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Värdegrundsäventyr hösten 2020 
Efter sommaren när alla barnen börjar på förskolan igen, blir det nya grupper på både 
Trollet och Ugglan. Ganska snart så börjar barnen att fråga om Äventyr och hur det ska 
bli med det nu… Jo, vi ska fortsätta att ha en grupp för stora barnen på Trollet och 
Ugglan som heter Sagohjältarna, och de yngre ska fortsätta ha sin grupp som heter 
Äventyrsgruppen. Några barn kommer från andra avdelningen och då är detta nytt för 
dem. Första gången vi träffas i gruppen Sagohjältarna så pratar vi om att det är deras 
sista år på förskolan, och så får de som varit på Äventyr förra året berätta lite om det. 
Det är spännande! Åh vad vi önskar att vi får mera Äventyr. Det är ju Sagofen Miranda 
som bestämmer om det. Hmm… Det finns en sång man kan sjunga för att kalla på 
henne. Vi sjunger den… och det känns magiskt på något vis. När sången är slut så träder 
Miranda plötsligt in i rummet. 

  

Hon har en tavla i handen, och ett gyllene äpple. Miranda är glad över att se oss. Hon vill 
berätta om vem hon är och vi lyssnar intresserade. Miranda berättar att det är hon som 
håller ordning i Sagovärlden. Hon bor med sina sju syskon i ett slott långt bort i 
Sagoskogen. Miranda är den utvalda, hon fick sin kraft och magi av en god Trollkarl för 
längesedan. Hon fick även ett resepulver som gör att hon kan resa mellan alla olika 
Sagovärldar som finns. Där finns alla möjliga Sagofigurer – troll, älvor, jättar, tomtar… 
Det är inte alltid de sköter sig så bra. Den kan bli problem om någon elaking förstör för 
de andra. Det är då Miranda kan behöva hjälp av modiga människobarn. Men först 
måste vi visa att hon kan lita på oss. Att vi är på de godas sida och kan följa Sagoskolans 
Lagar. Att samarbeta är viktigt. Vi måste träna på detta, och visa att vi kan vara bra 
kompisar. Miranda visar sitt Gyllene äpple, bara de som har mycket fantasi kan se det… 
Och vi kan se det, vilken tur!  
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Vi får också veta att en av hennes systrar heter Gunilla, hon är inte så snäll utan sur och 
egoistisk. Hon är avundsjuk på Miranda för att hon fick bli den utvalda att sköta om 
Sagovärlden. Hon försöker komma åt Mirandas resepulver, som hon har inlåst i ett skåp. 
Miranda fyller på i sitt halsband som är en liten bägare då och då. Men nu har nyckeln 
till skåpet försvunnit, det är inte bra. Kan det vara Gunilla som har tagit den tro… Vi har 
fått en hel del att fundera på. Innan Miranda försvinner till sin värld igen, så får vi veta 
att fönstret ute i hallen är magiskt. Där kommer det Gyllene äpplet ligga när hon vill oss 
något, och där finns en kruka där vi kan skicka brev till varandra. Ok då får vi ha koll på 
fönstret. 

Det går några dagar, och en morgon upptäcker vi att det hänt något vid det magiska 
fönstret. Miranda har framkallat äpplet, och skickat oss ett brev. Men det verkar även ha 
hänt något knasigt. För tavlan med Sagoskolans Lagar är vänd upp och ner, där finns 
bilder på någon och nya lagar. Gunillas lagar. Men har hon varit här…? Det verkar så… 
Det luktar jättestarkt i hela hallen av parfym. Inte särskilt god lukt. 

 

