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Gruppsamtal enligt  
Bokhyllan & Förstoringsglaset, 

och med Bibeln som  
vägledning, kan ge alla åldrar 

möjlighet att utveckla ett språk för 
det man känner, tänker, vill, 

 gör och längtar efter  
– ett språk för livet och tron.

Ledarhandledningens text är sammanställd i dialog med Studieförbundet Bilda,  
Equmenia och Equmeniakyrkan. 



Som kyrka tror vi att Bibeln är utgångspunk-
ten och grunden för vårt gemensamma liv. 
 
Vi tror att det finns en berättelse som gäller 
hela mänskligheten och hela världen. Det är 
berättelsen som börjar med Gud och fortsätter 
genom den värld Gud skapar när människan 
blir till i Guds likhet. Berättelsen fortsätter 
med människan som väljer att gå sin egen väg, 
med Gud som kämpar för att återvinna relatio-
nen och som sänder sin son Jesus Kristus, som 
dör och uppstår för att försona världen med 
sig. Vi står som kyrka mitt i fortsättningen av 
den berättelsen och hela världen är välkom-
men att stiga in i den. 
 
Det är ingen liten berättelse. Den rymmer allt. 
Livets vackraste, mest underbara sidor. Men 
också livets mest smärtsamma och svåraste 
sidor. Ingenting är okänt för Gud. Det är därför 
Bibeln är en skatt värd att upptäckas av varje 
generation. Bibeln är som en karta för hela 
livet. 
 
För att ta oss någonstans behöver vi veta vilken 
väg vi ska åka. Bibeln ger vägledning. Den hjäl-
per oss att hitta goda vägar i livet. Den drar oss 
in i en relation med Gud och genom den rela-
tionen får vi vägledning i vår gemenskap med 
oss själva, med andra och med skapelsen. 
 
Bibeln är som en lins genom vilken vi ser på 
världen. En god lins hjälper oss att se våra liv i 
ett nytt ljus. Bibeln ger inte bara svar. Den hjäl-
per oss att ställa frågor. Frågor får oss att växa. 
Genom att läsa och inspireras av Bibeln får vi 
växa i våra liv, i vår tro och får mod att göra 
världen till en bättre plats. 

Equmenia och Equmeniakyrkan har ett ge-
mensamt mål att lyfta fram och stärka bibel-
läsning över generationsgränser. Vi vill göra 
det i gemenskaper där vi möts, lär av varandra 
och tar steg i tro och liv tillsammans. Under 
åren 2017-2018 satsar vi tillsammans på Mar-
kusåret, som vill inspirera till bibelläsande och 
där Markusevangeliet blir en central ingång i 
mötet med Bibeln. 
 
Vi behöver ständigt vara kreativa i hur vi bju-
der in till ett möte med Bibeln. Vi är därför 
tacksamma att tillsammans med Navigatörer-
na kunna erbjuda en utmärkt pedagogik för 
bibelbruk i gemenskap med andra. Det är en 
beprövad metod som ger utrymme för olika 
erfarenheter av liv och tro. 
 
Metodiken används med fördel över 
generationsgränser. Genom “Bokhyllan &  
Förstoringsglaset” ger vi rum för ett möte 
med Bibeln, med dess berättelser om ont och 
gott, dess romantik, poesi och äventyr. Det är 
ett möte som ger vägledning för våra liv, ung 
som gammal. Med hjälp av “Bokhyllan & För-
storingsglaset” läses Bibeln både som en karta 
och med en lins genom vilken vi ser världen. 
Målet är inte att bara förstå Bibeln, utan att 
utmanas att älska Gud, skapelsen, oss själva 
och andra. 
 
Klas Johansson   
Verksamhetskoordinator   
Equmeniakyrkan  

Magnus Sternegård 
Barn- och ungdomskoordinator 
Equmenia
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INLEDNING
Har du funderat på att samtala om liv och tro 
tillsammans med andra i en liten grupp? Då 
kan vi berätta att personer som gjort det bli-
vit eld och lågor. När gruppen dessutom varit 
blandad i åldrar har det upplevts ge extra bo-
nus, för alla åldrar.

Samtalsmetodiken Bokhyllan & Förstoringsgla-
set är ett hjälpsamt verktyg för att få till spän-
nande, roliga och värdefulla samtal i en grupp. 
Ledarhandledningen kan vara till hjälp för den 
som ska leda gruppen. I det här materialet får 
du en beskrivning av hur metodiken används, 
gruppledarens funktion och kopplingar till 
Markusevangeliet. Om du är intresserad av att 
fördjupa dig mer kan du mot slutet få tips på 
litteratur och ledarutbildning samt läsa om 
hur metodiken växt fram.

Bokhyllan & Förstoringsglaset har utvecklats 
inom den ideella föreningen Navigatörerna 
och kan användas på flera olika sätt och i olika 
sammanhang, men det här ledarmaterialet 
har fokus på hur metodiken kan användas för 
att dyka in i Bibelns Markusevangelium.

Under år 2015 startade en dialog mellan Na-
vigatörerna, Equmenia, Equmeniakyrkan och 
Studieförbundet Bilda. Vi uppfattade gemen-
samma behov: att sammanfoga livsfrågor och 
tro, att mötas över generationer och att Bibeln 
blir mer använd och upplevs relevant – ja, helt 
enkelt behovet av att få växa och fördjupas 
som människa, i tro. Vi såg Bokhyllan & Försto-
ringsglaset som ett sätt att stimulera det och 
genomförde hösten 2016 ett samverkanspro-
jekt.

Projektet innebar att testa Bokhyllan & För-
storingsglaset i församlingssammanhang. 
Gruppdeltagarna som var mellan 15 och 83 år 
provade samtalsmetodiken i åldersblandade 
grupper vid tre tillfällen. I utvärderingen skrev 
deltagarna bland annat att de upplevt det 
värdefullt, att de var jättenöjda och att de vill 
fortsätta träffas, och då helst i åldersblandad 
grupp. Därför erbjuds nu detta ledarmaterial 
för Bokhyllan & Förstoringsglaset som en me-
todik att använda för gruppsamtal i försam-
lingar.

Vi som samarbetat för att ta fram detta ledar-
material vill stimulera till att: 

• koppla ihop liv och tro

• mötas åldersblandat, över generationer

• mötas, följas åt och lära i smågrupp

• använda Bibeln 
 

Samtalsmetodiken  
Bokhyllan & Förstoringsglaset  

kan användas till alltihop!

Bokhyllan & Förstoringsglaset  
– hur går det till?
Det är enkelt!

Kortfattat så träffas en grupp människor, 
väljer ett samtalstema ur ”Bokhyllan”, lägger 
det under ”Förstoringsglaset” och samtalar 
om temat utifrån de fyra livsdimensionerna 
i förstoringsglaset. Samtalet följer en speciell 
struktur, eller tågordning, som gruppledaren 
håller reda på.

Ledaren är en i gruppen och deltar precis som 
de andra, men ledarens uppgift är att se till att 
samtalet kommer igång, leda det vidare enligt 
metodiken och hålla koll på klockan, så att 
man slutar den tid man kommit överens om.

Vart kommer man genom  
Bokhyllan & Förstoringsglaset?
Det vet man aldrig säkert!

Men man skulle kunna säga att man kommer 
dit man går. Trösklar som kanske finns för att 
föra personliga samtal om angelägna frågor 
kring livet och tron kan sänkas genom Bok-
hyllan & Förstoringsglaset. Om man tar klivet 
och börjar gå, då kan man komma långt. Me-
todiken är inte till för att leda gruppen mot 
ett speciellt mål, snarare att stimulera den att 
göra en gemensam resa. Och riktningen hand-
lar om fördjupning och växt.

JÄTTENÖJDA
VÄRDEFULLT

VILL FORTSÄTTA  
TRÄFFAS

HELST I ÅLDERS- 
BLANDAD GRUPP
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Bokhyllan & Förstoringsglaset har visat sig 
göra det lättare att få till goda samtal om liv 
och tro. I samtalen runt olika teman utgår 
vi från våra egna liv; våra tankar, känslor, er-
farenheter, frågor... Vi delar med oss av oss själ-
va, lyssnar på varandra och låter gemensamt 
tankarna gå vidare. Mot slutet av varje samtal 
går man in på hur det som kommit upp under 
samtalet kan få tydlig praktisk betydelse i våra 
liv.

Vi som provat på att samtala med hjälp av 
Bokhyllan & Förstoringsglaset tycker att det är 
både roligt och meningsfullt.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Nu ska vi se detaljerat på metodiken och vi gör 
det uppdelat under följande rubriker: 

• Bokhyllan 

• Förstoringsglaset

• Gruppsamtalet

• Gruppledarens funktion

• Hur kommer man igång med Bokhyllan & 
Förstoringsglaset?

Bokhyllan
Bokhyllan som begrepp kan användas på två 
sätt; dels som gruppens gemensamma bokhyl-
la, dels som en personlig bokhylla.

Gruppens gemensamma bokhylla 
För att få motivation och hålla igång engage-
mang i en samtalsgrupp behövs ofta en känsla 
av delaktighet, ägarskap och relevans i det vi 
gör tillsammans. Gruppens gemensamma bok-
hylla är ett sätt att skapa det.

Den gemensamma bokhyllan är en metafor 
för vad som är viktigt i livet för oss människor, 
här och nu. Om man utgår från vad deltagarna 
upplever viktigt i sina liv kommer samtalen att 
kretsa kring det som är relevant i livet just nu 
och framåt. När samtalen är förankrade i del-
tagarnas egen livssituation kan de ge bränsle 
åt både motivationen och livet. En gemensam 
bokhylla kan alltså hjälpa oss att tillsammans 
ta oss an olika aktuella livs- och trosfrågor.

Bokhyllan kan komma att se olika ut beroen-
de på vilka personer som är med i gruppen. 
Personlighet, ålder, kön, bakgrund, etnicitet, 
livssituation med mera påverkar förstås vad 
som känns viktigt att samtala om. Men många 
gånger har vi människor ganska likartade frå-
geställningar och behov.

