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Kostcirkeln är en hjälp för ledaren i att planera söndags-
skolan. Genom rätt blandning av de olika delarna tror vi 
att barnen trivs och kan tillgodogöra sig kunskap för att 
bygga en egen gudsrelation. När du planerar söndags-
skolan är det bra att ha kostcirkeln som en grundstomme 
för ditt upplägg. Det behöver inte vara svårt. Låt alla 
säga sitt namn, spela bibelbingo, be en popcornbön, 
sjung en härlig sång, samla in pengar till något missions-
projekt, undervisa utifrån dagens bibeltext och låt 
barnen ge personlig respons.

Bibeln
För att ge andlig undervisning krävs en lärobok. Gud 
har gett oss Bibeln där han talar till oss. För att få en 
helhetsbild av Guds ord är det viktigt att barnen får lära 
sig både de gammaltestamentliga texterna och texterna 
om det kristna livet i Nya testamentet. Bibeln är grund-
boken i den kristna tron, därför är det oerhört viktigt 
att vi förmedlar helheten i Guds ord när vi ska lägga en 
andlig grund i barnens liv. ”Låt Kristi ord bo hos er i hela 
sin rikedom och all sin vishet.” Kol. 3:16

Gemenskap
För att barnen ska kunna tillgodogöra sig kunskap är det 
viktigt att miljön är trivsam. När de möts till söndags-
skola behöver vi skapa en atmosfär där alla känner sig 
sedda, blir bekräftade och får vänner. Detta är en av 
anledningarna till att dela upp barnen i mindre grupper 
och där arbeta mycket med en positiv gruppdynamik. Vi 
vill ge möjlighet för barnen att i en trygg miljö utveckla 
sitt andliga liv.

Bön och lovsång
Jesus sa att barnen skulle få komma till honom. I en 
relation är kommunikationen nödvändig - genom ord 
och uttryck lär vi känna varandra. Så är det också i rela-
tionen med Gud. I bönen och lovsången kommunicerar 
vi med Gud och uttrycker vår kärlek till honom. När vi 
vill leda barnen till Jesus, behöver vi lära dem att själva 
kommunicera med honom. I Ords. 22:6 står det: ”Vänj 
den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej 
därifrån, när han blir gammal.” Detta är mycket viktigt 
att förstå när vi lägger en andlig grund i barnens liv.
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Söndagsskolans kostcirkel



Lek och tävling
Gud har skapat oss med ande, kropp och själ. När vi 
leker använder vi ofta vår kropp och våra uttryckssätt. 
Det skapas en härlig atmosfär där vi skrattar, funderar 
och har kul, vilket vi behöver för att trivas med livet. 
Därför är leken viktig i inlärningsmomentet. Alla män-
niskor har ett behov av att utmanas och känna ett spän-
ningsmoment, vilket tillgodoses naturligt i en tävling. 
Oavsett om det är en femkamp, en frågetävling eller en 
fotbollsmatch så ger momentet studs åt helheten och 
utmanar också olika personligheter - vilket är viktigt för 
söndagsskolan.

Musik och kreativitet
Gud är skaparen av allt liv. Han har skapat oss och vill 
att vi ska vara kreativa. Genom att uppmuntra till ett 
estetiskt liv i söndagsskolan stärker vi undervisningen 
och en positiv atmosfär uppstår. Detta öppnar också 
upp för den mångfald som Gud har skapat oss till.
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Församlings- och missionskunskap
Enligt Guds ord har vi olika uppdrag. I Matt. 28:18-20 
ger Jesus oss missionsbefallningen. Mission är viktigt i 
det kristna livet och något som församlingen också bör 
prioritera. Om vi vill att barnen ska ha kunskap till handling 
bör vi därför regelbundet undervisa om behovet av 
mission. Det samma gäller församlingsundervisning. I 
Nya testamentet får vi vägledning i församlingsliv. Utan 
kunskap är det svårt att bli motiverad till att exempelvis 
ge tionde eller delta i gudstjänstgemenskap. 

Personlig gudsupplevelse
Gud längtar efter gemenskap med sin skapelse. Gud 
fadern ger oss möjlighet att vara hans barn genom tron 
på Jesus. Vi kan ge kunskap om Gud och leda barnen 
till Jesus. När de utifrån detta får en egenupplevd tro, 
skapas också en personlig gudsupplevelse hos dem.

Söndagsskolans kostcirkel är skapad av Marina Andersson

Bonuskrydda
Att unna sig något extra i livet är också viktigt 
för att trivas. Fikastunder, klassträffar, läger 
med mera, är stunder och tillfällen som ger 
mersmak åt helheten.
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