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4. Att dela 
år 1 under fastan 
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 dela 

 Ledstång:  Rättvisa   
Gör en övning där rättviseperspektivet blir synligt. Här kan faktainsamlingens material 
användas. 
(Ledstången är till för ledaren i förberedelsen inför samtalet med barnen) 
Berättelse:  Pojken med brödet och fiskarna 
Symbol:  Fiskar 
Skapande: Anslut till faste insamlingens material, eller tillverka en insamlingsbössa.  
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.  

Om berättelsen. 
 
Den här berättelsen finns att läsa i Joh. 6:1–13. 
Den är här skriven i några scener så att det går att göra ett litet drama. 
Här handlar det om pojken som själv letar mat och som blir osäker när vuxna kommer och vill 
ha. 
 

Undringar (samtal tillsammans med barnen) 
Jag undrar hur man gör när man delar lika? Jag undrar om dela lika alltid är rättvist? Jag 
undrar vad fattigdom är? Vem är fattig idag? Jag undrar om det är lättare att se fattigdom 
långt borta än nära? Jag undrar vad vi skulle kunna dela? Jag undrar vad rättvisa är? Rättvisa 
kan också handla om kompisar. Vissa har väldigt många kompisar andra har inte nån, är det 
rättvist? Kan man dela på kompisar?  
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Berättelse 
 
Pojken med brödet och fiskarna 
Läs berättelsen om pojken och fortsätt berättelsen tillsammans med barnen genom att t.ex. 
skriva eller dramatisera fortsättningen.  
Er färdiga berättelse får gärna delas genom att man skickar den till Uppsala stift, så kommer 
den på hemsidan.  
 
Att dela  
Hela sluttningen ner mot sjön myllrar av människor.   
En stor människovåg rullar ner mot stranden. Vad händer? En strand, några  
båtar, många människor som jag känner igen. De flesta tillhör något de många båtlag som  
fiskar tillsammans.  AJ! Nån trampar på min fot och fy vad ont det gör!  
 
Hungriga 
Det har inte gått så bra med fiskandet. Pappa och de andra i byn är  
bekymrade, hur ska det gå, hur blir det framåt vintern om fisken försvinner  
från våra vatten? Vi är så hungriga! 
  
Samling vid sjön 
Alla nere vid sjön som kommit ser smutsiga och hungriga ut. När fick vi en god  
skörd av säd så vi kunde baka bröd och när blev näten fyllda av fisk då kunde vi grilla.  Det 
var så länge sedan att jag minns knappt. Jag är så mager och liten så jag kallas  
”spinken”. Har det någonsin funnits nog med mat vid vårt matbord? 
En gång kom en granne och frågade om vi ville dela köttet av en get, men vi  
hade inte råd. Det är så svårt när det inte finns nog med mat till alla oss 
barn och till alla andra i familjen. 
 
Dela med dig  
”Hörru pojk, du har ju lite mat i din korg, dela med dig” hörs en grov röst  
ropa. Jag hukar och försöker gömma mig. Så lång tid som jag har sökt bland  
överblivna rester av fiskrens och andra matrester för att hitta något att äta.  
Tänk om någon kommer att försöka stjäla vår middag.  
”Dela med dig”! Vilket struntprat!  Om det inte finns nåt att dela så finns  
det ju inget. Alla försöker få ihop tillräckligt till sin egen familj.  
  
Rösten 
Bruset och oljuden från strandkanten rullar fram men en stark röst hörs ändå.  
Hur kan någon ha så stark röst? Mannen nere vid stranden pratar om att dela  
med sig. Vilket idiotiskt prat! Det finns ju inget att dela! 
Innan jag hunnit vända och försvinna upp i backen hörs rösten som hojtar,  
”kom tillbaka”. Det är han med den starka rösten som pekar på mig och säger ”du  
pojk, du har minsann både fisk och bröd”. Vad sjutton, bäst att gömma den  
magra fångsten, fiskarna och bröden som dessutom är torra. Det är otäckt när  
så många människor glor på en. Vad händer om någon stjäl det jag hittat.  
Mannen som hejdat honom ler, när han ropar och säger. ”Du, du har ju mat  
i din korg, gå runt och fråga så får du nog lite mer.  
Har väl aldrig hört nå´t så idiotiskt, korgen är ju nästan tom. Vem ska lägga  
något i den? 
Så här är det för många runt om i världen. Vad tror ni hände? Hur gick det för  
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pojken… 
 
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.  

 
 
 
 

 


