SVAR PÅ Quiz

Om reformationen og kønsroller og
opdragelse på reformationstiden
A
1. Hvorfor mente Luther, at kirken snød folket?

A. Den kristne tro blev opdelt i to retninger: protestantismen og katalocismen
B. Katalocismen blev helt afskaffet
C. Folk holdt op med at gå i kirke.

C

x

A. Fordi kirken bildte folk ind, at Gud ville have, de betalte til kirken
B. Fordi kirken bildte folk ind, at de kunne forkorte deres tid i skærsilden, hvis de betalte til kirken
C. Fordi kirken bildte folk ind, at de kun kunne komme i himlen, hvis de betalte til kirken.

2. Hvad blev den endelige konsekvens af reformationen?

B

x

3. Hvordan blev kirken styret efter reformationen?

x

A. Paven blev kirkens øverste leder, og præstens ord blev opfattet som sandheden
B. Kongen blev kirkens øverste leder, og præstens ord blev opfattet som sandheden
C. Kongen blev kirkens øverste leder, og alle kunne frit diskutere Guds ord.

4. Hvordan blev kirken ændret efter reformationen?

x

A. Prædiken foregik fortsat på latin, men afladsbrevene blev afskaffet
B. Prædiken foregik nu på et sprog, folk forstod, og afladsbrevene blev afskaffet
C. Prædiken foregik fortsat på latin, og folk kunne fortsat købe afladsbreve.

5. Hvordan var forholdet mellem Gud og menige mennesker efter reformationen?

x

6. Hvordan blev rollefordelingen i familien efter reformationen?

x

7. Hvordan blev børnene opdraget?

x

A. Kun ved at komme i kirken kunne folket høre Guds ord
B. Man kunne kun kommunikere med Gud gennem kirkens folk
C. Man var ikke afhængig af kirkens folk for at have en relation til Gud.

A. Manden og kvinden var ligestillede og delte alle opgaver imellem sig
B. Manden var familiens overhoved, og kvinden havde intet at skulle have sagt
C. Kvinden var underlagt manden, men børn og tjenstefolk skulle adlyde hende.
A. Forældrene havde pligt til at slå deres børn, mens lærerne ikke måtte
B. Hverken forældre eller lærere måtte straffe børn
C. Straf var en stor del af opdragelsen, og både lærere og forældre havde ret til at slå børn.

8. Hvor afhængig var man af at tilhøre en familie?

A. Hvis den ene ægtefælle døde, giftede den efterladte sig hurtigt igen
B. Folk blev typisk skilt, hvis ikke ægteskabet fungerede
C. Man kunne sagtens leve som enlig, hvis ikke man havde lyst til at blive gift.

x

9. Mistede kvinder muligheder efter reformationen?

x

A. Nej, for hun havde samme rettigheder som manden i ægteskabet
B. Ja, for før reformationen var hun familiens overhoved
C. Ja, fordi klosterlivet blev afskaffet, og kvinden dermed mistede muligheden for en anden
livsform end familielivet.

10. Hvad blev anderledes med hensyn til skolegang efter reformationen?
A. Det blev mere almindeligt, at alle børn kom i skole
B. Det var kun fattige børn, der gik i skole
C. Det var kun de rige folks børn, der gik i skole.

Reformationen – hvad betyder den for dig?

x

