
Innehåll: 300 kort, spelplan, 6 spelpjäser, korthållare (asken), 
hållarlock (lock för korthållaren i asken), timglas och block.

Bild 1

Bild 2 Bild 3

LISTA RÄTT är ett innovativt och nervkittlande sällskapsspel 
som tar ett helt nytt grepp på frågesport. Här sätts din 
allmänbildning, taktik och värderingsförmåga rejält på prov. 
Spelet går ut på att det ställs olika kunskapsfrågor där svaret 
ska presenteras i en topp fem-lista. Frågorna är indelade i fyra 
kategorier:

 Läraren frågar – grön – innehåller i första hand frågor om 
geografi och historia.

 Professorn frågar – blå – innehåller frågor om 
naturvetenskap och teknik.

 Konstnären frågar – orange – innehåller frågor om kultur 
och underhållning.

 Jokern frågar – röd – innehåller frågor om allt annat: 
sport, politik, mat och dryck, etc.

Spelets mål
Ju riktigare listor man skapar, desto snabbare får man flytta 
fram på spelplanen. Först i mål vinner!

Förberedelser
Före första spelet: 
Dela in korten i fyra högar enligt kategorierna. Ta bort 
kartongbitarna som täcker hålen i hållarlocket (fyra öppningar 
för korten, och en för korthållaren i mitten). Placera högarna i 
fördjupningarna i asken, en hög per fördjupning. Täck sedan 
korten med hållarlocket. Kontrollera att springan i kartongen 
går i samma riktning som hållaren i asken. Kontrollera också att 
kortfärgerna och färgerna kring öppningarna i locket matchar. 
På så sätt får ni alltid rätt kort i varje öppning. (Bild 1)

Före varje spel: 
Placera asken med korten mitt på bordet, och lägg spelplanen 
intill. Varje spelare väljer en spelpjäs och placerar den på 
startfältet på spelplanen (Bild 2). Varje spelare får också ett 
blad från blocket. Ta fram varsin penna till alla spelare (ingår 
inte). 

Nu kan spelet börja, och den yngsta spelaren står först i tur!



Spelets gång
Spelaren i tur kontrollerar rutan som hens spelpjäs står på, 
och tar ett kort från motsvarande öppning i asken. Ingen 
av spelarna får titta på kortet ännu. Kortet placeras rakt i 
korthållaren mitt i asken. På så sätt täcks svaren i kortets 
nedre kant. Om spelaren står på en ruta med alla färger (som 
startrutan) så får hen själv välja kategori för rundan. Spelaren 
som dragit kortet läser frågan på kortet i springan och alla 
svarsalternativen. Därefter vänds timglaset och alla spelare 
försöker besvara frågan genom att på sitt eget papper skriva ner 
en topp fem-lista med en inbördes ordning de tror är korrekt 
(Bild 4). Du får lov att lämna en eller flera platser tomma.

När tiden är slut får spelarna inte skriva mera. Nu läser spelarna 
i tur och ordning upp sina egna svarslistor innan spelaren i tur 
lyfter upp kortet och läser upp de rätta svaren som står längst 
ner på kortet. När svaren läses upp rättar alla spelare sina egna 
listor och skriver upp poängen för varje svarsalternativ:

- Rätt svar på rätt plats – +2 poäng/svar

- Rätt svar men på fel plats – +1 poäng/svar

- Ditt svar finns inte med på den rätta listan – −1 poäng/svar

- Varje plats som du lämnat tom – 0 poäng/plats 

Till sist flyttar spelarna sina egna spelpjäser enligt sina egna 
sammanlagda poäng för listan. För minuspoäng backar man. 

Som mest kan en spelare gå tio steg framåt (+2 poäng för 
varje alternativ), och i värsta fall får spelaren backa fem steg 
(alla svarsalternativ felaktiga). Sedan går turen vidare till nästa 
spelare medsols, och en ny runda börjar. 

Exempel: spelaren har svarat rätt för platserna 1–3 (3 x 2 poäng), 
men sedan placerat Sverige på plats 4 (1 poäng), och Polen på 
plats 5 (−1 poäng). Det blir sammanlagt 6 poäng. (Bild 4)

Vem vinner?
Den som först går i mål har vunnit (Bild 3)! Om flera spelare går 
i mål samtidigt spelas utslagsrundor mellan dessa tills en av 
spelarna får mer poäng än den/de andra. Spelaren som skulle 
stått i tur väljer kategori för första utslagsfrågan.

Så vässa geniknölarna, känn pulsen stegra och framförallt – 
LISTA RÄTT!
 

Fler roliga och underhållande spel hittar du på
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