
 

 
1. Helgon, vad är det? 

 
År 3 i början av hösten och/eller i anslutning till Alla helgons dag 
Läs igenom hela upplägget så att ni får det i den ordning ni själva vill ha det 
 
Tema: Helgon 
Ledstång: Helig plats, kyrkan, religion 
(Ledstången är till för ledaren i förberedelsen inför samtalet med barnen) 
Berättelse:  Om Helgon  
Symbol: Kors eller ljus 
Skapande: Ikoner, låt barnen titta på olika ikoner (finns att hämta på nätet)och sen välja en det 

gillar och klistra upp på träskiva. Skriv på baksidan vem ikonen föreställer. 
Pilgrimsvandring: Vandringen behöver inte genomföras vid varje samling men planera in när den 
skall göras så att barnen kan vara med i planeringen. Denna gång kan vandringen gå mellan de gjorda 
ikonerna och att varje barn får berätta om sin, som en liten meditation. 
 
Om berättelsen/förberedelse 
Den här berättelsen behöver förberedas och den blir kanske bäst om den berättas och inte läses. Ta 
reda på via nätet allt om Halloween, samtalet kan komma i samband med allahelgona. Ta reda på om 
det finns någon helgonbild i den egna församlingskyrkan. Plocka fram berättelsen och Jakob från år 1. 
Den kan behövas för återkopplingen. 
 
Undringar före eller efter berättelsen 
Innan berättelsen: Jag undrar om du vet vad ett helgon är? Jag undrar om du har hört talas om något 
helgon? 
Efter berättelsen: Jag undrar vad du tyckte var viktigt i berättelsen om helgon? Jag undrar om du 
känner någon som du tycker är som ett helgon? 
 
Berättelse  
Ett helgon är en person som andra människor tycker har levt ett bra liv nära Gud. De här människorna 
kan ha visat det med goda gärningar eller genom att förbättra världen på något vis. Några kan ha lovat 
att ägna sitt liv helt åt Gud genom att bli präst, nunna eller munk. Vissa helgon sägs ha sett mirakel 
eller samtalat med Gud och änglar. Många helgon uppmanade människor att tänka på nya sätt, sätt 
som då verkade konstigt. Helgon ses ofta som förebilder och som vägvisare, de visar vägen till Gud. 
 
I vår kyrka har vi inte så många helgon men i andra kyrkor finns det, i den katolska kyrkan och i den 
ortodoxa kyrkan. 
För att bli kallad helgon behöver man oftast bli helgonförklarad. Den som gör det är bland annat Påven 
i katolska kyrkan. Vem som helst kan föreslå att någon ska bli helgonförklarad, men det är inte så lätt 
för när någon skall bli ett helgon så går man igenom hela personens liv för att se om det som sägs 
stämmer. Ofta har personen som skall helgonförklaras redan dött. 
På olika ställen i världen finns det saker som helgon ägde sparade och ibland även delar av helgonets 
kropp. De kallas för reliker. Många vandrar till de här platserna för att se relikerna och kanske också 
röra vid dem. 



Människor tycker om att söka sig/pilgrimsvandra till speciella platser, till heliga platser, det kan vara i 
grottor, i naturen vid bergsformationer och vattendrag. Alla världsreligioner rymmer inslag av 
pilgrimsvandring, för att leta efter helighet och gudsnärvaro. 
 
Krista människor började för länge länge sedan att fira helgon och minnet av martyrer. Helgon var 
människor. de var heliga därför att de gjort något särskilt och visat på Gud. Martyrer är människor 
som dött för att de trodde på Gud där man inte fick tro på Gud. För många kristna var det särskilt 
viktigt att pilgrimsvandra till de gravar där Jesu lärjungar låg begravda och till martyrernas gravar som 
finns i Israel/Palestina, det land där Jesus bodde. 
 
I vår kyrka, Svenska kyrkan, pratar vi inte så mycket om helgon, men dom finns där och är förebilder 
som vi kan lära oss av om hur det är att vara människa och om att tro på Gud. 
 
Vi ska lära känna några helgon som finns i Sverige. Olof, Erik och Brigitta heter dom och dom har 
anknytning till vårt land. 
Både Olof, Erik och Birgitta har pilgrimsleder uppkallade efter sig. ( påminn om Jakob) 
 
En gång om året firar vi alla helgons dag. När vi pratar om det säger vi allhelgona och det är den helg 
på året då vi tillsammans med människor i Sverige och världen uppmärksammar och minns dem som 
dött. Vi tänder ljus på gravarna och gör fint på gravarna och ser hur ljuset lyser upp i mörkret. 
Alla helgons dag är ursprungligen en dag för att minnas och hedra helgon, kända som okända. Men 
också för att tänka på och minnas våra nära och kära som inte finns bland oss längre. 
 
 
 
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 tillhanda hålla material och peppa barnen att själva utforma 
andakten.  

 