Ett sätt att skapa en gemensam bokhylla är att 
i gruppen ställa sig frågor om vilka ”böcker” 
bokhyllan ska innehålla. Med böcker menar 
vi sådant som vi behöver och som kan hjälpa 
oss i livet; exempelvis information, kunskap, 
lärdomar, världsbild, livsförutsättningar, 
paradigm och erfarenheter. För att skapa en 
gemensam bokhylla kan gruppen fundera över 
till exempel följande frågor:

• Vilka böcker behöver vi i vår gemensamma 
bokhylla för att fungera väl i den livssitua-
tion vi är i just nu?

• Vilka böcker behöver vi för att leva ett bra 
liv, ett gott liv?

• Vilka böcker kan hjälpa oss att fungera väl 
med oss själva, familj, släkt, vänner, gran-
nar, studie- eller arbetskamrater?

• Vilka böcker behöver vi för att ta oss vidare 
framåt i livet?
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Man kan låta deltagarna fundera var för sig 
och skriva ned vilka böcker, eller samtalsäm-
nen, man vill ta upp i gruppen. Skriver man på 
små lappar kan man lätt sortera ihop i grup-
per om svaren visar sig samma eller likartade. 
Alla svar kan sammanställas till en bokhylla – 
ja kanske rent av ett litet bibliotek!

Svaren på frågorna kan också fångas upp ge-
nom en brainstorming, där gruppen hjälps 
åt att lyfta fram olika viktiga böcker till den 
gemensamma bokhyllan. Någon får anteckna 
svaren, förslagsvis på små lappar, eller om 
man har tillgång till en whiteboard eller bläd-
derblock. Även här kan man efteråt göra en 
gruppering.

På dessa sätt har man tillsammans skapat 
en bokhylla. Ingen annan har i förväg tänkt 
ut vad som är lämpligt att samtala om, utan 
gruppen har gjort och äger detta ihop. Den 
gemensamma bokhyllan kan motivera till 
fortsatt gruppgemenskap och fungera som 
utgångsmaterial för samtal med ”Förstorings-
glaset” som hjälp. Eftersom en gemensam bok-
hylla troligen blir ganska innehållsrik kan den 
vara underlag för ett antal träffar där man tar 
sig an en bok, ett tema, i taget.

Exempel på böcker som kommit upp vid ska-
pande av gemensam bokhylla i tidigare grup-
per:

• hälsa, kroppslig och psykisk

• hur relationer fungerar

• Gudstro

• självinsikt

• pengar

• konflikthantering

• mat och kosthållning

• äkthet

OBS – om Bokhyllan & Förstoringsglaset  
  & Markusevangeliet!

När Bokhyllan & Förstoringsglaset ska an-
vändas för att dyka in i Markusevangeliet så 
har vi ju egentligen gått händelserna i förväg 
genom att någon annan redan bestämt att 
Bibeln är en angelägen bok att ha med sig 
i livet, och att Markusevangeliet står som en 
av böckerna i den gemensamma bokhyllan. 
För att gruppen ändå ska vara delaktig och 
känna att man gemensamt äger det man gör 
föreslår vi, att man utifrån de förslag på böck-
er som vi ger längre fram i materialet – det vill 
säga teman eller textavsnitt ur Markusevang-
eliet – väljer vilka böcker som man tycker är 
viktiga eller väcker intresse att samtala om.

 
Personlig bokhylla 
I den personliga bokhyllan är bokhyllan en 
metafor, eller en liknelse, för mig som person. 
Jag har erfarenheter, kunskaper, talanger, fär-
digheter mm. Den jag är, mina egenskaper, 
det jag varit med om och vad som är viktigt 
för mig, kan liknas vid böcker i min bokhylla, 
med olika titlar och teman.

Frågor som har med våra liv, vår tro och våra 
tvivel att göra berör oss ofta starkt. Det kan 
upplevas svårt att samtala om. Frågor som är 
personliga, ja kanske rentav privata, behöver 
med bokhyllan inte kännas så laddade, käns-
liga eller hotfulla att samtala om. Genom att 
använda metaforen bokhylla som ett sätt att 
berätta om mig själv, ger det möjligheten att 
prata om mig själv ”i tredje person”. Det kan 

HÄLSA

RELATIONER

G
U
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A
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helt enkelt vara lättare att prata om ”bokhyl-
lan” när man egentligen menar sig själv. Jag 
kan berätta om mig själv genom att beskriva 
innehållet i ”bokhyllan”, där mitt liv kan bestå 
av ett antal ”böcker”. 

  EXEMPEL

Gruppen ska samtala om temat HÄLSA.

”Rakt-på-sak-frågor” som kanske upplevs  
känsliga eller hotfulla att svara på skulle  
kunna låta så här:

Vad vet du om hälsa? Vilka är dina erfarenhet-
er av hälsa? Hur ser du på hälsa? 

En mer ”opersonlig” fråga, som kan minska 
känsligheten i ämnet och där det ges öppna-
re förutsättningar för ett kreativt samtal av 
upptäckarkaraktär, och som kan besvaras med 
tredje person-perspektiv, skulle kunna vara:

Vad finns det för böcker om hälsa i din  
bokhylla? 

Om gruppdeltagarna känner varandra och det 
redan finns trygghet för öppna samtal kanske 
man inte alls behöver tänka på den personliga 
bokhyllan, på en metafor för mig själv, utan 
det fungerar att direkt tala med utgångspunkt 
i jag och mig. 
 

Sammanfattning om Bokhyllan 
 
Gruppens gemensamma bokhylla:

• en metafor för det som är viktigt i livet för 
oss människor, här och nu

• skapar vi tillsammans

• innehåller böcker – det vill säga sådant 
som vi behöver och som hjälper oss i livet – 
teman att samtala kring

• visar vad som har hög relevans för våra liv, 
i vardagen

Personlig bokhylla:

• en metafor för mig själv som person

• innehåller böcker – om den jag är, det jag 
varit med om och vad som är viktigt för 
mig

• ett sätt att prata utifrån mig själv och om 
mig själv, i tredje person, som kan upplevas 
mindre känsligt

 

Förstoringsglaset
Förstoringsglaset som illustration handlar om 
att vi vill sätta fokus och se närmare på ett spe-
ciellt tema för samtalet. Vi vill förstora något, 
låta det växa – för att vi själva ska få stimulans 
att växa och mogna.

Förstoringsglasets olika delar ger samtalet en 
struktur och tågordning som underlättar ba-
lans mellan olika infallsvinklar och personer i 
gruppen. Det ger också tydlig riktning i samta-
let – både nedåt i fördjupning och framåt.

BOK-
TEMA
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Orden vid cirkeln i förstoringsglaset visar på 
fyra livsdimensioner: 

• Mig själv

• Andra människor

• Skapelse/Samhälle

• Gud

Inuti cirkeln står ”BOK-TEMA”. Samtalet går 
till så att man lägger en bok (ett samtalstema) 
från den gemensamma bokhyllan under för-
storingsglaset och sätter bok-temat i relation 
till alla fyra livsdimensionerna. Handtaget 
på förstoringsglaset, ”PRAXIS”, är det som 
kommer sist i samtalet och står för inriktning-
en vi vill ha: att det vi upptäcker och lär oss 
under samtalen ska få praktiska konsekvenser 
i våra liv, mitt i vardagen.

Bokhyllan & Förstoringsglaset innehåller  
illustrationer som är tänkta att användas  
under gruppträffar och samtal. De kan skrivas 
ut/kopieras och läggas på ett bord eller på  
golvet i ringen där man sitter. Illustrationerna  
finns sist i denna ledarhandledning.

 
Gruppsamtalet  

När man träffas i en grupp är det alltid bra 
om alla får möjlighet att landa på plats och bli 
”här-varande”. Att starta med en fika eller mål-
tid är uppskattat och hjälper till att varva ned. 
När man sitter ned och äter något tillsammans 
kommer ofta ett spontant allmänt samtal 
igång. Kanske några i gruppen eller alla grup-
pens medlemmar är okända för varandra? Då 
är det ju gott, för trygghet och atmosfär, om 
man får bli lite varm i kläderna.

För att redan tidigt sätta trenden, att vi delar 
med oss i samtalet och alla ska få chans att 
komma till tals, kan man under tiden man 
äter ge möjlighet för alla att berätta något. 
Detsamma kan man förstås göra även om man 
inte äter ihop.

Här följer några idéer om vad man kan berätta 
för varandra för att lära känna varandra första 
gången, landa här och nu och komma igång 
att delge varandra:

• Färg man gillar

• Plats man trivs på

• Resmål man längtar att få åka till

• Något roligt som hänt senaste tiden

• Vad som berör en i livet just nu

• Det här gillar jag att göra…

• Något man känner sig engagerad för

• Film eller musik man gillar

Presentation för att lära känna varandras 
namn kan göras på många olika sätt, alltifrån 
”rakt upp och ned” säga sitt namn, ålder, var 
man bor, vad man gör till vardags osv, till mer 
kreativt och lekfullt. Vid eventuell fika kan 
man till exempel få skriva och färglägga sin 
egen namnlapp. För diverse namn-, lära känna- 
och trygghetslekar: tänk fritt eller fråga någon 
du känner!

Om gruppdeltagarna inbjudits att delta i ett 
gruppsamtal kring ett särskilt tema så är det 
bara att köra igång med förstoringsglaset. Om 
gruppen inte har ett bestämt tema för samta-
let så börjar man träffen med att bestämma 
tema. Har man en gemensam bokhylla så 
väljer man från den. Om man inte har en ge-
mensam bokhylla så skapar man en bokhylla 
tillsammans, som beskrivits ovan. I det här 
materialet presenterar vi Markusevangeliet 
som en förberedd bokhylla som man kan välja 
teman och texter ur.

Om man vill åskådliggöra tanken med bok-
hylla, böcker, och bok-tema kan man använda 
metodikens bokhylle-illustration och lägga 
den på bordet eller golvet, beroende på hur 
man sitter i ring. Illustrationen av förstorings-
glaset läggs alltid på bordet eller golvet. Båda 
illustrationerna finner du sist i handledar-
materialet.

