Rollespil om reformationen:

SNYDER KIRKEN?
Cirka en tredjedel af klassen får til at opgave at spille Luther og skrive en tale, som de kan holde for resten af
klassen (enten hver for sig eller i mindre grupper). Resten af klassen får til opgave at være tilhørere til Luthers tale.
Nogle er skeptikere, andre tilhængere. Alle elever forbereder sig med udgangspunkt i deres rollekort (de tre typer
rollekort klippes ud og fordeles ligeligt mellem eleverne, så alle får tildelt en af de tre roller).

SNYDER KIRKEN? - Rollekort 1
Din rolle: Luther
Forestil dig, at du er den tyske præst Luther. Du lever i Tyskland. Året er 1517. Du mener, at kirken snyder,
når den sælger afladsbreve til folk. For du mener ikke, at kirken kan bestemme, hvor længe man skal være i
skærsilden. Det er kun gud, der kan bestemme det. Du er ikke engang sikker på, om skærsilden overhovedet
findes. Derfor har du lavet en protestplakat, som du har sat op på en kirkedør. På plakaten står der bl.a., at
kirken snyder folk, og i dag skal du holde tale for en forsamling på torvet.
Du skal nu skrive den tale, som du vil holde for folket. Talen må max vare tre minutter.

SNYDER KIRKEN? - Rollekort 2

SNYDER KIRKEN? - Rollekort 3

Din rolle: Skeptisk over for Luther

Din rolle: Nysgerrig på Luthers holdninger

Forestil dig, at du er borger i Tyskland i 1517.
Selvom du er meget fattig, bruger du en
del penge på at købe afladsbreve fra kirken.
Fordi adladsbrevene ifølge kirken kan forkorte din tid i skærsilden, og du er meget bange
for skærsilden.
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for skærsilden.

I dag skal du høre Luther holde tale på torvet.
Han er en meget provokerende præst, der siger, at kirkens afladsbreve er det rene svindel.
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Forbered dig på, hvad du vil råbe til ham og
diskutere med ham under talen for at vise, at
du ikke er enig med ham.

Det lyder interessant synes du, og du vil
gerne høre mere. Forbered dig på, hvilke
spørgsmål du vil stille til Luther.

Reformationen – hvad betyder den for dig?