Gunillas lagar är jätteknasiga. Vi samlas i gruppen och läser dem tillsammans. De handlar 
om att man ska bara bry sig om sig själv och inte någon annan. Så vill ju inte vi ha det. 
Hon verkar tro att hon kan få oss att följa hennes lagar istället. Aldrig i livet, säger ett 
barn och så känner vi alla. Nu vill vi läsa brevet från Miranda också. Hon vet inte att 
Gunilla har varit hos oss. Men i brevet får vi veta att Gunilla reser runt i Sagovärlden och 
letar efter följare. Mirandas lilla modiga uggla som heter Peo, hjälper till att spana. Han 
har upptäckt att det blivit något tok i ett land som heter ”Landet Någonstans”. Där bor 
det skogstomtar. Vi får ett resekort och ett uppdrag att resa dit och ta reda på vad som 
hänt. Vi bestämmer oss för att resa redan nästa dag. Så spännande! 
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Nu får barnen lära sig hur det går till när vi reser till Sagovärlden. Alla ska ställa sig i en 
ring, och i mitten lägger vi resekortet med Mirandas äpple på. Så ska man tillsammans 
säga en ramsa så här –”Abrakadabra simsalabi gyllene äpple full av magi, vart vi nu än 
färden styr ta oss ut på Äventyr”. Sedan kommer det ett reseljud, och när det tystnar… 
då är vi i Sagovärlden med vår fantasi. Nu måste en fröken gå först med resekortet som 
ska leda oss fram till en sagoport. Man känner efter med resekortet vart man ska gå… 
När vi gått en bit så ser vi tyg som hänger som en port. Där är ingången till ”Landet 
Någonstans” Undrar om vi får se någon av Skogstomtarna… Vi närmar oss porten, då 
dyker det plötsligt fram någon. En ganska tjusig kvinna med rött långt hår som pratar 
högt, skrattar som att hon är nöjd med sig själv. Ånej vi känner allt igen henne från 
bilderna… 

 

Det är Gunilla! Mirandas syster som är tvärtom. Ska vi våga prata med henne, det måste 
vi ju om vi ska ta reda på vad som hänt här. Nu upptäcker hon oss, och skiner upp. Hon 
verkar förstå att vi är människobarnen som hon varit hos. Vi hälsar och börjar prata med 
henne. Hon är så mallig över att hon har resepulver, när vi försöker säga att det inte är 
hennes utan Mirandas så lyssnar hon inte. Och nyckeln till skåpet ha ha ha den har hon 
minsann någonstans, men hon säger inte var. Gunilla är visserligen tjusig i sin klänning 
och höga klackar (i skogen!) men hon är inte bra på att lyssna det märker vi. Vi lyckas 
ändå få fram att vi har vänt tillbaka Sagoskolans Lagar och satt ett kryss över hennes 
istället för vi tyckkte inte de var bra. ÅÅh så sur hon ser ut när vi säger att vi hellre 
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lyssnar på Miranda. Det märks att hon är avundsjuk, och egoistisk. Men jag bryr mig väl 
inte om er då, säger hon. För skogstomtarna har gett henne många likes och de lyssnar 
minsann på henne. Det är så roligt inne i deras land nu. Ja vi kan gå in och se själva 
föreslår hon. Det vill vi, så vi tar oss in igenom Sagoporten. Gunilla följer inte med, hon 
blev visst kissnödig och tänker resa tillbaka till slottet för att gå på sin guldpotta. Alltså 
man kan inte låta bli att skratta lite åt henne. 

 

När vi kommit in i Landet Någonstans så finns det en stig att följa. Man får hålla koll på 
snitslar som visar vägen. Gunilla pratade om en av skogstomtarna som hette Drelle 
Pinnström. Han är skogvaktare här och chef över de andra. Undrar om vi får se honom… 
Vi kommer fram till en plats där det ser ut som det lagas soppa. Nu minns vi att Gunilla 
också pratade om en särskild Skogshuggarsoppa, och att hon hade förtrollat den. Hon 
hade lagt förtrollade ekollon i den som gjorde att alla skogstomtarna blev glömska och 
vimsiga när de åt av den. Det tycker Gunilla är bra för då är det lättare för henne att få 
dem att lyda henne. Vi tittar på soppan, men smakar INTE på den!  

Drelle Pinnström ser vi inte, och inga andra skogstomtar heller. Lite längre bort ser vi en 
ny plats dit vi går. Det verkar vara Tomteskolan, så mysigt tomtebarnen har det här. Men 
vad är det som sitter uppspikat. Ve och fasa, Gunillas Lagar! Ånej lär de ut dem i skolan! 
Då är det inte konstigt att det blivit tokigt här i landet. Vi går vidare längs stigen, och lite 
varstans hittar vi lappar med knasiga regler 
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Det ligger skräp slängs lite överallt. Det är tvärtom mot vad vi och Miranda tycker, att 
man ska vara rädd om naturen. Vi plockar upp skräpet samtidigt som vi letar efter 
snitslar som visar vägen. Under en gran skymtar vi något, är det mer skräp? Nej det ser 
bekant ut, men det är ju fröken Annas regnkappa med gula ankor på som hon letat efter. 
Vad, hur har den hamnat här!? Har Gunilla tagit den och sedan tappat den… Man undrar 
ju. Så ser vi också något litet och ulligt lite längre bort på marken. Hmm vi funderar igen 
på allt Gunilla pratade om.  

