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SCATTERGORIES
INNEHÅLL
4 mappar, 4 svarsblock, 4 pennor, 12 kategorikort, timer,
tärning och tärningsplatta.

VAD SPELET GÅR UT PÅ
Den som har flest poäng efter tre omgångar vinner.
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REGLER FÖR ATT SNABBT KOMMA IGÅNG
Spelet spelas i tre omgångar:

Första omgången
• Bestäm vilken frågelista som ska användas. Alla använder samma.
• Ställ in timern på den längsta tiden (se bild 2), slå tärningen för att få fram en bokstav och

starta timern.
• Skriv ned ett svar för varje kategorifråga på listan. Se till att alla svar börjar på samma bokstav.
• När tiden är slut läser alla upp sina svar i tur och ordning. Man får poäng för varje svar som

ingen annan har.

Andra omgången
• Slå tärningen för att få en ny bokstav och upprepa den första omgången. Använd samma

frågelista.

Tredje omgången
• Den här gången spelar ni bara med frågan längst ned på listan.
• Slå tärningen för att få en ny bokstav och skriv ned så många svar på den valda frågan

som möjligt.
• Liksom i de andra omgångarna får man bara poäng för svar som ingen annan har.

Slutligen läggs poängen för de tre omgångarna ihop – högsta poäng vinner!
Obs! Mer instruktioner finns under HUR MAN SPELAR.
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INNAN DU BÖRJAR
Sätt fast kartongsidan av svarsblocket i den avlånga fliken
inuti mappen. Det finns en för varje spelare. Dela upp
kategorikorten efter färg i fyra delar. Varje del består av tre
kort som innehåller listorna 1 till och med 12. Stoppa ner en
uppsättning av 3 kort i fickan ovanför varje svarsblock.
Se bild 4.

HUR MAN SPELAR
Spelet spelas i tre omgångar:

Första omgången
1. Alla tar varsin mapp. Bestäm vilken lista som ska användas

och se till att den är vänd mot dig i fickan.
2. Lägg tärningsplattan på bordet och slå tärningen.

Bokstaven som visas är den bokstav som gäller i den första
omgången.
VIKTIGT! Den 20-sidiga tärningen är rätt tung, så rulla den
på tärningsplattan så att du inte skadar bordsskivan.

3. Sätt timern på den längsta tiden (se bild 5) och starta den
när spelet börjar.

4. Skriv så många svar du kan i den första kolumnen på
svarsarket. Varje svar måste passa kategorin och måste börja
med den valda bokstaven. Det finns flera undantag.
(Se Regler för godkända svar.) På bild 6 visas ett exempel
på ett ifyllt svarsark (D var den bokstav som slumpades
fram med tärningen).

5. När timern ljuder slutar alla att skriva.

Poäng per omgång
Alla läser upp sina svar. Ringa in godkända
svar på svarsarket (sådana svar som ingen
annan spelare har). Du får 1 poäng för varje
inringat svar. Skriv ned poängen (se bild 7).

Bild 6

VIKTIGT! INFORMATION OM BATTERIER
Spara den här informationen som referens.

VIKTIGT!
1. Läs noggrant alla instruktioner. Använd endast sådana batterier som anges

och se till att sätta i dem på rätt sätt (batteripolerna åt rätt håll, se markering).
2. Blanda inte gamla och nya batterier eller vanliga batterier (kol-zink) med

alkaliska batterier.
3. Ta ur batterierna när de har tagit slut.
4. Ta ur batterierna om spelet inte ska användas under en längre tid.
5 Kortslut inte batterikontakterna.
6. Om produkten orsakar eller påverkas av lokala elektriska störningar, flyttar

du bort den från den elektriska utrustningen. Om du behöver återställa
produkten stänger du av den och sätter på den, eller så tar du ur batterierna
och sätter i dem igen.

