
Start

Mål

Klart bästa spelet



Vem kallades för
"Lejonet från

Norden?

Vad heter
judendomens

heliga byggnad?

Peka åt norr.
Speldeltagarna

kontrollerar vart norr
är med läraren eller en

mobil med kompass

Förklara ordet
amortering

Gustav II Adolf Synagoga

Vilka var de fyra
ständerna? Säg dem i

ordning

Vad kallas den
huvudbonad som
judiska män bär?

bonde, borgare, präster, adel Kippa

Avbetalning till banken



Nämn Sveriges 4
största städer i
rätt ordning?

Vad består de två
vanligaste

inkomsterna av?

Vilket år var
Stockholms blodbad?

Nämn två heliga
städer för muslimer

Stockholm, Göteborg, Malmö
Uppsala Lön, bidrag

Hur ser karttecknet ut
för bergstopp i en

kartbok? Medspelarna
kontrollerar svaret

med hjälp av en
kartbok

Vad står förkortningen
BRIS för?

Barnens rätt i samhället

Mecka, Medina,
Jerusalem1520



Vad är namnen
på de två partier
som bildades på

1700-talet?

Vad är det
buddhisterna vill

uppnå?

Hur uppstår en
tsunami?

Hur många landskap
finns i Sverige?

Hattar och mössor Nirvana

Hur många
riksdagsledamöter
sitter i riksdagen?

Förklara begreppet
pangea

När all landmassa satt ihopt

25Skalv  under havsbotten

349



Vad heter
muslimernas
fastemånad?

Vad är det
arabiska namnet

för Gud?

Varför gick Sverige från
katolicismen till

protestantismen?

Vart och när dör
Gustav II Adolf?

Ramadan Allah

Vad menas med att
abdikera?

Varför utvandrade så
många svenskar
under 1800-talet

Missväxt, svält och fattigdomt

Lutzen 1632Regenten fick mer makt

Avsäga sig tronen



Rita en kompassros
på tavlan, fyll i de

åtta väderstrecken.
Kontrollera svaren
med en kartbok 

(1 min)

Skriv två historiska
kvinnor på tavlan. Du

ska skriva dem 
 baklänges

 (1 min) 

Rita de fem
världsreligionernas

symboler på ett
kladdpapper

 

Nämn 10 europeiska
huvudstäder medan
du gör 10 burpees 

(1 min)

Nämn tre landskap
som börjar H

samtidigt som du
sitter i jägarvila

Skriv Nordens länder
på en kladdlapp. De
ska vara i alfabetisk

ordning



Rita en tidslinje och
sätt ut 5 regenter i

rätt ordning.
Medspelarna

kontrollerar svaret
med en historiebok 

 

Rita tre olika
karttecken på tavlan.

Förklara med
basröst för dina
medspelare vad

tecknen betyder  

Sätt dig i
lotusställning och

förklara vad en hindu
inte äter.

Medspelarna
kontrollerar svaret

 

Sjung de tre största
sjöarna i Sverige i

rätt ordning. Vill du
inte sjunga kan du

betala med 10
upphopp 

 

Nämn 5 städer som
börjar på S. Du ska
låta rosenrasande
när du gör det och
du har en minut på

dig

Skriv ner
riksdagspartierna i

alfabetisk ordning på
ett kladdpapper,

medan du vid flera
tillfällen, glatt nämner

att du älskar politik



Nämn tre hinduiska
gudar medan du
kryper under och

över din bänk.
Mellan varje gud du
nämner måste du

låta "Aum"
 

Gör charader om en
historisk person.

Medspelarna
försöker gissa rätt  

Förklara tre olika
religioner med bara

gester. Gör en i taget.
Medspelarna

försöker gissa rätt
 

Gör så många
upphopp som den
ålder som du blir

straffmyndig.
Medspelarna räknar

högt på engelska
 

Stå på ett ben och
blunda samtidigt

som du nämner tre
bibliska personer.

Mellan varje person
säger du "och här

kommer en till"

Skriv  på en kladdlapp,
under tystnad, tre

regenter som har blivit
skjutna i svensk historia.
Du ska skriva med "fel

hand". Dina medspelare
ska kunna läsa vad det

står



Förklara skillnaden
på en lag och en

regel utan att säga
orden lag och regel

 

Förklara genom att
rita på vilka sätt berg

uppstår.
Kontrollera svaret
med en lärobok 

Räkna upp tre
landskap som börjar
på V samtidigt som
du står i yogaposen

"dancers pose"
 

Skriv ett valfritt ord
med runskrift på
tavlan (använd en

lärobok som hjälp).
Medspelarna gissar

vad det står
 

Skriv tre stycken
budord på ett

papper. Läs dem
som om du stod på

ett berg och berättar
om dem för folket
(dina medspelare)

Förklara vattnets
kretslopp som om du är
en expert på området,

med hjälp av stödorden:
vattenånga, moln, regn,
bäckar, hav avdunstar.

Medspelarna kontrollerar
dina svar



Skriv världsdelarna i
alfabetisk ordning
och med skrivstil.
Medspelarna ska
kunna läsa det du

skrivit
 

Rita en "nytt" berg och
ett "gammalt" berg på
tavlan. Förklara sedan,

med glädje, för dina
medspelare varför de

ser ut som de gör 

Skriv ned tre olika
brott i ordningen

högst straff till lägst
straff. Förklara hur du

tänker som om du
var en advokat

 

Förklara som en
politik, hur en

röstning till
riksdagsvalet går till.
Du måste prata om
detta i en hel minut.
Medspelarna tar tid

 

Utför en röstning om
valfritt ämne med
dina medspelare.

Skriv om ämnet och
resultatet på tavlan

Nämn Nordens
huvudstäder i

alfabetisk ordning.
Du har ett försök 

 och en minut på dig



Regler
Blått = tre steg bakåt

Rött = stå över ett kast

Sur gubbe = börja om från början

Pil = klarar du uppgiften får du gena

? = Svara rätt på frågan för att få fortsätta

! = Lös uppgiften för att få fortsätta



Om du hamnar på ett frågetecken eller ett
utropstecken ska medspelaren till höger om
dig läsa frågan/uppgiften. 

På de kort som det står (1 min), får du bara en
minut på dig att utföra uppgiften på. Ta tid
med en mobil eller tidtagarur.

Klarar man inte uppgiften/frågan är det näste
persons tur att slå tärningen.

På vissa kort finns ingen tidsgräns, då
fortsätter man om uppgiften utförts korrekt.
Medspelarna är schyssta domare.

När ett kort läst, läggs det sist i rätt hög igen.
Det gör absolut inget om samma kort kommer
upp igen. Repetition är bra!

Ni behöver ha tillgång till SO-böcker och/eller
något digitalt att kontrollera information på


