Klassjoggen att arrangeras ute på varje skolenhet. Klassjoggen,
Utbildningsförvaltningen och Active Quiz har enats om att använda samma upplägg som
föregående år. Eleverna springer ute på skolorna där rörelse, glädje och gemenskap får
vara i fokus. Under genomförandet får eleverna svara på 10 roliga frågor.
Klassjoggen genomförs under tisdag, onsdag eller torsdag vecka vecka 35. Det innebär att
varje skolenhet själva får avgöra vilken dag eller vilka dagar som Klassjoggen genomförs
utifrån skolans förutsättningar.
Appen Active Quiz kommer även i år vara en del av Klassjoggens upplägg. Eleverna får ta
del av en digital tipspromenad där frågor dyker upp efter 240 meters rörelse.
Tipspromenaden kommer att kunna genomföras både analogt och digitalt.
För åk. F–6 kommer det att finnas 7 olika Quiz med 10 frågor i varje kategori.
Kategorierna är “Smartare än en förskoleklassare” upp till “Smartare än en 6:e-klassare”.
För att genomföra quizzet behöver ni springa eller gå 2,4 km, klassjoggs-distansen. Några
av frågorna ställs av Unicef och Svenska Motionsidrottsförbundet.

För utförlig information, besök: www.klassjoggen.se

Active Quiz
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 deltaga (också det smidigaste och mest tidseffektiva sättet) genom appen
Active Quiz. Vill du låna en surfplatta eller neckstraps bokar du det på
www.klassjoggen.se senast den 22 augusti. Eleverna använder sig av GPS på enheten för
att kunna få upp nya frågor. För praktisk information, se filmen på hemsidan.
Alternativ 1A:
Om ni har dåligt med mobila enheter kan du som lärare ta 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, boka surfplatta och neckstrap
på www.klassjoggen.se senast den 22 augusti om det önskas. Eleverna behöver inte vara
uppkopplade emot nät så länge de tagit sig fram till quizets startsida (ex. smartare än en
försteklassare) i appen.
SÅ HÄR GÖR DU I 6 ENKLA STEG. Prova gärna att gå igenom alla steg i förväg. Frågorna
kommer finnas tillgängliga från 27 augusti.
Ladda ner Active Quiz-appen gratis här.
Skriv in quizrums-ID: KLASSJOGGEN
I rutan “gästnamn”, skriv skola, klass/namn och antal elever i rundan. Ex “Sylte 5a 30”
eller " Sylte 5a Linus"
Välj quiz! I detta exempel bör “Smartare än en 5:e-klassare” passa bäst.
Se till att alla deltagare står på din startlinje! Klicka på starta quiz när ni ger er i väg.
Varje 240 meter ni springer kommer en ny fråga upp och ni stannar då för att
gemensamt besvara frågan.
Skicka in resultat när rundan är klar genom att ange en mailadress eller telefonnummer
(vill man vara anonym räcker det med att skriva in sex stycken nollor som
telefonnummer).

2.Använd Papper (Alternativt tillvägagångssätt)
Om du som lärare inte lyckas lösa någon mobil enhet har vi skapat en utskriftsbar version
av årets Klassjoggen. Konceptet är detsamma som i den mobila, men alla instruktioner och
frågor finns i stället på papper som du som aktivitetsledare har med dig under era 2,4 km.
GÖR SÅ HÄR I 5 ENKLA STEG:
1. Skriv ut PDF (kommer ligga på hemsidan).
2. Bestäm en “rutt” med utgångspunkt från din skola som är ca 2,4 km.
3. Ställ dina elever på din startlinje.
4. Börja springa. När du anser att ni rört er 240 meter stannar ni upp och besvarar första
frågan genom att du läser den högt ifrån pappret.
5. När hela rundan är avklarad registrerar ni resultatet på tävlingssidan.
Vi kommer leverera surfplattor, neckstrap samt armband till skolorna i mitten av vecka 34.
Vänliga hälsningar,
Klassjoggen och Active Quiz

