
Ingenious (brädspel 
för 1-4 spelare, från 8 
år, speltid 45 minuter). 
Tipsarens kommentar: 
”Få poäng i alla 6 
färger.”

Ticket to Ride (brädspel för 
2-5 spelare, från 8 års ålder, 
speltid 30-60 minuter).

Bandu / Bausack (klosspel för 2-8 spelare, 
från 6 års ålder, speltid 15-45 minuter).
Tipsarens kommentar: ”Ett klosspel i flera variTipsarens kommentar: ”Ett klosspel i flera vari-
anter. Gäller att bygga torn som inte rasar, av 
mer eller mindre svåra klossar. Kräver inte ge-
mensamt språk för att spela, och väldigt lite 
muntlig/skriftlig instruktion för enklaste varian-
ten.”

Robo Rally (brädpel för 2-8 spelare, 
från 10 års ålder, speltid 120 minuter). 
Tipsarens kommentar: ”Lätt att förstå 
och ett av de få spel där det är roligt 
att förlora.”

Set (kortspel för 1-8 spelare, från 6 
års ålder, speltid ca 30 minuter). 
Tipsarens kommentar: ”Lite svårt i Tipsarens kommentar: ”Lite svårt i 
början, men efter ett tag kommer 
man in i det. Enkelt eftersom det inte 
kräver läsning eller så, vi har kört 
med barn som är 5 år och uppåt. Vet 
ej om ni kan reglerna, men kort sagt 
kan man säga att man letar efter 3 
kort som hör ihop.”kort som hör ihop.”

SVEROKS LISTA MED 
SPRÅKNEUTRALA SPEL

Sverok – Spelhobbyförbundet 2016



• 6 nimmt (kortspel för 2-10 spelare. 
Speltid 45 minuter, med 6 spelare).
Tipsarens kommentar: ”Låt bli att ta 
sticken.”
Läs mer om 6 nimmt här >>

• Backgammon (brädspel för 2 
spelare, speltid mellan 5-60 minuter).
Tipsarens kommentar: ”Spelas 
mycket i mellanöstern, så många 
kanske känner till det sedan tidigare.”
Läs mer om Backgammon här >>

• Bandu / Bausack (klosspel för 2-8 
spelare, från 6 års ålder, speltid 15-45 
minuter).
Tipsarens kommentar: ”Ett klosspel 
i flera varianter. Gäller att bygga torn 
som inte rasar, av mer eller mindre 
svåra klossar. Kräver inte gemensamt 
språk för att spela, och väldigt lite 
muntlig/skriftlig instruktion för 
enklaste varianten.”
Läs mer om Bandu / Bausack här >>

• Blokus (brädspel för 2-4 spelare, 
från 6 års ålder, speltid 20 minuter).
Ett tetrisliknande spel som går ut på 
att få ut alla sina brickor.
Läs mer om Blokus här >>

• Bohnanza (kortspel för 2-7 spelare, 
från 13 års ålder, speltid 45 minuter).
Läs mer om Bohnanza här >>

• Carcassonne (brädspel för 2-5 
spelare, från 8 års ålder, speltid 30-90 
minuter).
Läs mer om Carcassonne här >>

• Devil bunny (brädspel för 2-4 
spelare, speltid ca 5-10 minuter).
Tipsarens kommentar: ”Gratis 
dessutom, bara att skriva ut.”
Läs mer om Devil bunny här >>

• Dixit (kortspel för 3-6 spelare, från 
8 års ålder, speltid ca 30 minuter).
Tipsarens kommentar: ”Går att 
spela utan ord med ljud eller rörelser 
istället, om spelarna inte pratar 
samma språk.”
Läs mer om Dixit här >>

• Enigma (brädspel för 2-4 spelare, 
från 8 års ålder, speltid ca 45 
minuter).
Läs mer om Enigma här >>

• Fia med knuff (brädspel för 2-4 
personer, från 5 års ålder, speltid ca 
30 minuter).
Läs mer om Fia här >>

