
Klassjoggen’s Active Quiz  
Fysisk version - Årskurs 2 
 
Detta är en pappersvariant av konceptet som 
du skriver ut, (ev plastar in) och har med dig 
ut på er runda ihop med dina elever. 
 
SÅ HÄR GÖR NI: 
Bestäm en runda som är så nära 2,3 km som möjligt. Välj en startposition. Spring 
eller gå ca 200 meter. Stanna sedan och läs frågan högt. När gruppen gissat, avge 
då rätt svar direkt på plats. Jubla vid rätt svar och heja på varandra att svara rätt 
nästa gång om det blir fel! När ni i mål väntar ett pris längst ner i dokumentet. 
Lycka till! 
 

#1. Vad heter Sveriges kronprinsessa?  
A. Victoria 
B. Madeleine 
C. Silvia 
D. Estelle 

Rör er 200 meter…. 
 
#2. Vad heter vår jord på latin? 
 
A. Pluto 
B. Mars 
C. Tellus 
D. Jupiter 

Rör er 200 meter…. 
 

#3. Vilket av följande instument har inte strängar? 

 

A. Gitarr 
B. Violin 
C. Saxofon 
D. Fiol 

Rör er 200 meter…. 



 
#4. Vad heter söderhavsflickan i en tecknad film som träffar halvguden Maui? 

A. Törnrosa 
B. Vaiana 
C. Snövit 
D. Trassel 

Rör er 200 meter…. 
 

#5. Vad heter skolämnet där man är i en gymnastiksal? 

A. Gymnastik 
B. Sport 
C. Idrott och Hälsa 
D. Idrott 

Rör er 200 meter…. 

#6. UNICEF arbetar för att det ska bli bättre i hela världen för… ? 

A. Djur 
B. Pensionärer 
C. Vuxna 
D. Barn 
 
Rör er 200 meter…  
 
#7. Alla länder i världen utom ett land har sagt att de ska jobba med något 
som heter barnkonvention. Det betyder att man arbetar på ett bra sätt för att 
alla barn ska ha det bra. Vilket land är det som inte är med? PS! Landet har 
stjärnor i sin flagga. 

A. Italien 
B. Norge 
C. Spanien 
D. USA 

Rör er 200 meter…. 



#8. Vilket ben sitter under dina knän? 
A. Tjockben 
B. Revben 
C. Smalben 
D. Armbåge 

Rör er 200 meter…. 
 
#9. Vilken figur förknippar vi med trollkonst? 

A. Kalle Anka 
B. Pettson  
C. Krakel Spektakel 
D. Harry Potter 

Rör er 200 meter…. 
 
#10. Bra jobbat! Sista frågan: 
Vilken kroppsdel använder vi för att tänka? 

A. Hjärtat 
B. Skelettet 
C. Benen 
D. Hjärnan 
 
BRA JOBBAT! NU ÄR NI I MÅL! 
 
Glöm inte att registrera er rörelse på www.klassjoggen.se så att vi kan se hur 
många som deltagit! 
 
Behåll Klassjoggen-armbandet. Som deltagare i Klassjoggen får du ett gratis 
bad som du kan nyttja till och med sista oktober i Arena Älvhögsborgs 
inomhusbad. Visa ditt armband till receptionen vid ditt besök, gäller för ett 
besök. 

http://www.klassjoggen.se

