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1. Inledning och syfte
 
De allra flesta människor i vårt land har någon slags relation till psalmer. Det kan vara ifrån 
gudstjänster, bröllop och begravningar, eller ifrån skolavslutningar och konserter i kyrkan. Många 
kända psalmer spelas och sjungs också av kända artister och används i andra sammanhang som 
tv-program och filmer. Våra psalmer är en av de äldsta bevarade sångtraditionerna vi har, som 
fortfarande hålls levande. I dagens psalmbok finns psalmer som fanns med redan i den första 
psalmboken som kom 1695. De äldsta har rötter ända tillbaka till den första kristna kyrkan på 
300-talet. 

Psalmernas väg är ett uppslagsverk över psalmbokens alla psalmer och ger dig möjlighet att 
fördjupa dig i de psalmer du redan känner till, eller att hitta helt nya. Uppslagsverket består 
av fyra böcker och varje psalm får sin beskrivning av text, melodi, historia och framväxt. 
Psalmkommentarerna kan ses både som fördjupad kunskap och som en utgångspunkt för vidare 
reflektion över psalmernas betydelse, för egen del eller tillsammans med andra.

Syfte
Den här studiehandledningen är till för att ge exempel på olika sätt att ta sig an och använda 
Psalmernas väg. Den är skriven särskilt med tanke på den bredare gruppen av intresserade, t 
ex församlingsbor, gudstjänstbesökare och ideella medarbetare i församlingen. Den ger några 
övergripande förslag på användningsområden inför gudstjänster och psalmsångskonserter, och 
även ett mer utförligt förslag till användning i en studiecirkel. Allt som står här ska ses som förslag 
som kan användas i sin helhet, delvis eller inspirera till helt andra frågor eller användningssätt. 
Utgångspunkten är alltid sammanhanget och de närvarande människorna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Psalmernas väg  
– om böckerna
 
Psalmernas väg är ett uppslagsverk. Inte något 
som sträckläses från pärm till pärm utan som tas 
fram då och då för att man vill lära sig mer om 
en viss psalm. Böckerna är skrivna för teologer, 
kyrkomusiker, forskare och studenter – men 
också för alla andra som har intresse för psalmer 
och som vill förstå mer. 

Psalmernas väg består av fyra böcker, band 1-4. 
Böckerna har några olika delar som kan vara bra 
att känna till för att lättare ta sig in i läsandet.
 
Kommentarer till psalmerna i Den svenska 
psalmboken
Böckerna består till den största delen av 
beskrivningar av psalmerna i Den svenska 
psalmboken från 1986. Varje kommentar börjar 
med att beskriva psalmtextens historia och 
ge en kort tolkning. Där finns hänvisningar 
till bibelställen som har koppling till texten 
och till tidigare psalmböcker där texten har 
funnits med. Sedan följer en beskrivning av 
melodins historia och uppkomst, också här 
med en hänvisning till tidigare psalmböcker. 
Band 4 innehåller psalmerna i Verbums 
psalmbokstillägg från 2003 och Psalmer 
i 2000-talet. Här är kommentarerna mer 
kortfattade och innehåller förslag på när under 
kyrkoåret de kan användas. 
 
Källor
Det finns noggrant listade källor till all 
information i kommentarerna. Litteratur, 
sångsamlingar, manuskript, ljudinspelningar, 
brev och databaser för den som är intresserad av 
att fördjupa sig ännu mer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Register
I slutet av böckerna finns olika slags register. 
Till exempel register över sångsamlingar, 
personer samt texter och melodier som nämns 
i kommentarerna, allt med hänvisningar till 
psalmnummer eller sidor i böckerna. Ett 
exempel när ett register kan vara användbart 
är när du vill söka upp alla psalmer i boken, 
skrivna av en och samma författare.  
 
