
112900 Beretning: ’Reformationen – hvad betyder den for dig?’
’Reformationen – hvad betyder den for dig?’ er et undervisningsprojekt til kristendoms- og historieundervisnin-
gen i udskolingen inden for kompetenceområderne ‘kristendom’ og ‘livsfilosofi og etik’. Projektet har fokus på 
opdragelse/familieliv og kønsroller/ligestilling på reformationstiden kontra i dag, og materialet sigter mod at 
give eleverne indsigt i den del af kristendommens historie, der omhandler reformationen og nyere tid. Projek-
tet består af 1) Website med undervisningsmateriale, 2) Samtalesaloner, 3) Workshops.

1) Reformationen500.dk med undervisningtekster, debatspørgsmål, kortfilm og podcast, der kan benyttes af 
skoler over hele landet i kristendomsundervisningen. Materialet er udviklet med didaktisk bistand fra kristen-
domslærer i udskolingen Jørn Pedersen fra Lynghøjskolen i Roskilde. Læringsmål og forslag til tegn på læring 
fremgår af de røde bokse til højre på følgende side: http://www.reformationen500.dk/til-laereren

2) Cirka 2.600 elever på skoler over hele landet deltog i en samtalesalon med fokus på opdragelse/familieliv 
og kønsroller/ligestilling på reformationstiden kontra i dag. Her fik eleverne lejlighed til at reflektere over, 
i hvilket omfang reformationen påvirker opdragelse, kønsroller og hverdagslivet i dag. De to kortfilm blev 
vist på samtalesalonerne, som blev ledet af en moderator og desuden bestod af samtalekort og et power-
point-oplæg. Hver samtalesalon blev med stor succes indledt af podcasten ‘Kom med i Skærsilden’
http://www.reformationen500.dk/bange-for-skaersilden. Der var stor interesse fra skolerne for at få besøg af 
samtalesalonen, og vi måtte sige nej til mange skoler. 

3) Forud for de af samtalesalonerne, der fandt sted på bibliotekerne, havde klasserne mulighed for at deltage 
i workshoppen ‘Bogtrykkerkunsten – fra Gutenberg til Google – når spredning af information forandrer sam-
fund’, som blev udviklet i samarbejde med bibliotekarer fra Rødovre og Ballerup biblioteker. 

Materialet blev markedsført på Folkeskolen.dk og i Folkeskolens nyhedsbrev, i foreningen YouGlobes nyheds-
breve, på foreningens Facebook-side samt i Facebook-gruppen ‘Historie-, samf- og kristendomslærere i folke- 
og friskoler’. De to kortfilm blev annonceret på Facebook, hvor de nåede ud til over 10.000 modtagere pr. 
opslag. Endelig er der sendt fysisk informationsmateriale ud til kristendomslærere på 200 skoler. 

I samtalesalonerne indgik en række samtalekort med de spørgsmål, som eleverne skulle samtale om under-
vejs. Efter hver samtalesalon afleverede vi de trykte kort til en af de deltagende lærere og opfordrede dem til 
at give dem videre til deres kolleger, der så kunne bruge dem i undervisningen suppleret med det materiale, 
der ligger på projektets website. Det tror vi, der er mange der har benyttet sig af. I hvert fald er der fortsat 
mange besøg hver uge på projektets website. 

Fra januar 2017 og frem til 26.02.2018 har der været 5.693 unikke brugere på reformationen500.dk Derudover 
har der været 2.571 tilbagevendende besøg. Antal downloads fra 1. april 2017 (hvor sitet blev publiceret) og 
til 7.februar 2018): 1.823. Tallet dækker over flere forskellige rollespil, man kan downloade. Den gennemsnitli-
ge besøgsvarighed: Knap 6 minutter for førstegangsbesøgende og 7,5 minutter for tilbagevendende besøg. 

Link til materialet på materialeplatformen.dk: https://materialeplatform.emu.dk/materialer/bogkort/101632568

Link til materialet på YouGlobe.dk: http://www.youglobe.dk/grundskole

Direkte link til materialets hjemmeside: http://www.reformationen500.dk/

Venlig hilsen

Helle Thilo
projektleder
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