
Stora FILMSPELET, fyllt med klipp från Astrid Lindgrens 
fi lmer från SF, är ett härligt DVD spel för hela familjen! Samla 
alla barn, vänner och grannar i en spännande lagtävling om 
vem som kan sin Astrid Lindgren bäst? Sätt på DVD:n, ställ 
spelplanen på bordet och gör er redo för en underhållande 
och rolig duell mellan lagen! 

Mycket spelnöje önskar vi på ALGA och SF! 
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innehåll
DVD skiva, spelplan, 2 spelpjäser, 
20 marker samt spelregler.

spelförberedelser
I det Stora Filmspelet kan alla vara med 
och spela! Börja med att dela in spel-
arna i två lag, lag ”Emil” och lag ”Pippi”. 
Blanda lagen så rättvist som möjligt 
med tanke på ålder och kunskap eller låt 
barnen, beroende på ålder, duellera mot 
de vuxna. 

Tag sedan ut spelplanen ur lådan och 
placera den på bordet så att båda lagen 
kan fl ytta runt sin spelpjäs.

Sätt plastfötter på spelpjäserna och 
placera Emil och Pippi på respektive 
startplats.

Dela ut 9 stycken marker (tre stycken ur 
varje tävlingskategori: Gissa klippet, Titta 
noga! och Faktafråga) till vardera laget.

Lägg de så kallade ”lyckomarkerna” 
på spelplanen där stigarna möts 
(två ställen). 

Sätt i DVD:n i spelaren och utse en fjärr-
kontrollant som sköter knapptryckning-
arna under spelets gång. Se även under 
punkten DVD tips!

Nu är ni redo att börja spela!

Lyckomarkerns 
placering

så här spelar du!

Lag Pippi börjar och väljer tävlings-
kategori genom att lägga fram en av sina 
marker (Gissa klippet, Titta noga! eller 
Faktafråga). Klicka på motsvarande sym-
bol på skärmen för att aktivera frågan. 
 
I två av kategorierna, ”Titta noga!” 
och ”Faktafråga”, tävlar båda lagen 
samtidigt.
 

  gissa klippet 
  = endast laget som  
  valt marker tävlar och  
  kan ta poäng.

  Titta noga 
  = båda lagen tävlar  
  samtidigt och endast  
  ett av lagen kan få  
  poäng.

  Faktafråga 
  = båda lagen tävlar  
  samtidigt och får var  
  sin fråga, dvs båda  
  lagen kan ta poäng.

Lagen väljer tävlingskategori med sina 
marker varannan gång och så långt 
det är möjligt får lagen inte välja samma 
kategori som den som nyss spelats.
Marker som har använts utgår sedan ur 
spelet.
 
1 poäng = ett steg framåt på spelplanen.

lyckomarker
På två ställen korsas stigarna 
på spelplanen och där ligger 
en lyckomarker. Det lag som 
först kommer till platsen får 
lyckomarkern och kan använda den som 
en joker i tävlingskategorin ”Titta noga!”. 
Om laget har en lyckomarker och svarar 
fel, slipper laget fl ytta ett steg tillbaka. 
Lyckomarkern får bara användas en 
gång.
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B. Vem saknas?

Flera bilder snurrar runt på skärmen. 
Plötsligt trillar en bild bort, vilken? Laget 
som svarar snabbast och rätt vinner  
1 poäng och får därmed flytta fram ett 
steg på spelplanen! Svarar laget fel, 
måste laget flytta ett steg tillbaka på 
spelplanen.

C. Vem döljer sig bakom  
draperiet? 

Vilken rollfigur döljer sig bakom drape-
riet? Sakta visas mer och mer av bilden, 
vem kan först gissa vem det är? Laget 
som svarar snabbast och rätt vinner  
1 poäng och får flytta fram ett steg på 
spelplanen. Svarar laget fel, är laget 
tvungen att flytta ett steg tillbaka på 
spelplanen.

        TäVlingskaTegori 3  

          Faktafråga

Båda lagen tävlar samtidigt men  
ej på tid.

På skärmen visas två frågor. Lag Pippi 
svarar på Pippifrågan och lag Emil på 
Emilfrågan. När båda lagen svarat 
klickas facit fram. Lagen får 1 poäng för 
rätt svar.

Vem vinner?
Vinner gör det lag som först går i mål 
oavsett om lagen har marker kvar.  
Tar markerna slut (18 spelomgångar) 
vinner det lag som kommit längst på 
spelplanen.

Var generös med svaren! Godkänn svar 
som är snarlika, det är bättre att ”fria än 
fälla”!

Lycka till!

Se även nästa sida för DVD Tips!

     
     TäVlingskaTegori 1  

      gissa klippet

laget som lagt markern tävlar. 

Tryck på symbolen ”Gissa klippet” på 
skärmen. En kort sekvens från en film 
visas och stoppar precis före en känd 
replik eller en känd handling utspelar sig. 
Här gäller det att komma på vad som 
sägs eller händer härnäst? 

Behöver laget ledtrådar för att svara, 
trycker ni på symbolen för ledtrådar.

Kommer laget på svaret utan ledtråd får 
laget 2 poäng. Behöver laget ledtrådar 
utdelas 1 poäng vid rätt svar.

Slumpen avgör om du får en replikfråga 
eller en handlingsfråga.

       TäVlingskaTegori 2  

         Titta noga!

Båda lagen tävlar samtidigt, det gäller 
att svara först!

Laget får bara svara en gång och kan 
inte ändra sitt svar. I kategori ”Titta 
noga” finns tre olika tävlingsmoment:

a. Finn felet!  

På skärmen visas fyra bilder. En av 
bilderna hör inte ihop med de övriga. 
Vilken bild ska bort? Laget som svarar 
snabbast och rätt vinner 1 poäng och får 
flytta fram ett steg på spelplanen. Svarar 
laget fel, måste laget flytta ett steg till-
baka på spelplanen.

Symbol för ledtrådar
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DVD tips!

         nyckelsymbolen trycker  
         du på för att få fram rätt  
         svar.

Missar ni frågan går det inte att backa 
spelet. Välj istället en ny fråga från 
samma kategori. 

Tryckt fel? Tryck på menyknappen på 
din fjärrkontroll så kommer du tillbaka till 
spelets huvudmeny. (Knappen kan ha en 
annan benämning på vissa fjärrkontroller).

         Tillbaka till huvudmenyn  
         kommer du genom att
                    trycka på symbolen för
         huvudmenyn.

stillbildsfotografer:

Emil i Lönneberga
Stillbildsfoto: Lars Erik Svantesson

Karlsson på taket
Stillbildsfoto: Jan Borgfelt

Lotta på Bråkmakargatan
Stillbildsfoto: Janne Rydqvist

Du är inte klok Madicken
Stillbildsfoto: Bengt Wanselius

På rymmen med Pippi Långstrump
Stillbildsfoto: Bo-Erik Gyberg

Pippi Långstrump på de sju haven
Stillbildsfoto: Bo-Erik Gyberg

Ronja Rövardotter
Stillbildsfoto: Joakim Strömholm, 
Denise Grünstein

Samtliga fi lmklipp och stillbilder 
© 2008 AB Svensk Filmindustri. 
Med tillstånd av Astrid Lindgren/
Saltkråkan AB. 
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