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Levande smågrupper
Inspirationsträffar
– för att stärka ledarskapet och stimulera försam-
lingens smågruppsarbete

Bilda  smågrupper
Studieförbundet Bilda har som en av 
sina uppgifter att stötta och upp-
muntra arbete med den lilla gruppen i 
fokus. Vi tror att levande smågrupper 
är en viktig del av församlingen, och 
vi vill vara en resurs för församlingen 
i det arbetet. Bilda kan erbjuda hjälp 
med inspirationsträffar och ledarut-
bildningar. Bildas Ledarlåda är ett 
praktiskt hjälpmedel som kan använ-
das i smågruppen.
 Bilda samverkar med förlag och 
samfund och kan därför finnas 
med för att hjälpa till att ta fram bra 
material för samtal i den lilla grup-
pen. Har ni som församling frågor 
kring material till era smågrupper kan 
ni kontakta er Bildarepresentant för 
hjälp och råd. 
 Detta nyhetsbrev är en specialut-
gåva som skickas ut till församlingar 
över landet och innehåller alldeles 
färskt material som några godbitar 
från tidigare nyhetsbrev. Skulle du 
villja fortsätta få nyhetsbrevet för 
levande smågrupper i din e-postlåda 
en gång per termin så är du välkom-
men att höra av dig till  
anders.karlsson@bilda.nu

Levande smågrupper är ett nyhetsbrev från Bildas profilområde Bildning och kultur i
frikyrkorna där vi berättar om erfarenheter från smågruppsarbete på olika håll i landet
samt ger tips och idéer till ledaren.

I redaktionen ingår Bengt Jörnland, Anders Karlsson, Johanna Karnhill och Tony Karsbo.

Betelkyrkan i Ljungby har haft flera 
samlingar för församlingens små-
gruppsledare då Bildas representant, 
Bengt Jörnland, har medverkat. Det 
har varit både inspirationsträffar och 
uppföljande fördjupningar. Kenneth 
Salomonsson är en av cellgruppsledar-
na som varit med: 
 – Jag har blivit stärkt i ledarskapet 
och fått tips hur man ska hålla igång 
cellgruppen. Det har gjort mig med-
veten om viktiga punkter, som gör att 
jag som ledare kan känna mig trygg i 
hur man ska göra för att skapa en bra 
grupp. 
 Träffarna innehåller tips och idéer 
och grunderna för att skapa en bra 
smågruppssamling betonas. Det är 

inga revolutionerande nyheter. Men 
det är att man ska se varandra, att 
lyssna och se till att alla ska få kom-
ma till tals. Vidare förslag på att an-
vända sig av ”rundan”, att hålla tider 
så man börjar och slutar i tid och hur 
stor gruppen ska vara. Det är sådant 
som Bilda kommer med.
 – Det är inte alltid lätt att själv 
komma på hur jag ska göra som leda-
re. Dessa träffar gör att man får reda 
vilka punkter som är viktiga. Jag tyck-
er man ska ta vara på den hjälp man 
kan få. Särskilt viktigt är det när man 
ska starta upp ett smågruppsarbete. 
Då är Bildas medverkan värde full för 
att få det att fungera, säger Kenneth 
Salomonsson.

Smågruppsledarutbildning
I Bilda vill vi inspirera och introducera 
fler till att bli smågruppsledare. Bilda 
erbjuder Smågruppsledarutbildning, en 
skräddarsydd fortbildning som passar 
både erfarna och nya ledare i hemgrup-
per, barn- och ungdomsarbetet eller an-
dra samtalsgrupper. Utbildningen hålls 
i tre eller fyra träffar, gärna med en Bil-
dakonsulent som handledare.
 I Tureholmskyrkan i Sösdala höll 
Bilda förra våren Smågruppsledarut-
bildningen för en blandad grupp unga 
och vuxna ledare.

Margareta Martinsson:
– Smågruppsutbildningen gav mig nya 
vinklar, man blir aldrig fullärd! Upp-
lägget var bra, det var givande. Vi fick 
hjälp att hitta nya vägar, vi fick också 
flera nya tips på hur man kan öppna 

upp för samtal. Jag tänkte, aha kan 
man göra så här?!
 – Jag har haft nytta av kursen i kon-
fagruppen jag jobbar med. Vi uppmunt-
rar tonåringarna att närma sig varandra 
och ta upp viktiga och nära samtal.

