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”Reformationen og dens nutidige perspektiver” 

”Hvorfor undervise i reformationen? – refleksioner over didaktikkens hovedspørgsmål”  

 

Niels Henrik Holdt Madsen, lærer, Aabenraa og medlem af Religionslærerforeningens bestyrelse 

 

Indledning: 

Mange af jer kender det sikkert. Man møder en kollega på gangen, der siger hvad gør du i forhold til det her 
jubilæum?...jeg har sammen med min klasse valgt at deltage i dette og dette og så gør vi sådan og 
sådan….Man undskylder med at man lige er i støbeskeen med noget og skynder sig derefter ind i sit kontor. 
Sveden springer af panden…man anede ikke at der var noget jubilæum…man googler lidt og finder hurtigt 
ud af, at man er helt bag ud af dansen, det vælter med materialer og oplevelser på nettet om emnet. Ens 
årsplan afslører intet om dette. Hvad gør man??? ….Ja, enten rydder man årsplanen og giver i en fart plads 
til et eller andet smart fra nettet, eller man forbigår jubilæet i tavshed i en bevidsthed om, at næste gang, 
der er et jubilæum at fejre, så er man med!!!! 

Og hvad er det så vi fejrer?.... Ja vi fejrer jo, at reformationsprocessen blev sat i gang….31. oktober, 1517 
bankede Luther ifølge myten sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, hvor han dermed endelig satte 
gang i kampen mod afladshandlen. Dette er siden blevet opfattet som omdrejningspunktet i selve 
reformationen. Dermed er Luthers navn også stærkt forbundet med selve reformationskampen, og således 
bliver denne fejring, har det vist sig, også i høj grad til en fejring af selve personen Luther. Dr. Theol. Svend 
Andersen siger et sted, at ”Vi fejrer ikke Luther, men markerer, at der for 500 år siden blev formuleret en 
ny forståelse af kristendommen. Og det er en form for kristendom, som den danske folkekirke bygger på”. 
Det er jo sandt nok, men også interessant, at stort set alt, hvad der er foregået i dette jubilæumsår, har 
handlet om Luther. 

Dette jubilæum, reformationsfejringen, har gennem lang tid ”støjet” så meget, at man dårligt har kunne 
undgå at lægge mærke til det. Det vrimler med tilbud af den ene og anden art. På en måde er sådan et 
jubilæum en klods om benet på vi undervisere. Med de store flotte udbud, der frister, er vi næsten 
stavnsbundet til at tage del i herlighederne, også selvom det egentligt passer dårligt ind i ens årsplan. På 
den anden side er det også en gave til os. Forskere publicerer ny forskning på området, der udgives lærde 
bøger om emnet, der udkommer et væld af nyt undervisningsmateriale til glæde for den enkelte lærer. 
Oplevelser, arrangementer, film, computerspil, mucicals, rollespil….vi må heller ikke glemme alt 
merchandise….i Wittenberg er det store hit lutherstrømpen, som man kan iklæde sig med det indvævede 
legendariske Luthercitat fra rigsdagen Worms: ”Her står jeg, jeg kan ikke andet” og i Haderslev skulle en 
guldsmed på biskoppens foranledning have sat øreringe med Lutherrosen i produktion… ja, hvad har vi alt. 
Det er nærmest overvældende, mulighederne er uden ende. 

Dr. Theol. Kurt Larsen skrev en artikel under overskriften: ”Ville Luther sende afbud til 
reformationsjubilæet?”, altså hvad ville Luther selv have tænkt om al den virak, der foregår i dette 
jubilæumsår. Det er tankevækkende: Han ville muligvis glæde sig over det pædagogiske arbejde og 
metoder, der udvikles, sikkert også over selve hyldesten til reformationen. Men hvad med al den fokus på 
hans egen person? For ikke at sige den forskydning, der finder sted i øjeblikket mod Luthers 
samfundsmæssige betydning og en deraf afledt kritik?  
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Når dette jubilæum er så overvældende i sine muligheder, er det lærernes opgave at sortere, vælge til og 
vælge fra. I dette tilfælde er det en større opgave, og også et ansvar. For ved at vælge til og fra, hvad er det 
så for en fremstilling vi kommer til at formidle?......Dette handler de næste små 30 min. om.  

