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Velkommen til dette læremiddel om 
”Reformationen i Sønderjylland/Sles-
vig”. Formålet med læremidlet er at give 
eleverne en forståelse af det kulturelle og 
historiske fællesskab i dette område. Læ-
rermidlet sætter fokus på det magtpoliti-
ske spil, som hersker i perioden 1521-36 i 
det daværende hertugdømme Slesvig, og 
som i dag udgøres af det danske græn-
seområde, Sønderjylland, og den tyske 
grænseområde, Slesvig (herefter Sønder-
jylland/Schleswig). 

Konteksten for Reformationen i Sønder-
jylland/Slesvig er begivenhederne fra 
Martin Luthers opslag af 95 teser i Wit-
tenberg i 1517, og til og med Reformatio-
nens indførelse i kongeriget Danmark og 
i hertugdømmerne Slesvig og Holsten i 
perioden 1536-41. Målet er at give ele-
verne et historisk og geografisk overblik 
over en turbulent periode i dette områ-
des historie, så de bedre kan forstå den 
nutid,  de lever i.

Materialet er ikke et forsøg på at komme 
med en samlet historisk fremstilling over 
perioden eller Reformationen. Arbejdet 
med teksterne giver et overordnet over-
blik over emnet, som skal hjælpe til at få 
kendskab til og få en sammenhængsfor-
ståelse for denne komplicerede histori-
ske periode. 

Lærerens rolle i forløbet er rollen som 
vejlederens. Du skal guide eleverne igen-
nem materialet, give dem inspiration og i 
visse tilfælde forklare dem faktuelle ting 
og sammenhænge i emnet. Da materialet 
netop ikke er en samlet fremstilling, vil 

det være nødvendigt i større eller mindre 
omfang at inddrage supplerende mate-
riale/informationskilder.  På hjemmesi-
den www.kulturakademi.dk eller www.
kulturakademi.de kan du finde forslag til 
yderligere litteratur.

Eleverne  skal sammen med hinanden og 
læreren, med de tekster som er til rådig-
hed, med spil, med lege og med spørgs-
mål, øve sig i at skabe sammenhænge, 
som ikke umiddelbart står i teksterne. 
De skal lære at tænke selv, kunne ind-
drage andre relevante informationer og 
være historieskabende.

Læremidlet fokuserer på ”den store 
mands” historie, da det meste skriftli-
ge kildemateriale fra perioden  beretter 
om denne side af historien. Læremidlet 
fokuserer derfor på det samfundsmæs-
sige brud og det magtpolitiske spil, som 
finder sted i årene omkring Reformatio-
nens indførelse. Læreren er naturligvis 
velkommen til at inddrage andre vinkler 
på historien.

Læremidlet er lavet med hensynstagen 
til de danske ”Forenklede Fællesmål” i 
historie. Der er ligeledes taget hensyn 
til det tyske curriculum i ” Fachanfor-
derungen Evangelische Religion. Sch-
leswig-Holsten.” og ” Fachanforderun-
gen Geschichte.Schleswig-Holsten.”. 
Håbet er, at læremidlet let kan imple-
menteres i den danske, såvel som den 
tyske historieundervisning.

Materialet er opdelt i et lærerhæfte og et 
elevhæfte.
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Elevhæftet består af en tekstdel og en op-
gavedel. I tekstdelen kan eleverne læse  
om en række personer (Martin Luther, 
Hans Tausen, Hermann Tast, Frederik I, 
Christian III, Iver Munk, Gottschalk von 
Ahlefeldt) og en begivenheder (Grevens 
Fejde (1533-1536), Haderslev artiklerne 
af 1528 og Kirkeordinansen af 1539), som 
spillede en rolle for Reformationens ind-
førelse i Sønderjylland/Schleswig. 
 Efter hvert kapitel er der en 
række små opgaver, eleverne kan løse og 
dermed sikre at de får efterbehandlet de 
læste tekster. Opgaverne er bygget sådan 
op, at eleverne stort set ville kunne svare 
på spørgsmålene ud fra de givende tek-
ster. Nogle af opgaverne vil dog kræve, 
at de bruger deres fantasi til besvarelsen.  
De skal øves og udfordres i deres histori-
ske tænkning og historieskabende kom-
petencer. 
 Til sidst i elevhæftet er der en 
alfabetisk ordliste med en kort forklaring 
af de sværeste ord.

Lærerhæftet består af supplerende op-
gaver, som kan bruges til at forklare ele-
verne de historiske sammenhænge og 
understøtte gennemgangen af teksterne. 
Forudsætningen for de supplerende op-
gaver er, at eleverne har arbejdet med 
elevhæftet først.  Målet med de supple-
rende opgaver er at give læreren mulig-
hed for at undervise efter forskellige læ-
ringsstile. Det gør det forhåbentlig også 
både sjovt og spændende at arbejde med 
Reformationen for både læreren og ele-
ven. Og hermed skabe en større motiva-
tion for faget historie.  

