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GAMEBOX

 
  Pdf-version för A4-utskrift och digital info:

 www.activequiz.se/gameboxkund
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FOLDERNS INNEHÅLL

1. Skapa Quiz 

2. Delta i Quiz 

3. Lärartips 
 
4. Varför Active Quiz? 
 
5. Teknisk info  
 
6. Baksida: Elevinfo för utskrift  
 
————————————————————————————  
Frågor?  

Kontakta oss: 
Trilo Interactive AB 
www.activequiz.se/kontakt 
FAQ: www.activequiz.se/faq 
info@triloappar.se 
0520-402233 
  

@MOTUSPODDEN@ACTIVE QUIZ

mailto:info@triloappar.se


1. SKAPA QUIZ !  
Med vårt webbverktyg kan du… 

• Skapa, ändra och använda quiz  
• Administrera deltagare och klasser 
• Styra vem som skall få tillgång till dina quiz 
• Följa upp mentometer-svar, resultat och statistik över tid! 
 
Så här loggar lärare in 
med surfplatta eller dator. 

OBS! Använd helst Google Chrome som 
webbläsare. Undvik Internet Explorer.  
 
1. www.activequiz.se 
 
2. Klicka på 
  
Användarnamn  
 
      Lösenord  

http://www.activequiz.se


SNABBGUIDE:  
SÅ HÄR SKAPAR DU ETT QUIZ  
Video-turtorial finns på: www.activequiz.se/kundinfo 
LOGGA IN och Klicka på: 

 
 

 
När du är klar Klicka på den 
BLÅ knappen LÄNGST NER på skärmen. 

 

 

Skicka quizet till box-enheterna genom 
att välja er “Gamebox” i listan. 
 
Vill du att ditt quiz skall vara tillgängligt för     
  gästinlogg? Välj då gruppen “Gäster”.  

 
         Skulle du vilja skapa en ny grupp / ett ID per 
elev så rekommenderar vi dig först att se vår turtorialvideo “Skapa 
deltagare” (länk högst upp på denna sida). 

Ser du inte knappen?  
Gå då till fliken “start” igen och börja om på  
“skapa nytt quiz” och välj ditt skapade quiz

Vem skall delta?

Välj ett quiz eller 

NÄSTA STEG



 
Bestäm ett motiverande 
utmatningsnamn. Fyll i samtliga fält 
för att lägga upp din quizutmaning.  
 
  

 
 
        
 
När du klickat på knappen ser du 
din quizutmaning på skärmen samt 
att den finns tillgänglig i appen! 
 

Klart !  
 
 
 
 
 

Vill du att alla ska se ditt quiz?  
 

När du väljer nej kommer quizutmaningen  
enbart synas för gamebox-enheterna. Välj då  
“ja” på frågan om du vill att vem som helst ska  

se ditt quiz när de loggar in.

Ser du inte din quizutmaning i appen?  
 

1. Är den schemalagd framåt i tiden? 
2. Kontrollera genom knappen “ändra” att det finns 

en kopplad frågesamling samt kopplad grupp.

Bestäm längd och schemalägg!

Video-turtorial finns på: 
www.activequiz.se/kundinfo

http://www.activequiz.se/kundinfo
http://www.activequiz.se/kundinfo


2. DELTA I QUIZ !  
 

Med appen kan dina elever & deltagare… 

• Delta i tillgängliga quizutmaningar via 
Gamebox-plattor eller egna smartphones 

• Enkelt logga in med enhetens deltagar-ID  
• Se topp-10 resultat på aktuella quiz 
• Delta som grupp (Ange gästnamn*) 
• Vid önskemål, delta anonymt som gäst* 

* mail/telefon behövs vid inskick av resultat  

 

Bra att veta —> Ingen internatanslutning krävs under en quiz- 
    runda. Däremot behövs det för att starta/ladda  
    quiz och, vid färdig runda, skicka in resultat!  

    Vi har förberett en grupp som du enkelt kan  
    koppla till Gamboxens enheter. Gruppen heter  
    “Gamebox 5 / 9”. Resp. deltagar-ID för   
    enheterna är “Enhet1” tom “Enhet9”  
 
 
 
På manualens sista sida finns 
instruktioner som kan kopieras  
eller skrivas ut till deltagare!  



3. LEKTIONSTIPS !  

Active Quiz är skapat för att skapa lektioner med kombinerad rörelseaktivitet. Vi har 
tillsammans med lärare skapat ett öppet och kreativt verktyg där du själv kan utforska 
användningsområden. För att komma igång med dina kreativa tankar kommer här 
några olika tips på lektionsupplägg att testa! 

