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1. San Daniamo korset/ikonen  
år 2 i början av höst terminen 
Läs igenom hela upplägget så att ni får det i den ordning ni själva vill ha det. 
 
Upplägg 
Varje pilgrimsBarnsvecka innehåller minst 5 moment, ett tema, en ledstång med undringar, 
skapande, en berättelse och symbolen.   
 
Tema: Att vara modig, att hitta sin egen väg, att göra det man tror är rätt 
 Ledstång:  Kors, krucifix  
(Ledstången är till för ledaren i förberedelsen inför samtalet med barnen) 
Berättelse:  San Daniamo korset 
Symbol:  Snäckan 
Skapande: Kors, låt fantasin flöda 
Pilgrimsvandring: Vandringen behöver inte genomföras vid varje samling men planera in 
när de skall göras så att barnen kan vara med i planeringen. 
 
Förberedelse:  
PilgrimsBarn är något vi gör tillsamman. Barn och ledare förbereder tillsammans hela 
samlingen inkl. ev mellanmål. Några kan förbereda fortsättningen på berättelsen, andra kan 
förbereda pilgrimsvandringen och andakten. Genom att använda det som samtalades om 
under Temat kan barn och ledare formulera inpass i form av viktiga ord eller meningar som 
kan bli tanke ord under vandringen.  

Förstora upp och montera gärna postern med San Daniamo korset på en trä skiva. 
 

Undringar. (samtal tillsammans med barnen) 
Börja berättelsen med undringar. Jag undrar om ni har sett ett krucifix nån gång? Vad är ett 
krucifix? (Googla upp ordet krucifix, ni kan också googla på Ikon) 

Jag undrar om du har ett kors? 
Jag undrar om du sett någon bära ett kors om halsen nån gång? 
Jag undrar varför folk bär kors om halsen? 
 
Berättelse 
Den här berättelsen handlar om ett stort kors. Kommer ni ihåg Fransiskus? ( Det kan vara bra 
att återknyta kontakten med Fransiskus, en berättelse finns under år 1, särskilt om det finns 
nya barn med i gruppen) 
 
Utanför Assisi i en sluttning låg en förfallen kyrka som kallades San Daniamo. Kyrkan var 
väldigt gammal och ingen hade brytt sej om den på många år. Inne i kyrkan på golvet satt 
Fransiskus och kände sej osäker. Vad skulle han göra med sitt liv? Han hade gjort sin pappa 
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arg genom att säga att han inte ville jobba i tygaffären pappan ägde. Han hade gjort sina 
vänner besvikna genom att säga att han inte längre ville bli riddare. 
Nu satt han i den lilla kyrkan och tittade upp på det stora korset som hängde där. Det var ett 
kors där Jesus breder ut sina armar och Fransiskus tyckte att Jesus bredde ut sina armar till 
honom. Han såg på alla figurer som var avbildade på korset runt Jesus. Där fanns Maria Jesus 
mor, Maria Magdalena hennes väninna, Johannes som var Jakobs bror. Plötsligt fick 
Fransiskus syn på tuppen, vad gjorde den där? Han hade inte sett den tidigare men nu fanns 
den där. Fransiskus satt länge och såg på korset och upptäckte hela tiden nya figurer. 
En dag när han satt och bad framför korset i den lilla kyrkan tyckte han att korset talade till 
honom. 
 - Fransiskus, gå och bygg upp min kyrka, den håller på att förfalla. Äntligen visste 
Fransiskus vad han skulle göra. Han skaffade genast en massa sten och murbruk och började 
reparera den gamla kyrkan. Men efter ett tag började han undra om det var att släpa sten och 
mura som Jesus hade menat. Kanske var det något annat, något större.  
Samtala! 
Vad tror du? Kan man tolka det Fransiskus hörde på mer sätt än att reparera och bygga? 
Har du hört fel nån gång så det blev riktigt tokigt? 
 
Nu kan vi också se på samma kors som Franciscus. Korset finns avbildat och massor av 
människor åker varje år till Assisi för att se korset och be till Jesus. 
Ser ni tuppen? Ser ni alla snäckor? Hur många finns det? 
Under det här året ska vi få lära känna det här korset och några av figurerna på korset. De som 
finns avbildade kände alla Jesus fast de kände honom på olika sätt. Ja, fast om tuppen kände 
Jesus vet vi ju inte. Humm! Varför finns tuppen med?  
Hela korset är omgivet av snäckor. Hur många finns där? 
Snäckan är en symbol för det som är vackert och hållbart. Den som målade korset en gång i 
tiden ville visa på det som är lite hemligt och lite mystiskt. Snäckan är ju också en symbol för 
pilgrimer och är Jakobs symbol (påminn om vem Jakob är) När man tittar på den kan man 
nästan se att det strålar ut från den. 
 
 
Pilgrimsvandringen:  
Vandringen kan genomföras både ute och inomhus, beroende på de lokala förutsättningarna.  
Vandringen kan innehålla några stationer där man stannar till och delar de formulerade orden 
eller en mening innan man fortsätter. 
Vandringen avslutas med en andakt som barnen också har haft möjlighet att vara med och 
påverka.    

 
Andakt: 
Ledarens uppgift blir att tillhandahålla material och peppa barnen att själva utforma andakten.  

 
 
 
 