Psalmernas väg - Historisk översikt av Den 
svenska psalmboken med tillägg
I början av Psalmernas väg band 1 finns ett 
kapitel som heter Den svenska psalmboken 
genom seklerna. Det är en översiktligt historisk 
beskrivning av hur den svenska psalmboken 
kom till, förändrades och blev till vad den är 
idag. I inledningen till band 4 finns en liknande 
beskrivning av psalmtilläggen som kommit 
efter 1986. Vi rekommenderar starkt att läsa 
dessa, innan man går in på själva psalmerna. De 
sätter skapandet av psalmer i ett sammanhang 
och det blir lättare att förstå betydelsen av de 
enskilda psalmerna. Dessa två kapitel finns att 
beställa separat hos förlaget för den som har 
behov av flera, t ex till en grupp deltagare i en 
studiecirkel, se nedan.

Förklaringar av ord och termer
I början av Psalmernas väg band 1 finns också 
ett kapitel med ordförklaringar och ett med 
beskrivningar av vissa musikaliska begrepp. 
Dessa kan vara till hjälp för den som inte är 
insatt i musik eller diktskapande. I början 
av varje bok finns också förklaringar till de 
förkortningar som förekommer i böckerna. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
- Ledarens roll är främst att skapa ramar för 
mötet och se till att deltagarna får den hjälp och 
utrymme de behöver för att syftet ska uppnås.  
 
Beroende av studiecirkelns innehåll och upplägg 
har det sedan olika stor betydelse vad ledaren 
kan om själva ämnet. 

 

3. Psalmernas Väg 
 – som  studiecirkel
 
En studiecirkel är en form för att lära sig något 
nytt. Om någonting, om någon annan och om sig 
själv. Den har dels formella ramar och dels ett 
förhållningssätt till människor och lärande. 

Studiecirkelns formella ramar:
- en grupp om minst tre och max tjugo personer
- minst tre träffar, med tid mellan träffarna
- totalt minst nio studietimmar á 45 minuter
- en ledare som har kontakt med Sensus
 
Studiecirkelns förhållningssätt och pedagogik:
- Allt deltagande är frivilligt
- Demokratiperspektivet är centralt – individens 
röst och inflytande är viktigt
- Lärandet sker mellan deltagarna och utgår från 
varje människas egen erfarenhet
- För att ovan punkter ska uppfyllas behöver 
planering delvis göras gemensamt i gruppen
 
 
 
 

Tillgång till material
 
Psalmernas väg är utgivet och finns att köpa av Wessmans musikförlag.  
 
www.wessmans.com/psalmernas
 
Psalmernas väg - Historisk översikt av Den svenska psalmboken med tillägg: särtryck ur 
Psalmernas väg 1 och 4, finns att köpa separat. Kontakta förlaget.

Om du leder en studiecirkel och rapporterar denna till Sensus, får du 40% rabatt vid köp av 
samtliga fyra band. Som enskild deltagare i en studiecirkel får du 20% rabatt  om du vill köpa 
böcker för eget bruk. Alla beställningar görs via Sensus. 

Kopieringsrätt
Om du leder en studiecirkel har du rätt att kopiera enskilda psalmkommentarer för att 
använda inom ramen för studiecirkeln. 
Villkor:
- Att du rapporterar din studiecirkel i Psalmernas väg till Sensus
- Du eller din församling har en köpt uppsättning av Psalmernas väg att kopiera från
- Du kopierar bara så många exemplar som det finns deltagare i studiecirkeln
- Kopieringsrätten gäller inte scanning och spridning digitalt

Genom att ta kontakt med Sensus 
kan du som ledare få hjälp att 
starta och leda en studiecirkel. Läs 
mer på  
 
www.sensus.se/startacirkel  
 
eller kontakta oss på ditt 
närmaste Sensuskontor, se  
 
www.sensus.se/kontakt 



Planering
En studiecirkel kan vara utformad på många 
olika sätt. Här kommer några frågor att utgå 
ifrån vid planeringen:
 
Vem ska var med?
Kanske är ni redan en grupp som känner 
varandra och vill utforska psalmer genom 
Psalmernas väg? I så fall får ni gemensamt 
bestämma hur ni vill lägga upp träffarna. 
Eller så finns det en ledare som redan innan 
bestämmer ramar och sedan annonserar efter 
deltagare som vill vara med.  