BOK-
TEMA
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Bok-temat kan skrivas på exempelvis en post-it 
lapp som sätts i cirkeln på förstoringsglaset, 
eller skrivas på ett A4-blad som läggs bredvid 
förstoringsglaset. Det är viktigt att alla kan se, 
så om ni är många kanske ni behöver ha flera 
blad som kan ses från olika håll. Alla i grup-
pen ska kunna se både temat och förstorings-
glasets fyra livsdimensioner och PRAXIS.

Nu kan samtalet börja. Gruppledaren startar 
igång samtalet genom att relatera bok-temat 
till livsdimensionerna. Man startar med temat 
i relation till Mig själv, följt av temat i relation 
till Andra människor, i relation till Skapelse/
Samhälle och slutligen i relation till Gud. Den 
tågordningen verkar helt enkelt vara bra för 
att underlätta samtalet: att starta inuti sig 
själv och gå, så att säga, utåt.

Det är självklart så att de fyra dimensionerna 
inte står helt fritt från varandra, utan hänger 
ihop och går i vartannat. Det får de också göra 
under samtalets gång, om det blir så. Det vikti-
ga är dock att låta alla fyra dimensionera kom-
ma med och få plats, och det är gruppledarens 
funktion att vaka över.

Gruppledaren vakar också över att var och en 
får möjlighet att delge; komma till tals och 
tala utan att bli avbruten, men också att ingen 
tar för stor plats i tid. Gruppledarens funktion 
för övrigt beskrivs mer under nästa rubrik.

Man delger sina tankar, erfarenheter, känslor, 
frågor eller synpunkter kring hur man själv as-
socierar till bok-temat, eller vad som dyker upp 
inuti en själv – temat i relation till Mig själv. 
Det kan göras en person i taget i en ”runda”; 
medsols eller motsols eller en i taget i växlan-
de ordning i ringen man sitter.

När alla fått chans att uttrycka sig – det är för-
stås också helt ok att säga ”pass, jag har inget 
att säga just nu” – initierar ledaren ett gemen-
samt samtal kring bok-temat och den första 
dimensionen. Kanske finns det något som 
verkar mer angeläget att samtala vidare om? 
Något som dykt upp hos flera? Ett tankespår 
att upptäcka mer kring eller lära sig av? Någon 
som vill ställa en fråga till någon annan, för 
fördjupad förståelse? Nu får samtalet flyta på 
spontant!

Med ett öga på klockan väljer sedan grupple-
daren att avrunda dimensionen Mig själv och 

byta perspektiv till nästa dimension; bok-temat 
i relation till Andra människor. Samtalet fort-
sätter med samma tågordning: först en delgiv-
ningsrunda runt temat i relation till den nya 
dimensionen, därefter gemensamt samtal, och 
så går man vidare till den tredje dimensionen 
och så vidare. På så sätt tar gruppen upp samt-
liga fyra livsdimensioner under träffen.

Vi vill kommentera kring dimensionen ”Gud”:

• Det finns risk att det endast är vid den här 
dimensionen som personliga erfarenheter 
av tron och det kristna livet förs in i sam-
talet, eller där bibelmaterial som upplevs 
relevant kring temat tas upp. Vi vill po-
ängtera värdet av att erfarenheter, tankar 
och frågor om tro och kristet liv, och även 
bibelmaterial, kommer med kring alla di-
mensionerna. Det är ju bland annat det vi 
vill med gruppsamtalet – att göra både liv 
och tro påtagliga, att förena tro och liv så 
mycket det går!

• ”Gud”-dimensionen kan med fördel även 
benämnas med andlighet, det vill säga 
”Gud/Andlighet”. Det är inkluderande och 
kan öppna mottaglighet för att vara med i 
en samtalsgrupp. Det visar respekt för den 
eller de i gruppen som kanske inte tror på 
Gud, men har intresse av att samtala om 
livs- och trosfrågor.

• Erfarenheten är att samtalsupplägg enligt 
Bokhyllan & Förstoringsglaset skapar mers-
mak på att både närma sig kristen tro och 
fördjupas i tro, och då framförallt genom 
att läsa i evangelierna. Det går väldigt bra 
att varva bibelläsning med livsfrågor i sam-
talsprocessen. Bibelns ord och berättelser 
kan få stå som en ”röst” bland våra egna 
under samtalet. Livet kan speglas i Bibeln 
och Bibeln kan säga något om livet. Längre 
fram i materialet ges förslag på hur kopp-
lingar kan göras mellan Markusevangeliet 
och teman och de fyra livsdimensionerna. 

Så går vi vidare till beskrivning av hur man 
gör när man samtalat om alla fyra dimensio-
nerna och har handtaget PRAXIS kvar. Handta-
get står för att det vi under samtalet upptäck-
er, inser och lär oss ska få en praktisk nytta i 
våra vardagsliv. Ledarens avslutande uppgift är 
därför att peka på handtaget och fråga vilken 
praxis bok-temat skulle kunna innebära.
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TIPSVi vill inte att samtalen bara leder till att vi 
samlar på oss teoretisk kunskap eller filosofis-
ka och teologiska resonemang, utan att samta-
len också får bli en levande del i det som man 
ibland talar om som hjärta-huvud-hand: hjär-
tats inställning, huvudets insikt och handens 
praktik. Våra handlingar mot både oss själva, 
andra människor och mot Gud speglar vilka vi 
är och vad vi tror på.

Samtalen avslutas därför med eftertanke och 
en delgivningsrunda kring PRAXIS. Det kan 
vara en hjälp att först få några frågor att fun-
dera kring på egen hand en kort stund, kanske 
en minut. Därefter erbjuds man att dela med 
sig av vad man själv vill försöka omsätta i sitt 
liv. Delgivningen är förstås liksom tidigare fri-
villig, så man har rätt att säga ”pass”.

Man kan istället för att relatera till sin egen 
PRAXIS dela vad man upplever skulle vara 
en allmän PRAXIS, det vill säga ett mänskligt 
gott och kärleksfullt sätt att handla och leva. 
Man kan också erbjuda att, istället för att säga 
”pass”, få ge uttryck för vad man tyckt om sam-
talet i allmänhet, eller något man fastnat för, 
men som inte direkt hör till PRAXIS. På så sätt 
kan alla vara delaktiga även här.

Du kanske undrar hur länge gruppen träffas 
varje gång? Det avgör förstås gruppen själv. 
För att hinna med alla rundor kring dimensi-
oner och PRAXIS är vår erfarenhet att det be-
hövs runt två timmar. Mer om det kan du läsa 
under rubriken: Hur kommer man igång med 
Bokhyllan & Förstoringsglaset?

Efter sista delgivningsrundan är träf-
fen slut. Akta er för att försöka göra en 
sammanfattning! Det behövs inte och kan 
kommunicera så fel. Varje deltagare har med 
sig det som känns mest angeläget för den 
personen och det kan förstås variera från del-
tagare till deltagare. Man går inte in i något 
gemensamt samtal kring PRAXIS. Om man gör 
det finns risk att det man själv just summerat 
och samlat sig kring, och kanske upplever per-
sonligt och sårbart, ”hackas sönder”. Man kan 
behöva få tid på sig att låta PRAXIS-tankarna 
gro och växa. Bättre är att istället eventuellt 
komma tillbaka till det vid nästa träff, eller 
senare tillfälle.

En idé att prova är att i början på kommande 
träff knyta tillbaka till föregående temas prax-
is och fråga om någon vill berätta något som 
hänt sedan sist relaterat till temat; vad man 
tänkt, känt, gjort, sett, hört, läst… Därefter 
kan man ta ett kort gemensamt samtal innan 
man tar itu med det nya temat. På så sätt står 
inte varje träff för sig, utan knyts ihop till en 
enhet, en process man har tillsammans – en 
pågående gemensam livsresa.

En erfarenhet vi har är värdet av att i förväg 
veta vilken ”bok” man ska ta upp vid nästa 
tillfälle. På så sätt kan man ha bok-temat i bak-
huvudet, fundera lite och redan vara lite på 
gång för samtalet i relation till de olika dimen-
sionerna. Vi kallar det uppvärmning. Kanske 
man har läst eller sett något som har en kopp-
ling till temat, kanske en livshändelse eller ett 
bibelavsnitt man associerar till? Men det ska 
absolut inte vara någon förväntan eller något 
måste att förbereda sig, om man inte kommit 
överens om det.

• ”här-varande”
• fika eller måltid
• komma igång att delge
• särskilt tema
• nu kan samtalet börja
• startar med temat i relation till ”mig själv”
• var och en får möjlighet att delge
• gemensamt samtal
• avrunda dimensionen ”mig själv”
• byta perspektiv till näsa dimension
• fortsätter med samma tågordning
• samtliga fyra livsdimensioner
• handtaget praxis
• delgivningsrunda
• slut

KOM IHÅG-LISTA FÖR GRUPPSAMTAL
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BOK-
TEMA

För att stimulera och få igång det egna tänkandet och 
delandet, och även för det gemensamma samtalet, kan 
det vara hjälpsamt att som ledare ha några frågor på 
lut. Vi ger några förslag till varje livsdimension samt till 
handtaget PRAXIS.

• Hur ser din bok om temat … ut? 
Vilka kapitel finns i den?

• Vilken plats/betydelse har det här 
i livet med Gud?

• Hittar vi något om detta i Bibeln? 
Var?

• Guds syn på temat?

• Vilken är trons tradition? Olika 
kristna traditioner?

• Har vi personliga erfarenheter av 
Gud och temat?

• Hur kan jag fördjupa mina  
erfarenheter av Gud och temat?

• Hur ser din bok om temat … ut?  
Vilka kapitel finns i den?

• Hur uppfattar andra det här?

• Hur finns detta med i människors 
liv? Kan vi försöka beskriva det?

• Vilken betydelse spelar det här för 
anda människor?

• Hur ser vi att andra hanterar  
temat? Bra/dåligt?

• Ser vi konsekvenser i olika typer 
av relationer; våra egna med  
andra, eller mellanmänskliga?

• Hur ser din bok om temat … ut? Vilka kapitel finns i den?

