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Värdegrundsäventyr   ht- 18 

Resan till Kulimulien 
Av Miranda får vi veta att vi ska resa till Kulimulien. För att ta sig till Kulimulien 
måste vi resa på vår magiska flygande matta. Och för att kunna se porten in till 
Kulimulien krävs att man har mycket fantasi, annars fungerar det inte… Vi får 
även ramsa som vi ska säga innan vi går in igenom porten. Vi är såklart spända på 
om allt ska fungera! På resdagen får alla en skydds-sten att hålla i innan vi sätter 
oss på mattan och säger alla tillsammans - ”Abrakadabra simsalabi flygande 
matta full av magi, vart vi nu än färden styr ta oss ut på Äventyr” Med ett ljud 
landar mattan, och nu vet vi att vi är i Sagovärlden, även om det ser ut som vi är 
kvar på förskolan. Det fungerar eftersom vi har mycket fantasi! 

 

Vi hittar porten till Kulimulien, ställer oss i ring och säger –”Kulimulien låt oss 
komma in”. Sedan går vi förväntansfulla igenom porten. Miranda sa att vi skulle 
träffa trollet Bettan som är lärare i Kulimulien-skolan. Vi ser någon så vi går 
närmare… Jodå det är Läraren Bettan. Hon verkar bekymrad och blir förvånad 
när hon ser oss. Vi berättar att vi är människobarn som rest från 
människovärlden för att hjälpa till, och vi undrar hur det står till… 
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Bettan berättar att här i Kulimulien bor det olika djur och varelser, och barnen 
går i skolan hos henne. För det mesta har de det bra här i landet, de brukar vara 
snälla och hjälpa varandra även om någon kan bli busig och göra fel ibland. Men 
på sista tiden har det blivit alldeles tokigt. Gunilla har nämligen varit här, och satt 
upp sina lagar och skrämt dem med att de måste lyda henne.  

Hon har också gjort något med soppan som Bettan lagar varje dag, Kulimulien-
soppan som alla får en slev av varje dag för att hålla sig friska och starka. Hon har 
lagt nån konstig svamp i soppan. Bettan såg när hon gick runt och sa någon 
trollformel som gjorde så att det började växa förtrollade svampar lite överallt.   

Aha, då hade Miranda rätt som skickade med oss ett pulver som ska ta bort 
kraften från svamparna… Vi vill såklart hjälpa Bettan att få ordning på soppan. 
Det behövs två saker, vi får veta var vi kan hitta dem. Vi ger oss iväg längs 
Sagostigen, där vi genast hittar förtrollad svamp… 

 

Vi strör pulver på svampen och säger ”tvi tvi tvi kraften är förbi” innan vi 
fortsätter. Nu kommer vi till Trollfamiljen. Där ska vi försöka hitta ett magiskt 
trollpulver som behövs till Kulimulien-soppan. Det är nämligen Bettans syster, 
Trollmor Trullis som gör pulvret. Men hon gömmer det för sina busiga trollbarn 
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så de inte ska äta upp det. Vid Trollens bo ser vi en lucka i marken, det är där de 
kryper ner och sover. Vi ser också Trollmor Trullis spis, och där under grytan har 
hon lagt en ledtråd till någon som vill hjälpa. Det magiska trollpulvret är gömt i 
mitten av tre träd som har en form på sig. Hmm då får vi börja leta efter träd. 
Barnen har bra spejarögon så de hittar snabbt de rätta träden med en cirkel en 
triangel en kvadrat på, och listar ut var vi ska gräva… Vi hittar Trollpulvret! Yes! 

Nästa ställe vi ska till är där Ekke Ekorre bor. Där ska finnas en källa med vatten 
som vi behöver. Vi fick en silverbägare av Bettan att ta vattnet i. Vi ser Ekke sova 
uppe i ett träd. Han bor här med sina två småkusiner. Vi hittar även här en 
ledtråd, det verkar som om de som bor i Kulimulien hoppas på att det ska 
komma någon och hjälpa dem. Först hjälper vi dem att dela på ekollonen så de 
får lika många var på sina tallrikar. Sedan hittar vi källan där man först måste 
pluppa i tre ekollon innan man kan ta vatten. Det bara är så.  