Vad är syftet med träffarna?
Syftet styr planeringen och metoderna. 
Vill ni utforska favoritpsalmerna? Då utgår 
planeringen helt ifrån gruppens deltagare.
 
Vill ni bli överraskade och hitta helt nya 
psalmer? Då kanske ledaren väljer ut de psalmer 
som ska användas.
 
Vill ni utforska psalmer efter kyrkoårets 
söndagar och teman? Då styrs urvalet av 
träffarnas tidpunkt.
 
Fundera på och beskriv syftet och planera 
därefter. Fundera också på hur mycket som 
ska vara bestämt innan studiecirkeln startar, 
och hur mycket som bestäms tillsammans med 
gruppen vid första träffen. 
 
Hur många träffar, hur långa och hur ofta?
Börja med ett färre antal träffar, ungefär 3-6 
stycken. Vill ni så kan ni efter hand utöka 
antalet.  

Lagom tid för en träff är 2x45 minuter, med 
en liten paus i mitten. Men även detta kan ni 
förstås bestämma själva.  

Hur ofta ni ses kan bero på flera saker, t ex 
logistik eller syftet med träffarna. Tänk på att 
låta det gå lite tid emellan så att deltagarna 
hinner reflektera över vad ni gjort och pratat 
om, men inte så lång tid att man tappar tråden 
mellan gångerna.
 

Exempel: Studiecirkel 6 
gånger á 2x45 minuter  

– deltagarledda träffar med syfte att 
utforska deltagarnas egna val av psalmer
 
 
Träff 1:
 
INLEDNING
Skapa trygghet: Använd relativt mycket tid 
vid första träffen för att lära känna varandra i 
gruppen. Då blir det lättare att sedan ha samtal 
och diskussioner. Även grupper där alla känner 
alla sedan tidigare kan berikas av att lära känna 
varandra på nya sätt. 
 
Skapa samsyn: Låt alla deltagare formulera 
varför de är där och vilket syfte de har.
 
Skapa spelregler: Ta gemensamt fram regler 
för mötena, t ex att hålla överenskomna tider, 
att inte avbryta, eller annat som är viktigt för 
deltagarna.
 
Utse roller i gruppen: för effektiva möten 
underlättar det att ha tydliga roller, t ex en 
sammankallande, en formell ledare som tar 
närvaro och rapporterar till Sensus, en som 
har koll på att alla får komma till tals, en som 
kontrollerar så att gruppen håller sig till syftet, 
mm. 
 
SAMTAL
Inför första träffen har deltagarna fått i uppgift 
att läsa Psalmernas väg - Historisk översikt 
av Den svenska psalmboken med tillägg (se 
information under Tillgång till material). 
Exempel på frågor att utgå ifrån i samtal:
- Vilket är ditt tidigaste minne av psalmboken?
- I vilka sammanhang och tillsammans med vem 
har du sjungit psalmer?
- Vad tänker du om psalmboken som gemensam 
sångskatt över generationerna?
- Vad tycker du är viktigt när det gäller att 
omarbeta och modernisera psalmtexter och 
melodier? 



- Vad tänker du om instrument till psalmsång? 
Vilka olika instrument har du sjungit till? Hur 
känns det och vad är skillnaden?
- Vad tänker du när du läser om psalmbokens 
historia?
 
VÄLJA PSALMER
Välj ut 8 psalmer som ni vill utforska under de 
kommande träffarna. Utgå ifrån deltagarnas 
egna motiv. Det kan vara en favoritpsalm eller 
helt andra motiv till valen. Den fulaste kanske!
Portionera ut två psalmer till varje träff och 
bestäm när de olika psalmerna ska var med. 
Välj ut en samtalsledare till varje psalm. 
Samtalsledarens uppgift är att förbereda 
presentation av och samtal om sin psalm. 
 
