
 

 

Trolläventyrs-spelet 
 
Du behöver: 
 

• Spelplan (gärna förstorad och inplastad) 

• En tärning  

• Pjäser att flytta med 

• 2-4 kamrater 

• En slät sten eller ett tyghjärta eller något annat som ska ligga hos den som just står 
i tur att slå. 

 
Vem vinner? 
 
Den som kommer först i mål har vunnit.  
 
Hur går det till? 
Den som är yngst börjar slå tärningen. Näst på tur står den på vänster sida om den yngsta 
spelaren. (klockans håll) 
Hamnar man på en svart siffra med ett plustecken ska man flytta framåt så många steg 
som siffran visar. 
Hamnar man på en röd siffra med ett minustecken ska man flytta bakåt så många steg 
som siffran visar. 
 
Hamnar man på en bokstav, får man ett uppdrag! Har man ingen med sig som kan läsa, 
kan man strunta i uppdragen. 
 
Uppdrag: 
 
A: Du har kommit till trollens yogapass! 
Försök nå dina tår med fingertopparna när du står med raka ben. Oavsett hur det går, får 
du slå ett extra slag! 
 
B: Du har kommit till trollens svansmålning! 
Rita en boll eller en lång orm med ditt finger på en medspelares rygg. Kan hon/han känna 
vad du ritar? I så fall får ni båda ta tre steg framåt. (Om det är för enkelt, rita en bokstav 
istället) 
 
C: Du har kommit till trollens teaterscen! 
Säg minst två saker som rimmar på boll! Gick det bra? Slå då ett extra slag. 
 
D: Du har kommit till trollens badplats! 
Här brukar snoken Sam ta trollen på en badtur. Berätta hur man kan se att Sam är en 
snok och inte en huggorm? (Snokar har gula fläckar på huvudet) Kan du svaret? I så fall 
får du slå ett extra slag. 
 
E: Du har kommit till bäcken där trollens hinderbana ligger! 
Om du sitter på en stol, kryp då under stolen och klättra sedan över den. Gick det bra? Ta 
då fyra steg framåt. 
Sitter du på golvet, så kryp mellan benen på den som står på tur att slå. 
 
 
 



 

 

F: Du har kommit till trollens idrottsplats! 
Här spelar trollen pinnebandy med en lingonboll. Kan du namnet på några vilda bär som 
finns i den svenska naturen? Du får ta ett steg för varje bär du kan komma på, men du får 
flytta högst 6 steg framåt. ( lingon, blåbär, smultron, hallon, hjortron, rönnbär, odon, 
kråkbär, ripbär, måbär, havtorn, åkerbär, stenbär m.fl.) 
 
G: Du har kommit till trollens utekök! 
Här lagar de maten i jättegrytor, pyttepannor, ormbunkar, kullerbyttor och plattformar. 
Vad kan en plattform vara i människornas värld? (oljeplattform, perrong, upphöjt underlag) 
Om du kan svara rätt får du slå ett extra slag. 
 
H: Du har kommit till trollens musikskola!  
Här kvittrar Luppe ”hej då” till trollen när de ska gå hem för dagen. De lär sig både vissla 
och spela på svampar och pinnar som är ihåliga. Kan du vissla? Försök! Får du ljud, så får 
du ta ett extra steg. 
 
I: Du har kommit till ängen där trollen stötte på Knut! 
På förskolans utflykt försvann Knut. Han glömde att man aldrig får gå längre bort än att 
man kan se en fröken! Man måste hålla ihop. 
Nu ska alla som är med i spelet hålla i varandras händer. Du ska räkna till tre och på ”tre” 
ska alla hålla andan. Den som kan hålla andan längst får slå ett extra slag. Ingen får 
släppa taget förrän den sista spelaren slutar hålla andan. 
 
J: Du har kommit till den plats där barnen samlades för att ta bussen tillbaks till stan. 
När Knut vaknade reste han sig i panik för att han trodde att röda myror klättrade på 
honom! 
Vet du hur många ben en myra har? (6) Svarar du rätt får du göra ”high five” med alla dina 
medspelare! 
 
K: Du har kommit till Knuts förskola! 
På denna förskolan finns det små dinosaurier att leka med, men det HAR funnits riktiga 
dinosaurier. Det var för väldigt, väldigt längesedan, lååååångt innan det fanns människor 
på jorden. Hur gammal är du? Ställ dig upp och hoppa lika många gånger som du fyllt år! 
 
L: Trollen är bara långa som kottar. Deras ben är ungefär lika långa som dina fingrar.  
Promenera som ett troll med dina fingrar, från din hand till din armbåge och hoppa sen ner 
på bordet/golvet. Hoppa fem gånger med handen på bordet/golvet 
 
M: På förskolan finns det en surfplatta som barnen kan få använda ibland.  
Med den kan man träna sig på att samarbeta och ibland kanske blir bättre på att läsa eller 
räkna. Barnet i boken visste att 90 + 10 = 100. 
Kan du räkna till 10? Eller kan du räkna 10, 20, 30… o.s.v. ända till 100? Om du kan något 
av detta så får du flytta fram fyra steg. 
 
N: Trollen flyr till ett dockskåp där det finns en gammal klocka på väggen.  
Den har både timvisare och minutvisare, men saknar sekundvisare. Kan du stå på ett ben 
och räkna långsamt till 10? Då kan du säkert stå i 10 sekunder också och kanske ännu 
längre.  
Gick det bra? Flytta i så fall fram tre steg. 
  



 

 

 
O: Under soffan på Knuts förskola  
Finns både dammråttor, flugor och spindlar. Hur många ben har en spindel? (8) Om du 
svarar fel får du backa två steg. 
 
P: Tille hänger i sin svans i skatans klo.  
Vi människor har ingen svans, men vi har faktiskt en svanskota, benet längst ner på 
ryggraden. Människan har mer än 200 ben i kroppen (206-220 beroende på hur man 
räknar) Kan du känna dina revben? Kan du känna din ryggrad? Om du kan känna någon 
av dessa eller båda så ställ dig upp och hoppa så högt du bara kan! 
 
 
 
 
 
 
 


