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S P E L B A R T
6 spel av Sjöfruskolan, tillsammans med Kulturverket 2019-2020





Vad du nu håller i handen är en bok fylld av bräd- och kortspel. Det som är unikt är att alla spelen har skapats av en femteklass 
från Sjöfruskolans i samarbete med Kulturverket mellan 2019 och 2020. 

Kulturverkets uppdrag är att ta vara på barns och ungas kreativitet. Det gör vi genom att besöka skolor och arbeta                                   
tillsammans med elever i olika konst- och kulturprojekt.

På Kulturverket arbetar konstnärer med starkt intresse för pedagogik. Vi har anställda filmare, musiker och kompositörer, 
konstnärer, en animatör och illustratör. Dessutom arbetar vi i våra projekt med t ex författare, hiphop-artister, dansare, 
skådespelare och så vidare. Detta innebär alltså att elever möter utövande konstnärer och kulturarbetare i våra projekt.

Spelen i den här boken är utformade på så vis att reglerna är på vänster sida och själva komponenterna på höger. Vill du spela 
spelen kan enkelt kan ta en kopia på den aktuella sidan eller klippa i själva boken. Den är gjord så att du inte fördärvar ett 
annat spel om du väljer att klippa. 

Ett annat alternativ är att gå till https://kulturverketumea.se/spelbart/ och ladda ner en kopia av boken, så att du själv kan 
printa vad du behöver. Lycka till! 

Kulturverket

Förord



Boss Hunter
I Boss hunter ska spelarna samarbeta för att samla alla svärd och sedan gå in i mitten och besegra bossen.

1-4 spelare
Du behöver: En sexsidig tärning och en spelpjäs för varje spelare (det går bra med en knapp, ett mynt eller något annat). Du behöver också något att ta tid med.
Ställ spelpjäserna på någon av startpunkterna (de grå pilarna vid kanterna av spelplanen). Två spelare får inte starta på samma ställe.

Det finns fyra svärd-kort. Lägg eldsvärdet vid vulkanen, gröna svärdet i skogen, guldsvärder i öknen och det blå svärdet i vattnet.

Så här  spelar  d u
◊ Yngst spelare börjar, turordningen går sedan medurs.
◊ Slå en tärning och gå de antalet steg som tärningen visar.
◊ Om du hamnar på någon av de färgade prickarna händer följande:
 Blå  pr ick  - Gå tillbaka 3 steg.
 Grön pr ick  - Gå 2 extra steg (om du vill).
 Röd pr ick  - Gör en utmaning (se nedan).

Om spelaren kommer till ett svärds-kort stannar spelaren där och plockar upp svärdet. Samma spelare kan bära flera svärd.
När alla svärd är upplockade har spelarna fem rundor på sig att nå till bossen i mitten.
Om alla spelare som bär svärd hinner till bossen vinner spelarna.
Om det tar mer än fem rundor att nå mitten bryter sig bossen fri och spelarna har förlorat.

Utmaningar
Spelare som hamnar på röd prick ska slå på tabellen för utmaningar och försöka göra utmaningen. Om spelaren misslyckas måste hen stå över nästa runda.
Slå en tärning:
1- Stå på ett ben i 30 sekunder, klarar du 60 sekunder får du gå ett extraslag.
2- Gör en kullerbytta.
3- Slå en tärning och gör så många armhävningar.
4- Håll andan i 20 sekunder. Klarar du 40 sekunder får du gå ett extraslag.
5- Kasta tärningen så högt att den nuddar taket och fånga den igen.
6- Stå på ett ben, håll andan och kasta tärningen så högt att den nuddar taket och fånga den igen.

Så här viker och limmar du de utklippta figurerna









FÄLLA

-1 poäng

+2 poäng

2-4 spelare, en sexsidig tärning behövs.
Det finns 10 kort, 4 fällor och 23 poängbrickor.

