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Filmens innehåll
I den här filmen ska vi titta närmare på viktiga kän-
netecken hos protestantiska kyrkor. Vi lär oss om hur 
protestantismen växte fram, samt går igenom några 
olika grenar, som reformerta kyrkor och frikyrkor. 
Vilka är protestanternas heliga sakrament? Vem var 
Martin Luther? Det ska vi få reda på!

En film för högstadieelever när de läser religions-
kunskap.

Filmfakta
Ämne: Religionskunskap

Ålder: Från 13 år (H)

Speltid: 17 minuter

Svenskt tal med svensk text

Produktion: Bergman Kommunikation/Masonit 
Design i samarbete med Kunskapsmedia, 2019

Syfte/strävansmål
 • Att lära sig om utmärkande drag hos de protes-

tantiska kyrkorna.

Undervisningen ska behandla 
följande innehåll enligt läroplan
Religionskunskap (åk 7-9)

Religioner och andra livsåskådningar
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristen-

domen samt utmärkande drag för kristendomens 
tre stora inriktningar: protestantism, katolicism 
och ortodoxi.

Kapitel i filmen
- Om kristendomen (00:00-01:48)

- Protestantiska kyrkor (01:49-02:31)

- Grenar inom protestantismen (02:32-05:09)

- Frikyrkor (05:10-07:23)

- Viktiga kännetecken (07:24-09:53)

- Kyrkliga ledare (09:54-11:08)

- Kyrkorummet och gudstjänsten (11:09-11:51)

- Tradition och förändring (11:52-13:01)

- Var i världen finns anhängarna? (13:02-13:35)

- Protestantiska kyrkor i Sverige (13:36-15:07)

- Sammanfattning (15:08-SLUT)

Kristendomens inriktningar: 
Protestantiska kyrkor
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Innan filmen
Vad vet vi?
Låt eleverna först fundera ensamma över vad de vet 
om de protestantiska kyrkorna. Är det kanske så att 
någon i klassen tillhör en protestantisk kyrka? Sedan 
diskuterar eleverna två och två eller i grupper om 
vad de kommit fram till. Gör till sist en gemensam 
tankekarta på whiteboard eller med ett digitalt verk-
tyg där ni sammanfattar det eleverna vet.

Gissa ordet
Låt eleverna först själva och sedan i par försöka för-
klara följande begrepp: 

Reformationen Sakrament

Frikyrka Gudstjänst

Statskyrka Baptist

Diskussionsfrågor till filmen
Innan ni startar en diskussion kring filmen i gruppen 
är det viktigt att läraren/ledaren funderar igenom hur 
man ska hantera diskussionen och svaren. Dela gärna 
upp gruppen i mindre grupper och låt deltagarna först 
skriva ned sina svar. Diskussionsfrågorna är indelade 
enligt filmens kapitel.

Om kristendomen (00:00-01:48)

 • Ungefär hur många i världen är kristna?

 • Var och när uppstod kristendomen?

 • Vilka är de tre största inriktningarna inom kristendomen?

Protestantiska kyrkor (01:49-02:31)

 • Vad var “Reformationen”?

 • Varför skapade de så kallade “protestanterna” en ny form 
av kristendom?

Grenar inom protestantismen (02:32-05:09)

 • Beskriv Martin Luthers grundtanke kring hur kyrkan 
behövde förändras.

 • De reformerta kyrkorna ses som väldigt avskalade och 
enkla. Varför?

 • Beskriv hur den Engelska kyrkan, eller den anglikanska 
kyrkogemenskapen, kom till.

Frikyrkor (05:10-07:23)

 • Vad menas med “frikyrka”?

 • Vad kännetecknar baptistiska kyrkor och vad känneteck-
nar metodistkyrkor? Vilka skillnader och likheter finns?

 • Vad innebär det att vara “frälst”? 

Kristendomens inriktningar: 
Protestantiska kyrkor

Viktiga kännetecken (07:24-09:53)

 • Vad är ett sakrament?

 • Vilka två heliga sakrament erkänns inom de protestan-
tiska kyrkorna? Varför är det bara två?

 • Vad är “vuxendop”, eller “troendedop”?

 • Vad är “predikan”?

 • Vad är “mission”?

 Kyrkliga ledare (09:54-11:08)

 • Hur ser det ut med ledare inom protestantismen?

 • Vad innebär det att protestantiska kyrkor inte har ett 
religiöst centrum?

Kyrkorummet och gudstjänsten (11:09-11:51)

 • Gudstjänstlokalerna kan se olika ut inom protestantis-
men. Varför är det så, tror du?

 • Vad brukar en protestantisk gudstjänst innehålla?

Tradition och förändring (11:52-13:01)

 • Varför tror du att bibeltexter tolkas så olika?

 • Vad innebär det att ta “hänsyn till texternas ålder”?

Var i världen finns anhängarna? (13:02-13:35)

 • Var i världen finns flest protestanter?

Protestantiska kyrkor i Sverige (13:36-15:07)

 • Tidigare var Svenska Kyrkan statskyrka i Sverige. Vad 
innebär det?

 • Sedan år 2000 är Svenska Kyrkan en Folkkyrka. Vad 
innebär det?

Sammanfattning (14:56-SLUT)

 • Lärde du dig någonting nytt efter att ha sett filmen?

Fortsättning på sida 3
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Efter filmen
Gissa ordet 
Gå igenom orden under ”gissa ordet” som skrevs innan 
filmen och kontrollera om ni nu förstår vad begreppen 
betyder, eller om ni måste undersöka vidare.

Fördjupning 
Dela upp klassen i mindre grupper. Varje grupp väl-
jer en gren eller en tradition inom de protestantiska 
kyrkorna att fördjupa sig kring. Leta reda på informa-
tion på internet, i böcker och tidskrifter. Varje grupp 
presenterar sedan sina arbeten för resten av klassen.

Jämförelse 
Dela upp klassen i mindre grupper om tre-fyra elever. 
Låt eleverna jämföra den protestantiska traditionen 
med någon eller några andra religiösa inriktningar. 
Vad skiljer dem åt? Låt eleverna lista åtminstone fem 
likheter och fem skillnader mellan de olika inriktning-
arna. De letar information på internet, i böcker och 
tidskrifter. Varje grupp redovisar sedan sina arbeten 
för resten av klassen i form av en presentation, därpå 
kan klassen diskutera tillsammans. 

Kristendomens inriktningar: 
Protestantiska kyrkor
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