
Handledning
Här kan du hitta inspiration och idéer för ditt arbete  
med utställningen Små och stora troll 



I likhet med naturen är troll varken goda eller onda. De är nyckfulla och 
verkar inte anse att de moraliska regler som styr oss människor riktigt gäller 
för dem.  I ena stunden uppträder de vänligt och frikostigt för att helt plöts-
ligt bli illvilliga och hämndlystna. De är stolta och lättstötta och glömmer 
sällan en oförrätt. Troll är vilda, anarkistiska och på många sätt mer lika 
barn än vuxna människor som formats av civilisationen…
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Inledning

Troll är ett väsen ur den nordiska folktron som har många 
olika utseenden, lynnen och storlekar. I södra Sverige brukar 
det sägas att trollen är utdöda och att de var stora som jät-

tar. I Mellansverige trodde man att trollen var mer lika oss människor, 
medan de i norr var mycket små. 

I utställningen Små och stora troll presenterar vi en del av den kultur-
skatt som finns kring troll i form av bilder, sagor och sägner, som John 
Bauers illustrationer i Tomtar och troll och Gustav Frödings dikt om 
trollet Klumpekloss. Många barn har sjungit vaggvisan om trollmor och 
hennes elva små troll och hört sagan om Bockarna Bruse. Utställningen 
presenterar mycket som är värt att veta om troll men lyfter också frågor 
om rädslor för de obekanta - ”de andra”,  det som är annorlunda och var-
för naturen kan vara skrämmande.

Handledningen, som är anpassad för barn mellan 6-10 år, ska fungera 
som inspiration och underlag för ert arbete med utställningen. Självfal-
let kan utställningen anpassas till yngre eller äldre barn. 
Vi tror att temat troll kommer att engagera och inspirera många barn 
och vuxna. Vår förhoppning är att fantasin får flöda och utmynna i 
mycket eget skapande och roliga samtal!

Stockholm i juli 2014 
Paula Hoffmann



Visning av utställningen

�  En naturlig mötesplats i utställningen är skogstjärnen.  
Börja visningen med att samla barngruppen runt skogstjärnen 

och låt dem sitta på den gröna mossan, flugsvampar och stenar. Inled ett 
samtal om troll.

Förslag på samtalsfrågor:

� Barnen kan gå runt och titta själva. Första och andra skärmen 
beskriver med korta texter följande teman:

• Vad är ett troll?
• Finns det troll i dag?
• Hur ser de ut?
• Var bor de?
• Är de snälla eller elaka?
• Liknar de människor eller kan människor likna troll?
• Har ni sett eller känner ni någon som sett ett troll på riktigt?
• Är vi rädda för troll?
• Varför trodde människor på troll och andra naturväsen förr?

• Hur såg trollen ut?
• Troll som grannar
• Så bodde trollen 
• Bergtagen och bortbyting

Läs gärna texterna tillsammans eller prata fritt om de olika 
delarna. I korgen med ett troll/människobarn kan ni berätta 
om bortbytingen. Människor var rädda att trollen skulle byta 
ut deras nyfödda människobarn mot ett av deras egna.  
Trollen älskade människobarn, varför vet man inte. 



�Insidan av skärm två innehåller dikter och sånger bland annat 
Gustav Frödings dikt Ett gammalt bergtroll. Läs högt för barnen 

och sjung gärna trollmors visa eller sången om Bockarna Bruse. Här 
finns också ordspråk, ord och talesätt om troll. 

 

Ett gammalt bergtroll
Det lider allt emot kvälls nu,  
och det är allt mörk svart natt snart,  
jag skulle allt dra till fjälls nu,  
men här i daln är det allt bra rart.

På fjällets vidd där all storm snor  
är det så ödsligt och tomt och kallt,  
det är så trevsamt där folk bor,  
och i en dal är så skönt grönt allt. 

Och tänk den fagra prinsessan,  
som gick förbi här i jåns  
och hade lengult om hjässan,  
hon vore allt mat för måns. 

Det andra småbyket viker  
och pekar finger från långt tryggt håll,  
det flyr ur vägen och skriker:  
tvi vale för stort styggt troll! 

Men hon var vänögd och mildögd  
och såg milt på mig, gamle klumpkloss.  
fast jag är ondögd och vildögd  
och allt vänt flyktar bort från oss. 

Jag ville klapp’na och kyss’na,  
fast jag har allt en för ful trut,  
jag ville vagg’na och vyss’na  
och säga: tu lu, lilla sötsnut! 

Och i en säck vill jag stopp’na  
och ta’na med hem till julmat,  
och se’n så äter jag opp’na,  
fint lagad på guldfat. 

Men hum, hum, jag är allt bra dum,  
vem skulle sen titta milt och gott,  
en tocken dumjöns jag är, hum, hum,  
ett tocke dumt huvud jag fått. 

Det kristenbarnet får vara,  
för vi troll, vi är troll, vi,  
och äta opp’na, den rara,  
kan en väl knappt låta bli. 

Men nog så vill en väl gråta,  
när en är ensam och ond och dum,  
fast litet lär det väl båta,  
jag får väl allt frumla hem nu, hum, hum. 

Gustav Fröding 1860 - 1911

Bild: Bert Gradin



Trollringen
När jag gick och tänkte på 
ingenting 
Kom där ett troll med en silverring. 
Ser jag genom ringen som  
trollet gett, 
ser jag vad ingen i världen sett. 
Och sen jag min trollring  
till örat fört 
hör jag vad ingen i världen hört. 
Sätter jag på stortån den ring  
jag fått 
Går jag dit ingen i världen gått. 
Vill du följa med mig 
Så går det an 
- om du kan skaffa en likadan.

