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Förord av Babben  
(och av David)

SID 4–7

SOLOTESTER
TEST #1–70  /  SID 13–105

Självklart är man inte tvungen att träffa en massa folk för att få 
ha en rolig Bäst i test-stund! Vi startar med några tester som du 

kan göra helt själv. Kanske klarar du dem allihop?

GRUPPTESTER
TEST #71–122  /  SID 107–165 

Om ni vill skapa en så identisk version av tv-programmet 
Bäst i test som möjligt är det här testerna för er. En Testledare 
och en grupp personer som tävlar mot varandra individuellt.

LAGTESTER
TEST #123–174  /  SID 167–223

Är man väldigt många kan det vara krångligt att alla tävlar  
individuellt – då delar ni helt enkelt in er i grupper som  

samarbetar och gemensamt utför tester, så kallade lag.

INNEHÅLL
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PÅ RESANDE FOT-TESTER
TEST #175–185  /  SID 225–237

Ska ni spendera några timmar i en bil eller på buss, tåg eller flyg? 
Eller vistas ni på annan ort? Och vill att det ska hända något kul? 

Då är det här testerna för er!

UNDERCOVER-TESTER
TEST #186–193  /  SID 239–247

Är ni några som befinner er på en fest eller krogen kan ni krydda 
upp det med lite Bäst i test – utan att behöva engagera alla  

närvarande. Här finner ni allt ni behöver för en egen fest i festen!

DIGITALA TESTER
TEST #194–199  /  SID 249–257 

Om det råkar pågå en pandemi, ni är långt ifrån varandra eller 
om du bara vill tävla med dina digitala kompisar – ja, då kan du 

välja ut några goa tester här som funkar utmärkt på distans.

En perfekt Bäst i test-fest
SID 258–259 

Testmenyer för alla tillfällen
SID 261–269

Fakta om Bäst i test
SID 271–281

Quiz (om Bäst i test)
SID 282–283





Det här är tester som du kan utföra helt solokvist och på egen 
hand. Du tävlar bara mot dig själv (och om du vill – alla andra 
som har gjort testerna förstås). Man kan såklart även gå ihop 
som en familj eller några kompisar och göra dessa test till-
sammans – som ett lag! Om du vill att hela världen ska kunna 
bedöma dig så publicerar du helt enkelt resultatet av dina tester 
och taggar med hashtaggen som står vid varje test. En variant 
på upplevelse kan även vara att skapa någon slags gruppchatt 
eller Facebook grupp och där tävla mot nära och kära med sina 
solotester. Möjligheterna är oändliga!

SOLOTESTER
70 tester du kan göra själv, ensam eller både och! 
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#bästitest1

TEST #1
SJÄLVPORTRÄTT
Rita ett självporträtt i ramen på sidan bredvid.  
Du måste blunda när du ritar. Mest likt självporträtt 
vinner. Glöm inte att signera ditt verk. Din tid börjar 
när du sluter dina ögon och tar slut samma sekund 
som du öppnar dem igen.

Du behöver: En penna och något att täcka dina ögon med 
(om du inte litar på dig själv)
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#bästitest9

TEST #9
MYNTTORN
Gör det högsta fristående tornet av mynt på det mest 
instabila underlaget. Högst fristående torn på mest 
instabila underlag vinner. Ditt torn får endast bestå av 
mynt. Du har all tid i världen. Din tid börjar när du vill.

Du behöver: Mynt

Keyyo, o
m du läs

er det 

här: Du 
får allt

så inte 

tejpa, l
imma ell

er nåt 
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#bästitest10

TEST #10
587 STEG
Ta dig till en anmärkningsvärd plats. Du får endast ta 
587 steg* och du måste börja från platsen du sov på i 
natt. Alla steg måste vara lite större än de du normalt 
brukar ta. Mest anmärkningsvärd plats efter 587 steg 
vinner. Du har 587 steg på dig. Din tid börjar när du vill.

*Nästan exakt lika många steg som deltagarna skulle ta i promenad - 
   testet, säsong 5 avsnitt 5.





Här är testerna för dig som vill göra något som är så likt tv- 
programmet Bäst i test som möjligt. Ett gäng tävlande som 
tävlar individuellt mot varandra och med en Testledare som kan 
hålla i trådarna (jag hade gärna varit där personligen och hjälpt 
er alla men jag kan inte just då). Det kan till exempel med fördel 
vara du som har valt ut ett gäng tester och bjudit in 2–7 personer. 

Kan man inte vara 8 personer undrar du? Jo, det kan man säkert. 
9 personer? Kanske, men blir ni en orimligt stor skara rekommen-
derar jag att du hoppar till nästa kapitel. Viktigast är att du väljer 
din grupp med omsorg och att alla som vill får vara med.

En kul grej kan kanske vara att ge alla tävlande ett ”Slipp det här 
testet”-kort där det står ”5 poäng”. Detta kort kan användas en 
gång under tävlingen och då får man sina 5 poäng utan att behöva 
göra testet. Det är ej tillåtet att använda 5-poängskortet i finalen 
och max en deltagare får använda detta kort per test. Men berätta 
då inte hur många tester det är kvar så att de tävlande inte vet när 
de ska använda kortet – och att chansen kan gå förlorad.

Vill du så kan du såklart även blanda in och anpassa tester 
från andra kapitel! Till exempel lagtester. Om ni är ett ojämnt 
antal och det känns orättvist får helt enkelt den som blir över 
gissa vilket lag som kommer att vinna och få poäng därefter. 
Möjligheterna är oändliga!