Blanda alla kort (fällor och poängkort) och lägg dem i en en hög vid sidan av planen med bak-
sidan upp.
Spelet börjar med att varje spelare väljer ett djur och ställer i djurets startruta. Hamstern 
börjar i rutan med hamsterhjulet, Katten börjar på kudden, Hunden börjar i hundkojan och 
fågeln börjar i rutan med en fågelbur. Yngst spelare börjar, turen går sedan vidare medurs.

Slå en tärning och gå så många rutor som tärningen visar. Du får gå åt vilket håll du vill (men 
du får inte byta riktning i samma tärningsslag).
Djuren får gå ut från startrutan via någon av de gula rutorna.
Två djur kan stå på samma ruta.

Varje ruta har en färg, beroende på vilken färg du hamnar på händer något:
Gul ruta - Ingenting speciellt händer.
Lila ruta - Plus 1 poäng.
Röt ruta - Minus 2 poäng.
Blå ruta - Plus 1 poäng.
Grön ruta - Dra ett kort.
Grå ruta - ingenting speciellt
Svart ruta - Spelaren förlorar tre poäng och måste börja om i sin bur igen.

Poäng
När man får ett poäng tar man en av de runda poäng-brickorna och lägger i sin startruta. När 
man förlorar ett poäng lägger man tillbaka brickan i högen igen. Om spelaren har noll poäng 
och får minuspoäng händer ingenting.

Kort
Det finns tre slags kort. Pluspoäng, minuspoäng och fällor. Den som drar ett poängkort får 
eller förlorar antalet poäng som står på kortet.
Om spelaren drar ett kort med en fälla får han eller hon placera ut en fällan mellan två fär-
gade rutor på spelplanen. Kom ihåg vem som äger fällan.
Om en annan spelare passerar fällan finns risk att den utlöses. Båda spelarna slår var sin tärn-
ing. Om den som la ut fällan slår högre utlöses fällan, annars händer ingenting.
Om fällan utlöses måste spelaren stanna på en av rutorna som fällan rör vid (spelaren bestäm-
mer vilken) och stå över ett kast. Spelaren måste dessutom ge bort ett poäng till den som äger 
fällan. Fällan tas sedan bort från spelplanen.
Om en spelare går i sin egen fälla tas den bort från spelplanen men inget annat händer.

Djurens Kamp
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Spelets  mål
Spelet går ut på att så snabbt som möjligt samla ihop tio poäng och sedan nå mitten.
Spelaren måste ha tio poäng för att få gå in på de grå rutorna.
Den som först kommer till mitten med tio poäng vinner.
Tips:  Om ni vill göra spelet svårare måste spelaren slå lika på tärningen som antalet 
steg som är kvar till mitten för att nå priset. För högt slag måste spelaren stå kvar och 
försöka igen nästa runda.









FOTBOLLSQUIZ 2019
Ålder 8+
Två spelare och en svarsläsare krävs för att spela spelet
Förutom själva spelet behöver du också en timer

Instrukt io ne r
Blanda alla korten till en lek och dela sen upp den i två högar, en framför varje spelare. Välj ut en svarsläsare. Yngsta spelaren börjar med att dra ett kort ur sin hög och läser sen 
högt frågan. Om spelaren vet svaret säger hen det till svarsläsaren. Är det rätt svar får spelaren spara kortet samt dra ett kort till och försöka svara på den nya frågan. 

Detta fortsätter tills de 30 sekunderna är över eller tills spelaren svarar fel. Om spelaren har fel måste hen stoppa frågekortet längst ner i sin egen hög och sen är det den andra 
spelarens tur att upprepa processen.

Röda frågor = 3 poäng
Gula frågor = 2 poäng
Gröna frågor = 1 poäng

Den spelare  s o m  f ö rs t  f å r  15  poäng v inner .  E t t  annat  a l ternat iv  är  at t  spela  t i l ls  a l la  korten  är  s lut  i  en  hög.