Lennart Hellsing

Trollmors vaggvisa
När trollmor har lagt de elva små trollen 
Och bundit fast dem i svansen 
Då sjunger hon sakta för elva små trollen de 
vackraste ord hon känner

ho aj aj aj aj buff 
ho aj aj aj aj buff 
ho aj aj aj aj buff buff 
ho aj aj aj aj buff

Margit Holmberg 1912-1989

Vem är det som gråter i skogen i natt? 
Kanske är det svampen som tappat sin hatt? 
Eller är det haren som tandvärk har fått 
när han vilse i regnet har gått? 
Nej, vet du, det är ett alldeles litet troll 
Som knappt ens har svans 
Som har fallit och stött sig i trollbarnens dans.
Och trollungen gråter i natt.

Okänd

Bockarna Bruse
Lilla bocken Bruse trippa över trollebron 
- Nu tar jag dig, sa trollet. 
Vad svarade bocken då? 
Nej, nej, nej ta inte mig. 
Ta den som är efter mig. 
Ta du mellanbocken. 
Stor och fet och tjock en.

Mellanbocken Bruse trampa över trollebron.  - 
Nu tar jag dig, sa trollet. 
Vad svarade bocken då? 
Nej, nej, nej ta inte mig. 
Ta den som är efter mig. 
Ta du stora bocken. 
Stor och fet och tjock en.

Stora bocken Bruse trampa över trollebron 
- Nu tar jag dig, sa trollet. 
Vad svarade bocken då? 
- Rädd för dig, det är jag ej.  
Kom du bara upp till mig. 
Sa den stora bocken, stor och fet och tjock en.

(eller ”Ja den stora bocken var en stor och tjock 
en” )

Stora bocken Bruse stånga trollet ner i ån, 
Och alla bockar Bruse går trygga över bron. 
Nu är denna visa slut, bockarna går ofta ut, 
Att i skogen beta, äta och bli feta.

Text : Arvid Höglund



Ett gammalt fult och elakt 
troll det var en gång
Ett gammalt fult och elakt troll det var en gång 
som kom till detta landet i en luftballong. 
Han lade sig i småland 
med huvudet på Åland, 
och fötterna de var i samma stund i Lund.

Och hos det gamla trollet fanns en trollmadam, 
en näsa hade hon som hela Amsterdam. 
Hon lagade till maten, 
och lade upp på faten 
en kaka utav sand 
så stor som Svealand.

Och hos det gamla trollet fanns en gammal katt, 
som var så stor som hela Kattegatt. 
Långt bort till Yokohama, 
man hörde hur han jama 
och svansen var så rund  
som hela Öresund.

Och nu är denna visa slut för denna gång 
och trollen redan gett sig av i sin ballong, 
nu är de nog vid polen 
ja, kanske mitt i solen 
och kära vän, 
de kommer aldrig mer igen.

Felix Körling 1864 - 1937

Några ordspråk  
och talesätt:

När man talar om trollen....  
(så står de i farstun)

Har det gått troll i

Rik som ett troll

Och som genom ett trollslag

Trolla med knäna

Mata inte trollen

Som ett skållat troll

Trollbunden

Trollen spricker i dagsljus

”Att slåss med troll, befria 
prinsessor och döda varulvar, 
det är att leva.” 
      Agust Strindberg

�  På skärm tre finns ett släktträd med andra naturväsen som till 
exempel tomtar, vittror och Näcken. Här finns också ett troll-

galleri med bilder av konstnärer som John Bauer, Einar Norelius och den 
norske konstnären Theodor Kittelsen. Titta på bilderna tillsammans och 
se hur konstnärer har skildrat troll.



Aktivitetstips

Med utställningen vill vi ge barn tillfälle att se, höra och själv skapa.  
Vi vill aktivera deras sinne och stimulera till skaparlust. 

• I utställningen finns det en säck med svansar och trollmössor. 
Kanske kan barnen få spela en trollpjäs till exempel Bockarna Bruse 
eller uppföra något som de själva har hittat på?

• Låt barnen skriva en saga om troll och illustrera den i bild.

• Ha högläsning tillsammans, till exempel ur sagosamlingen Tomtar 
och troll.

• Använd stenar och annat material från skogen och tillverka egna 
troll, eller modellera fram dem med trolldeg.

Trolldegs-recept: 1 dl vatten, 2 dl mjöl, 1 dl salt, 1 msk olja och eventu-
ellt karamellfärg

• Gör en egen trollutställning och ha en riktig trollvernissage.

• Skriva egna recept på trollmat.

• Tillverka egna trollsvansar av olika material som garn,  
trasor och rep.

• Låta barnen göra en egen trollstig i naturen som en  
tipspromenad.

• Bjud in en äldre person till klassen som får berätta om hur män-
niskor trodde på troll förr i tiden.

• Lyssna på trollmusik, till exempel Evard Griegs I bergakungens sal.

• Kanske finns det någon film med temat troll som ni kan hyra eller 
ännu bättre gå på teater som handlar om troll.

Detta är bara några tips på aktiviteter kring utställningen. 
Ni har säkert många egna idéer!

Dela idéer med varandra!
Vi är helt säkra på att ni kommer att trolla fram massor av roliga aktiviteter 
runt utställningen. Vill du dela med dig av dina, så ser vi till att sprida dem 
bland alla arrangörer! Skicka ett mejl till paula.hoffmann@fhp.nu


