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KRISTENDOMEN 
EDU991078 

 

VAD BETYDER ORDEN? 

  
• Abrahamitisk 

• Stamfader 

• Messias 

• Frälsning 

• Trosbekännelse 

• Testamente 

• Dop 

• Konfirmation 

• Nattvard 

• Kyrkoår 

• Sakrament 

• Övergångsrit 

 

 

VAD HAR DU LÄRT DIG? 
Ge exempel på något som du lärt dig genom att titta på utbildningsklippet. 
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KRISTENDOMEN 
EDU991078 

 

QUIZ 
 

a) Vilka religioner är så kallade "abrahamitiska religioner"? 

o Kristendomen och hinduismen 

o Hinduismen, buddhismen och islam 

o Kristendomen, islam och judendomen  

o Buddhismen och judendomen  

 

b) Vilken är världens idag största religion? 

o Islam 

o Kristendomen 

o Judendomen  

o Hinduismen  

 

c) Vilket påstående är centralt inom kristendomen? 

o Det finns bara en Gud och Muhammed är hans profet 

o Gud är en hjälp till självhjälp 

o Du kan aldrig bli god nog att komma in i Guds rike  

o Gud är god, allsmäktig och skapare av allt  

  

http://www.eduklips.se/


         

© Eduklips – en del av Kunskapsmedia Group 

www.eduklips.se 

3 

 

KRISTENDOMEN 
EDU991078 

 

 

FRÅGA 
Kan du komma på (minst) två stora skillnader om man jämför kristendomen med en annan 

religion? Du kan till exempel utgå från gudar och heliga skrifter. 

 

Diskutera, eller svara skriftligt. 

 

 

 

UNDERSÖK 
Ta reda på mer om Jesus liv. Vem var han och hur såg hans liv ut i unga år och efter att han fått 

sin kallelse? Vilka var hans följare? Hur predikade han? Jämför sen bilden som man får av den 

historiska personen Jesus med hur majoriteten kristna ser på Jesus idag. Vilka likheter och 

skillnader kan du se att det finns? 

 

Du väljer hur och vilken redovisningsform du vill använda. 
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KRISTENDOMEN 
EDU991078 

 

QUIZ - FACIT 
 

a) Rätt svar på fråga a: 

o Kristendomen, islam och judendomen 

 

 

b) Rätt svar på fråga b: 

o Kristendomen 

 

 

c) Rätt svar på fråga c: 

o Gud är god, allsmäktig och skapare av allt 

 

 

 

TIPS!   

Vi har 20191210 skapat en delad Kahoot! som du gärna får använda så länge länken 

fungerar: 

 

Https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-kristendomen/43d32ec4-9d99-403b-

b8d4-78077082baa3 
 

http://www.eduklips.se/
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