
Klassjoggen’s Active Quiz  
Fysisk version - Förskolan 
 
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. 
1. 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. Vilken färg har Bolibompadraken?  
 
A. Gul och blå 
B. grön och rosa 
C. grön och röd 
D. Grön och gul 
 
Rör er 200 meter…. 
 

#2. Hur se  Sveriges flagga ut ?  
 
A. Blå och gulrandig 
B. Gul med ett blått kors 
C. Regnbågens färger 
D. Blå med ett gult kors 

Rör er 200 meter…. 
 

#3. Vad heter Elsas lillasyster i filmen Frost ?  
 

A. Annika 
B. Sara 
C. Anna 
D. Lisa 

Rör er 200 meter…. 



 
#4. Lille katt lille katt lille söte katta , vet du att , vet du att. Det är mörkt 
om….?  

A. Natta 
B. kvällen 
C. I skogen, 
D. I rummet  

Rör er 200 meter…. 
 

#5. Vad måste du ha för att må bra?  

A. Popcorn och chips 
B. Godis och glass 
C. Mat och vatten 
D. Bullar och saft 

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 
barnkonvention. Det landet har bara 3 bokstäver. Vilket land är det?  

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

Rör er 200 meter…. 



#8. Vilken sak ska du ha på huvudet när du cyklar? 
A. Basketboll 
B. Joggingskor 
C. Hjälm 
D. Handskar 

Rör er 200 meter…. 
 
#9. Vad heter Pippi Långstrumps häst? 

A. Lilla Karlsson 
B. Stora Gubben 
C. Stora Karlsson 
D. Lilla Gubben 

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