1. Lionel Messi
2. 90–120 m
3. 11 m
4. Frankrike
5. Portugal
6. Tyskland
7. Harry Kane
8. Cristiano Ronaldo
9. Alan Shearer
10. 7–1  

1. 9
2. 6
3. Real Madrid
4. Sevilla
5. Bayern München
6. 4
7. Cristiano Ronaldo
8. 5
9. Liverpool
10. Liverpool

1. Lionel Messi
2. Giggs
3. Zidane
4. Figo
5. Ronaldinhio
6. Quagriaella
7. Brasilien
8. Manchester United
9. Lionel Messi
10. Cruyff

SVAR









Monstrosity
Ålder 6+
Du behöver en sexsidig tärning för att spela Monstrosity.

I Monstrosity spelar ni ett 1–4 äventyrare som försöker fly från ett monster i grotta. Spelarna måste samarbeta då deras Hälsa är gemensam. Spelarna börjar med 4 i Hälsa. Når 
denna noll är spelet över och ni har förlorat. Men om alla lyckas fly vinner ni. För att flytta framåt använder en spelare en sexsidig tärning, där resultat avgör hur många steg 
en spelare kan gå framåt på sin tur. Den yngsta spelaren börjar och spelarordningen fortsätter sen medsols.

Om monstret vaknat så det dennas tur, om alla spelarna haft sin tur med tärningen. Monstret kontrolleras av alla spelarna samtidigt och rullar också en tärning för att avgöra 
hur många steg denna kan flytta framåt. Om monstret hamnar på samma ruta som en äventyrare så förlorar alla spelarna 1 i Hälsa.

Vägen framåt i grottan är farlig och beroende på vilken färg brickan har som spelaren hamnar på kan olika saker hända:

• På en LILA ruta finns det svår terräng och spelare blir tvungen att stå över ett kast. Detta påverkar inte monstret.
• På RÖDA rutor ramlar massa sten ner i huvudet på spelarna och de förlorar 1 i Hälsa. Detta påverkar inte monstret.
• På en BLÅ ruta gör spelarna så mycket oväsen att monstret vaknar och börjar jaga dem. Om det redan är vaket får det automatiskt ta 1 steg fram.
• På en ORANGE bricka lyckas spelarna skapa ett jordskred som hindrar monstret att gå framåt den rundan.
• På de NEUTRALA ofärgade brickorna händer inget. 

Klarar ni av att fly från grottan?

Spelplanen

Ta alla brickor och blanda dem i en påse eller låda där du 
inte kan se dem. Plocka sen ut dem slumpmässigt och lägg 
ut dem enligt mönstret här bredvid. Se till att börja och 
sluta med en ensam bricka, även om det ser ojämnt ut.

När ni byggt upp spelplanen är det dags att spela. Alla 
spelarna plockar en spelarbricka (krigare, mystiker, ninja 
eller robot) och bestämmer vilket monster de skall försö-
ka fly från. När de sedan skall flytta sin spelbricka måste 
de och monstret följa pilarna här till höger. Detta innebär 
att alla kan välja att flytta till höger, vänster, rakt fram 
eller snett upp, beroende på om det finns en bricka där. 
Däremot kan ingen flytta bakåt, om de inte blir skrämda 
av Pumpkin King. 

När alla spelarna har passerat sista brickan har de klarat 
spelet. Om de förlorar all sin Hälsa har däremot monstret 
vunnit.

Monster

King Slime: 
Ett slemmigt kreatur med encelliga tankar, men stora planer som ink-
luderar att äta en äventyrare eller två. Hens mest värdefulla ägodel är 
guldkronan den bär och även om King Slime med lätthet skulle kunna 
pressa sig förbi en ORANGE bricka vill den ogärna förlora kronan. På 
ORANGE bricka får King Slime ta 1 steg, istället för att stå över sitt kast.

