LEKTIONSPLANERING
Kristendomen och Svenska Kyrkan – från enhetskyrka till sekularisering
Ord att förklara innan filmen:
Katolicismen
Reformation
Avlatsbrev
Existentiella frågor
Sekulariserad
Konfirmation
Dop
Diskussionsfrågor innan filmen:
Gör en undersökning i klassen om hur många som är döpta? Dopet innebär att man blir medlem i svenska kyrkan.
Idag är 73 % av befolkningen medlemmar i Svenska Kyrkan – hur ligger klassen procentuellt jämfört med Sveriges
befolkning?
Vad innebär det att vara med i Svenska Kyrkan? Skattemässigt och hur man kan använda kyrkan?
Vad är en begravningsavgift?

SE FILMEN

Kyrkans tidiga historia
När kom kristendomen till Sverige?
På vilket sätt tyckte kungar och hövdingar att kyrkan var bra för deras skull?
Vad förde klosterväsendet med sig? Utbildning? Medicin? Skrivkonst?
Under medeltiden var kyrkan katolsk – på vilket sätt kunde man se det inne i kyrkorna?
Vad var avlatsbrev?
Hur tror du att en kyrkobesökare uppfattade kyrkan på medeltiden. Samhället och bostadshusen var mycket enkla –
och kyrkan oftast en mäktig byggnad. Vad signalerade en kyrka?
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Reformationen
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Vem och när startade Reformationen i Tyskland?
Vad hade Martin Luther för invändningar mot katolska
kyrkan?
Varför tyckte Gustav Vasa att Luthers idéer var bra? Vad
hade han att vinna på att genomföra en reformation?
Vad innebar det för klosterväsendet?
Vad innebar det för stat och kyrka? Vem hade styrt kyrkan
före reformationen? Vem styrde den efter reformationen?
Har kyrkan haft något politiskt inflytande? I filmen nämns
att Gustav II Adolf gav sig in 30-åriga kriget för att kämpa emot Katolicism. Var det en orsak, eller fanns det andra
orsaker?
Ge exempel på hur kyrkan har bidragit med undervisning?
Vad menades med kyrkoplikt? Vilket straff kunde man få om man inte gick i kyrkan?
Vad var kyrkböcker? – Vad användes de för?
Sekularisering
Vad var väckelserörelsen?
När tror du att sekulariseringen började?
När skildes staten och kyrkan åt? Vad innebar det för en enskild person?
Varför tror du att sekulariseringen har gått så fort i Sverige?
Varför tror du att människor lämnar kyrkan?
Varför tror du att människor stannar kvar som medlemmar i kyrkan?
Vad menas med begreppet troende?
Vad menas med begreppet kulturellt kristen?
Konsekvenser av sekularisering
Det finns ungefär 3 500 kyrkobyggnader i Sverige, många
av dem är från tidig medeltid. Det är ett kulturarv – och
syns i landskapet. Vad tror du om framtiden för dessa
landsortskyrkor?
Kommer de att finnas kvar? Kommer de att rivas? Vad
tror du kommer att hända?
Svenska samhället bygger mycket på kristna värderingar – tror du att dessa värderingar kommer att försvinna, förändras eller finnas kvar?
Tror du att religionen kommer att öka i betydelse? Tror du att ett sekulariserat samhälle skiljer sig från ett kristet
samhälle?

Kyrkans framtid
Runt om i världen har det blivit viktigare att tala om vilken religion man utövar.  Tror du att det i framtiden kommer
att bli viktigare, även i Sverige, att prata om sin religiösa identitet?
Hur arbetar svenska kyrkan idag? Vad har de för verksamhet utöver gudstjänster?
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