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Ladda ner appen koopl i Play Butik eller App Store.
HUR MAN SPELAR KOOPL

• Dela upp korten i två grupper: bildkort i en grupp; ordkort i en annan. 
• Blanda båda grupper av kort. 
• Sprid ut korten på bordet eller på golvet i två grupper – bildkorten i en grupp och ord-
korten i en annan grupp, med sidan med bilden eller ordet uppvänd. 
• Välj ett bildkort, och säg ordet som är avbildat. Välj ett ordkort och säg ordet. 
• Om ordet är rätt och ordet matchar bilden, vinner spelaren dessa kort och får behålla 
dem. Spelaren får också spela en till tur. 
• Om orden inte är samma, eller om spelaren inte kunde säga dem, får korten ligga kvar 
där de är. 
• Om spelaren inte kan ordet, kan kanske en annan spelare hjälpa till? Om inte, scanna 
kortet med appen för att lära dig ordet. 
• Om spelarna inte vet om det ordet som spelaren sa var korrekt eller inte, kan ni scanna 
kortet för att ta reda på det. Om en spelare scannar ett kort kan ingen annan spelare välja 
det kortet under en runda. 
• Spelaren till vänster får nu spela. 
• Kom ihåg orden på korten. 
• Var uppmärksam, memorera, och lär dig orden som de andra spelarna spelar. 
• Spelet är slut när alla kort har blivit vunna. 
• Spelaren med flest kort vinner. 

• Dela upp korten i två grupper: bildkort i en grupp; ordkort i en annan. 
• Blanda båda grupper av kort. 
• Sprid ut korten på bordet eller på golvet i två grupper – bildkorten i en grupp och 
ordkorten i en annan grupp, med bildkorten ELLER ordkorten uppvända, och den andra 
gruppen nervända.
• Välj ett bildkort, och säg ordet som är avbildat. Välj ett ordkort och säg ordet. 
• Om ordet är rätt och ordet matchar bilden, vinner spelaren dessa kort och får behålla 
dem. Spelaren får också spela en till tur. 
• Om orden inte är samma, eller om spelaren inte kunde säga dem, får korten ligga kvar 
där de är. 
• Om spelaren inte kan ordet, kan kanske en annan spelare hjälpa till? Om inte, scanna 
kortet med appen för att lära dig ordet. 
• Om spelarna inte vet om det ordet som spelaren sa var korrekt eller inte, kan ni scanna 
kortet för att ta reda på det. Om en spelare scannar ett kort kan ingen annan spelare välja 
det kortet under en runda. 
• Spelaren till vänster får nu spela. 
• Kom ihåg orden på korten. 
• Var uppmärksam, memorera, och lär dig orden som de andra spelarna spelar. 
• Spelet är slut när alla kort har blivit vunna. 
• Spelaren med flest kort vinner. 

• Dela upp korten i två grupper: bildkort i en grupp; ordkort i en annan. 
• Blanda båda grupper av kort. 
• Sprid ut korten på bordet eller på golvet i två grupper – bildkorten i en grupp och ord-
korten i en annan grupp, med alla korten nervända.
• Välj ett bildkort, och säg ordet som är avbildat. Välj ett ordkort och säg ordet. 
• Om ordet är rätt och ordet matchar bilden, vinner spelaren dessa kort och får behålla 
dem. Spelaren får också spela en till tur. 
• Om orden inte är samma, eller om spelaren inte kunde säga dem, får korten ligga kvar 
där de är. 
• Om spelaren inte kan ordet, kan kanske en annan spelare hjälpa till? Om inte, scanna 
kortet med appen för att lära dig ordet. 
• Om spelarna inte vet om det ordet som spelaren sa var korrekt eller inte, kan ni scanna 
kortet för att ta reda på det. Om en spelare scannar ett kort kan ingen annan spelare välja 
det kortet under en runda. 
• Spelaren till vänster får nu spela. 
• Kom ihåg orden på korten. 
• Var uppmärksam, memorera, och lär dig orden som de andra spelarna spelar. 
• Spelet är slut när alla kort har blivit vunna. 
• Spelaren med flest kort vinner. 
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