• Hur ser vi detta i skapelsen/naturen/samhället i stort?

• Vilka värderingar stöder/hindrar temat?

• Påverkan – hur ser den ut?

• Något jag kan lära/göra?

• Effekter av att inte ta hänsyn till temat?

• Vad gör jag med det jag upptäckt? Med det jag lärt mig?

• Finns det något nytt jag vill göra?

• Är det något jag vill göra annorlunda? Något jag vill 
avstå ifrån?

• Hur ser din bok om 
temat … ut? Vilka  
kapitel finns i den?

• Hur berör det här 
mig?

• Hur ser det ut i mitt 
liv? Har det varit kon-
stant? Förändras det?

• Hur ser jag det här 
hos mig själv?

• Vilken vikt har det för 
mig? Vilken relevans?

• Hur hanterar jag det 
här?

• Vad tar jag med mig härifrån?

• Finns det något jag vill dela med mig av till andra?

• Hur kan det jag lärt mig bli tydligt och prägla mitt liv?
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Gruppledarens funktion
Tänk vilken förmån att få vara med i en grupp! 
Och tänk vilken möjlighet att få bidra till an-
dra, samtidigt som de bidrar till dig!

Utgångspunkten i Bokhyllan & Förstoringsgla-
set är att alla är med i gruppen för att uppleva, 
lära och utvecklas – gruppledaren också. Det 
är annars inte ovanligt med inställningen att 
den som leder en grupp ska ha speciell kompe-
tens och träning, och i kyrkans sammanhang 
finns ofta en förväntan att den som är grupple-
dare ska ha specifik kunskap inom teologi. Det 
behövs inte i Bokhyllan & Förstoringsglaset.

Det är förstås en tillgång om man har kunska-
per, men ibland kan de faktiskt bli ett hinder. 
Risken är stor att ledarens egen tolkning, eller 
traditionell tolkning, av teman och bibeltexter 
i onödan överförs på deltagarna. För växtpro-
cessen är det en viktig del att deltagaren själv 
får upptäcka och här är ledarens bidrag varken 
större, mindre, mer eller mindre viktigt eller 
värt än deltagarnas. Känslan av gemensamt 
ägarskap riskerar att försvinna om ledaren vi-
sar ”alltför stor” kunskapsprofil.

Gruppledarens funktion i Bokhyllan & Försto-
ringsglaset är mindre krävande än i många 
andra gruppsammanhang. Eftersom upp-
täckandet är tänkt för alla i gruppen, även 
gruppledaren, behöver gruppledaren inte stå 
för att veta, kunna eller ha svar. Det viktiga 
för gruppledaren är att anamma ett synsätt 
med förväntan på vidgad förståelse, nya lärdo-
mar och insikter för alla gruppens deltagare, 
inklusive en själv. Hela gruppen kan växa och 
mogna genom att träffas och samtala, och på 
så sätt hjälpas åt att upptäcka och hitta vägar i 
tankar och praktiskt liv.

Gruppledaren har inget ansvar att förbereda 
sig speciellt med påläsning eller så, annat än 
att förstås bekanta sig med samtalsmetodiken 
genom den här ledarhandledningen. Grupple-
daren ska vara en deltagande deltagare, men 
med den extra funktionen att leda samtalet. 
I och med att ledaren inte har läst på (annat 
än metodiken) kan samtalet också bli en upp-
täcktsfärd för gruppledaren.

I Bokhyllan & Förstoringsglaset handlar grupp-
ledarens funktion om att:

• ta initiativ till att gruppen träffas (om det 
inte redan är ordnat på annat sätt),

• inleda träffen och leda gruppen i att göra 
en bokhylla/välja ett samtalstema,

• sätta igång samtalet kring temat,

• se till att gruppen följer och går framåt i 
tågordningen i förstoringsglasets alla fyra 
livsdimensioner,

• avsluta gruppträffen med PRAXIS.

Ledaren vakar över att förstoringsglasets alla 
delar tas upp och att tillräckligt tidsutrymme 
ges åt de olika delarna. Ibland kan det gemen-
samma samtalet kring en dimension behöva 
mer tid än en annan dimension. Ibland kanske 
två dimensioner spontant vävs ihop i samtalet, 
för att de ligger så nära varandra, beroende på 
temat. Här får gruppledaren med fingertopp-
skänsla och genom att fråga gruppen känna av 
om dimensionen är ”uttömd” och det är dags 
att gå vidare, eller om man kanske behöver 
ytterligare en träff för samma tema, för att det 
finns mer att ”ösa ur” som känns viktigt att få 
samtala vidare om. Å andra sidan blir man nog 
aldrig färdig kring ett tema.

Behövs då verkligen ingen speciell ledarkom-
petens? Jo kanske ändå… Gruppledarskapet i 
Bokhyllan & Förstoringsglaset handlar mycket 
om att vara närvarande, intresserad och med-
mänsklig, så den kompetensen behövs. Det 
handlar om att vara seende, lyssnande och 
lyhörd. Det handlar också om att som ledare 
vara sig själv, med den man är och det man 
har, utan förväntan på sig själv att vara någon 
annan eller kunna mer än man kan. Att vara 
medvandrare, inte expert.

Gruppledaren ska förstås göra allt den kan för 
att var och en i gruppen ska känna sig accepte-
rad och få vara med och bidra i samtalet.  

Traditionell syn på  
gruppledarroll

Syn på gruppledarroll i 
Bokhyllan & Förstorings-
glaset
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Ledaren behöver vaka över att alla i gruppen 
får komma till tals och att samtalet får karak-
tären av nyfiket upptäckande, med respektfullt 
lyssnande till var och en. 

En hjälp för att kunna hålla det synsättet och 
den attityden till sig själv som ledare är att 
gruppen informeras och medvetandegörs om 
ledarens funktion, varken mer eller mindre, 
så att de andra i gruppen kan både vara förstå-
ende och känna sig trygga och inte ge ledaren 
onödig belastning genom att till exempel för-
vänta av ledaren att kunna svara på alla frågor, 
veta mer än de andra och så vidare. När ledar-
en har detta förhållningssätt till sig själv och 
gruppen befrias även de övriga i gruppen att 
våga tänka och tolka själva. Om alla är med-
vetna om att alla har begränsad kunskap och 
erfarenhet kan det bli lättare att se både sitt 
eget värdefulla bidrag och hur andra kan bidra 
till ens eget liv.

Vi vet av erfarenhet att ledarskap för samtals-
grupp enligt Bokhyllan & Förstoringsglaset 
inte upplevs betungande eller svårt, utan ro-
ligt, meningsfullt och lärorikt. Synsättet på le-
darfunktionen är likartat det som finns inom 
folkbildningspedagogik. Vi vill se fler våga 
engagera sig som samtalsledare och därmed 
möjliggöra för fler deltagare att finnas med i 
värdefulla gruppsamtal.

Teologisk kunskap får gärna finnas eller vara 
ett intresse hos ledaren eller de övriga delta-
garna, men behöver inte finnas och ska inte 
ses som en förutsättning! Den här ledarhand-
ledningen finns som hjälp och vägledning för 
förhållningssätt, metodik, samtalsteman och 
bibelförankring. Om ledaren eller gruppen 
tycker sig ha behov därutöver kan man, vid 
sidan av gruppen, backas upp av annan kris-
ten, av pastor eller annan teologiskt kunnig 
person i församling eller bekantskapskrets. 
Om gruppen i förväg bestämt ett bok-tema kan 
ledaren (eller någon annan i gruppen) stämma 
av temat med någon utanför gruppen för att 
bredda kunskapen och få idéer inför samtalet. 
Häri kan också ligga ett frö till eget sökande 
och egna upptäckter som gör ledaruppgiften 
ännu mer spännande och meningsfull.

Tröskeln för att leda en grupp sänks förhopp-
ningsvis genom samtalsmetodiken Bokhyllan 
& Förstoringsglaset och vi hoppas och tror att 
den ska göra att många vill prova på att vara 
ledare för smågrupper. För visst blir man väl 
sugen? Visst vågar du väl steget?

Hur kommer man igång med  
Bokhyllan & Förstoringsglaset?
Kanske har du frågor som du vill få besvarade 
för att känna dig tillräckligt trygg för att starta 
en grupp. Hur bjuder man in deltagare, hur 
många kan man vara i en grupp, var ska man 
träffas och kan man som ledare få stöd någon-
stans ifrån? Den typen av frågor hoppas vi nu 
kunna besvara.

 
Hur bjuder man in gruppdeltagare? 
När vi genomförde samverkansprojektet med 
samtalsgrupper i församlingar formulerade vi 
bland annat följande vid inbjudan:

• Samtal om liv & tro med utgångspunkt i 
vardagsliv

• Prova på tre tillfällen i grupp med metodi-
ken Bokhyllan & Förstoringsglaset

• Åldersblandad grupp

• Ärliga och värdefulla samtal om det som 
känns viktigt i livet

• Personlig reflektion och fördjupning, till-
sammans med andra

• Pröva sina funderingar och sitt språk kring 
liv och tro

• Tillåtande samtalsklimat

• Öppenhet och ödmjukhet inför svar

• Källa vi återkommer till – Bibeln och kris-
ten tradition

• Enskilt och tillsammans gå en andlig väg i 
Jesu fotspår

Kanske kan du använda något av detta för att 
formulera en inbjudan? Att ge muntlig infor-
mation vid samlingar, sätta upp affischer, ge 
ut flyers och annonsera på hemsidor är vägar 
att gå, men vi måste få rekommendera den 
väg vi tror mest på: den direkta muntliga frå-
gan till individer. Berätta om vad du själv vill 
göra, var tydlig med vad du har att erbjuda 
och fråga om personen har behov av ett sådant 
sammanhang. Finns längtan? Något de und-
rar över? Känner de någon annan som de tror 
skulle vilja vara med? Den personliga inbjudan 
brukar nå längre, ja oftare ända fram.
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När-var-hur? 
När och var ni ska träffas måste ni ju själva 
bestämma, men här följer några råd kring 
frågorna när-var-hur, kring förberedelser för 
gruppstart och upplägg: 

• Ledare – man kan leda ensam, men det är 
på många sätt gott att vara två. Man kan 
stötta, uppmuntra och komplettera var-
andra. Man kan dela upp en träff och väx-
eldra. Fyra ögon och öron ser, hör och kan 
vara uppmärksamma på mer än två. Om en 
är sjuk kan gruppen ändå träffas.

