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VARFÖR FIRAR VI KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG? 
EDU991170 

 

VAD BETYDER ORDEN? 

  
• Sed 

• Tradition 

• Kristus 

• Långfredagen 

• Återuppstå 

• Lärjunge 

• Helgetorsdagen 

• Helig 

• Knytkalas 

• Gökotta 

• Picknick 

• Gudstjänst 

• Metardag 

• Röd dag 

• Långhelg 

 

 

VAD HAR DU LÄRT DIG? 
Ge exempel på något som du lärt dig genom att titta på utbildningsklippet. 
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FRÅGA 
Varför firar vi Kristi himmelsfärdsdagen? 

 

 

 

UNDERSÖK 
Här är några förslag på uppgifter som du kan välja mellan att göra: 

 

Rita och berätta på ett papper vad du tänker göra på Kristi himmelsfärdsdagen. Om dagen 

redan varit, kan du beskriva vad du gjorde. Sätt upp din beskrivning tillsammans med de andras 

i klassen. Läs och jämför med varandras berättelser.  

 

Varför firar kristna Kristi himmelsfärdsdag? Skriv upp de viktigaste sakerna som du kan komma 

på. Gör gärna egna bilder som kan illustrera fakta. Information kan du hitta i utbildningsklippet 

samt på Svenska kyrkans hemsida. 

 

Har ni några kyrkor i närheten av skolan som arrangerar gökottor på Kristi himmelsfärdsdag? 

Om det finns så kan de elever som vill kontakta kyrkan och fråga om de kan följa med. Berätta 

sen i klassen vad ni gjorde och hur det var. 
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QUIZ 
 

a) Enligt kristen tradition firas dagen för att... 

o Jesus fick vingar och kunde flyga vart han ville 

o Jesus lämnade jorden  

o Jesus och lärjungarna samlades igen  

o Kristus tog ett plan till Mallorca  

 

b) Vad kallas Kristi himmelsfärd ibland med ett annat namn? 

o Kristi metardag 

o Kristi flygare 

o Raketdagen  

o Fågeldagen  

 

c) Hur många dagar efter påsk infaller Kristi himmelsfärdsdagen? 

o 10 dagar 

o 20 dagar 

o 30 dagar  

o 40 dagar  
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