  

Hon pratade om sina gulliga fårskallar som hon hade tagit hit för att de behövde mer att 
beta av, och det blev så bra nu när hon fick Drelle Pinnstöm och de andra skogshuggarna 
att såga ner massa granar. Kanske är det två fårskallar som ligger där. Vi vet inte om de 
är snälla eller inte, men vi vinkar åt dem innan vi fortsätter. Nu kommer vi fram till en 
plats som verkar vara skogtomtarnas rastplats. Men oj så stökigt det är här, och konstiga 
dumma regler som de har satt upp lite överallt. 
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Vi städar här också, och plockar ner deras konstiga regler. Värst vad de gillar att fika. 
Kaffekopparna luktar kaffe så det var nog inte så länge sedan de var här. Man ser 
verkligen att de har sågat ner massa träd, mest granar. Det ser ganska stökigt ut i 
skogen, nästan svårt att gå på stigen ibland. Men vi går vidare. Så ser vi massa 
tomteluvor som ligger i en hög, bredvid hänger en tom tvättlina. Vi tänker att vi kan 
hjälpa dem att hänga upp luvorna, så det gör vi. Vi är ju snälla. 

  

Vi fortsätter, ser några fårskallar till. Ja ja de ligger stilla, undra om de ser oss. Vi plockar 
ner alla dumma lappar vi ser som Skogstomtarna har skrivit. Nu kommer vi fram till 
något som ser riktigt trevligt ut. En frisersalong. Här kan skogstomtarna fixa sina skägg. 
Vi skrattar lite innan vi fortsätter. 
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Nu har vi gått runt och närmar oss Sagoporten igen. Vi ser inte Gunilla, hon reste väl iväg 
som hon sa. Och ingen Drelle Pinnstöm. Ja nu vet vi mer om problemet här. Vi vill ta oss 
hem igen så vi kan skriva brev till Miranda och berätta. Hon kanske vet något om hur 
man ska få bort förtrollningen i Skogshuggarsoppan. När vi tagit oss igenom porten igen, 
så ser någon plötsligt en sko som ligger i gräset. Den känner vi igen, det är ju Gunillas 
sko. Fick hon så bråttom så hon glömde den… Vi bestämmer oss för att ta med den till 
oss, och skicka den genom fönstret till Miranda och slottet. För att komma tillbaka till 
förskolan, måste alla ställa sig runt det magiska gyllene äpplet igen och säga en ramsa 
igen. Det dröjer ett tag innan reseljudet kommer, men puh sen går det. Nu är vi tillbaka 
på förskolan igen. Där sätter vi oss genast för att skriva ett brev till Miranda. Vilken 
spännande dag! 
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Tillbaka till ”Landet Någonstans” 
Miranda svarar oss ganska snabbt. Vi får veta att det finns ett sätt ta bort förtrollningen 
på Skogshuggarsoppan. Först av allt så måste de förtrollade ekollonen bort, sedan måste 
vi få Drelle Pinnström att laga den på rätt sätt med rätt ingredienser. Vi vill gärna resa till 
Skogstomtarna igen, men vi tycker att det är en bra idé att göra några Bra Regler först 
som vi kan ta med och ge dem. Först tittar vi på deras knasiga lappar som vi plockade 
med oss hem. Det måste vara alldeles uppochner där om alla tänker så tokigt… Vi sitter i 
3 grupper och tänker ut bra saker, om hur man är en bra kompis. Sedan berättar 
grupperna för varandra. Så kloka Sagohjälte barnen är… Av allt det barnen sa, gör vi Bra 
Regler som vi skriver på vackra äpplen. Detta får bli våra regler som vi har här på 
förskolan, och så tar vi med dem även till Skogstomtarna. 