• Deltagarantal – för dynamiken i samtalet 
rekommenderar vi gärna minst fyra och 
helst inte mer än åtta personer i gruppen, 
inklusive ledare.

• Plats – trivsamt, bekvämt, ostört och 
tryggt. Gärna i hemmiljö, för att komma 
varandras liv lite närmare.

• Dag och tid – som passar och fungerar. 
Kan förstås variera från vardag till helgdag 
och från dagtid till kvällstid, beroende på 
gruppdeltagarna.

• Tidsåtgång – den tid man kan avsätta, men 
vi rekommenderar minst 1,5 timmar upp 
till 3 timmar, inklusive fika/måltid. Tänk 
på att rörelsepaus mitt i är bra! Det ger 
bättre koncentration och lyfter fram att vi 
inte bara är huvuden och tänkande, utan 
hela kroppsmänniskor. Träffas man 1,5 tim-
mar hinner man kanske inte med hela För-
storingsglaset, utan får ta två tillfällen per 
tema. Om man träffas 3 timmar och tiden 
ändå rinner iväg och hela tågordningen 
runt Förstoringsglaset inte hunnits med: 
bestäm tillsammans om ni ska återvända 
till temat ytterligare ett tillfälle, eller gå 
vidare med ett nytt tema.

Idé om upplägg på en träff 
Det kan vara hjälpsamt att ha en idé att utgå 
ifrån när man tänker på hur upplägget i meto-
dikens tågordning ska se ut i tidsomfattning. 
Här följer därför en idé om upplägg för en 
gruppträff à 2 timmar, när gruppen är igång 
och det inte behövs tid för introduktion av del-
tagare eller metodik:

20 min Samling, fika, spontant samtal

20 min Samtalet startar utifrån bok- 
  temat, delgivningsrunda och ge 
  mensamt samtal kring dimensio- 
  nen ”Mig själv”

20 min Fortsatt samtal, dimensionen  
  Andra människor

5 min  Paus

20 min Fortsatt samtal, dimensionen  
  Skapelse/Samhälle

20 min Fortsatt samtal, dimensionen  
  Gud

10 min Sista delen av samtalet, PRAXIS

5  min  Avslut, nästa träff & hej då

  

TIPS OCH IDÉER  
FÖR GRUPPLEDARE
 
Förutom samtalsmetodik brukar man i grupp-
sammanhang tala om verktyg eller redskap 
för att underlätta samtal och gruppdynamik. 
Utöver det som redan beskrivits i metodiken 
ger vi därför nu några fler tips och idéer för 
gruppledare. Tanken är att du ska kunna se 
dem som hjälpverktyg, inte som något man 
måste använda.

Fokusföremål
För att underlätta att den som just nu talar 
i gruppen ska få sitt utrymme utan att bli 
avbruten kan man använda sig av ett fokusfö-
remål. Föremålet kan vara exempelvis en sten, 
en boll, en träbit, ett textilhjärta, något som 
anknyter till samtalstemat eller gruppen som 
helhet.
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Under rundan i början av varje dimension, 
när var och en har möjlighet att berätta något, 
kan den som just då talar hålla fokusföremålet 
i händerna och när den är klar lägga tillbaka 
föremålet i mitten av ringen man sitter i, eller 
skicka vidare i ringen till den som är på tur att 
berätta.

När det gemensamma samtalet ska flöda fritt 
får fokusföremålet ligga på sin plats i mitten. 
Mot slutet används det igen i rundan kring 
PRAXIS.

Spelregler i gruppen
Att vara tydlig med vilka spelregler och atti-
tyder man vill ska finnas i gruppen är ofta 
hjälpsamt. Det klargör förväntningar och ger 
trygghet. Man kan gärna skapa och skriva ned 
förhållnings- och synsätt tillsammans, eller 
så kan man använda förslaget nedan som ut-
gångspunkt och fråga om alla är överens om 
det.

Tycker man det känns överflödigt att benämna 
det regler och göra det skriftligt kan man ta 
det enbart muntligt. Men om man inget alls 
tagit upp om detta är det svårare att ta upp 
ämnet om gruppen skulle få problem med för-
hållningssättet. Det är smidigare om man kan 
titta tillbaka på det man gemensamt kommit 
överens om.

Förslag på spelregler – som gärna formuleras 
om beroende på deltagare och situation 

Så här tänker vi om våra gruppsamtal och hur 
de ska fungera:

1. Vi träffas för att lära mer genom att 
vara tillsammans och vi lär oss av var-
andras personligheter, erfarenheter och 
kunskaper.

2. Vi lär oss genom att reflektera och försö-
ka beskriva vad vi tänker och känner.

3. Vi visar varandra respekt genom att 
både lyssna och själva dela med oss.

4. Vi hjälps åt att vaka över att varje livsdi-
mension får tillräcklig plats i samtalet 
och att PRAXIS inte glöms bort, efter-
som vi är på jakt efter utveckling och 
förändrade liv.

5. Tillsammans bygger vi en djupare och 
bredare förståelse.

6. Vi berättar inte vidare för andra om nå-
gon delar personliga saker i gruppen. 

Våga vara kreativ
Bokhyllan & Förstoringsglaset innehåller il-
lustrationer som är tänkta att använda under 
gruppträffar och samtal. De kan skrivas ut/
kopieras och läggas på ett bord eller på golvet i 
ringen där man sitter. Utöver det vill vi föreslå 
kreativitet. 
 
  EXEMPEL 
 
Bibelord som ska användas kan läsas ur biblar, 
men även skrivas ut i storstil på pappersark 
och läggas i mitten eller sättas på väggen, eller 
att varje deltagare får en egen liten bibellapp 
som sedan kan tas med hem.

• Använd gärna olika bibelöversättningar 
och faktaböcker om Bibeln. Det kan vidga 
upplevelsen och förståelsen av texten. Se 
förslag under Gå vidare.

• Bibliodrama – en metodik för att uppleva 
bibeltexter med mer än bara huvudet är ett 
spännande arbetssätt som kan ge idéer och 
kopplas till gruppträffar och samtal. Se un-
der Gå vidare.
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• Filmer & sånger & musik finns i mängd 
– använd gärna sådant material för att re-
latera till dimensioner och teman. Kanske 
vill ni anta utmaningen att vid varje träff 
gemensamt fundera på och nämna en film 
eller en sångtext som ni tycker har med ert 
tema att göra? Det kan vara ett påtagligt 
sätt att knyta ihop livet och tron, och det 
kan vara en tillgång för samtal där man 
delar sina livs- och trosfrågor med andra, 
som inte är med i gruppen. 

Utvärdering
Behöver man verkligen hålla på med sådant i 
en samtalsgrupp? Nej, det är inte nödvändigt, 
men å andra sidan väldigt hjälpsamt och vär-
defullt. En utvärdering hjälper alla deltagare, 
inte enbart ledaren. 

Genom att samtala igenom hur det fungerar i 
gruppen och kort benämna vilka teman man 
hittills tagit upp kan man få en gemensam 
känsla som stärker och motiverar gruppen. 
Det kan också klargöra om det är något som 
kan behöva justeras lite, exempelvis tiden man 
träffas, hur man kommer igång och om man 
avslutar den tid man sagt.

En utvärdering kan hjälpa till att hålla syfte 
och riktning på träffarna. Upplever gruppen 
att kopplingen vardagsliv och tro finns med? 
Känns träffarnas teman relevanta? Fungerar 
spelreglerna? Är klimatet tillåtande? Upptäck-
aranda? Är vi lika bra på att lyssna som att 
tala? Känner sig alla delaktiga? Det är några 
exempel på utvärderingsfrågor man kan sam-
tala om i gruppen.

Man kan också göra en utvärdering lite mer 
kreativt, genom att deltagarna exempelvis får 
skriva tre ord var på ett stort pappersark, som 
beskriver hur de upplever träffarna och sam-
talen. På ett annat ark kan de få skriva om det 
är något de saknar eller vill ändra på. Ledaren 
kan också ha förbestämt hur upplevelser i 
gruppen är, genom till exempel olika smileys, 
som deltagarna får välja mellan genom att sät-
ta ett kryss för den som stämmer med en själv.

När man ska utvärdera tillsammans i gruppen 
är det bra om man berättat det redan från 
start, att vi gör det som rutin, typ var tredje 
eller femte träff. Ju längre tidsperiod gruppen 
träffas, desto mer sällan kan utvärdering ske, 
exempelvis terminsvis. Viktigt är att alltid visa 

öppenhet för att någon kanske inte längre har 
behov av att vara kvar i gruppen och att det 
är ok att sluta. Eller kanske har de någon i sin 
närhet som vill komma med!?

Studieförbundet Bilda kan hjälpa 
dig – att komma igång och gå  
vidare!
Vi människor lär och reflekterar olika och öns-
kar du ytterligare kreativa sätt och verktyg för 
att samtalet ska få ännu mer bredd och djup 
så kan du gärna söka stöd hos Studieförbundet 
Bilda. Du anmäler lätt din samtalsgrupp som 
studiecirkel och får genom detta stöd i det du 
behöver. Det kan handla om kurser i samtals-
metodik, utbildning för ledare, tips på olika 
ingångar och startpunkter för samtal, eller 
ledarväskan som är fylld av konkreta verktyg 
som gynnar öppna samtal. Du kan få 
stöd genom att kontakta din regi-
on inom Bilda, som du hittar på 
www.bilda.nu 

______________________________________

NU NÄRMAST… följer förslag på hur man kan 
koppla Bokhyllan & Förstoringsglaset till Markuse-
vangeliet. 
 
DÄREFTER… kan den som vill läsa mer om bak-
grunden till samtalsmetodiken och hur den utveck-
lats inom Navigatörerna, under rubriken Historien 
bakom Bokhyllan & Förstoringsglaset. Efter det finns 
avsnittet Gå vidare, där vi ger tips på litteratur 
för den som vill få fler idéer, läsa mer och fördjupa 
perspektiven kring grupp, lärande, växande och 
ledarskap.

