Rollespil om reformationen:

SKYLD OG SKAM
To elever opfører en slags rollespil foran resten af klassen.
De to elever får hver deres rollekort og evt. tid til at forberede sig. Klip rollekortene ud nedenfor og giv en rolle til
hver af de to elever. Gennemfør rollespillet for resten af klassen.

SKYLD OG SKAM - Rollekort 1

SKYLD OG SKAM - Rollekort 2

Din rolle:
Du skal spille en 15-årig dreng, der hedder
Christoffer. Du lever i 2017 og bor i Odense,
hvor du går i 9. klasse på en folkeskole.
I fritiden spiller du fodbold og hænger ud
med vennerne.

Din rolle:
Du skal spille en 15-årig pige, der hedder
Petrine. Du lever i 1517 og bor i Odense med
dine forældre og dine tre søskende. Du går
ikke i skole, men hjælper til med det huslige
arbejde derhjemme.

Du træder ind i en tidsmaskine, og her møder
du Petrine. Hun er også 15 år, men hun kommer fra 1517 – hun lever altså på reformationstiden, 500 år tidligere end dig. Du kan
se, at hun ser bange ud, og I har en samtale
om at være bange.

Du træder ind i en tidsmaskine, og her møder
du Christoffer. Han er også 15 år, men han
kommer fra 2017 – han lever altså 500 år
efter dig. Du er tit meget bange; bange for at
komme i skærsilden, når du dør. For du synes
hele tiden, at du kommer til at synde. Christoffer kan se på dig, at du er bange, og I har
en samtale om, hvad I hver især er bange for.

Sådan gør I:
Træd ind i tidsmaskinen og start med følgende replikker (fortsæt selv med at finde på
replikker derefter).
C: Hej, jeg hedder Christoffer. Jeg kommer
fra 2017. Hvad årstal er det her? Og hvem
er du?
P: Det er 1517, og jeg hedder Petrine.
C: Er der noget galt? Du ser ud, som om du
er bange?
P: Jeg har gjort noget forfærdeligt.
Fortsæt selv replikkerne.
Forslag til spørgsmål, du kan stille Petrine:
- Hvis du har gjort noget forkert, kan du så
ikke bare sige undskyld?

Sådan gør I:
Træd ind i tidsmaskinen og start med følgende replikker (fortsæt selv med at finde på
replikker derefter).
C: Hej, jeg hedder Christoffer. Jeg kommer
fra 2017. Hvad årstal er det her? Og hvem
er du?
P: Det er 1517, og jeg hedder Petrine.
C: Er der noget galt? Du ser ud, som om du
er bange?
P: Jeg har gjort noget forfærdeligt.
Fortsæt selv replikkerne.
Forslag til spørgsmål du kan stille Christoffer:
- Har dine forældre råd til afladsbreve?
- Hvor tit beder du fadervor?
- Skammer du dig slet ikke over noget?

Reformationen – hvad betyder den for dig?