AVSLUTNING
Avsluta träffen med en runda där alla har 
möjlighet att säga något om upplevelsen av 
dagens träff. Exempel att utgå ifrån:
- Berätta fritt: Vad tar du med dig från dagen 
samtal? Nya lärdomar? Nya insikter?
- Kortvariant: Beskriv med tre ord vad du lärt 
dig idag eller hur det känns just nu. 
 
 
Träff 2-5:
 
INLEDNING
Inled varje ny träff med att reflektera över den 
förra. Vad fastnade? Vad har du funderat över? 
Vilka frågor har uppkommit? Gå en runda och 
låt alla deltagare som vill dela med resten av 
gruppen.
 
SAMTAL OM DAGENS PSALMER
Två personer har haft i uppdrag att förbereda 
presentation av och samtal om dagens 
psalmer. Utgå ifrån den aktuella psalmen och 
kommentaren i boken. Presentera genom att 
ni sjunger eller lyssnar på psalmen och läs 
kommentaren i sin helhet. Läs antingen högt 
i gruppen, eller låt varje deltagare ha sitt eget 
exemplar som man läser tyst för sig själv.  
Anteckna gärna sådant som dyker upp spontant 
under läsning. 
 
Exempel på frågor att utgå ifrån i samtal om 
psalmerna: 
 

- Vilken känsla väcker psalmen hos dig?
- Vilket budskap tar du till dig?
- Är det något, i så fall vad, som du tycker är 
problematiskt med psalmen?
- Vad betyder denna psalm för dig?
- I vilka sammanhang har du sjungit eller hört 
den?
- Vad tänker du när du läser om dess historia 
och uppkomst?

Se till att hålla tiden som avsatts för varje psalm, 
så att det blir väl fördelat.

AVSLUTNING
Avsluta varje träff med en runda där alla har 
möjlighet att säga något om upplevelsen av 
dagens träff.
Exempel att utgå ifrån:
- Berätta fritt: Vad tar du med dig från dagen 
samtal? Nya lärdomar? Nya insikter?
- Kortvariant: Beskriv med tre ord vad du lärt 
dig idag eller hur det känns just nu.
 
 
Träff 6:
 
INLEDNING
Börja som vanlig med att reflektera över förra 
träffen. 
 
KNYTA IHOP SÄCKEN
Under sista träffen är det dags att sammanfatta 
vad som har gjorts, reflektera över hur det har 
varit, vad det har gett, vad som varit positivt och 
vad som skulle kunna göras bättre nästa gång. 
 
Tillbakablick: återberätta vad som rent konkret 
har hänt under de gånger ni träffats. Vad var 
syftet med studiecirkeln? Vilka psalmer har 
ni haft med? Hur har ni arbetat (struktur, 
metoder)? Vem har gjort vad? Vilka spelregler 
sattes upp i början?
 
Reflektion: Hur har det känts? Vad har det 
betytt för dig? Uppnåddes ditt och gruppens 
ursprungliga syfte? Har syftet ändrats under 
vägen? Har de gemensamma spelreglerna följts?
 
Utvärdering: Vad har varit positivt? Vad kan 
göras bättre?
 
 



Metoder
 
Hur ska man genomföra allt detta? Vilket sätt, alltså vilken metod, man väljer ger olika resultat 
och passar olika människor. Har man planerat och genomfört liknande träffar tidigare har man 
erfarenhet att utgå ifrån, om inte får man helt enkelt prova sig fram och lära sig under vägen. Det 
är inte farligt att göra misstag! Den som vill ha stöd och tips kan prata med oss på Sensus. 
 
Hitta också metoder och inspiration på www.sensus.se/metodbanken. Där finns metoder för 
att starta, utveckla, stärka gruppen, utvärdera och avsluta. 
 
Några saker att utgå ifrån när du väljer metod och arbetssätt:
- Människor är olika, utgå ifrån deltagarna i din grupp. Prata och fråga, men våga också att utmana.
- Variera sätt och metoder.
- Växla mellan egen reflektion och att samtala med andra.
- När ni använder samtalsmetoder, växla mellan att samtala i par, liten grupp och helgrupp.
- Vi tar in information på olika sätt: lyssna, läs, titta. Använd flera sinnen.
- Vi uttrycker oss på olika sätt: skriv, prata, sjung, rita, använd kroppen och fantasin.
 