ALLRA SIST… finns Illustrationer som används i 
Bokhyllan & Förstoringsglaset.

Vi hoppas att du nu känner dig nyfiken och beredd 
att gå igång med en grupp som tar Bokhyllan & 
Förstoringsglaset och Markusevangeliet till hjälp för 
ärliga och härliga samtal om liv och tro, för liv och 
tro.

Kom ihåg att gruppgenomförandet och användan-
det av metodiken är en läroprocess i sig självt. Vi 
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behöver våga prova, misslyckas och lyckas för att 
utvecklas. Målet är inte att gruppsamtalet ska bli 
perfekt. Bra nog är gott. Om vi inte tar det första 
vacklande steget kan vi aldrig lära oss att gå. Hjäl-
per vi varandra så kan vi komma långt.

Vi önskar trevlig ”livsresa” – med varandra i grup-
pen, med Markus, Jesus och de andra i bibelberät-
telserna!

______________________________________

KOPPLINGAR TILL 
MARKUSEVANGELIET

När Bokhyllan & Förstoringsglaset ska an-
vändas för att dyka in i Markusevangeliet så 
har vi ju egentligen gått händelserna i förväg 
genom att någon annan redan bestämt att 
Bibeln är en angelägen bok att ha med sig 
i livet, och att Markusevangeliet står som en 
av böckerna i den gemensamma bokhyllan. 
För att gruppen ändå ska vara delaktig och 
känna att man gemensamt äger det man gör 
föreslår vi att ni som grupp, utifrån de förslag 
vi ger nedan, väljer vad ni tycker är viktigt eller 
vad som väcker intresse att samtala om.

Kopplingarna mellan Markusevangeliet och 
samtalsmetodiken Bokhyllan & Förstorings-
glaset är upplagda på två sätt, dels som Bok-te-
man med versreferenser från Markus, dels som 
Textavsnitt från Markus att lägga under Försto-
ringsglaset.

Versreferenser och textavsnitt är valda utifrån 
läsning av Markus av flera personer inom Na-
vigatörerna. Vi har under läsningen varit på 
jakt efter livs- och trosfrågor och teman som vi 
uppfattat. Genom att koppla ihop bibeltexten 
med samtalsmetodiken får Markus bli en av 
rösterna som uttrycker något kring temat och 
livsdimensionerna.

Väljer ni bok-teman som utgångspunkt för 
samtalet med Bokhyllan & Förstoringsglaset så 
kan ni använda bibelverserna på flera sätt: 

• Börja med att läsa versreferenserna (eller 
välj någon av dem) och låt texten finnas 
med som en gemensam botten i samtalet 
enligt metodiken.

• Börja samtalet enligt metodiken och fyll 
successivt på samtalet med ”ytterligare en 
röst”, det vill säga Markus i versreferenser-
na. Det kan till exempel ske genom att ni 
läser versreferenserna som ”ytterligare en 
röst” efter varje delgivningsrunda, så att 
även texten får finnas med när det gemen-
samma samtalet spinner vidare.

• Läs versreferenserna kopplat till dimensi-
onen Gud. Det är en naturlig ingångsport, 
men vi vill, som tidigare nämnts, varna 
för att bibeltexten enbart blir ihopkopp-
lad med Gud. Försök hellre koppla ihop 
bibeltexten med alla dimensionerna, med 
hela livet!

Vid några av de bok-teman vi presenterar ned-
an har vi föreslagit idéer som kan vara till 
hjälp för samtalet. De står angivna som idéer 
till tankespår, varav några är relaterade till de 
fyra livsdimensionerna, samt en idé om sång.

Bokhyllan & Förstoringsglaset har ursprung-
ligen endast använts med ett bok-tema under 
förstoringsglaset, men nu ger vi också försla-
get att kunna lägga ett textavsnitt där. På så 
sätt gör vi ytterligare koppling mellan metodi-
ken och Markusevangeliet. Textavsnitten kan 
användas på flera sätt:

• Fristående från varandra, ett avsnitt per 
gruppträff

• Genomläsning av hela Markusevangeliet, 
med fokus på textavsnitten, förslagsvis 
uppdelat på ca 10 grupptillfällen. Det finns 
elva föreslagna textavsnitt, varav några har 
likartat innehåll.

Vid textavsnitten har vi skrivit: ”Texten hand-
lar om bland annat”. Varje textavsnitt handlar 
förstås om flera saker. Upplevelsen, förståelsen 
och tolkningen av texten kan vara mycket stör-
re och mycket mer nyanserad. Vår kommentar 
är till för att snabbt kunna få en association 
till texten, om man har viss bibelkännedom, 
men vi vill inte begränsa texten genom att 
säga att den endast handlar om detta. Vår tro 
är att varje textavsnitt har något att säga oss 
om flera livsdimensioner, om hela livet!

Väljer ni ett textavsnitt att samtala utifrån så 
lägger ni förstoringsglaset över bibeltexten 
(motsvarande ett bok-tema) och reflekterar 
över vad ni utifrån texten relaterar till kring 
de olika livsdimensionerna. Tågordningen i 
samtalet är i övrigt densamma, men med en 
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text kan samtalets ”tema” bli bredare. Texten 
kan tala olika till oss som personer; vad man 
fastnar för, berörs av eller identifierar sig med.

Vi vill poängtera att man aldrig ska ta för givet 
att människor är bekanta med Bibeln, inte ens 
om man är hemma i kyrkan och vuxit upp 
inom kristen tradition. Ta därför inte för givet 
att man exempelvis hittar bland bibelböckerna 

eller förstår det där med kapitel- och versin-
delning! Att avdramatisera och ge trygghet 
kring öppnandet och läsandet av bibelordet är 
värdefullt. Förslaget som beskrivits under «Tips 
och idéer för gruppledare, om att skriva ned 
bibeltexter på A4-blad eller små papperslappar, 
kan vara ett sätt att göra bibelordet mer lättill-
gängligt. Men det är också en bra övning att 
börja leta sig fram i Bibeln som bok.

Bok-teman     Versreferenser från Markusevangeliet  
                                
Auktoritet / Makt    1:21-27, 10:35-45    

Balansera i livet    1:35-39, 4:26-29, 6:30-31   
 
Idé till tankespår: 
Väga kontraster mot varandra; Ansvar – Släppa taget, Arbete – Vila, Litet – Stort

Berömmelse / Popularitet   1:1-8, 1:35-39, 3:7-12, 10:35-45  

Bli accepterad och trodd – eller inte 6:1-5 

Bundenhet – Vad binder oss i livet? 10:17-22  
 
Idé till tankespår:  
Hinder, begränsningar, frihet –Hur väljer vi i våra liv?  Vad får oss att må bra?

Dela med sig     10:17-31, 12:41-44 

Familjeband     3:31-35

Idéer till tankespår: 
Hur ser våra familjeband ut? Några relationer som känns goda? Några som skaver? Vilka familjeband/ 
relationer behöver jag? Några som gör mig illa? Hur uppfattar vi det Jesus säger?

Gammalt o nytt i våra liv/Förändring 2:21-22 

Guds rike     4:26-29, 4:30-32   
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Hopp      2:1-12, 2:13-17   

Idé om sång: 
”Hopp”, refräng ”Du är hopp för en hopplös värld…” Spela gärna upp, så musiken också får tala.

Jämföra sig med andra   9:33-37  

Medkänsla/Empati    1:40-45, 6:31-44 

Närhet till Jesus    2:13-17, 3:13-19, 5:25-34, 8:34-38, 14:3-9 

Oro/Rädsla     4:35-41, 16:1-8   

Idéer till tankespår, vid dimensionen: 
-Mig själv:   När är jag orolig? Vad påverkar mig? 
-Andra människor:  Hur ser vi varandras oro/rädslor? Hur påverkar vi varandra? Vad tänker vi om andra? 
-Skapelse/Samhälle:  Vad skapar, eller motverkar, rädsla och oro i vårt samhälle? Vad skapar, eller motverkar,  
                rädsla och oro gentemot naturen? 
-Gud:    Är vi rädda för Gud? Hur kan vi i så fall få lugn och tillit i gudsrelationen?

Prio ETT i livet    12:28-34  

Reaktioner på det oväntade  2:1-12 

Idé till tankespår: 
Jämföra upplevelse kontra förståelse, samt tro kontra icke-tro

Regler & Frihet    1:40-45, 2:18-22, 2:23-28, 3:1-6, 7:1-23  

Rikedom & Fattigdom   10:17-31, 12:41-44

  

Sjukdom/Lidande    1:29-34, 1:40-45, 2:1-12, 3:1-6, 5:1-20, 5:21-43, 10:46-52 
 
 
Splittring     3:24-26   

Idéer till tankespår, vid dimensionen: 
-Mig själv:   Hur ser splittring ut för mig? När känner jag mig splittrad? 
-Andra människor:  Vad leder till, eller motverkar, splittring mellan människor? 
-Skapelse/Samhälle: Hur ser splittring ut i vårt nära sammanhang, och i omvärlden? 
-Gud:    Hur kan Gud ge oss hopp i splittring? 
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Ta till sig Guds ord    4:1-20 

Idéer till tankespår, vid dimensionen: 
-Mig själv:   Hur förhåller jag mig till Guds ord/till bibelordet? Tar jag det till mig? Hur gör jag det? 
-Andra människor:  Vad känner jag till om andras sätt att ta till sig Guds ord/läsa Bibeln? 
-Skapelse/Samhälle:  Vad ser vi av detta i vår omvärld? 
-Gud:    Vad säger Gud till oss? Hur hör och uppfattar vi Gud? 

