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Filmens innehåll
Den katolska kyrkan är den största kristna kyrkan 
i världen, med över en miljard anhängare. I den 
här filmen ska vi titta närmare på viktiga känne-
tecken hos katolicismen. Vi får till exempel veta 
vilka ritualer och regler som gäller för katoliker. 
Vilken roll har helgonen? Vad symboliserar kors-
tecknet och vilka är de sju sakramenten? Vi lär 
oss om begrepp som diakon, nattvard, bikt, och 
mässa.

Filmfakta
Ämne: Religionskunskap

Ålder: Från 13 år (H)

Speltid: 17 minuter

Svenskt tal med svensk text som tillval

Produktion: Louise Bergman i samarbete med 
Kunskapsmedia AB, 2018

Syfte/strävansmål
 • Att lära sig om utmärkande drag hos den 
katolska kyrkan.

Undervisningen ska behandla 
följande innehåll enligt läroplan
Religionskunskap (högstadiet)
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kris-
tendomen samt utmärkande drag för kristen-
domens tre stora inriktningar: protestantism, 
katolicism och ortodoxi.

Kapitel i filmen
Om kristendomen (00:00 - 02:19)

Katolska kyrkan (02:20 - 04:19)

Några yrken inom kyrkan (04:20 - 06:00)

Viktiga kännetecken (06:01 - 08:10)

Sakrament (08:11 -  11:23)

Kyrkorummet (11:24 - 14:04)

Tradition och förändring (14:05 - 15:08)

Var i världen finns anhängarna? (15:09 - 16:21)

Sammanfattning (16:22 - SLUT)

Kristendomens inriktningar
Katolska kyrkan
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Innan filmen

Vad vet vi?
Låt eleverna först fundera ensamma över vad de 
vet om katolska kyrkan. Är det kanske så att någon 
i klassen är katolik? Sedan diskuterar eleverna två 
och två eller i grupper om vad de kommit fram till. 
Gör till sist en gemensam tankekarta på tavla eller 
med ett digitalt verktyg där ni sammanfattar det 
eleverna vet. 

Gissa ordet
Låt eleverna först själva och sedan i par försöka 
förklara följande begrepp: 

sakrament diakon

nattvard bikt

ritualer helgon

korstecken mässa

påve Vatikanstaten

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. Diskussions-
frågorna är indelade enligt filmens kapitel. 

Om kristendomen (Start - 02:19)
 • När uppstod kristendomen?
 • Vilka olika inriktningar inom kristendomen finns 
det?

 • Varför finns det olika inriktningar?

Katolska kyrkan (02:20 - 04:19)
 • Hur många anhängare har den katolska kyrkan?
 • Vad betyder ”katolsk”?
 • Varför kan inte någon kvinna bli påve inom den 
katolska kyrkan?

 • Vilken funktion/roll har påven?
 • Vilket annat namn för den katolska kyrkan 
finns? Varför då?

 • Vem var Petrus?

Kristendomens inriktningar
Katolska kyrkan

Några yrken inom kyrkan (04:20 - 06:00)
 • Beskriv/diskutera dessa yrken:
Präst
Diakon
Biskop
Ärkebiskop

Viktiga kännetecken (06:01 - 08:10)
 • Vad är ett helgon? Kan du ge några exempel på 
helgon?

 • Vad betyder martyr?
 • Varför vänder sig många katoliker till Maria i 
sina böner?

 • Vad är korstecknet? Varför gör katoliker kors-
tecknet?

 • Vad betyder monoteism?
 • Vad innebär treenigheten?

Sakrament (08:11 -  11:23)
 • Vad betyder sakrament?
 • Hur många sakrament finns det inom den ka-
tolska kyrkan? Ge några exempel på sakrament.

 • Vad innebär celibat?

Kyrkorummet (11:24 - 14:04)
 • Vad är vigvatten? Vilken funktion har det?
 • Förklara, med dina egna ord, vad en biktstol är 
för något och vilken funktion den har?

 • Vad är mässa? Vad firas då?
 • Hur går en mässa till?
 • Vad innebär välsignelse? Kan du ge några ex-
empel på hur man kan be om välsignelse?

Tradition och förändring (14:05 - 15:08)
 • I filmen sägs det att den katolska tron bygger 
på Bibeln, men även på det som kallas för tradi-
tion. Vad innebär det?

 • Det finns vissa saker som inte är tillåtna inom 
den katolska kyrkan, kan du ge några exempel?

 • Var i världen finns anhängarna?
 • Vart i världen bor det flest katoliker?
 • Ungefär hur många katoliker finns det i Sve-
rige?

Sammanfattning (15:09 - SLUT)
 • Har du lärt dig något nytt av att se på filmen? 
Vad i så fall?
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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 
väljer ett sakrament eller yrke inom den katolska 
kyrkan att fördjupa sig kring. Leta reda på infor-
mation 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 katolicismen med 
någon eller några andra religiösa inriktningar. 
Vad skiljer dem åt? Låt eleverna lista åtminstone 
fem likheter och fem skillnader mellan de olika 
inriktningarna. De letar information på internet, 
i böcker och tidskrifter. Varje grupp presenterar 
sedan sina arbeten för resten av klassen i form av 
en presentation.

Kristendomens inriktningar
Katolska kyrkan

STUDIEHANDLEDNING

www.kunskapsmedia.se • info@kunskapsmedia.se • 08-545 634 60

© Rättigheterna till studiematerialet ägs av 
Kunskapsmedia AB.
Du har rätt att använda dig av studiematerialet i 
samband med visning av programmet.