 
Bra att veta —-> Oavsett vilket upplägg du väljer:  
 
-  1 km quiz = ca 10 minuters aktiv tid 
-  Appens poängsystem är 100 poäng för varje rätt svar och 1-50 
 poäng hur snabbt frågan besvaras. Eleverna kan se poäng på 
 resp. besvarad fråga genom att klicka på fråge-markören på  
 kartan. Det går inte att ta bort poängräkning, men vill ni inte ha  
 ett tävlingsmoment kommunicerar ni att poängen inte bedöms 
 
-  Lektionstipsen är anpassade för tillgång till en Active Quiz   
 Gamebox där klassen delas upp på antal paddor. Det går även  
 att lägga till elever på individnivå i systemet (och deltagande  
 med egna  smartphones). Hör av er till oss om du önskar mer  
 information kring detta. 



 
1.  Rörelsepaus på lektion med inkluderad kunskapskoll  

 
Förbered en quizutmaning som rör aktuellt lektionsinnehåll.  Du 
bestämmer själv svårighetsgraden. Ca 5-10 frågor på totalt 1 km 
brukar vara lagom för en rörelsepaus på 10 minuter. Är lektionen 
30-45 min kan 500 meter (5 min) räcka. Starta lektionen med att 
berätta att en Active Quiz skall genomföras efter halva lektionen.  
 

 
Utförandet sker när halva lektionen gått. Du låter då eleverna ge sig ut på din 
quizutmaning som bör ta ca 10 minuter (max 15). Du kan såklart även gå med 
eleverna i grupp för att hålla bättre ordning på rörelsepausen. När eleverna/ni 
kommer tillbaka tar du fram resultatsidan och verktyget “fråga-för-fråga” i webb-
verktyget. Med fördel kan du projicera det på projektor/smartboard.  
 
Dags för genomgång! Fråga för fråga dyker upp på 
skärmen likt en powerpoint-presentation. Efter frågan 
syns antal % som svarat A,B,C,D på frågan, varpå du 
enkelt kan diskutera frågor som eleverna hade mindre 
bra koll på en extra gång.  
 

2.  Kickstarta lektionen och skapa nyfikenhet! 
 

Förbered en quizutmaning med frågor som skapar nyfikenhet till 
dagens lektion. Exempel på en fråga i samhällskunskap vara: “På 
dagens lektion kommer vi att prata om välfärd i världen. Hur 
många procent av jordens befolkning tror du har tillgång till rent 
rinnande vatten?“. Du bestämmer själv svårighetsgraden. Ca 5 

frågor på totalt 500 m brukar vara lagom. Då tar quizet ca 5-10 min 
att genomföra.  

 
Utförandet sker direkt vid lektionsstart. Eleverna ger sig iväg ut på skolgården i 
grupper med eller utan dig som vägvisare. De är tillbaka efter 5-10 minuter med 
hjärna och hjärta i rörelse redo för lektion! 
 
Dags för genomgång! När eleverna/ni kommer tillbaka tar du fram resultatsidan 
och verktyget “fråga-för-fråga” i webb-verktyget. Med fördel kan du projicera det på 
projektor/smartboard. Du kan också välja att ta fram fråga för fråga under 
lektionens gång allt eftersom en fråga blir aktuell i ditt lektionsinnehåll. Då kan du 
se hur dina elever svarat och direkt diskutera förkunskap/förutfattade meningar med 
gruppen genom deras svar (Idén har vi fått från Hans Roslings “Factfulness”). 
 
 



3. Diskussions-quiz (Walk n’ Talk)  
 

           Förbered en quizutmaning med frågor som mer är av 
diskussionskaraktär än frågekaraktär. Ex. “Vart skall man slänga 
trasiga klädesplagg? Svara på frågan och Diskutera sedan i 
gruppen om hur du i en situation inte tänker miljövänligt?”. Ett tips 
är att inte ha för kort mellan frågorna. 1 km med två 

diskussionsfrågor (500 meter/fråga) är lagom. 
 
Utförande sker som en “Walk n Talk”. Eleverna ombeds att promenera och 
diskutera under lektionstid.  
 
Genomgång sker då eleverna/grupperna är klara. Ni återsamlas i klassrummet och 
1) Diskuterar frågorna i helklass.  
2) Du ber eleverna skriva ner sina egna/gruppens diskussioner 

4. Stationsuppgifter med puls och fokus!  
 
Detta lektionsupplägg fungerar extra bra som pulshöjare och som tävlingsmoment i 
ett slags Mästarnas Mästare-karaktär. Men notera dock att det INTE MÅSTE vara 
det. Det går lika bra att genomföra lektionen i stillsamt tempo. 
 

