
1 
 

 

 

 

Äventyren i Sjölandia - bakgrundsberättelse 
Det är inte alla förunnat att kunna resa till Sagornas värld. Men tack vare sagofén 
Miranda har just vi blivit utvalda. Nu ska ni få höra om vårt uppdrag i Sagovärlden.  

Där finns ett land som heter Sjölandia. Runt den vackra sjön bor det många spännande 
figurer. De älskar sin sjö och livet runt om den. Alla är vänner och duktiga på att 
samarbeta och hjälpa varandra. De har ofta stora fester dit alla är välkomna… 

Där bor också en prinsessa. Hon heter Greta och är inte som vanliga prinsessor. Greta är 
den i landet som ser till att alla mår bra, både djur, natur och varelser. Hon lär ut hur 
man på bästa sätt kan hjälpa varandra. Hon reser även ut i sagovärldarna och pratar 
med andra om hur man är rädd om vår miljö. Ibland gör någon fel, då reser Greta dit och 
försöker ställa saker tillrätta. 

Men nu ska ni få höra vad som hänt! En dag flyttade det in en mystisk figur till 
Sjölandia… Sedan dess är inget sig likt!  Ingen har sett den, bara anat att den smyger 
omkring om nätterna. Den har bosatt sig mitt i den lilla bäcken som förser sjön med 
vatten. Nu håller sjön på att torka ut och växterna håller på att dö! Djuren och invånarna 
mår inte bra, och det en gång så vackra Sjölandia håller på att bli fult och smutsigt. 

Prinsessan Greta är förtvivlad! Dels för att sjön håller på att torka ut och att alla mår 
dåligt, men även för att det finns tjuv i landet. Någon har nämligen stulit hennes käraste 
ägodelar! Kan det vara den mystiske figuren som flyttat in? 

Greta behöver hjälp! Är det ett uppdrag för de modiga Sagohjältarna? 
 

Med äventyret i Sjölandia vill vi öka barnens förståelse för naturen och vår miljö samt bli 
medvetna om individens påverkan och att vi kan göra skillnad. 

Vi arbetar också med teknik, it, matematik, språk, motorik, skapande, sång och musik 
genom barnens uppdrag i äventyret. Barn lär lättare genom att känna motivation.  

Under läsåret låter vi även kommunens Bilderboksprojekt influera oss, detta genom Per 
Gustavssons böcker om ”prinsessor”. 

Genom äventyret vill vi öka barnens fantasi och inlevelseförmåga, vilket utvecklar 
empatiförmåga. Vi vill stärka gruppkänslan och öka medvetenheten om att alla är lika 
viktiga – alla behövs. 

Vi undervisar efter Kvarnens förskolas motto ”Jag kan, jag vill, jag vågar”. 

Genom äventyret vill vi att barnen ska växa genom att ge dem utmaningar i våra 
uppdrag samt en tro på sin egen förmåga. 

Vetlanda kommuns grundvärdering är Glädje, Mod, Respekt och Tillsammans. Detta 
genomsyrar vår utbildning av barnen på ett lekfullt sätt. 
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