 

 

Det är dags för resa till ”Landet Någonstans” igen. Det magiska äpplet, ramsan och 
resekortet tar oss dit ännu en gång. Barnen är förväntansfulla, och de funderar på om 
Gunilla ska vara här denna gång också. Vi vill helst träffa någon av Skogstomtarna. När vi 
kommer fram till Sagoporten syns ingen till. Vi går in i landet och hittar stigen vi ska 
följa, nu hittar vi lite bättre här. När vi närmar oss platsen där Drelles skogshuggarsoppa 
stod så hör vi någon som sjunger. Vi vågar oss fram och ställer oss framför platsen och 
den som står där. Det är Drelle Pinnström som slår med en slev på grytor och kastruller 
samtidigt som han sjunger en sång om Gunilla. Plötsligt får han syn på oss och ser 
förvånad ut. Vi förklarar vilka vi är. 
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Det är inte helt enkelt att prata med Drelle Pinnström upptäcker vi, han verkar ganska 
förvirrad. Och vi vet ju att det beror på soppan som de äter av. Vi visar honom det rätta 
receptet på Skogshuggarsoppan som vi fick av Miranda. Han lyssnar men verkar inte 
komma ihåg, han vill prata om hur fantastisk Gunilla är. Hon är så rolig och tjusig tycker 
han. Fast visst är det så att Skogstomtarna inte jobbar särskilt bra här längre, och 
soppan… ja den brukar smaka bättre. Till slut lyssnar han på oss. Vi fick veta i brevet från 
Miranda att det ska finnas ledtrådar till var man hittar ingredienserna till soppan. Peo, 
den lilla ugglan som också hjälper Miranda skulle leta efter ledtrådarna åt oss. Drelle 
Pinnström säger att det varit en uggla här någonstans, så vi ser oss omkring. Där borta i 
en liten gran sitter det ju någon. Ett barn får gå och hämta honom. Han har något i en 
påse runt halsen, och viskar i frökens öra att det är ledtrådarna som vi ska följa. Så bra! 

 

Vi säger åt Drelle att han kan sitta och plocka bort alla förtrollade ekollon så länge 
medan vi ger ut på jakt efter ingredienserna. Hoppas han gör som vi säger, han verkar 
tycka det är lite roligt att slänga dem. Puts väck säger han och skrattar. Vi stoppar Peo i 
vår korg, och tittat på ledtrådarna. Vi läser den som det står 1. på först. Där står det att 
vi ska hitta en triangel… Hmm då får vi spana efter det. Men först vill vi gå till 
Tomteskolan och sätta upp våra Bra Regler så det gör vi. Och nu vågar vi ta ner Gunillas 
Lagar. Det känns bra! Nu får skogstomtebarnen det bättre i skolan, om de följer barnens 
kloka Bra Regler istället. 
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Alla spanar noga när vi fortsätter längs stigen. Vi ska hitta en triangel, men hur ska den 
se ut? Någon ser en symbol på ett träd, ja det är en triangel. Då läser vi på ledtråden 
igen. ”Slå på era knän lika många gånger som triangelns kanter” Ok det gör vi, 3 gånger 
tillsammans. Nu ska vi hitta den stolta fjällskivlingen. Vi googlar i mobilen på fjällskivling 
och ser att det är en svamp. Då gäller det att hitta en som ser likadan ut. Vi sprider ut 
oss och letar. Det finns en del svampar, och vi hittar en som ser ut precis så. Den plockar 
vi, det är den första ingrediensen till Skogshuggarsoppan. Sedan går vi vidare, och hittar 
ett ställe som vi inte såg förra gången. Barnen börjar skratta. Gunillas toalett står det 
och där står en guldpotta! 