GRUPPTESTER
52 individuella tester att göra i grupp (som i tv!)
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#bästitest74

TEST #74
GÅ TILL VAL
Rösta på den deltagare som du tycker ska få fem po-
äng. Om du röstar på dig själv och inte vinner förlorar 
du två poäng. Varje deltagare får hålla ett anförande 
på 90 sekunder innan det är dags för alla att rösta. 
Din tid börjar på Testledarens signal.

Du behöver: Valsedlar

tips till testledaren:
Rösterna lämnas in till Testledaren som läser upp dem anonymt.
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#bästitest75

TEST #75
LÄGGDAGS
Ta dig till en säng på så få steg som möjligt från start-
positionen. Lägst antal steg vinner. Du måste under 
hela testets gång ha på dig din ögonbindel. Stöter du i 
något annat än sängen, ett djur eller en människa får 
du 5 stegs strafftillägg. Din tid börjar på Testledarens 
signal. 

Du behöver: Ögonbindlar och en säng (om ni är på ett 
ställe som inte har säng byter du ut säng mot något som 
finns. Men vad är det för ett ställe som inte har en säng?)

tips till testledaren:
Be alla ta på sig sina ögonbindlar och läs därefter brevet för alla. 
Först när man gjort sitt försök får man ta av sig ögonbindeln.
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#bästitest113

TEST #113
TESTLEDAREN LJUGER ALLTID
Ta reda på vad Testledaren har i påsen. En deltagare i 
taget får välja på att ställa en fråga eller gissa vad som 
finns i påsen. Du får bara viska på en dialekt som inte 
är din egen när du pratar med Testledaren. Testledaren 
kommer endast att svara ja eller nej. Testledaren ljuger 
alltid. Den som först gissar rätt på vad Testledaren har 
i sin påse vinner. Tiden börjar på Testledarens signal.

Du behöver: En påse
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david minns:
I säsong 2 avsnitt 2 gjorde Karategubben entré med sin gonggong.  
De tävlande skulle gissa vad han jobbade med. Efter mycket stönande 
och slitande av hår kom de tävlande fram till att han var trädgårds-
mästare. I säsong 5 avsnitt 2 gjorde Karategubben comeback med en 
låda vars innehåll man skulle gissa. Olof Wretling gissade på faluhäst 
och ett nytt negativt rekord sattes på hela 40 minuter och 25 sekun-
der. Det här är egentligen ett mycket enkelt test, att ta reda på något 
genom ja och nej-frågor har 
vi ju alla gjort. Men något 
händer i hjärnan som måste 
tolka om svaren hela tiden 
och gör det snudd på omöj-
ligt. Och väldigt roligt. En 
eloge till Karategubben som 
spenderat totalt 3 timmar, 
32 minuter och 18 sekunder 
på knä med ett ständigt 
fräsande i huvudet.





Det här är tester som lämpar sig bäst när ni är många och har 
en större sammankomst. Det kanske är midsommar? Eller en 
studentmottagning? Eller bara en helt vanlig fest? Eller du kan-
ske har bjudit in massa folk just för att ha en Bäst i test-fest? 
Den här typen av tillställningar kräver som du säkert förstår sin 
Testledare. Det blir i detta fall du. Du är Testledaren. Du är kung 
och drottning i en och samma person. Du är Babben. Du är 
David. Du är Dabben.

Antingen skriver du ett brev per test som du läser högt för alla 
och därefter startar testerna. Eller så får varje lag varsitt brev 
som de öppnar på ditt kommando. Eller så gör du på något helt 
eget galet sätt. Möjligheterna är oändliga!

Här finner du även instruktioner för hur ni bäst sätter samman 
lagen (det är ett test i sig som du hittar på nästa sida). 

LAGTESTER
52 tester för grupper som tävlar mot grupper
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#bästitest131

TEST #131
RABBLA PÅ RAD
Ställ laget i en kö. Rabbla sedan, i tur och ordning, en 
efter en, på Testledarens uppmaning så många ord ni 
kan på givet tema. Flest korrekt rabblade ord vinner. 
Man får inte rabbla samma sak två gånger. Deltagaren 
först i kön säger ett ord och ställer sig sedan längst bak 
i kön. Laget får inte kommunicera med varandra under 
testets gång. Tiden börjar när alla lag slumpmässigt 
tilldelats ett tema och Testledaren ropat ”Let’s get 
ready to RABBLA!” till det lag som ska börja rabbla.

tips till testledaren:
Lagen tävlar ett i taget. Du bestämmer ordningen. Om du misstänker 
att någon eller flera av de tävlande kan den här boken utantill så gör 
du såklart en egen lista på saker som man kan rabbla. 
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EXEMPEL PÅ KATEGORIER:

1. Ord i Sveriges nationalsång

2. Artister som vunnit Melodifestivalen 

3. Ingredienser som Testledaren tycker  

är gott på pizza

4. Svenska städer större än Örebro

5. Jämna tal mellan 1 och 100

6. Landskapsblommor

7. Personer som heter samma sak som djur
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#bästitest137

TEST #137
KOKOSNÖTSKATAPULT
Konstruera en kokosnötskatapult. Längst katapultering 
vinner. Du får inte kasta eller sparka kokosnöten. Du 
har 20 minuter på dig att testkatapultera men bara 
ett försök när det gäller. Din tid börjar nu.

Du behöver: Kokosnötter

 

tips till testledaren:
Är någon allergisk mot kokos går det bra att katapultera något annat 
som ni har till hands.

david minns:
I säsong 3 avsnitt 1 gästade Per Andersson som tog hem 4 poäng i 
testet genom att katapultera kokosnöten 38 meter med hjälp av ett 
gummiband och två tennisdomarstolar. Vinnare var Nassim Al Fakir 
med 70 meter och 90 centimeter. Men han använde en skateboard. 
Det hade vi nog inte godkänt idag, nu när vi vet mer om hur katapul-
t ering fungerar.