• Hanabi (kortspel för 2-5 spelare, 
från 10 år, speltid 25 minuter).
Tipsarens kommentar: 
”Samarbetsspel med regelmässigt 
begränsad kommunikation (kräver 
att man kan kommunicera färger och 
siffror).”
Läs mer om Hanabi här >>

”Låt bli att ta sticken”
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https://boardgamegeek.com/boardgame/432/6-nimmt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Backgammon
https://boardgamegeek.com/boardgame/1231/bausack
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blokus
https://boardgamegeek.com/boardgame/11/bohnanza
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carcassonne_(s%C3%A4llskapsspel)
http://www.cheapass.com/node/25
https://en.wikipedia.org/wiki/Dixit_(card_game)
https://boardgamegeek.com/boardgame/127312/enigma
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fia_(br%C3%A4dspel)
https://boardgamegeek.com/boardgame/98778/hanabi


• Ingenious (brädspel för 1-4 spelare, 
från 8 år, speltid 45 minuter).
Tipsarens kommentar: ”Få poäng i 
alla 6 färger.”
Läs mer om Ingenious här >>

• Jungle speed (kortspel för 2 spelare 
eller fler, från 6 års ålder).
Läs mer om Jungle Speed här >>

• No thanks (kortspel för 3-5 
spelare, från 8 års ålder, speltid ca 20 
minuter).
Läs mer om No thanks! här >>

• Othello (brädspel för 2 spelare, från 
8 års ålder, speltid ca 30-60 minuter)
Tipsarens kommentar: ”Enkelt 
strategispel för två spelare, som 
handlar om att vända motspelarens 
brickor så att de istället blir i din färg. 
Spelet är slut när brädet är fullt eller 
den ena inte har några brickor i sin 
färg kvar på brädet.”
Läs mer om Othello här >>

• Power Grid (brädspel för 2-6 
spelare, från 10 års ålder, speltid 
120+ minuter).
Läs mer om Power Grid här >>

• Qwirkle (brädspel för 2-4 spelare, 
från 6 års ålder, speltid 30-45 
minuter).
Läs mer om Qwirkle här >>

• Ricochet Robot (brädspel för 2 eller 
fler, från 9 års ålder, speltid 15-45 
minuter).
Läs mer om Richochet Robot här >>

• Robo Rally (brädpel för 2-8 
spelare, från 10 års ålder, speltid 120 
minuter).
Tipsarens kommentar: ”Lätt att 
förstå och ett av de få spel där det är 
roligt att förlora.”
Läs mer om Robo Rally här >>

• Schack (brädspel för 2 deltagare, 
från 6 år, speltid vanligen mellan 10-
60 minuter).
Läs mer om schack här >>

• Set (kortspel för 1-8 spelare, från 6 
års ålder, speltid ca 30 minuter).
Tipsarens kommentar: ”Lite svårt 
i början, men efter ett tag kommer 
man in i det. Enkelt eftersom det inte 
kräver läsning eller så, vi har kört 
med barn som är 5 år och uppåt. 
Vet ej om ni kan reglerna, men kort 
sagt kan man säga att man letar 
efter 3 kort som hör ihop. Man har 4 
kriterier: färg, form, fyllning och antal. 
Ett set hittar man om det inom varje 
kategori är antingen samma eller 
3 olika. Tex kan man välja 3 gröna 
kort ELLER 1 grön + 1 röd + 1 lila, det 
kluriga är att det ska vara lika/olika 
inom alla 4 kategorierna samtidigt. 
Svårt att förklara, lätt att spela!”
Läs mer om Set här >> 

2

https://boardgamegeek.com/boardgame/9674/ingenious
https://en.wikipedia.org/wiki/Jungle_Speed
https://en.wikipedia.org/wiki/No_Thanks!_(game)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Othello_(spel)
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Grid
https://en.wikipedia.org/wiki/Qwirkle
https://en.wikipedia.org/wiki/Ricochet_Robot
https://en.wikipedia.org/wiki/RoboRally
https://sv.wikipedia.org/wiki/Schack
https://boardgamegeek.com/boardgame/1198/set


