
Innehåll:
400 frågekort med 2400 frågor och svar, spelplan, 6 kategoripussel i 6 delar, 6 spelpjäser och tärning

Bild 2Bild 1

Spelets mål
Frågespelet om Sverige innehåller frågor i sex olika
kategorier: historia, kultur, natur, geografi, sport och
blandade frågor. Du svarar på frågor i den kategori
där din spelpjäs finns. Flytta din spelpjäs runt
spelplanen och samla delar till ditt kategoripussel
genom att svara rätt på en fråga i varje kategori.
När ditt pussel är färdigt är det dags att ta sig mot
målet som är mittenrutan. Först till mittenrutan med
ett komplett pussel och som svarar rätt på den sista
frågan vinner!

Förberedelser
Frågekorten läggs i fyra lika stora högar på bordet
med frågesidan uppåt. Spelarna tar varsin spelpjäs
och placerar den på en av Sverige-rutorna på
spelplanen (se bild 1). På samma ruta kan det finnas
flera spelpjäser. Spelarna kastar tärningen och
spelaren med det högsta tärningskastet börjar. Turen
går medurs.

Frågekorten
Frågorna är indelade i sex olika kategorier: historia,
kultur, natur, geografi, sport och blandade frågor.
Varje kort innehåller en fråga ur varje kategori och
svaren till frågorna finns på baksidan av kortet.
Färgsymbolerna framför frågorna motsvarar färgerna
på de olika rutorna på spelplanen (se bild 2). I början
av spelet är det bra att ni tillsammans kommer
överens om hur noggranna svaren ska vara för att
godkännas som rätt svar. T. ex räcker det att man
bara nämner efternamnet på en person när frågan
gäller en känd svensk eller hur exakt ska svaren
vara på frågor gällande datum osv.

Spelets gång
Kasta tärningen och flytta din spelpjäs antingen
med- eller moturs i valfri riktning. Sedan svarar du
på en fråga i den kategori som färgen på rutan där
spelpjäsen står (se bild 2). Om din spelpjäs står på
en Sverige-ruta får du själv välja kategorin. Spelaren
på din vänstra sida tar upp ett kort och läser frågan
på den.

Om du svarar fel eller inte vet svaret på frågan
går turen till nästa spelare.

Om du svarar rätt får du ta en del av kategori-
pusslet i samma färg som frågan i kategorin som
du svarade rätt på. Placera pusselbiten framför
dig på bordet. (För att kunna vinna ska ditt pussel
vara komplett). Turen går till nästa spelare.

Om du svarar rätt på en fråga i en kategori som
du redan har en pusselbit av, får du inte en ny
pusselbit i samma färg. Istället får du kasta
tärningen på nytt.

Vägen till målet
När du har samlat alla de sex bitarna till ditt pussel,
får du flytta till en valfri Sverige-ruta. Du behöver
inte få ett exakt tärningskast för att stanna på en
sådan ruta.

Nästa gång får du börja din väg mot mittenrutan
(bild 3). Vägen till mittenrutan består av två frågerutor.
För att komma vidare på denna väg kastar man
inte tärningen, utan sättet att komma framåt på är
att svara rätt på de två frågorna vars kategorier
anges på spelplanen.

Om du svarar rätt får du flytta din spelpjäs till
nästa ruta och försöka svara på en ny fråga nästa
gång.

Om du svarar fel eller inte svarar alls, står din
spelpjäs kvar och nästa gång ska du svara på en
fråga i samma kategori.

Vinnaren
Efter att ha svarat rätt på de båda frågorna, får du
flytta din spelpjäs till mittenrutan (bild 3). I nästa
omgång får du svara på en fråga i en kategori, som
spelaren som sitter till vänster om dig väljer. Spelaren
måste säga kategorin först innan han/hon tittar på
frågorna.

Om du svarar rätt på frågan vinner du spelet.

Om du svarar fel står din spelpjäs kvar och du
ska svara på en ny fråga i nästa omgång i
kategorin som spelaren till vänster om dig
bestämmer.

Tips på flera spelvariationer
Använd frågekorten utan spelplan. Kasta tärningen
för att se hur många frågor man ska fråga dig.
Du vinner kortet eller korten om du svarar rätt på
frågan/frågona. Spelaren som har flest kort efter
en förutbestämd speltid vinner.

Spela så att man endast får flytta sin spelpjäs
medurs på spelplanen.

Ni kan också spela i lag. Bestäm på förhand om
lagmedlemmarna får tillsammans diskutera frågan
innan man svarar.
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