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Spelet passar två eller fler spelare. Till spelet behövs, förutom spelplan 
och spårkort, en tärning och lika många spelpjäser som det finns spe-
lare.

1. Varje spelare väljer en lämplig spelpjäs som de ställer vid startrutan.

2. Korten (som har klipps ut) läggs i fem högar, en för varje rovdjursart. 
Förslagsvis kan de läggas på de anvisade platserna på spelplanen. 

3. Den yngsta spelaren får börja att slå tärningen och gå lika många 
steg som tärningen visar.

4. Om spelaren hamnar på ett grått lodjursspår tar hon/han det översta 
lodjurskortet, läser och gör vad som står på kortet. Kortet läggs sedan 
underst i högen igen. Om spelaren istället hamnar på ett grått varg-
spår tar han/hon ett kort i varghögen osv. 

5. Sedan går turen till nästa spelare. (Om spelaren hamnar på ett vitt 
spår går turen direkt över till nästa spelare.)

6. Den som först kommer till målrutan (det behöver inte vara med exakt 
antal steg) vinner.

Lycka till!

Spelregler
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Lodjuret gör ett hopp Lodjuret gör ett hopp 
för att fånga ett rådjur.för att fånga ett rådjur.

Hoppa till nästa Hoppa till nästa 
lodjursspår!lodjursspår!

Det finns lodjur i nästan Det finns lodjur i nästan 
hela Sverige.hela Sverige.

Gå ett steg framåt Gå ett steg framåt 
för att se om du hittar för att se om du hittar 

något lodjur.något lodjur.

Lodjuret kan dra in Lodjuret kan dra in 
sina klor.sina klor.

Gå tillbaka för att titta Gå tillbaka för att titta 
på det förra lodjursspå-på det förra lodjursspå-

ret!ret!

Lodjuret har tofsar Lodjuret har tofsar 
på båda öronen.på båda öronen.

Gå två steg framåt.Gå två steg framåt.

Lodjurets päls är Lodjurets päls är 
väldigt mjuk.väldigt mjuk.

Du står över ett kast för Du står över ett kast för 
att känna på ett skinn.att känna på ett skinn.

Lodjuret är släkt med Lodjuret är släkt med 
tamkatten. tamkatten. 

Om du har en katt så Om du har en katt så 
får du ta ett steg får du ta ett steg 

framåt.framåt.

Ett lodjur kan hoppa Ett lodjur kan hoppa 
över två meter högt.över två meter högt.

Hoppa två steg framåt!Hoppa två steg framåt!

En lodjurshona ser en En lodjurshona ser en 
snygg hane.snygg hane.

Slå ett extra slag! Slå ett extra slag! 

Gå ett steg tillbaka för Gå ett steg tillbaka för 
att hjälpa ett lodjur som att hjälpa ett lodjur som 

skadat tassen.skadat tassen.

Ett lodjur tagit en Ett lodjur tagit en 
renägares renar.renägares renar.

Ta två steg framåt för Ta två steg framåt för 
att hjälpa renägaren.att hjälpa renägaren.

En lodjursunge har En lodjursunge har 
sprungit bort.sprungit bort.

Stå över ett kast för att Stå över ett kast för att 
leta efter den.leta efter den.

En hare kan duga som En hare kan duga som 
frukost åt ett lodjur.frukost åt ett lodjur.

Spring två steg bakåt Spring två steg bakåt 
efter haren.efter haren.



Järvar äter gärna rester-Järvar äter gärna rester-
na av lodjurets byten.na av lodjurets byten.

Spring till nästa Spring till nästa 
lodjursspår!lodjursspår!

Järvar finns nästan Järvar finns nästan 
bara i fjällen.bara i fjällen.

Gå två steg framåt Gå två steg framåt 
för att se om du hittar för att se om du hittar 

någon järvnågon järv

Järvar har stora fötter Järvar har stora fötter 
för att inte sjunka för att inte sjunka 

ner i snön.ner i snön.

