
Regler 
Frågespelet om Sverige Junior - resespel 
 
Innehåll: 
50 kort varav 10 bildkort, 1  kategori-tärning (en blank tärning och 6 klistermärken till den) och 
svarsblock. 
 
 
Spelidé 
 

Genom att svara rätt på frågor får du kryssa över kategori-cirklar i din pyramid på svarsblocket. Bli 
den första som lyckas få ”5 i rad” genom att kryssa över alla 5 cirklarna på en och samma sida i din 
pyramid. Svarar du sedan rätt på finalfrågan – men först måste du dessutom svara rätt på en bildfråga 
- vinner du spelet.  
 
Förberedelser 
 

Varje spelare väljer en pyramid på svarsblocket och skriver sitt namn i rutan nedanför. Separera de 10 bildkorten och 
lägg dem med bildsidan uppåt i en separat hög på bordet. Lägg frågekorten med svarssidan nedåt i en hög mitt på 
bordet. Fäst klistermärkena på tärningen så att varje sida har en egen färg (= kategori). 
 
 
Frågekorten 
 

Frågorna är indelade i 6 olika kategorier:  
 
 Musik och kändisar  Sport och spel Populära platser 
  
 TV, radio, film och internet Kul om djur  Gott och blandat 
 
På varje kort finns 6 frågor, en i varje kategori. På baksidan står svaren. Varje kategori har sin egen 
färg och symbol. Pyramidcirklarnas färger och symboler motsvarar dem på korten.  
 
Det finns också bildkort med sex frågor. På ena sidan av kortet finns en bild och på den andra sidan frågor och svar. 
Varje fråga associerar på något sätt till bilden och har inget med kategorierna att göra. Frågorna har tre 
svarsalternativ och det rätta svaret är understruket.  
 
Innan spelet börjar måste ni komma överens om nivån på svaren: får man rätt om man endast svarar efternamnet 
om ett namn tillfrågas? 
 
 
Spelets gång 
 

Den yngsta spelaren börjar. Kasta tärningen och svara på den kategorifråga som färgen på tärningen 
motsvarar. Spelaren till vänster tar det översta kortet från högen och läser upp frågan i den valda 
kategorin.  

- Om du svarar fel eller inte alls svarar är din tur över.  
- Om du svarar rätt får du kryssa någon av cirklarna i din pyramid som motsvarar färgen på 

den valda kategorin.  
Därefter går turen vidare åt vänster till nästa spelare som kastar tärningen osv.  
 
Obs! Om tärningen visar en kategori som inte längre är ledig i din pyramid, får du lov att kasta 
tärningen en gång till. Därefter måste du försöka svara på frågan till den kategori som tärningen visar 
även om du redan har kryssat över den kategorin på din pyramid. 

- Om du svarar rätt får du kasta tärningen på nytt. 
- Om du svarar fel eller inte alls svarar går turen över till nästa spelare. 

 
Bildkorten 
 

När du fått ”5 i rad” (kryssat alla 5 cirklarna på en sida i din pyramid) ska du nästa gång du står i tur 
svara rätt på en bildfråga innan du får svara på en finalfråga för att vinna spelet. Kasta tärningen. 
Spelaren till vänster om dig tar översta kortet från bildkortshögen och läser upp frågan med samma 
färg som tärningen visar samt svarsalternativen. 

- Om svaret är rätt får du direkt en finalfråga från det översta kortet i frågekortshögen. 
- Om svaret är fel eller du inte alls svarar måste du vänta till din nästa tur då du får en ny 

bildfråga, och spelet fortsätter på samma sätt tills du har svarat rätt. 
 
 
Finalfråga och vinnare 
 
När du har svarat rätt på en bildfråga får du en finalfråga för att vinna spelet. Frågan läses som vanligt 
från det översta frågekortet, men kategorin bestäms nu av vilken kategori som saknas i raden.  
 
Exempel: Om de 5 kryssade kategorierna i raden är Musik och kändisar, Sport och spel, Populära 
platser, TV, radio, film och internet och Kul om djur blir finalfrågan en Gott och blandat-fråga.  
Om du har svarat rätt sätter du ett kryss i stjärnfältet och har därmed vunnit spelet. Om du har svarat 
fel måste du vänta tills nästa gång du står i tur för att få en ny finalfråga.  
 
Reglerna i korthet 

1. Kasta tärningen och svara på frågan som motsvarar den kategori som tärningen visar. 
- Fel svar = nästa spelares tur. 
- Rätt svar = kryssa över motsvarande färg/kategori i din pyramid. 
- Om kategorin redan är kryssad = kasta tärningen igen och svara på frågan oavsett om 



kategorin finns kvar eller inte. Fel svar = nästa spelares tur. Rätt svar = kasta tärningen 
igen, svara på frågan etc. 

2. När alla kategorier på en sida av pyramiden är kryssad: kasta tärningen och svara på en 
bildfråga med motsvarande färg. 

- Fel svar = nästa spelares tur; nästa gång får du en ny bildfråga. 
- Rätt svar = svara omgående på en fråga från översta frågekortet. 

- Fel svar = nästa spelares tur, nästa gång får du en ny fråga. 
- Rätt svar = kryssa stjärnan i mitten och du har vunnit spelet! 
 

 
Tips 
 
Du kan också spela det här spelet utan svarsblocket. Kasta tärningen för att få kategorin. Du vinner 
kortet om svaret är rätt. Den spelare som har flest kort efter en förutbestämd tid vinner eller den som 
först lyckas få alla kategorierna. 
 
Lycka till! 


