
 

 

5. Den heliga Birgitta 

År 3 vårterminen 
Läs igenom hela upplägget så att ni får det i den ordning ni själva vill ha det 
 
Tema: Helgon 
Ledstång: Helig plats, kyrkan, religion, mod 
(Ledstången är till för ledaren i förberedelsen inför samtalet med barnen) 
Berättelse:  Den heliga Birgitta  
Symbol: Det röda korset, Birgittas kors 
Skapande: Hemliga kristna tecken, gör en tavla med olika kristna symboler  
Pilgrimsvandring: Vandringen behöver inte genomföras vid varje samling men planera in när den 
skall göras så att barnen kan vara med i planeringen.  
 

Om berättelsen/förberedelse 
Heliga Birgittas kors påminner om Kristi törnekrona och hans fem sår, googla fram korset på nätet.  
Se efter om det finns någon Birgitta bild i er kyrka.  
 
Undringar före och efter berättelsen 
Jag undrar vad en uppenbarelse är? Jag undrar om du ofta drömmer? Kommer du ihåg vad du 
drömmer om? Jag undrar om man kan lita på drömmar?  
Jag undrar om du vet vad tålamod är? Se tåla-mod är nästan som två ord. Vad betyder det att vara 
modig? Vem är modig idag tycker du? 
 
Berättelse 
Flickan från Uppland som blev skyddshelgon för Europa. 
 
Birgitta Birgersdotter hette en flicka som var född i Finsta i Uppland på 1300-talet.  Hon tillhörde en 
rik familj, hennes pappa var lagman och hennes mamma släkt med kungen. Birgitta fick tidigt lära sig 
läsa och skriva och det var ovanligt att flickor kunde läsa och skriva på den här tiden.  När Birgitta var 
elva år dog plötsligt hennes mamma och hon fick flytta till sin moster och bo hos henne. 

Tidigt i sitt liv hade Birgitta drömmar, s.k. uppenbarelser, där hon upplevde att Jesus, Maria och olika 
helgon pratade med henne. När hennes mamma dött fick hon en uppenbarelse som sa att Birgitta 
skulle bli Guds språkrör i världen.  Efter den uppenbarelsen tänkte Birgitta att hon ville bli nunna och 
leva sitt liv i ett kloster men det fick hon inte för sin pappa. Han hade bestämt att Birgitta skulle gifta 
sig med en fem år äldre pojke som hette Ulf, men Birgitta ville inte det.  När hon var 13 år så gifte hon 
sig i alla fall med Ulf, precis som hennes pappa bestämt, för sånt fick pappor bestämma på den här 
tiden.  Ulf var en bra man och Birgitta och han blev lyckliga tillsammans, de fick åtta barn, fyra flickor 
och fyra pojkar.  



När Birgitta levde var Europa en plats där det var krig på många ställen. Många människor var fattiga 
och hade svårt att hitta mat för dagen och en svår sjukdom, den s.k. digerdöden gjorde att många dog. 
Birgitta fick ofta uppenbarelser. I de där drömmarna talade Jesus till henne och det gjorde att Birgitta 
blev modig och vågade kritisera kungar och de som bestämde i kyrkan för att de inte gjorde tillräckligt 
för folket. Birgitta gav många människor hopp och tröst genom det hon sa och gjorde. 

När Birgitta och Ulfs barn var vuxna bestämde de sig för att göra en pilgrimsresa till Spanien.( 
kommer ni ihåg berättelsen om Jakob? Det var på hans väg de ville gå) Men på den resan blev Ulf sjuk 
och när de kom hem till Sverige igen så dog Ulf. Efter Ulfs död hade Birgitta ännu fler uppenbarelser 
och hon bestämde sig för att starta ett kloster där munkar och nunnor kunde leva och arbeta för Gud. 
Kungen som hette Magnus Eriksson gav Birgitta en stor gård i Vadstena som fick bli platsen för 
klostret. Birgitta reste också ner till Rom i Italien där hon ville träffa Påven för att han skulle godkänna 
hennes kloster. Men Påven var i Frankrike så Birgitta fick vänta väldigt länge i Rom. Hon fick vänta i 
hela 25 år innan Påven till sist kom och godkände hennes kloster i Vadstena. 

Nu var ju Birgitta gammal och hon dog i Rom och fick aldrig se sitt kloster i Vadstena.  

Men ännu idag finns klostret i Vadstena kvar och där bor nunnor som kallar sig Birgittasystrar och i 
klostrets kyrka ligger Birgitta begravd. Birgitta är nu Sveriges och ett av Europas skyddshelgon 

Kvar finns också en bön som Birgitta ofta bad i sitt liv, den låter så här: 

”Visa mig Herre, din väg, och gör mig villig att vandra 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 tillhanda hålla material och peppa barnen att själva utforma 
andakten.  

 
 


