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5. Fransiskus  
År 1. i slutet av vårterminen, terminsavslutning 
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 följa sin längtan 
 Ledstång:  Mod, att våga, Vad är mod och vem är modig? Modigt att göra eller modigt att 
avstå. 
(Ledstången är till för ledaren i förberedelsen inför samtalet med barnen) 
Berättelse:  Fransiskus 
Symbol:  Vattenflaska 
Skapande: Naturtavla, pressa växter 
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.  

TA med en karta eller googla fram kartan, titta på bilder av staden och på Fransiskus basilikan 
där Fransiskus ligger begravd. 

 

Undringar: (samtal tillsammans med barnen) 
Jag undrar ifall du nån gång gjort något som du egentligen inte ville men som dom andra, dina 
kompisar, ville? Jag undrar hur det kändes? 
 
Undringar efter berättelsen 
Jag undrar hur Fransiskus kände sig när hans familj inte ville veta av honom mer? 
Jag undrar om Fransiskus gjorde rätt när han gav bort sin pappas tyger? Jag undrar om 
Fransiskus gjorde rätt som följde sin längtan? Jag undrar om det alltid är rätt att följa sin 
längtan? 
 
Berättelsen 
Läsberätta om Fransiskus och ta fram en karta eller googla fram en bild över Assisi och en 
bild på basilikan, kyrkan, där Fransiskus ligger begravd. Hitta en bild på Fransiskus. 
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Nu ska jag berätta om Fransiskus 
Det var 24 feb 1209 och det regnade kraftigt. Grenarna på den hydda Fransiskus byggt åt sig 
knäcktes och han vaknade av att regnet sköljde ner över hans huvud. Allt var blött. Just då 
funderade Fransiskus verkligen över det liv han valt att leva, att sova i hyddor med bara ett 
klädesplagg och som nu var dyngsurt. Men vad skulle han göra?  Han sprang ut ur den blöta 
hyddan och sade vänligt - God morgon syster regn! Men hade du inte lite för bråttom nu? 
Han tittade upp i den stora eken som växte utanför och sade: - Min lilla morgonfågel – och då 
menade han den lilla bofink som varje morgon väckte honom – varför talade du inte om för 
mej att syster regn var på väg? Du vet ju att jag bara har den här kappan. Fransiskus talade 
med allt och alla. Han tyckte att hela jorden var hans systrar och bröder. 

Men vem var är då denne Fransiskus. 

Fransiskus levde för ungefär 800 år. Han var en ung glad kille med många vänner. Han hade 
fått en bra sångröst så han sjöng ofta. Hans vänner sa att dom hörde honom på långt håll, dom 
visste alltid var dom hade honom eftersom han alltid lät, han sjöng, visslade och trallade.  

Fransiskus bodde i Assisi som ligger i Italien och där krigade man ofta mot de städer som låg 
nära varandra, för man ville ha kontroll över sina grannar. En önskan som Fransiskus hade det 
var att bli riddare. Han hade tränat på att vara soldat och hans vänner var soldater och nu ville 
han bli riddare. En gång när han och de andra soldaterna skulle ut för att kriga mot 
grannstäderna gick det inte längre. Han kände att det inte var hans väg att blir riddare. Han 
blev svårt sjuk. Och medan har låg där och var sjuk förstod han att det var något annat han 
skulle göra med sitt liv istället för att kriga mot grannstäder. 

Så han ändrade sitt liv. Den familj Fransiskus tillhörde var en av de rikaste i Assisi, de var 
handelsmän och sålde vackra tycker. Nu tog Fransiskus tyger och gav bort det till de fattiga 
och så klart blev han pappa väldigt arg.  Familjen sa upp bekantskapen med honom. Då gav 
Fransiskus också bort alla sina fina kläder och klädde sig i trasor precis som de fattiga som 
fanns i staden och som han mött så många gånger utan att tänka på att de fanns där. Och! han 
tiggde sin mat. De som bodde i staden trodde han blitt tokig och skratta de åt honom.  

Men när han började predika lyssnade dom och de tyckte om att höra honom sjunga. 

En dag när han var ute och gick mötte han sina gamla vänner, han skämdes lite där han gick 
med sin tiggarskål så han gömde sej, men det var försent, dom hade upptäckt honom. Det 
enda han kunde göra var att ta mod till sej och gå fram och prata med dom. Vännerna ville nu 
testa honom för att se hur from han egentligen var. Dom gav honom mat och så pratade dom 
hela natten. En av Fransiskus vänner Bernad ville följa med honom till kyrkan och utanför 
kyrkan stod en annan av vännerna, Pietro. Prästen såg förvånad ut när dom kom till den 
gudstjänst som straxt skulle börja. Han slog upp en text ur bibeln och läste ”Vill du vara 
fullkomlig så gå bort och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga och följ mej” ( vad betyder 
fullkomlig?) 

Det var tre unga män som fanns i kyrkan den morgonen. Dom hade hört bibelordet och tog 
det på allvar. Men prästen blev förvirrad och undrade vad han hade skulle göra med dom. 



3 
 

Men nu var inte Fransiskus ensam, han kände att Gud hade visat dom vägen och så gick dom. 

 

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.  

 
 
 
 

 