 Gunilla har alltså en egen toalett här som ingen annan får använda. Ja vi blir inte så 
förvånade, för vi vet ju hur hon är nu. Hitta en cirkel, står det på ledtråd nr 2. Ok vi går 
vidare och spanar, nu tittar vi noga på alla träd vi passerar. Man får inte ha för bråttom 
när man är på uppdrag för då kan man missa något. Snart kommer vi fram till 
rastplatsen, och där ser vi en grön cirkel. Det är inte lika stökigt här som förra gången. 
Kanske hjälpte det att vi tog ner de dumma skyltarna. Men de är visst glada i bullar och 
kladdkaka. Vi läser på ledtråden igen. 
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Först ska vi stå i en cirkel och säga 3 ord som rimmar på rund. Barnen har förslag. Sund, 
kund, lund. Bra! Sedan ska vi plocka 7 gyllene löv från Den darrande aspen… Hmm vi ser 
oss omkring, det ligger löv som ser lite gyllene ut. Vi plockar med oss så det ska räcka till 
soppan. Färden går vidare, vi ser de där fårskallarna igen, Gunillas husdjur. De betar ju 
upp allt skrev Miranda, vi tittar på dem och säger ”Fårskalle fårskalle försvinn härifrån”. 
Nu ska vi hitta en rektangel så vi spanar igen. När vi passerat klädträcket med alla 
tomteluvorna så kommer man förbi en rot som ser speciell ut. På den sitter en 
rektangel. På ledtråden står det att vi ska hitta 4 lika långa pinnar och bygga en 
rektangel av dem. Genast sätter barnen igång och letar pinnar. 

Sedan står det att alla måste krypa igenom trollroten, och sedan följa dess stam till 
mitten. Ja då får vi krypa, en efter en. Några barn är oroliga att inte fröknarna ska 
komma igenom, men tänk att det gör de! Hej och hå. Vi går till mitten av stammen, där 
ska vi titta efter en liten trollrot där det ska finnas ett magiskt trollrotspulver. Barnen ser 
genast en plats där det glittrar. Vi går dit, ja här måste det vara… 

  

Vågar någon sticka ner handen för att känna efter. Jodå, och där ligger en glasburk med 
ett slags pulver i. Det måste vara Trollrotspulvret, som var den sista ingrediensen till 
soppan. Wow nu har vi hittat allt vi skulle hitta! Vi går förbi frisersalongen igen, där ser 
vi en slinga rött hår. Oj oj… då vet vi vem som varit här och snyggat till sig. 
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Nu måste visa Drelle Pinnström vad vi hittat, och få ordning på den där 
Skogshuggarsoppan. Vi närmar oss hans plats, och hör honom sjunga igen. Det gillar han 
visst, och trumma på sin gryta. Vi ställer oss allihop framför honom igen. Åh han har 
varit duktig och tagit bort alla ekollon. Men så plötsligt får någon syn på att Drelle har 
något bakom örat, det ser ut som en nyckel! Han förstår inte vad vi pratar om. Kanske 
bäst att vi fixar soppan först. 

Vi läser Skogshuggarsoppan receptet. Man ska bryta den stolta fjällskivlingen i bitar, 
lägga i de 7 gyllene löven och slutligen hälla i trollrotspulvret… Röra medsols och säga en 
ramsa. Den övade vi på hemma. Abrakadabra simsalaloka, Låt nu denna soppa koka, 
Röra röra ack så god, Ger oss tomtar kraft och mod. Vi tittar spända på soppan, händer 
det något? Ja det börjar bubbla, mer och mer. Drelle ser intresserad på. Vi ber honom 
att smaka på soppan… 
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Det gör han, flera slevar äter han. Vi tittar på honom. Plötsligt ser han annorlunda ut. 
Glad och lite förvånad. Det verkar som att hela förtrollningen är borta. Nu säger han att 
han inte förstår varför de blev så dumma och knasiga här i landet, och vad dumt att följa 
Gunillas regler. Vi blir lättade, och säger att vi bytt ut dem till barnens Bra regler. Det 
tycker han är bra nu. Så vi frågar om nyckeln igen, och självklart vill han ge oss den nu. 

 

Nu är vi glada! Tänk att vi fick nyckeln så vi kan ge den tillbaka till Miranda. Den går till 
skåpet där hon förvarar sitt resepulver, och det är inte meningen att någon annan än 
Miranda ska komma in i det skåpet. Gunilla är allt lite klantig som glömde nyckeln här, 
men det var tur. Nu säger Drelle att han genast måste gå runt och leta upp alla 
Skogstomtarna så de får ta en slev av den rätta Skogshuggarsoppan. Då blir det nog 
ordning på dem med. Det tycker vi är en bra idé. Innan vi tar farväl av honom vill han 
spela en låt för oss. Nu handlar den om att Miranda är bra istället. Han kommer 
verkligen igång Drelle, värsta draget med sång och trummande. Vi skrattar, det är så 
roligt att se honom glad. Det känns mycket bra när vi ger oss hem till vår värld igen! 
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