Gå tillbaka för Gå tillbaka för 
att titta på att titta på 
det förra det förra 

järvspåret!järvspåret!

Gå två steg framåt Gå två steg framåt 
för att ta dig förbi för att ta dig förbi 

en farlig fälla.en farlig fälla.

Järven lyckas fånga Järven lyckas fånga 
en fågel.en fågel.

Hoppa ett steg framåt!Hoppa ett steg framåt!

Järven är släkt med Järven är släkt med 
grävlingen. grävlingen. 

Gå ett steg bakåt.Gå ett steg bakåt.

En järvmamma har två En järvmamma har två 
ungar i sin snölya.ungar i sin snölya.

Kryp två steg framåt.Kryp två steg framåt.

Järvar är bra på att Järvar är bra på att 
klättra och simma.klättra och simma.

Slå ett extra slag! Slå ett extra slag! 

Järven sparar ofta Järven sparar ofta 
mat som den inte mat som den inte 

orkar äta upp.orkar äta upp.

Gå ett steg tillbaka för Gå ett steg tillbaka för 
att gräva ner att gräva ner 
en bit kött.en bit kött.

Ta två steg bakåt för att Ta två steg bakåt för att 
hjälpa en järvunge att hjälpa en järvunge att 

hitta sin mamma.hitta sin mamma.

Järven missar att Järven missar att 
ta en ren.ta en ren.

Stå över ett kast.Stå över ett kast.

En järv har ramlat ner i En järv har ramlat ner i 
en djup grop.en djup grop.

Gå tillbaka ett steg för Gå tillbaka ett steg för 
att hjälpa den.att hjälpa den.



En björn som ställer sig En björn som ställer sig 
på bakbenen är nyfiken.på bakbenen är nyfiken.

Lufsa till nästa Lufsa till nästa 
björnspår.björnspår.

Det finns nästan 3000 Det finns nästan 3000 
björnar i Sverige.björnar i Sverige.

Gå två steg framåt Gå två steg framåt 
för att se om du hittar för att se om du hittar 

någon björn.någon björn.

Björnens baktass är Björnens baktass är 
större än framtassen.större än framtassen.

Gå tillbaka till den förra Gå tillbaka till den förra 
björntassen (som är en björntassen (som är en 

framtass).framtass).

En björn kan springa En björn kan springa 
i 65 km/h.i 65 km/h.

Spring två steg framåt.Spring två steg framåt.

En björn kan äta En björn kan äta 
180 000 bär på en dag!180 000 bär på en dag!

Du står över ett kast Du står över ett kast 
för att äta.för att äta.

Om du har en nallebjörn Om du har en nallebjörn 
så får du ta ett steg så får du ta ett steg 

framåt.framåt.

Följ efter några goda Följ efter några goda 
myror två steg bakåt.myror två steg bakåt.

Slå ett extra slag efter-Slå ett extra slag efter-
som du hittat massor av som du hittat massor av 

honung! honung! 

Du ser en björnmamma Du ser en björnmamma 
och hennes tre ungar.och hennes tre ungar.

Gå försiktigt ett steg Gå försiktigt ett steg 
tillbaka.tillbaka.

En björn kan väga En björn kan väga 
över 300 kg.över 300 kg.

Ta tre steg framåt.Ta tre steg framåt.

Björnen sover i sitt Björnen sover i sitt 
ide hela vintern.ide hela vintern.

Stå över ett kast för att Stå över ett kast för att 
vila.vila.

Klättra två steg framåt Klättra två steg framåt 
för att se om du är lika för att se om du är lika 
duktig i träd som en duktig i träd som en 

björnunge.björnunge.



Spring ett steg framåt Spring ett steg framåt 
för att komma ikapp en för att komma ikapp en 

älg!älg!

Det finns mer än Det finns mer än 
350 vargar i Sverige.350 vargar i Sverige.

Gå ett steg framåt Gå ett steg framåt 
för att se om du hittar för att se om du hittar 

någon varg.någon varg.

