
Varje år får jag ett hundratal spelidéer skickade till mig. När jag fick Små 
kloka barn på bokstavsjakt kände jag att det var ett spel som jag gärna skulle 
ha spelat med mina egna barn när de var i ”vetgirig-åldern”. Nu har många 
barn, ja säkert över 100, på olika förskolor spelat spelet och gett 
det högsta betyg! Det samma gäller även förskolelärarna. 

Hoppas också ni tycker om det!

Med vänlig hälsing
Användbart Litet Företag AB
Susanne Persson

Spelregler
Delar i spelet

1 spelplan
16 spelbrickor i 4 olika färger
53 bokstavspolletter med bokstäver
3 tomma polletter, använd dessa som reserv 
   om någon bokstavspollett försvinner 
4 spelpjäser
1 tärning
1 påse att förvara bokstavspolletterna i när 
   ni inte spelar

Antal spelare 

2-4 spelare

Spelet i korthet

Genom att gå runt i staden och leta efter bokstä-
verna som tjuven tappat ska du bilda orden på din 
spelbricka. 

Vem vinner

Den som först har hittat alla bokstäverna till sin 
spelbricka vinner och blir hyllad med en bokstavs-
visa! Visan hittar du längst bak i reglerna.

Innan du spelar första gången

Tryck ut bokstavspolletterna från arken och lägg 
dem i plastpåsen. Lägg de 3 tomma reservpollet-
terna i plastpåsen som spelpjäserna ligger i så 
blandas de inte med bokstavspolletterna.

Innan spelet börjar 

1. Lägg spelplanen mitt på bordet.
2. Dela ut en spelpjäs till varje 
 spelare, sätt spelpjäserna på 
 skolan på spelplanen.



3. Lägg tärningen bredvid spelplanen.
4. Dela ut en spelbricka till varje spelare. 
 OBS! Spelbrickorna finns i 4 olika 
 färger. När ni spelar måste alla spelare  
 ha samma färg på sina spelbrickor 
 annars är det risk att inte alla kan få  
 ihop orden på spelbrickan. 
5. Spelbrickorna har 2 sidor. Den ena är med   
 bilder och bokstäver för de barn som inte kan  
 stava och den andra sidan är det bara bilder för  
 de barn som redan kan stava enkla ord.
6. Lägg ut bokstavspolletterna på de röda cirklarna  
 på spelplanen med den gula sidan upp.
7. Bestäm vem som börjar spela.  

Så här spelar du

Slå tärningen och flytta din spelpjäs max det antal 
steg som tärningen visar, (du behöver inte flytta alla 
stegen). Du får alltid flytta åt vilket håll du vill på 
spelplanen.

Stannar du på en bokstavspollett vänder du på den. 
1. Är det en bokstav du behöver, tar du upp den  
 och lägger den på rätt plats på din spelbricka. 
2. Är det en bokstav du inte behöver, låter du bok- 
 stavspolletten ligga kvar med bokstaven synlig. 

Nu är det fritt fram för spelarna som behöver 
den bokstaven att ta sig dit och plocka den till 
sin spelbricka.

På tärningen finns även en fågel. Kommer få-
geln upp får du flyga direkt till valfri ruta 
på spelplanen och ta bokstaven som du 

hittar där, (om du behöver den). Först att fylla 
alla orden med bokstäver på sin bricka vinner! 
När en spelare vunnit ska övriga spelare ställa sig 
upp och sjunga Bokstavsvisan för vinnaren!
Jakten på bokstäverna kan börja!

Bokstavsvisan

Melodi: Imse vimse spindel

Grattis lilla *spelarens namn* du har hittat flest
bokstäver av oss alla så nu är det fest!
Bokstäverna är tillbaka och det är jättebra
vi hurrar nu för *spelarens namn* 
HURRA, HURRA, HURRA!

Lycka till!

Spel är mer kul tillsammans!

TACK! Du har just köpt ett spel från Användbart Litet Företag (ALF), 
Sveriges kanske minsta spelföretag. Vi är fem personer i en liten 
lokal i Malmö.

ALF startades 1990 med affärsidén att ta fram sällskapsspel som är så 
roliga att när man spelat dem, vill man spela dem om och om igen! 
Hoppas att det kommer att gälla dig också!

I vårt sortiment av ca 30 spel finns idag spel som fått hedersomnämnande, 
flera årets spel, internationella spelsuccéer, roliga nyheter och världens 
kanske bästa barnspel.

Sedan starten har det sålts över  2 000 000 ALF-spel i Norden.

Våra spel hittar du nästan överallt där sällskapsspel säljes. 
Vårt kontor finns på Holmgatan 11 i Malmö. 
Om du någon gång har vägarna förbi, titta gärna in och säg hej!
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