Förbered en quizutmaning med frågor kopplat till egna fysiska 
stationer. Ett tips är att inte jobba på en för stor yta. 50 x 50 meter är 
lagom. Uppgifterna kan vara mer eller mindre avancerade att 
förbereda. Ex på en enklare station: “Ta dig till parkeringen, väster 
om skolbyggnaden. Hur länge får man stå här på söndagar? “. Vid 

denna typ av frågor behöver inget fysiskt material förberedas. Ex på 
en station med material: “ Ta dig till skogsdungen på skolgården. Där 

hänger tre färgglada rep och ett måttband. Hur långa är repen tillsammans? “ 
 
Utförandet sker med fördel som gruppuppgift. Elevernas uppgift blir att röra sig X 
antal meter på valfritt sätt för att “hämta hem” nästa uppgift. När uppgiften visas på 
skärmen har gruppen 3 minuter på sig att lösa uppgiften. Räkna då in tiden det tar 
för gruppen att ta sig till specifik plats / material.  
 
Dags för sammanställning! Beroende på om det är tävling eller ej så sker detta 
på olika sätt. Vid tävling lägger du vikt vid topplistan och ser vilket lag/enhet som 
fått högst poäng. Vill du även addera puls lägger du till att det lag som är först i mål 
vinner (om två lag får samma poäng). Om det inte är tävling kan du öppna fråga-
för-fråga-modulen i ebbsystemet och se hur många lag som svarade rätt resp. fel 
på de olika uppgifterna samt gå igenom dem igen. Vill du inte tävla alls så 
kommunicerar du detta till eleverna och fokuserar på “fråga-för-fråga” (som 
lektionsupplägg 1 och 2) istället för poäng och topplista. 



4. VARFÖR ACTIVE QUIZ ?  
Dagens elever sitter still upp till 70-90% av skoldagen.  
 
När vi på Trilo Interactive fick höra den siffran på en föreläsning med 
Teamkoncept Education ville vi göra något. Vi skapade Active Quiz för att 
kunna erbjuda dig som lärare ett modernt, motiverande och lättanvänt 
verktyg för att skapa mer rörelse under skoltid. Det kan kännas mer 
självklart att elever står, går och rör på sig under en idrottslektion än på en 
historielektion. Men med Active Quiz finns inga hinder för att skapa aktiva 
lektioner i alla ämnen!  
 
Sedan starten 2017 har Active Quiz registrerat över 1000 mil och 10 000 
aktiva timmar hos svenska barn och ungdomar. MEN vi slutar inte här. 
Utvecklingen av Active Quiz pågår när du läser detta. Har du 
utvecklingstankar? Skriv till oss på sociala medier! 
 
 
Aktuell forskning bevisar att rörelse påverkar 
koncentration, minne, sömn, kreativitet och 
stresstålighet – till och med personlighet och 
intelligens. Alla steg räknas, om hjärnan får 
bestämma!  (Hansen A, Hjärnstark, 2016)  
 
 
 
Enligt bred forskning presenterad de senaste 5 åren finns 
tydliga bevis för att vi behöver förstå vår kropps behov till 
rörelse och motion Skolan har en viktig uppgift till att minska 
den dramatiska siffra på upp till 70-90% stillasittande 
undervisning.  
 
Mer info: Vi rekommenderar podden “Motuspodden”,  
Online-kurserna kring hälsofrämjande skolutveckling på 
Teamkoncept Education och boken “Hjärnstark” av Anders 
Hansen. 
 



 

5. TEKNISK INFO !  
 
 
 

Enheter i boxen: Lenovo M7, 7” 
Active Quiz finns förinstallerat på enheterna. Appen är 
även i ett sk. Kioskläge vilket innebär att elever inte 
kommer ur appen utan en pinkod.  
 
Kiosk-läge (låst skärm): 
 
AVAKTIVERA KIOSKLÄGE 
 
1. Håll inne bakåtpil + kvadrat i androidmenyn 
längst ner på skärmen 
2. Swipea uppåt och ange PIN-koden  (standard är 
1111) 
3. Nu är Kioskläget upplöst och enheten fungerar som 
ett vanligt androidsystem 
 
AKTIVERA KIOSKLÄGE 
1. Öppna Active Quiz-appen 
2. Klicka på kvadraten i androidmenyn (display - längst 
ner till höger på skärmen) 
3. När appen är i minimerat läge - toucha och håll inne 
appens fönster 
4. Välj “Fäst” i menyn som dyker upp 
5. Klicka på OK för att fästa skärmen (aktivera 
kioskläge) 
6.  Nu är skärmen fäst i kioskläge.  
 
