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Drottning Kristina– arbetsblad 
Av Boel Nygren  
 
Ord och begrepp 

konvertera, katolska kyrkan, protestantiska kyrkan, ortodoxa kyrkan, trettioåriga kriget, from, 
religionsfrihet, tronarvinge 

Platser på kartan 

Stockholm, Rom, Vatikanstaten 

Om drottning Kristina 

Avsnittet handlar om den svenska drottningen Kristina som år 1654 lämnade tronen och vände 
ryggen åt att vara drottning i Sverige. Ett år senare konverterade Kristina till katolicismen. Hennes 
beslut skakade både kyrkan och kungahuset i Sverige. Ingen vet säkert vad det var som gjorde att 
Kristina valde att abdikera eller varför hon sökte sig till katolska kyrkan. I det här avsnittet får du 
veta en del om de skillnader mellan protestantismen och katolicismen som en del menar var det 
som gjorde att Kristina valde att flytta till Rom. 
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Frågor 

 
1. Vem var drottning Kristina?  

a. Berätta vad du vet om henne – fakta.  

b. Beskriv hur du uppfattar henne efter att ha lyssnat på programmet - din åsikt. 

2. Vad innebär det att konvertera? 

3. Vad är det Kristina söker i katolicismen som hon saknar i protestantismen? 

4. Nämn några skillnader mellan den katolska och protestantiska kyrkan. 

5. Vad var det trettioåriga kriget? 

6. Vad är det som gör att Kristina väljer att abdikera? 

7. Fundera kring Kristinas val att abdikera och konvertera. Gjorde hon rätt? Förklara hur du 

tänker. 

8. Hur ser det ut i världen idag för människor som själva vill välja sin tro, livsåskådning eller 

politiska tillhörighet? Diskutera mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Koppla det 

gärna till det Kristina sägs ha sagt under slutet av sitt liv: ”Jag föddes fri, jag levde fri och jag 

ska dö frigjord.” 

 

 

 
 
 

Arbeta tematiskt med det här avsnittet 
Det här avsnittet ingår i tre av de föreslagna temana i lärarhandledningen:  

• Tema 1. Religioner och livsåskådningar 
• Tema 3. Kvinnliga förebilder 
• Tema 6. Identitet 