Der er enkelte forventninger til læ-
reren i forhold til brugen af lære-
midlet: 
Det er lærerens opgave at redegøre for 
området Sønderjylland/Slesvig, som hi-
storisk set et meget foranderligt landom-
råde. Læreren skal kunne give eleverne 
et indblik og en grundlæggende forstå-
else for området forhold hvad angår ge-
ografi, religionsforhold, sprog og politi-
ske tilhørsforhold. Der kan med fordel 
arbejdes med andre begivenheder, som 
kan relateres til Sønderjylland/Slesvigs 
historie, fx Slaget ved Dybbøl i 1864 eller 
folkeafstemningen i 1920.

ANBEFALING: Lav en samlet tidslinje 
til at hænge op i klassen. Tidslinjen bør 
vise perioden 1500 til 1550 med både be-
givenheder og personer for både dansk 
og europæisk historie. Det er en fordel 
at arbejde med og lave tidslinjen allere-
de, inden I går i gang med selve under-
visningsforløbet. Supplér tidslinjen, når 
der arbejdes med materialet: Skriv årstal, 
personer og steder på efterhånden, som 
der læses og læres om dem i teksterne. 
Vær opmærksom på at der også er en op-
gave om tidslinje til kapitel 2.

Du kan finde flere artikler og informatio-
ner om ”Reformationen i Sønderjylland/
Scheswig” på www.kulturakademi.dk el-
ler www.kulturakademi.de.

God fornøjelse.
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Vendespil /stafet 

4

Indhold
•Stafet- og vendespil
•Reformations-krydsord
•Spillet om magten (spilleregler, samt spillekort)
•Interaktivt kort
•Kildekritisk opgave

•Vejen til Reformationen (brætspil): Separat spil, som kan spilles af elever-
ne i hold. Spillet findes i et begrænset oplag. Læs mere om rekvirering af spillet 
på hjemmesiden www.kulturakademi.dk eller www.kulturakademi.de Brætspil-
let ”Vejen til Reformationen” og kortspillet ”Spillet om magten” kan med fordel 
spilles samtidig, da der er antalsbegrænsning på kortspillet. Når begge spil er 
færdige, byttes der så alle prøver begge spil.

Forslag til brug af læremidlet med supplerende 
opgaver og kopi-ark.

•Alle sider i dette lærerhæfte kan frit 
kopieres til klassebrug med angivelse 
af ophav

•Undervisningsmaterialet er ud-
viklet af historistoriestuderende på 
UCSYD. 

•Projektpartnere er Kreis Nord-
friesland, Kreis Schleswig-Flensburg 
og Haderslev Kommune. 

• Projektet er støttet af midler fra Kul-
turaftale Sønderjylland-Schleswig.

•Tak til historielektor Anders Hen-
ning Simonsen, UCSYD, museums-
inspektør Lennart Madsen, Museum 

Sønderjylland, hr. Panten, Husum og 
hr.  Jorge Scholtz, Gottop Slot for fag-
lige sparring. Oversættelsen til tysk: 
Kim Bjerringgaard.

•Alle tekster og billeder kan findes 
online på www.kulturakademi.dk  el-
ler www.kulturakademi.de. Her kan 
du også læse mere om materialet, 
finde forslag til litteratur samt læse 
mere om bidragsyderne.

1. udgave august 2017 

Generel information om undervisningsmaterialet ”Reformationen i 
Sønderjylland-Schleswig” :
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Forberedelse: 
Print 2 kopier af begge spilleplader ud (giver 2 spil). 

Regler: 
Find et lokale, der er egnet til stafetløb. Del klassen op i to hold – 1 spil til hvert hold. Klip kortene 
ud. Læg alle navnene med forsiden opad i den ene ende af et lokale. 
Fortsættes næste side...