Tro      1:40-45, 9:16-29  

Textavsnitt från Markus att lägga under Förstoringsglaset

Kapitel: verser    Texten handlar om bland annat:

1:16-20   

2:1-12   

4:1-34   

5:24b-34   

6:32-44   

7:1-13   

7:14-23   

8:1-10   

9:33-37   

12:28-34   

14:3-9   

Jesus sa: Följ mig

Lam man botas, synd och förlåtelse

Liknelser

Kvinna med blödningar

Mat-under

Rent och orent

Rent och orent

Mat-under

Vem är störst

Viktigaste budet

Kvinna med nardusbalsam

BOK-
TEMA
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HISTORIEN BAKOM 
BOKHYLLAN & FÖR-
STORINGSGLASET
 

Finns det behov av Bokhyllan  
& Förstoringsglaset?
Inom sammanhanget Navigatörerna har vi erfarenheten 
att det i vår tid och i vår kultur många gånger är käns-
ligt och svårt att få till samtal om personliga ämnen. 
Det finns många hinder för att samtal ska uppstå. Det 
generellt höga livstempot gör att det oftast inte finns 
tid att i lugn och ro sitta ned och reflektera över livet i 
allmänhet, och i synnerhet inte tillsammans med andra.

Vi har upplevt att det krävs tillit i relationer och en 
trygg miljö för att samtal om personliga ämnen ska 
komma igång. Om det dessutom handlar om livssyn, 
om existentiella frågor, om liv och tro, blir det lätt ännu 
känsligare och svårare. Det behövs ett språk att kunna 
uttrycka det som finns inuti oss och många har inte fått 
möjlighet att träna ett språk för det inre livets verklig-
het.

I samtal om tro är det inte ovanligt att man hamnar i 
en polarisering, där några uttrycker att de bär på en tro 
och andra att de inte tror på Gud. När positioner intas 
är det vår erfarenhet att det blir svårt att hitta en väg 
framåt i samtalet. Det blir svårt att samtala med frihet 
och rymd och där man utifrån den egna utgångspunk-
ten kan lära sig något nytt, förtydliga det man redan 
anar, vidga sina perspektiv och kanske till och med välja 
en ny utgångspunkt!

Som kristen kan man till exempel lätt hamna i försvars-
ställning i dialog med andra som inte tror, eller med 
andra troende som tror lite annorlunda än man själv. 
Det känns ofta inte bra eftersom man i regel inte är trä-
nad i apologetik, det vill säga försvar för livsåskådning 
och särskilt försvar för kristen tro.

En annan väg än försvaret kan vara att försöka formu-
lera något kring tron som blir relevant, tydligt och 
förhoppningsvis inbjudande för den andre. De flesta får 
ganska sällan erfarenheten att försöka formulera sin tro 
och därför är man ovan att uttrycka sig. Det kan ställas 
höga krav på formuleringskonsten, kanske både från en 
själv och från andra.

Det önskade gemensamma samtalet om livet och tron 
på Gud utvecklas ofta till en diskussion som går från det 
ena till det andra, som blir argumenterande och debat-
terande och som inte med säkerhet blir kreativt för de 
inblandade. Om samtalet inte leder till något positivt 
sjunker sannolikheten för att man önskar eller ger sig 
in i ett sådant samtal igen.

Utifrån det som just beskrivits är det inte underligt om 
kristna drar sig för att prata med människor i sin när-
het om tro – om tro i allmänhet och i synnerhet om sin 
egen tro. Det gäller både med andra troende och med 
icke troende. Det finns risk att det inte blir något gott 
samtal – ett samtal som breddar och fördjupar de egna 
tankarna, som ger utveckling och växt i liv och tro, och 
som bygger förtrogna relationer. Dörren till mig själv, 
till andra och till Gud riskerar bli stängd. Dock kanske 
inte låst… Vi upplever att Bokhyllan & Förstoringsglaset 
fungerar som en nyckel till värdefulla samtal.

Vad vill vi med Bokhyllan  
& Förstoringsglaset?
Målsättningen med att utveckla Bokhyllan & Försto-
ringsglaset var att få fram en samtalsmetodik för grup-
per som skulle göra det lättare att få igång goda samtal 
om liv och tro. Vi önskar att deltagarna ska känna att de 
själva äger frågorna som bearbetas. Samtalsämnena ska 
ha relevans för det egna livet. Ingen ska ha suttit bakom 
ett skrivbord och tänkt ut vad andra ska prata om. Vi 
vill också att ett andligt kristet perspektiv finns med på 
ett naturligt sätt från början. Man skulle också kunna 
uttrycka det som att vi ville sänka trösklarna så att det 
blir möjligt att föra personliga samtal om viktiga frågor 
kring liv och tro. I umgänget med icke kristna vill vi ha 
med en öppenhet för andlighet som ett vidare begrepp, 
men utan att förlora i tydlighet när det gäller kristen 
tro.

Genom att hålla fast vid att samtliga dimensioner ska 
belysas för varje tema ökas möjligheten för deltagarna 
att få insikt om livet som en helhet och att oavsett vil-
ken livssituation eller livsfråga som är aktuell är de fyra 
dimensionerna alltid närvarande. Detta gör att det and-
liga perspektivet, med Guds närvaro i tillvaron, alltid 
kommer upp, oavsett var man börjar. Det gör också att 
vardagliga livsperspektiv alltid kommer upp genom de 
tre andra dimensionerna: relation till Mig själv, Andra 
och Samhälle/Skapelse. Gudomligt och mänskligt vävs 
samman, som i Jesu liv. Liv och tro hör ju ihop.

Så föddes Bokhyllan  
& Förstoringsglaset
Vår erfarenhet är att det ofta är svårt att rekrytera 
ledare till bibelläsningsgrupp eller studiegrupp. En 
invändning som ofta hörs är att man inte känner sig 
ha tillräckligt mycket kunskap. Man räknar med att det 
blir en massa frågor som man inte kan svara på och det 
känns inte bra. Det finns tydligen en föreställning om 
kompetens hos gruppledare som lätt blir till hinder för 
att starta eller leda en grupp. 

Även om man har någon typ av ledarträning kan man ju 
aldrig gardera sig för vad som händer i en grupp. Därför 
ställde vi oss frågan om det var möjligt att gruppsamtal 
kring tros- och livsfrågor skulle kunna ha karaktären 
av en upptäcktsresa där alla som är med deltar i en 
gemensam lärandeprocess. Det skulle sänka kraven på 
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gruppledare och samtidigt öppna för en nyfiken atmos-
fär i hela gruppen att ta ansvar för att gemensamt ta 
reda på, fördjupa och lära mer. Detta oavsett hur man 
förhåller sig till tro eller hur länge man varit kristen. 

Metodiken utvecklades ursprungligen för en grupp 
ungdomar i åldern 18-19 år. Gruppen var blandad när 
det gällde vilka som sade sig vara kristna eller inte. Man 
kände varandra i gruppen lite grann och deltagarna var 
inbjudna för att vara med och prova metoder för samtal 
om viktiga personliga frågor. Det blev ett test i tre mo-
ment.

Vi började med att fråga var och en om tro på Gud. Sva-
ren på den frågan blev kortfattade; ja, nej eller vet inte. 
Efter att ha gått ”laget runt” avstannade redovisningen 
med att alla sagt sitt, positionerat sig. Något samtal kom 
inte igång i gruppen.

Nästa moment innehöll frågan: ”Vilken eller vilka berät-
telser använder du för att tolka ditt liv?” Utgångspunk-
ten var att vi alla använder berättelser av olika slag för 
att tolka livet, även om vi kanske inte alltid är medvetna 
om det. Det kan vara berättelser från släkten, familjen, 
litteraturen, historien mm. Det blev uppenbart att den 
här frågan föll som en sten. Den fick inte någon genk-
lang, även om det fanns berättelser som betydde mycket.

Tredje momentet formulerades: ”Om du var en bokhyl-
la, vilka böcker skulle du vilja fanns i den?” Vi förklara-
de att böcker kunde vara en liknelse för kunskap, erfa-
renhet, värdering, attityd, praktik mm.

Dessa liknelser, metaforer – bokhylla och böcker – gav 
en helt ny öppning. Att prata om sig själv som bokhylla 
blev ett sätt att beskriva sig själv ”i tredje person”. Man 
flyttade så att säga ut de känsliga frågorna och ämnena 
utanför sig själv och kunde därmed känna sig lugnare 
och det blev lättare att prata om dem. Vi kom bort ifrån 
uttryck som ”jag anser, jag tycker, jag tror” och de ersat-
tes med ”den här boken”, vilket blev mycket mera lätt-
hanterligt för deltagarna.

Som exempel kan vi nämna en fråga som lät så här: 
”Vad vill du att din bokhylla ska innehålla?” En deltaga-
re berättade att i denne i sin bokhylla önskade en bok 
kallad ”gudstro”. Plötsligt var de vanliga spänningarna 
borta och det gick att hålla samtalet på en personlig 
nivå utan att det upplevdes känsligt.

För att förankra motivationen för gruppsamtalen använ-
de vi en träff för att tillsammans skapa en gemensam 
bokhylla. Var och en fick bidra med böcker under 

rubriken ”vad vill jag att min bokhylla ska innehålla 
när jag som 20-åring går vidare i livet?” Det blev en stor 
blandning av olika ämnen, exempelvis kroppen, för-
äldrar, tro, syskon, karriär, hälsa, mat, kärlek, vänner, 
pengar, trygghet, relationer, studier, boende, livskamrat 
och äktenskap. Mot slutet av varje träff fick deltagarna 
sedan välja vilken bok vi skulle samtala om gången där-
på. På det sättet fick alla vara med och själva sätta agen-
dan för träffarna.

Förutom att vi visste vilken bok som var aktuell till näs-
ta gång gjordes inga förberedelser av deltagarna eller 
ledaren. Meningen var ju att det skulle vara ett gemen-
samt lärandetillfälle. Varje träff bjöd på det oväntade i 
upptäcktsresan.

En risk vid samtal är att det kan bli vinklat och obalan-
serat. Om samtalet bara får flyta på kan innehåll och 
resultat helt bero på deltagarnas intresse, aktivitet eller 
passivitet. Det kan finnas preferenser att uppehålla sig 
vid vissa delar av ett samtalstema och släppa andra. Det 
är denna typ av samtal som vi ofta har i vardagen när vi 
möts, på fester mm. Där finns inte någon samtalsledare 
och samtalet består ofta av enstaka pusselbitar utan en 
tydlig process eller lärande, vilket ju oftast inte heller är 
syftet i dessa situationer.