• Tre i rad (brädspel för 2 personer, 
för alla åldrar, speltid ca 1-2 minuter).
Läs mer om Tre i rad här >>

• Tsuro (brädspel för 2-8 spelare, från 
8 år, speltid ca 20 minuter).
Tipsarens kommentar: ”Behöver 
inte kunna något språk.”
Läs mer om Tsuro här >>

• Ubongo (brädspel/pussel för 2-4 
spelare, från 8 år, speltid som minst 
30 minuter).
Läs mer om Ubongo här >>

• UNO (kortspel för 2-10 spelare, från 
7 år, speltid ca 30 minuter).
Läs mer om UNO här >>

• Skip-bo (kortspel för 2-4 individer 
eller sex eller fler spelare i lag, från 
sju års ålder)
Tipsarens kommentar: ”Man 
måste kunna räkna till 12, känna 
igen siffrorna och kunna lägga dem 
i storleksordning. Våra barn har 
klarat det från 6-års ålder. Kort sagt 
går det ut på att lägga ut sina kort i 
storleksordning. Lite taktik och lite 
tur. Klassiskt spel!”
Läs mer om Skipbo här >>

• Ticket to Ride (brädspel för 2-5 
spelare, från 8 års ålder, speltid 30-60 
minuter).
Läs mer om Ticket to Ride här >>

• TransAmerica/TransEuropa 
(brädspel för 2-6 spelare, från 13 
års ålder, speltid 30 respektive 20 
minuter).
Tipsarens kommentar: ”Koppla ihop 
dina städer i tågnätet. Kräver att man 
kan läsa namnen på städer tillräckligt 
för att hitta dem på kartan.”
Läs mer om Transamerica här >>
Läs mer om Transeuropa här >>

Saknar du något spel på listan?
Lägg till dina favoriter!

•

•

•

•

•
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Tre_i_rad
https://en.wikipedia.org/wiki/Tsuro
http://www.br.se/faetter-br-butik/braedspel-familjespel-saellskapsspel-och-spelkort/familjespel/spel-c-ubongo?id=871859
https://sv.wikipedia.org/wiki/UNO
http://www.minaspeltips.se/skipbo.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ticket_to_Ride_(br%C3%A4dspel)
https://boardgamegeek.com/boardgame/2842/transamerica
https://boardgamegeek.com/boardgame/16267/trans-europa


Score för spelen
Hur roligt var spelet att spela egentligen? 

6 nimmt

Backgammon

Bandu / Bausack

Blokus

Bohnanza

Carcassonne

Devil bunny

Dixit

Enigma

Fia med knuff
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Jungle speed

Hanabi

Ingenious

No thanks

Othello

Power Grid

Qwirkle

Ricochet Robot
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Schack

Robo Rally



Skip-bo

Ticket to Ride

TransAmerica

TransEuropa

Tre i rad

Set
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Tips! Om du vill hitta fler spel som kan passa så 
kan du googla på ”language independent games”.

Tsuro

Ubongo

UNO



BLI MEDLEM?

GG.

WWW.SVEROK.SE

FRÅGOR OM SVEROK?

Sverok är Sveriges största ungdomsförbund. 83 000 medlemmar i 
1 300 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider 
spelhobbyn. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna 
föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans. 
E-sport, rollspel, lajv, brädspel, figurspel och LAN utgör de 
huvudsakliga verksamheterna bland många andra.

Sverok arbetar aktivt för att främja och tillgängliggöra spelhobbyn Sverok arbetar aktivt för att främja och tillgängliggöra spelhobbyn 
för så många som möjligt. 

Vill du starta en spelförening eller få mer information om hur du 
gör eller vad Sverok är? Hör av dig till oss på info@sverok.se eller 
013-14 06 00 så hjälper vi till! 