Frederik I

Tog tronen 
fra Christian II

Gav sin søn 
to len i 

brylupsgave

Boede 
på Gottorp 

slot

   Døde i 1533 
 

Martin 
Luther 

Skrev de 
95 Teser

Ville forbyde 
afladsbreve

Blev ved 
rigsdagen i 

Worms dømt 
fredløs

Oversatte 
bibelen 
til tysk

Hans 
Tausen

Blev taget til 
fange, men 

fortsatte sine 
taler gennem et 

vindue

Fik lov at 
prædike pro-
testantisk i et 
katolsk kloster

Var med til at 
skrive den nye 
kirkeordinans

Studerer i 
Wittenberg

         i 1523  

Herman 
Tast

Ansat som 
præst i   

       Husum

Prædikede en 
tid i et hus der 
tilhørte en rig  
        mand

Tager til 
Wittenberg 

         i 1511 

Stafet- og vendespil
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Stafet- og vendespil

Christian 
III

Vandt 
Grevens Fejde 

i 1536

Var hertug 
indtil 1536

Kom op at 
skændes med 

biskoppen 
i Ribe

Indkaldte til 
præstemøde i 
1526 og igen 

i 1528

  

Iver Munk

Ville straffe 
en mand der 
spiste kød i 

fasten

Biskop i 
Ribe

Skriver i et 
brev til hertugen 

at han skal 
blande sig 
udenom

Gottschalk 
von 

Ahlefeldt

Prøvede at 
betale kongen
for at stoppe 

reformationen

Biskop i 
Slesvig

Måtte indgå en 
ydmygende 
aftale med 
Christian III

...Fortsat
Læg alle begivenhederne med bagsiden opad i den anden ende af lokalet. 
Eleverne står ved navnene, og skal nu efter tur løbe ned og tage en begivenhed, løbe tilbage og mat-
che begivenheden med en person. Holdet hjælper eleven med at matche navn og begivenhed. Det 
hold, der først får placeret begivenheerne ved de rigtige navne, har vundet.
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 1. By, hvor en mand blev anklaget for at spise kød i fasten
 2. By, hvor Luther slog sine teser op
 3. Et bestemt dokument, man kunne købe af den  
     katolske kirke
 4. Titel som Christian bar inden han blev konge
 5. Navn på det slot, hvor Frederik I boede. 
6. Begreb, der dækker over indførelsen  af den protestan-
tiske tro  
 7.  Dette var man, før man blev protestanter
 8. Dokument med regler, som Frederik I skulle 
     skrive under på, da han blev konge
9. Hellig tid mellem fastelavn og påske
10. Dette er man, hvis man tror på Luthers ord
11. En religiøs tale
12.  Vigtig mand for kirken, der bestemte over præsterne
13. Navn på borgerkrigen, der sluttede i 1536 
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Spillet om magten (kortspil)

Indhold:
#1 : Konge - Frederik I
#2 : Konge - Christian III
#3 : Biskop - Iver Munk
#4 : Biskop - Gottschalk von Ahlefeldt
#5 : Præst - Martin Luther
#6 : Præst - Hermann Tast
#7 : Præst - Hans Tausen
#8 : Hertug - Hertug Christian

Forberedelse: 
Kopiér 2 sæt af kortene og klip dem ud.  

Sådan bruges kortene i klassen: 
Eleverne skal læse teksterne i elevhæftet. Ef-
ter hver tekst eller hvert kapitel tager eleverne 
de kort frem, der passer til de personer, der 
er blevet læst om. Klassen skal nu blive enige 
om, hvordan hvert personkort udfyldes i hhv. 
”Magt” og ”Strategi”. Begge kategorier skal 
udfyldes med 1 -5 cirkler (1 er lidt og 5 er me-
get). Cirklerne kan udfyldes som halve eller 
hele cirkler.

Eleverne skal argumentere for deres angivel-
ser af personernes ”Magt” og ”Strategi”. På 
personkortene er der plads til at eleverne kan 
skrive deres argumenter i stikordsform. Magt 
angiver, hvor meget personen bestemmer i 
forhold til de andre personer, og der kan ar-
gumenteres med f.eks. stilling, rigdom, mili-
tær magt eller religiøs magt. Strategi angiver, 
hvor meget indflydelse personerne har påR-
reformationens indførelse. Disse argumenter 
skal bruges under spillet . (Max 3 argumenter 
pr. figur)

Spilleregler version 1:
Spilletid: 10-15 min Antal deltagere: 16 (spillet 
fungere bedst ved 16 deltagere, der kan dog være 

færre, der skal bare minimum være et helt sæt 
kort i spil)

Regler: Hver elev får ét personkort. Eleverne 
går rundt mellem hinanden og kan udfordre 
hinanden i par. Der kan udfordres på enten 
strategi eller på magt, men aldrig på begge 
dele. Eksempel: En elev går hen til en anden 
og siger ”jeg udfordrer dig på magt”. Den an-
den skal nu sige, hvem han er og hvor meget 
magt, han har : ”Jeg er Iver munk og jeg har 
2 i magt”. Udfordreren afslører nu sig selv 
og hvor meget magt han selv har.  (Man ud-
fordrer på samme måde uanset om det er på 
strategi eller magt). Vinderen noterer sin sejr 
og de to bytter kort. Så går eleven videre til 
en ny. 
Der kan sættes et bestemt tidsrum af eller 
et bestemt antal møder af. Den, der har flest 
sejre, når tiden er gået eller alle møderne er 
afviklet,har vundet.