7. UPPLADDNINGSBARA BATTERIER: Blanda inte uppladdningsbara
batterier med andra typer av batterier. Ta alltid ur batterierna från produkten
innan du laddar dem. Barn bör inte ladda batterier. LADDA INGA ANDRA
TYPER AV BATTERIER ÄN UPPLADDNINGSBARA BATTERIER.

8. Håll batterierna, liksom alla små föremål, på behörighet avstånd från barn.
Kontakta omedelbart läkare om ett barn sväljer ett batteri. Se bild 3.
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Andra omgången
Sätt timern på den längsta tiden, välj en ny bokstav med
tärningen och fortsätt att spela med samma kategorilista som i
förra omgången. Den här gången fyller du i den andra
kolumnen på svarsarket. Obs! Om samma bokstav rullas fram
slår du tärningen en gång till.

Tredje omgången
Sätt timern på den längsta tiden och välj en ny bokstav. I stället
för att använda samma kategorikort som i föregående
omgångar använder du nu den separata kategorin (som visas
längst ned i listan). Använd den tredje kolumnen på
svarsarket och skriv ned så många svar du kan. Kom ihåg att
alla svar måste börja på den bokstav som har valts. När timern
ljuder markerar du svaren på samma sätt som i föregående
omgångar. Se bild 7.

VEM VINNER SPELET?
När tre omgångar har spelats läggs poängen på svarsarket
ihop. Spelaren med högst poäng vinner.

Spelare som det är oavgjort mellan slår tärningen en gång till
för att få fram en ny bokstav. Den som får högst poäng den
omgången vinner.

Regler för godkända svar
• Det första ordet i svaret måste börja på bokstaven i fråga.
• Orden ”en”, ”ett”, ”den”, ”det”, ”de” och liknande kan inte

användas för den valda bokstaven. Exempel: ”M” är
bokstaven för filmtiteln ”En midsommarnattsdröm”,
inte ”E”.

Bild 7

• Du kan inte skriva samma svar två gånger i samma omgång.
Du kan alltså inte skriva ”Flora” som svar på Saker i
kylskåpet och som svar på ett flicknamn.

• Du får inte använda samma adjektiv som börjar med
bokstaven mer än en gång. Exempel: Om kategorin är Saker
du har på dig och bokstaven är ”L”, kan du skriva Lila
byxor, men om du spelar omgång 3 (flera svar som börjar
på samma bokstav), kan du inte samtidigt skriva lila skjorta,
lila kjol, lila tröja och lila hatt.

• När du svarar med ett riktigt namn kan du använda
förnamnet eller efternamnet så länge som den valda
bokstaven är den första bokstaven i ditt svar. Exempel: Om
bokstaven är ”P” och kategorin är Berömdheter, kan du
svara ”Paul Newman” eller ”Presley, Elvis”. Om du spelar
omgång 3, kan du skriva ”Paul McCartney”, ”Paul Simon”
och ”Paul Daniels”, eftersom det rör sig om olika personer.

• Kreativa svar kan godkännas. Du kan svara Kyla som Saker
i kylskåpet. Om en av spelarna ifrågasätter svaret måste
dock gruppen rösta.

Ifrågasätta svar
När ett svar ifrågasätts röstar alla (även den spelare som
ifrågasätts) om svaret ska accepteras eller inte. Detta görs
genom att man gör tecknet ”tummen upp” eller ”tummen
ned”. Majoriteten bestämmer. Om det är oavgjort räknas den
ifrågasatta spelarens röst bort.

STARTA ETT NYTT SPEL
Ett nytt spel startas genom att spelarna vänder på svarsarket
(eller tar ett nytt, om båda sidorna är fulla) och väljer en
ny lista.

VARIATIONER I SPELET
Extrapoäng
Extrapoäng ges för ett svar som innehåller mer än ett ord
som börjar på den valda bokstaven. Exempel: Ronald Reagan
och Sten & Stanley ger 2 poäng och World Wide Web ger
3 poäng.

Tävla på kortare tid
Spelet blir svårare och mer utmanande om timern återställs
och speltiden förkortas.
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