
 

 

 

Barnen blir Sagohjältar 
På hösten börjar många barn på nya avdelningar, och får nya kompisar att lära känna. Det är 
roligt och spännande. Det är också så att de äldsta barnen på Ugglan och de äldsta barnen på 
Trollet träffas i en egen grupp en gång i veckan. De flesta känner varandra bra, men några barn 
är nya. Första gången vi träffas så undrar barnen hur det blir med att resa på Äventyr, för det 
vet de att de gamla Ugglorna gjorde… Då får de veta att det är någon speciell som bestämmer 
om det… Det är Sagofen Miranda, som brukar komma till förskolan ibland. Vi får hoppas och 
önska oss riktigt mycket att hon kommer snart så vi får veta hur det blir med Äventyren… 

En dag går alla barn från Ugglan och Trollet på promenad i skogen tillsammans. Vi hittar en 
plats att sitta ner på för att äta frukt, och då känner vi att det känns lite speciellt på den här 
platsen. Nästan som magiskt… hmm… En fröken kan Mirandas sång, och föreslår att vi ska 
sjunga den när vi sitter där i ring. Den kan inte barnen så de får lyssna och lära sig. Det är en 
vacker sång. 

När sången tar slut så har några barn sett hur det rör sig inne i skogen. Det kommer någon 
fram emot oss. Hon ser vänlig ut, och när hon kommer närmre börjar hon tala med oss. Det är 
Miranda, sagofen! Vilken tur vi har. Hon blir glad att se oss, hon har väntat på att träffa barn 
från Kvarnen för det brukar hon göra varje år. Barnen lyssnar när hon berättar om sig själv. 
Miranda bor med sina 7 syskon i ett slott långt borta i Sagovärlden. Hon kan resa till vår värld 
och till olika Sagovärldar med sitt magiska pulver som hon har i sitt halsband. Det har hon fått 
av en god trollkarl för länge länge sedan. Hon reser runt och ser till att det står rätt till i alla 
Sagovärldar. Hon vill att alla ska vara goda och följa Sagoskolans Lagar. Men det är svårt för 
henne att hinna med att sköta allt i Sagovärlden, så därför behöver hon barn hjälper henne. 
Det kan bli problem ibland i de olika Sagovärldarna, med någon som blir dum och ställer till. 
Ååhh vi vill ju gärna hjälpa Miranda, det verkar spännande att få komma till någon Sagovärld. 
Miranda blir glad men ser samtidigt lite allvarlig ut. Det är några saker som är mycket viktiga 
om vi ska bli hennes hjälpredor. För det första måste man ha mycket fantasi och tro på magi! 
Nu vill hon testa oss, och håller upp något i sin hand. Något man bara kan se om man har 
fantasi… Vi ser alla samma sak. Ett vackert Gyllene äpple.  
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Vilken tur att vi alla kan se det Gyllene äpplet. Då betyder det att vi har tillräckligt med fantasi. 
Det andra som är mycket viktigt säger Miranda är att man kan samarbeta och vara bra 
kompisar. Det är så viktigt så vi måste bevisa att vi kan det, innan vi får bli hjälpredor. Vi får 
öva extra på detta på förskolan ett tag, och så ska Miranda komma tillbaka för att fråga hur det 
har gått. Den fina tavlan med Sagoskolans Lagar får vi med oss hem, vi läser den och tycker att 
det är bra lagar. 

Hemma på förskolan funderar vi på det där med att samarbeta. Det gör vi ganska mycket på 
förskolan, tex när vi städar, hjälper varandra med kläder, ser till så alla är med och leker… Men 
vi behöver påminna varandra och träna ännu mer på det nu. Därför är vi i smågrupper och gör 
kamratbanor. Då ska man inte tävla, utan samarbeta med sitt lag och klara olika uppgifter. 

                 

Barnen kämpar och klarar uppgifterna bra. Vi pratar också och funderar tillsammans hur det 
ska bli om vi får åka på Äventyr. Barnen kommer på saker som de vill fråga Miranda om nästa 
gång hon kommer. Vi går ut i skogen tillsammans och smygtränar, vi har olika tecken som 
fröken gör ex för att stanna, huka sig, samlas i ring, lyssna… Barnen är mycket duktiga! Vi 
träffas i vår grupp och gör olika samarbetsövningar, och så bestämmer vi att vår grupp ska heta 
Sagohjältarna. Det är ju det vi hoppas att vi får bli. 



En förmiddag när vi precis ska dela upp oss i grupperna, så upptäcker barnen att det hänt 
något i ett fönster i hallen. Det ser magiskt och vackert ut, och där ligger ett äpple som ser ut 
som det Gyllene äpplet Miranda visade oss i skogen. Wow… undra vad detta betyder. Vi sätter 
oss i ringen och sjunger Miranda-sången för att se vad som händer. Och tänk, då kommer hon! 
Miranda har kommit till vår värld och hon verkar mycket glad över att se oss. Nu vill hon veta 
om barnen har varit bra på att samarbeta, och det har de ju. Detta blir Miranda mycket glad 
över för hon behöver barn som kan hjälpa henne. Vi får höra om hur det var när Miranda 
träffade människobarn första gången, för 100 år sedan. Det är spännande att höra om, på den 
tiden låg det en kvarn på den här platsen. 

 

De barnen (för 100 år sedan) fick resa till ett Sagoland som hette Vitalia. Barnen som kom från 
Kvarnen i Vetlanda visste mycket om hur man håller sams och hjälper varandra, och har roligt 
tillsammans. Just då höll Vetlanda på att bli en stad och de hade fullt upp med att ordna inför 
invigningsfesten. I landet Vitalia träffade barnen Greve Jonsson som de bestämde skulle vara 
Kul-chef över landet, han tyckte att barnen från Vetlanda var mycket kloka. I Vitalia bodde det 
troll, häxor, älvor och alla möjliga varelser. De fick lära sig av barnen hur man håller sams med 
varandra. Nu var det länge sedan Miranda hörde något från Vitalia, och hon har börjar fundera 
över hur det står till i landet. Hon vill att vi reser dit och tar reda på det. Vill barnen det?  Ja 
såklart! Då säger Miranda att vi är hennes sagohjältar nu och detta blir vårt första uppdrag. 
Hon berättar hur vi ska komma till Vitalia. Vi får skydds-stenar som har Mirandas magi och 
skyddar oss från allt ont. För att kunna resa får vi ett resekort som ska ta oss till Sagovärlden, 
det ska leda oss till en Sagoport som är ingången till Vitalia. Innan Miranda tar farväl strör hon 
lite av sitt magiska pulver på barnen. Sagohjältebarnen. 


	Barnen blir Sagohjältar
	Barnen blir Sagohjältar