Några enkla samtalsmetoder
 
Rundan
Låt ordet gå laget runt så att alla har möjlighet att komma till tals. Den som har ordet får tala ostört 
medan alla andra lyssnar utan att kommentera. Tänk på att det aldrig kan vara ett tvång att säga 
något. Men inte heller ett tillfälle att prata oavbrutet väldigt länge! Lagom är bäst. 
 
Bikupan
Bilda tillfälliga små grupper om 2-3 personer. Samtala runt ämnet en stund. Om man sedan vill kan 
man i storgrupp kort berätta om vad man pratat om i sin bikupa. En metod som passar dem som 
har lättare att prata i små grupper än i storgrupp. 

AVSKED
Det är viktigare än vad man kanske tror med ett 
ordentligt avslut och hej då. Särskilt när man 
varit personlig tillsammans. Lägg tid på detta! 
Det kan handla om att säga hej då i grupp eller 
ge tid till deltagarna individuellt.  

Vill ni inte sluta? Det är enkelt – kom överens 
om att fortsätta i samma form eller på ett nytt 
fördjupande sätt. Ta kontakt med Sensus för 
hjälp att tänka vidare.



4. Andra sätt att använda Psalmernas väg
 
Här följer ett par andra exempel på hur man kan använda sig av Psalmernas väg. Använd dem i sin 
helhet, delvis, inte alls eller låt dem fungera som inspiration till egna idéer. 
 

Gudstjänstförberedande arbete
 
Med den gudstjänstförberedande gruppen
I många församlingar finns grupper som har i uppgift att förbereda och genomföra gudstjänster. 
Dessa ser olika ut, och kan innehålla både anställda och ideella medarbetare. Att välja psalmer 
är en uppgift först och främst för ansvarig präst och kyrkomusiker. Ibland finns det fler personer 
inblandade. Oavsett vem som väljer ut psalmer till gudstjänsten finns fördjupning att hämta ur 
Psalmernas väg, både för dem som väljer och för dem som sedan ska hjälpas åt att genomföra 
gudstjänsten. Läs gärna kommentarerna till söndagens psalmer tillsammans i gruppen innan 
gudstjänstens början. 

Med församlingen inför gudstjänsten
Ett sätt för hela församlingen att få mer kunskap om och djupare förståelse för söndagens psalmer 
är att skapa en tradition av att samlas en stund innan gudstjänsten börjar. Sjung igenom dagens 
psalmer och läs hela eller delar av kommentarerna i Psalmernas väg. När det sedan är dags att fira 
gudstjänst har församlingen både sjungit upp sig, tränat på melodin och fått nya dimensioner av 
psalmerna. Det blir bättre, roligare och mer meningsfullt. 
 
 
Psalmsångsgudstjänster och psalmsångskonserter
 
Idag är det vanligt att samlas för att sjunga och lyssna på psalmer. Det kan kallas gudstjänst, 
konsert eller allsång. Hur som helst är det fokus på psalmer. Psalmernas väg kan här användas 
när man planerar. Kanske har man ett specifikt tema, som till exempel kvinnliga psalmförfattare, 
psalmer av Luther eller psalmer under en viss tidsepok. Med ett uppslagsverk som Psalmernas väg 
hittar man korsreferenser och gemensamma nämnare som underlättar att sätta ihop ett program. 
Psalmkommentarerna passar ju sedan också väldigt bra att läsa ur under själva programmet. 
Bildning som ger större mening och behållning av sjungandet.





Studiehandledning till Psalmernas väg
Utgiven av Sensus studieförbund 2019
Författare: Lisa Carr, Sensus studieförbund, lisa.carr@sensus.se  
Omslagsbild: Per Nisser
Grafisk form: Mattias Jonsson, Sensus studieförbund  
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens.

 
För frågor om böckerna, kontakta Ragnar Håkansson ragnar.hakanson@wessmans.se 

W WWESSMANS
MUSIKFÖRLAGW W