Vi tar vatten ur källan som vi bär med oss när vi fortsätter längs Sagostigen. Det 
dyker upp svampar hela tiden som måste hälla pulver på och säga vår ramsa 
varje gång.” Tvi tvi tvi…” Plötsligt ser vi en hårslinga i ett träd, rött hår som vi 
minsann känner igen. Det är ju Gunillas, det måste ha fastnat här när hon svept 
förbi. Och vi hittar mer intressanta saker… 
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Vi hittar vår spegel som vi har i födelsedagsträdet hemma på vår avdelning! Tänk 
då var det hon som hade tagit den ändå. Och slottet hittar vi också. Ååååh vad 
trötta vi blir på henne som bara ska luras och göra elaka saker. Nu tar vi hem 
sakerna till oss igen. Nästa ställe vi kommer till är harbarnen Hanna och Harris 
bo. De har också krupit in för att sova verkar det som fast de annars älskar att 
hoppa och busa mellan träden och på skolgården.  

 

När vi undersöker deras bo lite försiktigt så hittar vi något väldigt intressant! En 
nyckel, det ser ut som samma nyckel som Gunilla råkade tappa ur sin väska när 
hon var hos oss. Det är ju Mirandas, åh vilken tur att vi hittade den! Vi tar med 
den så vi kan ge den till Miranda. När vi passerar skolgården ser vi banan som 
Hanna och Harri gjort, vi testar den. Den är rolig, man ska hoppa jämfota och 
säga ”hippe hoppe, hippe hoppe” 
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Nu är vi ju ivriga att träffa Bettan igen. Vi kommer fram till skolplatsen igen där 
hon går och städar lite med en kvast visst. Hon ser verkligen inte glad ut. Men vi 
har det hon behöver till Kulimulien-soppan nu! Det vill vi visa henne. Vi går fram 
och berättar att vi hittat både ingredienserna till soppan och Mirandas nyckel. Nu 
vill hon genast göra soppan. Bettan häller i vattnet från källan och Trollpulvret, 
sedan rör hon samtidigt som hon säger ”Trollesoppa börja koka. Låt oss alla nu 
bli kloka” Vi tittar spänt i grytan allihop, och kan man tänka det börjar bubbla… 
Nu blir Kulimulien-soppan färdig på det rätta viset. 

                

Bettan är så tacksam för att vi hjälpt till. Nu ska hon se till så att alla i Kulimulien 
får en slev av soppan. När vi visar våra bra kompis-regler och föreslår att vi kan 
byta ut dem mot Gunillas regler som sitter på ett träd, så blir hon ännu gladare. 
Vilken bra idé! Då kanske hon kan få barnen i skolan att tänka om. 
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Men det är en sak som fortfarande bekymrar Bettan och det är att det snart är 
val i Kulimulien. Då ska alla rösta om vem som ska få vara lärare i Kulimulien-
skolan. Bettan hoppas ju på att de ska rösta på henne. Men nu har Gunilla 
kommit och sagt att det är bättre de röstar på henne, och Bettan är orolig för det 
finns en del i Kulimulien som lyssnar på Gunilla.  

Hmm det är inte bra, vi tänker tillsammans och får en idé. Tänk om vi skulle ha 
valet hos oss på Ugglan, och om ugglebarnen fick vara med att rösta. Då måste 
Bettan komma till vår värld och ta med röster från alla i Kulimulien. Bettan 
funderar, hon har aldrig varit i människovärlden. Men Ekorren Ekke vet hur man 
tar sig till oss, kanske han kan visa henne.  

Vi bestämmer att vi har valet nästa torsdag. Det här blir spännande! Vi lämnar 
Bettan och Kulimulien och tar oss tillbaka till vår värld. 