ÄNDRA PINKOD FÖR KIOSKLÄGE 
1. Gå till appen “inställningar” på enheten 
2. Välj “Säkerhet och plats” 
3. Välj Skärmlås (Under rubriken “Säkerhet för enhet) 
4. Välj PIN  
5. Bekräfta existerande pin (standard 1111) 
6. Välj en ny pinkod. Glöm ej att skriva upp den på 
säkert ställe och här i boken —-> ________________ 
 
Vi har medvetet valt att våra kunder själva kan ta sig ur 
kioskläget och använda andra appar. Detta är ett 
medvetet val från oss för att ni skall kunna nyttja 
enheterna för ex. Google Maps, Geocaching eller andra 
GPS-tjänster som ex. Wifi-iPads inte klarar av. 
Gratisappar är således fritt fram att ladda ner för 
administratörer. OBS! Vi kan se vad ni laddar ner så 
kommunicera tydligt till era elever att de INTE gör 
något annat än anvisat på enheterna. 

Google Konto  
Förinstallerat i enheterna finns google-kontot 
“kund.activequiz@gmail.com”. Vi rekommenderar er att 
behålla det, men skulle ni vilja byta hör ni av er till oss. 
- 0520-402233 
 
Mobilt bredband (Tillval):  
Active Quiz behöver internetuppkoppling för att kunna 
hämta quiz och skicka in resultat. Under promenad 
krävs inte wifi-uppkoppling. Det mobila bredbandet 
behöver laddas med ett SIM-kort för att kunna 
användas. Se information i boxen och under modemet.  
 
Detta är en mycket smidig lösning för att underlätta ett 
eventuellt otillförlitligt lokalt wifi eller vid användning 
utanför områdets wifizoner. Det mobila bredbandet Kan 
hålla alla enheter uppkopplade samtidigt.  

1 laddare från USB-hub (220-uttag) 
För att underlätta laddning är alla enheter kopplade via 
en USB-laddningshub till ett 220-uttag. När enheterna 
är fulladdade rekommenderar vi starkt att enheterna 
stängs av och att strömmen bryts. Det ökar enheternas 
livslängd. 
 
Garanti, Reklamation och Hårdvarusupport 
(utdrag från av er undertecknat avtal) 

10.1 Garanti: All hårdvara levererad av Trilo har 1 års 
garanti från leveransdatum. Vid eventuell reparationstid 
garanterar inte Trilo några låneprodukter med 
likvärdiga funktioner. Trilo strävar efter kortaste möjliga 
tid för ärendebehandling. 

10.3 Hårdvarusupport: Trilo erbjuder 30 minuters fri 
support per Gamebox. Därefter meddelas Kunden att 
kommande supportärenden kommer att offereras 
utifrån gällande timpris. 

10.4 Reklamation: Hårdvara ersätts ej av Trilo vid 
skador självförvållade av Kunden.

Innehåll i Active Quiz Gamebox  
(Levereras med 5 eller 9 enheter)

mailto:kund.activequiz@gmail.com
mailto:kund.activequiz@gmail.com


Elev: Så här loggar du in på Active Quiz 
 
Använd den enhet som din lärare angivit. 
(Gamebox-platta, egen smartphone eller GPS-surfplatta) 
  

 
(1.) Öppna eller ladda ner appen ———> 

 
 
2. Skriv in Quizrums-ID 
högst upp på appens startsida 
 
 
3A. Om du deltar med deltagar-ID:  
Logga in med ditt personliga deltagar-ID som din lärare givit dig. 
 
3B. Om du deltar i grupp med andra: Logga in med 
deltagar-ID för enheten - Ex “Enhet1” genom att klicka på “deltagar-
ID”-knappen. Ange sedan enhetens namn, som i detta fall “Enhet1”. 
 
Det kan även hända att din lärare meddelar att ni ska hitta på ett 
lagnamn. Detta görs isåfall på knappen “gästnamn”. 
 
4. Välj quiz som din lärare instruerar dig till. 
 
5. Starta quiz på din lärares signal. Fysisk rörelse ger frågor. 
Om ni tävlar gäller följande poängräkning: 100 poäng för ett rätt svar. 
1 till 50 pluspoäng beroende på svarshastighet. Klicka på 
symbolerna på kartan för att se poäng på respektive fråga under 
quizutmaningen. När du är klar behöver du internetuppkoppling igen 
för att ditt resultat skall registreras. Nu kan du starta utanför wifi zon / 
internetuppkoppling!