Gruppsamtal däremot syftar längre; till upptäckande, 
fördjupning och lärande. Det kräver stor skicklighet 
hos en gruppledare om denne själv ska föra olika sam-
talstrådar till en gemensam riktning. För att underlätta 
för både ledare och övriga deltagare, att gruppsamtalet 
får en riktning och balans, blev vår lösning att till meta-
foren bokhyllan foga förstoringsglaset.

Vi har inom Navigatörernas verksamhet genom åren an-
vänt synsättet på människan att hon är en helhet med 
fyra livsdimensioner1. Livsdimensionerna är:

Relation till:

• Mig själv

• Andra människor

• Skapelse/Samhälle

• Gud

Dimensionerna har illustrerats som ett fyrvägskors, med 
fyra positioner eller riktningar relaterade till varandra. 
Vi lade dessa dimensioner ”över” en bok i bokhyllan, 
som ett sätt att titta närmare på bokens innehåll. På så 
sätt fick de fyra dimensionerna rollen av ett förstorings-
glas, med fördjupning inom alla fyra dimensionerna, 
med fokus på en dimension i taget.

1  Med ansats från E. Stanley Jones, existentiell psyko-
terapi, Viktor Frankl, Martin Buber m.fl.
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Djupt i vår tradition inom Navigatörerna finns över-
tygelsen om att en tro på Jesus Kristus kan och ska av-
spegla sig i vardagslivet. Det är i det mänskliga liv som 
lärjungen lever som tron, med Guds Andes hjälp, får liv 
och kan föras vidare till nya människor.

För praktisk inriktning på kristet vardagsliv har Naviga-
törerna fått impulser och förnyats genom åren. I detta 
ledarmaterial har vi framför allt tagit inspiration från 
religionspedagogen Thomas H.Groome. Hans forskning 
och undervisning (bland annat i boken Sharing Faith, 
på svenska Livets berättelser, se under Gå vidare) har 
betytt mycket för att visa på det dynamiska samspelet 
mellan vår egen ”lilla” berättelse från vardagen och den 
”stora” berättelsen; Guds berättelse genom Bibeln och 
den kristna traditionen.

Eftersom samtal kan riskera att bli ytliga, teoretiska, 
filosofiska och teologiska kallas – för att bli konkreta 
och knyta an till vardagsliv – förstoringsglasets handtag 
för ”PRAXIS”. På så sätt kan frågor i det vardagliga LIVET 
föras till TRON på Jesus Kristus, TRON i sin tur kan fär-
gas och förnya det vardagliga LIVET för både den enskil-
de och i gemenskap.

Avslutande tankar kring historien 
bakom samtalsmetodiken
Många med bakgrund i kristet hem eller församling har 
fått ”böcker” placerade i sina ”bokhyllor”, men utan att 
de blivit speciellt mycket lästa eller reflekterade. Man 
har fått ett rikt arv, men kanske inte öppnat upp det 
och inte formulerat tron med egna tankar eller ord. För 
den människan kan det bli en spännande och viktig 
upptäcktsresa att få samtala i grupp enligt Bokhyllan & 
Förstoringsglaset.

Den som möter kristen tro i vuxenlivet har kanske inte 
så många tros-böcker i sin bokhylla. För den människan 
kan deltagande i en grupp enligt Bokhyllan & Försto-
ringsglaset bli en upptäcktsresa som kan medföra både 
ommöblering, utrensning och att välja nya böcker till 
den personliga bokhyllan. Gruppsamtal enligt Bokhyl-
lan & Förstoringsglaset, och med Bibeln som vägled-
ning, kan ge alla åldrar möjlighet att utveckla ett språk 
för det man känner, tänker, vill, gör och längtar efter 
– ett språk för livet och tron.

Förstoringsglaset med de fyra livsdimensionerna är ett 
sätt att visa på att allt det vi har inom oss, våra böcker, 
har olika aspekter. Vi tänker att det alltid finns en and-
lig (existentiell) dimension närvarande i våra livs olika 
teman. Genom att hålla fast vi de fyra dimensionerna 

kan man få hjälp att upptäcka mer; det som ligger bort-
om den egna och nuvarande horisonten, och det kan 
gälla alla livets områden.

Med metodiken Bokhyllan & Förstoringsglaset har det 
visat sig lättare att prata om vad man tycker, tänker och 
känner genom att använda metaforen bokhyllan som en 
bild för våra liv. Vi upptäckte att man, utan att det blev 
för känsligt, kunde fråga andra vilka böcker de önskade 
att de hade, saknade eller längtade efter. Frågor som 
kan vara mycket känsliga och ibland rent hotfulla när 
de ställs ’rakt på’ blev med den här metodiken öppna 
för dialog.

Det var för oss nödvändigt att reflektera över och bear-
beta vår syn på både traditionell ledarroll och synen på 
material i en grupprocess. Vi ställde oss frågan om det 
gick att ge energi, hålla den igång och ge riktning i en 
process där så lite material fanns med från början och 
där ledarskapet såg så annorlunda ut. Vi fann att meto-
diken gav möjlighet att samla personer i gymnasieålder 
och strax däröver för personliga samtal om livet, något 
som vi från olika kyrkliga sammanhang hade varit med 
om och fått höra var svårt.

Metodiken har successivt utvecklats genom att provas i 
flera sammanhang och vår uppfattning är att den kan 
användas i olika åldersgrupper, inte minst med fram-
gång i åldersblandade grupper, och även där man inte 
har tillgång till en grupp som träffas regelbundet över 
tid utan endast erbjuder enstaka träffar.

Att leda en grupp med den här metodiken handlar 
framförallt om att ge struktur till och riktning i sam-
talet. Uppstår det frågor som kräver svar får gruppen 
det som gemensam uppgift att lösa, antingen under 
träffen eller till nästa gång. Det är inte ovanligt, när 
man kommer till frågor om Bibeln och dimensionen om 
Gud, att det finns viss kunskap. Även om denna kunskap 
är fragmentarisk och inte systematisk behöver det inte 
vara ett problem, utan kan snarare ses som en tillgång, 
som startpunkt för att gräva vidare. Visst kan det un-
derlätta om gruppledaren, eller andra i gruppen, är 
välbekant med bibeltexter, men det är inte nödvändigt 
och därmed kan gruppsamtalen också bli en utveck-
lingsmöjlighet för gruppledaren. Gruppen är till för att 
alla ska kunna utvecklas och fördjupas.

Vår erfarenhet är att det är bättre att som gruppledare 
själv delta i gruppsamtalet på liknande villkor som 
övriga deltagare, att själv uppleva och upptäcka tillsam-
mans med de andra i gruppen, jämfört med att enbart 
försöka lära sig metodiken utifrån en detaljerad och 
dirigerande skriftlig ledarhandledning. Det finns något 
i det egenupplevda som instruktionsmaterial inte kan 
ersätta.

Vi har därför valt att inte skriva en detaljerad hand-
ledningsinstruktion vad gäller samtalets innehåll. Dä-
remot tror vi att den metodbeskrivning som ges är ett 
tillräckligt ramverk för att våga prova på tillsammans 
i en grupp. Enkelhet i kombination med tydlighet i 
genomförandet, såväl som inställningen till ledarskap, 
samt allas delaktighet och värdefulla bidrag tror vi ger 
attraktion till metodiken. Detta uppfattar vi gäller för 
både deltagare och gruppledare. Vi hoppas att det ska 
underlätta för fler att vilja och våga vara gruppledare. 
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GÅ VIDARE

Studieförbundet Bilda kan hjälpa dig

Du kan få stöd för samtalsgrupper genom att kontakta 
din region inom Studieförbundet Bilda, som du hittar 
på www.bilda.nu

Bilda anordnar kurser i samtalsmetodik och ledarut-
bildning, ger tips på olika ingångar och startpunkter 
för samtal, samt tillhandahåller ledarväskan som 
är fylld av konkreta verktyg som gynnar öppna 
samtal. 

 
Gruppen som började läsa Bibeln

Detta är titeln på en bok författad av Berne Persliden 
(2009), medförfattare till denna ledarhandledning för 
Bokhyllan & Förstoringsglaset och tidigare verksamhets-
ledare för Navigatörerna.

Boken bygger på Navigatörernas samlade erfarenheter 
av bibelläsning, presenterad som en berättelse. Boken 
beskriver en grupp som börjar läsa Bibeln tillsammans, 
lär sig av varandra och upptäcker vad Bibeln och dess 
budskap kan betyda i vardagen. 

Bibelöversättningar

Bibel 2000

The Message; på svenska

Svenska Folkbibeln

Handbok för livet (med bibeltext från Levande Bibeln/
Nya levande Bibeln)

Faktaböcker om Bibeln

Bibelhandboken (2015), Tim Dowley

Libris stora handbok till Bibeln (2003), Sune Fahlgren

Steg för steg genom Gamla testamentet (2015), Jonas 
Dagson

Religionspedagogik

Educating for life (2001), Thomas H. Groome, Crossroad 
Publishing

Svensk översättning: Inför resan genom livet: en vision 
om undervisning

Kommer det att finnas tro? En ny vision för undervis-
ning och växande tro (2015), Thomas H. Groome, Books 
on Demand (Svensk översättning Rune Larsson)

Sharing Faith (1991), Thomas H. Groome, Wipf Stock 
Publishers

Svensk översättning, Rune Larsson: Livets berättelser: in-
troduktion till Thomas H. Groomes religionspedagogik

Texts under Negotiation (1993), Walter Brueggemann, 
Augsburg Fortress

The Church As Learning Community (2002) Norma Cook 
Everist, Abingdon Press

Vägens folk – en resa genom kristen tro (2012), Magnus 
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Bibliodrama

På följande websida kan du få en introduktion till Bibli-
odrama och hitta tips på litteratur  
http://www.bibliodrama.se/

– för dig som vill få fler idéer, läsa mer och fördjupa perspektiven kring grupp, lärande, växande och ledarskap
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