Marisete Martinsson:
– Det var jättebra, det gav mig väldigt 
mycket och många intressanta, nya 

vinklar. Det kom upp många intres-
santa samtal och vi lärde känna var-
andra som ledare, på ett nytt sätt. 
 – Vi fick fundera igenom vem vi är 
som ledare och vem vi vill vara. Jag 
tyckte jag fick en klarare bild av mig 
själv. Jag fick med väldigt mycket som 
jag har haft nytta av efteråt.



I Studieförbundet Bilda vill vi ge våra 
ledare enkla metoder och redskap för 
att de ska kunna utveckla sitt pedago-
giska ledarskap. Det ska vara utveck-
lande, lustfyllt och smidigt att vara 
cirkelledare i Bilda, oavsett var i lan-
det man befinner sig! I Ledarlådan hit-
tar du inspiration och handfasta me-
toder för att utveckla ditt ledarskap i 
olika grupper. På www.bilda.nu finns 
mer information om Ledarlådan och 
andra saker som du kan ha glädje av 
som smågruppsledare.

Ledarskap i praktiken – Bildas ledarlåda

Chatrine Carlssons bästa tips…
Chatrine Carlsson är pastor i pingst-
församlingen i Jönköping. Här är hen-
nes tips:

Till smågruppsledaren:
• Se till att du har en bra mentor eller 

coach.
• Nätverka med andra ledare.
• Förkovra dig.
• Använd ”rundan” som redskap.
• Gör det du gör med hjärta och glädje.

Till smågruppsmedlemmen:
• Prioritera smågruppssamlingarna.
• Bidra med det du är och det du har.
• Lyssna till andra.
• Tala gott om smågruppen men tänk på 

”tystnadslöftet”.
• Krångla inte till det!  

Det finns olika sätt att vara en levande smågrupp och det är bra att reflektera 
över vilken sorts grupp ni är och vill vara. Några exempel:
Cellgrupp – bland annat med en betoning på att ta in nya människor och på 
sikt dela gruppen.
Bibelstudiegrupp – bibelläsning och bibelsamtal i fokus.
Grupp för att dela livet – ni möts för att lyssna på varandra och dela livet.
Bön och lovsångsgrupp – bön, förbön och lovsång får största utrymmet.
Bokcirkel – ni läser och samtalar om en bok.
Gåvoupptäckargrupp – aktiv övning i att använda andliga gåvor. 
Uppgiftsorienterade grupper – praktiska uppgifter som förenar gruppen.

Man kan dela upp sig geografiskt, efter ålder, livssituation, eller helt enkelt vara 
en grupp som är öppen för alla. 

Grupper kan se olika ut – vilken grupp vill vi vara?
Några frågor att fundera och samta-
la över i er grupp
• Har vi någon uttalad linje från för-

samlingen?

• Vad har vi för behov som hem-
grupp?

• Hur ser vår gemenskap ut idag?

• Hur skulle vi vilja att det såg ut?

• Vad är viktigt för oss när det gäller 
hemgruppen?

• Hur ska de yttre ramarna se ut? 

Vi tror att det bästa sättet att få ett bra och levande smågruppsarbete i försam-
lingen är att tänka smågrupp även i mötet med ledarna på ledarsamlingar och 
utbildningar. Genom att arbeta smågruppsmässigt även med ledarna så får de 
inte bara teoretisk kunskap utan också erfarenheter och verktyg att ta med sig 
till sin egen grupp.  

Några tips
• Inled och avsluta ledarsamlingen 

med ”rundor”. I en runda får alla 
tillfälle och utrymme att uttrycka 
sina tankar utan att bli avbruten. 
Det är ett bra sätt att få deltagarna 
att landa in i samlingen.

• Låt ledarna dela erfarenheter med 
varandra i bikupor med två eller tre 
deltagare. 

• Använd hjälpmedel som exempelvis 
kortleken More than one story för 
att få ledarna att öppna upp sig för 
varandra.

Tänk smågrupp när ni möter  
smågruppsledarna