Gå tillbaka till det förra Gå tillbaka till det förra 
vargspåret, så ser du att vargspåret, så ser du att 

det ser ut precis som det ser ut precis som 
hundens spår.hundens spår.

En varg kan springa En varg kan springa 
flera mil om dagen.flera mil om dagen.

Spring till nästa varg-Spring till nästa varg-
spår.spår.

Stå över ett kast för att Stå över ett kast för att 
titta på fyra vargungar titta på fyra vargungar 

som leker.som leker.

Vargen är släkt med Vargen är släkt med 
hunden. hunden. 

Om du har en hund Om du har en hund 
så får du ta ett så får du ta ett 
steg framåt.steg framåt.

Följ efter en bäver Följ efter en bäver 
två steg framåt.två steg framåt.

Vargfamiljen har just Vargfamiljen har just 
tagit en älg, och bjuder tagit en älg, och bjuder 

på kalas.på kalas.

Slå ett extra slag! Slå ett extra slag! 

Vargen har tagit några Vargen har tagit några 
får i en hage.får i en hage.

Den fastnar i staketet, Den fastnar i staketet, 
så du får stå över ett så du får stå över ett 

kast.kast.

Ett vargyl kan höras Ett vargyl kan höras 
1 mil bort.1 mil bort.

Smyg två steg bakåt Smyg två steg bakåt 
för att lyssna.för att lyssna.

Sju ungar föds i Sju ungar föds i 
varglyan. Fyra varglyan. Fyra 
springer iväg.springer iväg.

Gå tre steg framåt.Gå tre steg framåt.

En varg markerar sitt En varg markerar sitt 
revir med kiss och bajs.revir med kiss och bajs.

Gå två steg bakåt så Gå två steg bakåt så 
slipper du lukten.slipper du lukten.



Du är ute på älgjakt.Du är ute på älgjakt.

Smyg ett steg framåt.Smyg ett steg framåt.

Det finns över Det finns över 
10 miljoner människor 10 miljoner människor 

i Sverige.i Sverige.

Gå ett två steg framåt Gå ett två steg framåt 
för att se om du hittar för att se om du hittar 

någon av dem.någon av dem.

Du glömde väskan Du glömde väskan 
hemma.hemma.

Gå tillbaka till det förra Gå tillbaka till det förra 
människospåret!människospåret!

Din kompis har plockat Din kompis har plockat 
sex äpplen, men tappar sex äpplen, men tappar 

fyra av dem.fyra av dem.

      Gå två steg framåt.      Gå två steg framåt.

Du är i fjällen och Du är i fjällen och 
åker skidor.åker skidor.

Åk till nästa järvspår.Åk till nästa järvspår.

Människan är släkt Människan är släkt 
med aporna. med aporna. 

Gå ett steg framåt.Gå ett steg framåt.

Världsrekordet i Världsrekordet i 
höjdhopp för människor höjdhopp för människor 

är 2,45 meter.är 2,45 meter.

Hoppa två Hoppa två 
steg framåt!steg framåt!

Du är försenad till Du är försenad till 
skolan.skolan.

Slå ett extra slag Slå ett extra slag 
för att hinna! för att hinna! 

Gå ett steg tillbaka för Gå ett steg tillbaka för 
att titta på den fina att titta på den fina 

blomman.blomman.

Du hjälper forskarna att Du hjälper forskarna att 
räkna vargar.räkna vargar.

Gå till nästa vargspår.Gå till nästa vargspår.

Du har just köpt en Du har just köpt en 
hamburgare.hamburgare.

Stå över ett kast för attStå över ett kast för att
äta upp den.äta upp den.

Någon har tappat Någon har tappat 
en tiokrona.en tiokrona.

Spring två steg bakåt Spring två steg bakåt 
för att plocka upp den.för att plocka upp den.



LodjurskortLodjurskort
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JärvkortJärvkort

SS

VargkortVargkort BjörnkortBjörnkort

MänniskokortMänniskokort
www.rovdjursskolan.se