Queen Demon: 
Här har vi ett monster med humör! Queen Demon blir så förbannad när 
hon rullar 1 på tärningen att hon hoppar upp och ner i vredesdom så 
att hela grottan skakar. Om det händer måste spelarna söka skydd från 
alla fallande stenar och därmed stå över ett kast.

Pumpkin King: 
Pumpkin King är en varelse som får de flesta att darra av skräck. Han 
smyger i skuggorna och överraskar intet ont anande äventyrare. Om 
Pumpin King står framför en äventyrare och slår 6 på täningen kan han 
välja att istället för gå framåt skrämma spelaren bakom så att denna 
måste flytta 6 steg bakåt.

KING SLIME

QUEEN DEMONQUEEN DEMON

PUMPKIN KING



KING SLIME

ROBOT

NINJA

KRIGARE

MYSTIKER

QUEEN DEMONQUEEN DEMON
PUMPKIN KING







För 2-5 spelare. Du behöver en sexsidig tärning.
Det finns följande brickor: Två drycker (gul och lila), två bomber, två plankor, två grindar, 
två broar, en skatt, en nyckel och två falska nycklar.

Innan spelet  b ö r ja r
Placera brickorna med bomber, plankor, grindar och flaskor där de är markerade på 
spelplanen. Draken bestämmer vilken färgad flaska som ska ligga på vilken plats.
Placera skatten på drakens stora ruta och ställ slottet ovanpå. Ställ bya-huset på den stora 
rutan i byn. Broarna ska inte vara utplacerade.
Till sist ska draken gömma nyckeln. Detta gör hen genom att lägga ut den riktiga nyckeln 
och två av de överkryssade nycklarna med baksidan uppåt på vilken tom ruta som helst. 
Byborna får inte veta vilken som är den riktiga nyckeln.

Så här  spelar  d u
En spelare kontrollerar draken, övriga spelare turas om att styra byborna. 

◊	 Slå en tärning för vem som ska börja. Den som slår högst börjar, turordningen går 
sedan medurs. Draken börjar på rutan med slottet. Byborna börjar på den stora rutan 
i byn.

◊	 Slå en tärning och gå så många steg som tärningen visar. Du får gå färre steg.
◊	 Spelare som styr bybor får bestämma fritt vilken bybo de vill flytta. Draken flyttar 

alltid draken.
◊	 Plocka u p p  f ö re m å l :  Om draken eller byborna når fram till ett föremål de vill 

plocka upp stannar de på rutan och plockar upp objektet. De får inte gå vidare förrän 
nästa runda.

◊	 Draken kan plocka upp bomber och drycker. Bybor kan plocka upp brädor, nycklar 
och drycker.

◊	 Broar :  För att kunna ta sig över vattnet måste byborna hämta en planka. När en bybo 
med en planka kommer till en bro-ruta tar du bort plankan och lägger dit en bro. Alla 
kan sedan gå över den bron. Draken flyger över vattnet och behöver inga broar.

◊	 Drycker :  Den spelare som plockat upp en dryck kan när som helst använda den på 
vem som helst. Även om det inte är spelarens egen tur. Drycken är sedan förbrukad 
och läggs bort.

◊	 Lila dryck - Ger tur eller otur. Den drabbade måste slå om sitt tärningsslag.
◊	 Gul dryck - Paralyserar och gör att den drabbade inte får göra något mer under 

rundan.
◊	 Mål  bybo rna :  Hitta den rätta nyckeln och gå till slottet med den.
◊	 Mål  drak e n:  Draken ska använda en bomb för att spränga en av grindarna och sedan 

ta sig in i byn och lägga den andra bomben på byns stora hus. Draken får bara bära en 
bomb åt gången. För att spränga en grind räcker det med att draken kommer fram till 
grinden och lägger bomben där. Nästa runda sprängs bomben och grinden tas bort 
från spelplanen.