Hjælp, vi står lige: 
Står to spillere lige på det de er udfordret i, skal 
eleverne argumentere for, hvorfor lige præcis 
de skal vinde. Hersker der stadig uenighed om 
sejren, byttes der blot kort og ingen får point. 
Spillet kan gentages sådan at flere elever har 
mulighed for at vinde.

Spilleregler version 2:
Spilletid: ca. 5-10 min. Antal deltagere: 16
Regler: Der printes igen to sæt, der sættes på to 
forskellige farver baggrund. Kortene klippes 
ud. Eleverne inddeles nu i to hold med otte 
elever på hvert hold. Man udfordrer hinan-
den ligesom i version 1, men man må kun ud-
fordre nogen fra det andet hold. Reglerne for 
hvordan man vinder er også de samme. Når 
man vinder, får man nu modstanderens kort 
i stedet for at bytte og man går tilbage til sin 
”base” og lægger det vundne kort. Taber man, 
mister man sit kort og man er ude af spillet. 
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Spillet om magten (kortspil) Spilleregler  version 2

Frederik I

Magt:     
Strategi:  

1 Christian III

Magt:     
Strategi:  

Iver Munk

Magt:     
Strategi:  

Gottschalk 
von Ahlefelt

Magt:     
Strategi:  

2

3 4
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Martin Luther

Magt:     
Strategi:  

5 Hermann Tast

Magt:     
Strategi:  

Hans Tausen

Magt:     
Strategi:  

Magt:     
Strategi:  

6

7 Hertug Christian8
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Forberedelse: Kopier kortet i 
A4 eller A3.

Regler: Del eleverne op i midre 
grupper. Læs navnene i kassen 
nedenfor op. Lad 
eleverne skrive navnen på 
papir og klippe navnene på 
områder, byer, personer og 
bygninger ud. Find evt selv på 
flere. 

Eleverne skal nu i fælles-
skab placere navnene 
de korrekte steder på kortet. 

Forslag til navne til kort
Områder: 
Tørning len,  Nordfriesland, Ribe Stift, Slesvig, Danmark, Tyskland

Byer: 
Haderslev , Ribe, Husum, Slesvig, Flensborg, Sønderborg

Personer: 
Frederik I, Gottschalck von Ahlefeldt, Hermann Tast, Junker Christian, Iver 
Munk, Martin Luther, Hans Tausen, Christian II

Bygninger: 
Haderslev Domkirke, Slesvig Domnkirke, Ribe Domkirke, Hermann Tast-
Skole, Gottorp Slot

Kort over hertugdømmet Slesvig 
anno 1650: Iohannes Mejer, 
Husum 
(Billedet er venligst stillet til rådighed 
af Museum Sønderjylland)



Eleverne skal bearbejde billedet af kalkma-
leriet fra Brøns Kirke. Kalkmaleriet fra Brøns 
Kirke består af to kalkmalerier, og de er malet 
i 1531. 
Det første forestiller paven, der står sammen 
med kardinaler og andre fornemme folk. Pa-
ven holder en bulle op. En bulle var en pavelig 
erklæring eller lov. Bullen er blank, og der er 
to narrer med æselører, som står og ”læser” op. 

Det andet kalkmaleri forestiller Jesus, som 
står ved porten til Himmelborgen/Himme-
rige. Han står med tekst fra Bibelen: ”Ve jer, 
skriftklogge og farisæere, I hyklere! I lukker 
Himmeriget for mennesker. Selv går I ikke 
ind i det, og dem, der vil ind i det, tillader I det 
ikke” (Matthæusevangeliet, kap. 23, v.13). 

Spørgsmål til det første 
kalkmaleri (billede 1):
• Hvor ligger Brøns nu? Og hvor lå det i 
   1500-tallet?
• Hem var hertug over dette område 
   – og dermed Brøns?
• Hvem er det, der står bag det store stykke 
   papir?
• Hvorfor tror I at det er et blankt stykke papir?
• Hvorfor er det to narrer, der læser op fra 
   pavebullen?

Spørgsmål til det andet 
kalkmaleri (billede 2):
• Hvem kan kommen i himmelen? 
    Hvem kan ikke?
• Hvad er en hykler?
• Hvorfor vil Jesus ikke lukke de fornemme 
   herrer ind i Himmelborgen?
• Hvilken trosretning havde man i Brøns i 
    1531?

BILLEDE 1 BILLEDE 2
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Kildekritisk opgave:

(Billederne er venligst stillet til rådighed af 
Museum Sønderjylland)


