
Klassjoggen’s Active Quiz  
Fysisk version - Årskurs 4 
 
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 innebär demokrati? 
 
A. En person styr landet 
B. Folket styr landet 
C. En regering bestämmer  
D. En riksdag bestämmer 

Rör er 200 meter…. 
 
#2. Vikingatiden var en del av en annan tid i Skandinaviens historia, vilken? 
 
A. Bronsåldern 
B. Medeltiden 
C. Stenåldern 
D. Järnåldern 

Rör er 200 meter…. 
 

#3. Vilket räknesätt kallas även ”Delat med”? 

 

A. Subtraktion 
B. Addition 
C. Division 
D. Multiplikation 

Rör er 200 meter…. 



 
#4. Vilken låt av Samir & Viktor innehåller även ett dans-sätt? 

A. Take that L 
B. Slow Clap 
C. Flossa 
D. Shuffla 

Rör er 200 meter…. 
 

#5. Hur många spelare är det på planen totalt under en ishockeymatch i 
SHL? 

A. 12 
B. 10 
C. 8 
D. 6 

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 livsmedel innehåller mest C-vitamin? 
A. Fisk 
B. Apelsin 
C. Tacokött 
D. Mjölk 

Rör er 200 meter…. 
 
#9. Vilken typ figur förknippar vi med Miljökämpen Milo? 

A. Troll 
B. Anka 
C. Björn 
D. Häst 

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