Byborna
Det finns tre typer av bybor. Spelaren som står på tur får välja vilken bybo hen vill flytta 
på sin runda. 

Hildur- Är byns krigare och kan stå i vägen för draken. Om draken hamnar på 
samma ruta som Hildur måste den stanna, oavsett hur många steg som är kvar. 
Nästa runda kan draken fortsätta gå.

Ödlan - Den gröna ödlan är snabb och får slå två tärningar för förflyttning. 
Men den kan bara plocka upp nycklar. Inte brädor eller drycker. Om draken 
går på samma ruta som ödlan blir ödlan rädd. Draken får då slå en tärning 
och flytta ödlan åt vilket håll som helst så många steg tärningen visar.

Hopen- Resten av byborna stormar fram i samlad trupp och har inga 
speciella regler.

Vem vinner
Byborna ska hitta rätt nyckel och gå till slottet för att ta skatten.
Draken ska spränga valfri grind och lägga en bomb på huset mitt i byn.
Den som hinner först vinner.

Tips  för  balans
Om ni är två spelare får den som spelar bybor göra två rundor i rad. Om ni är fem 
spelare får draken göra två rundor i rad.

Nyckeln till skatten









Tokeli
Du behöver en kortlek av Tokeli samt en sexsidig tärning för att kunna spela. Tokeli är ett spel för 2–4 spelare och spelaren bör vara minst 5 år för att kunna spela det.

Det finns totalt 40 kort i leken och 7 olika figurer. Vissa kort har specialfunktioner:

Pyro (2 st.): Får du detta kort så måste du stå över ett kast.
Trade (3 st.): Gör det möjligt att byta ett slumpmässigt kort med valfri spelare.

Så här  spe la r  d u:

1) Blanda alla kort förutom specialkorten Trade och lägg dem med baksidan upp i fyra ungefär lika stora högar. Hög nummer 1 är den längst till vänster, hög nummer 2 är nästa 
åt höger, osv. Lägg Trade i en egen separat hög med framsidan upp.

2) Rulla tärningen. Högst går först och resterande spelare får sin tur medsols från första spelaren.

3) Den första spelaren rullar tärningen igen: 

• Tärningen visar 1: Ta ett kort ur hög nummer 1. 
• Tärningen visar 2: Ta ett kort ur hög nummer 2. 
• Tärningen visar 3: Ta ett kort ur hög nummer 3. 
• Tärningen visar 4: Ta ett kort ur hög nummer 4. 
• Tärningen visar 5: Ge ett valfritt kort till den högra närmaste spelare.
• Tärningen visar 6: Ta upp ett Trade kort. Detta måste användas omedelbart och läggs sedan tillbaka i sin hög.

4) När den första spelaren tagit ett kort går tärningen över till nästa spelare i ordningen.

5) Slag med tärningen upprepas till de fyra högarna är helt tömda eller tills någon har vunnit.

6) När alla kort är utdelade så tar spelaren till höger om den senaste spelaren som rullade tärningen ett slumpmässigt kort från denna. Sen tar nästa spelare i ordningen medsols 
ett kort från spelaren som just tog ett kort osv. Så fortsätter det tills någon har vunnit.

Hur  v inner  e n  To k e l i?

• 2 spelare
Oavsett om det är i tärningsfasen eller i bytarfasen så vinner en spelare om denna har två av varje figur, förutom korten Trade eller Pyro.
• 3–4 spelare 
Oavsett om det är i tärningsfasen eller i bytarfasen så vinner en spelare om denna har en av varje figur, förutom korten Trade eller Pyro.
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I den här boken hittar du 6 st spel gjorda av en femteklass 
från Sjöfruskolan i Umeå. Spelen är fullt spelbara bräd- och                       
kortspel. Det enda du kan behöva är en sexsidig tärning.   
Spelen är gjorda i samarbete med kulturverket under hösten 
2019 och våren 2020.