Jeg kommer ikke til at sige noget, som I ikke ville kunne have sagt eller tænkt. Jeg er ikke forsker, men 
formidler/underviser. Jeg har bare haft mulighed for at reflektere over emnet i forbindelse med denne dag, 
så I må ikke forvente et færdigpakket svar, men derimod en række ufærdige refleksioner, som I så kan gå 
hjem og strikke videre på. 

Hvorfor skal vi undervise i reformationen/Luther? Hvordan kan vi gøre det? Hvordan gør vi det? Hvordan 
bør vi gøre det? Hvad er det egentligt, at vi skal undervise i? Hvornår skal vi gøre det ? og endelig til hvem 
er det, vi gør det? Altså refleksioner over de didaktiske hovedspørgsmål. 

 

Hvorfor undervise i reformationen/Luther ? 

I den danske grundlov kan man læse i kapitel 1, paragraf 4, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske 
folkekirke og understøttes som sådan af staten. Endvidere står der i kapitel 2, paragraf 6, at kongen, og 
dermed dronningen, skal høre til den evangelisk-lutherske kirke. 

Hermed indtager den evangelisk-lutherske kirke en helt central plads i en dansk kontekst. Luther er den 
eneste, der bliver nævnt med navns nævnelse i den danske grundlov. I denne forbindelse udtalte Georg 
Metz for nylig, at her kan man se, hvordan stat, kirke og kongehus er fedtet sammen i Danmark. Det var vist 
ikke pænt ment. 

I folkeskolens formålsparagraf finder vi derimod intet eksplicit om Luther. Der står angivet, at eleverne skal 
gøres fortrolige med dansk kultur og historie og det er vel det nærmeste vi kommer på, at proppe emnet 
ind her. Der står til gengæld, at skolens virke skal være præget af åndsfrihed, og dermed være sagt, at skole 
og kirke er skilt ad. 

I de særlige mål for faget, Fælles mål, finder vi heller ikke Luthers navn nævnt. Der fokuseres til gengæld på 
et særligt kendskab til den danske folkekirkes betydning. I den danske folkekirkes bekendelsesskrifter 
hersker der til gengæld ingen tvivl om at folkekirken er en evangelisk-luthersk kirke. Der ligger altså implicit 
en forventning om, at når eleverne skal vide, hvad kristendom er, så er det i den lutherske udgave. 

Når vi når til vejledningen, er der hjælp at hente. Her nævnes både reformationen og Luther specifikt. Inden 
for kompetenceområdet ”Kristendom” kan man læse, at ”hovedsigtet med kompetenceområdet 
kristendom er, at eleverne får et vidensgrundlag, så de kan forholde sig til, hvad kristendom er - først og 
fremmest i en evangelisk - luthersk forståelse”, videre også ”et historisk overblik over kirkens og 
kristendommens udvikling både i verden og i Danmark”.  Her ligger der altså en klar forventning om, at den 
lutherske udgave af kristendommen indtager en særstilling i undervisningen.   

Så vidt lovgrundlaget. 

Der hersker vist ingen tvivl om, at Luther har haft en enorm betydning for den danske måde at tænke 
kristendom på gennem tiden. Christian 3. indførte hurtigt og konsekvent reformationen i Danmark og 
sørgede på mange måder for at gøre det umuligt at være pavetro. Danske kristne render formentlig ikke 
rundt og tænker i gerningsretfærdighed, men mener vel, at troen på gud i selv må være nok, og så kan man 
for øvrigt koncentrere sig lidt om medmennesket, det burde være ægte kristendom. Danskerne ser heller 
ikke nogen grund til, at frygte en dømmende og straffende gud, men tror på en nådig gud, der i kraft af 
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troen på ham, nok skal tage vare på sine. Alt der her er på mange måder meget luthersk. Det er nærmest 
en del af den kollektive bevidsthed. Vi synger salmer til den store guldmedalje og lytter til prædiken og ser 
ikke præsten, som noget særligt, men respekterer bare hans teologiske viden. Alt i alt vel udtryk for en 
grundlæggende luthersk tankegang.  

Hvis vi kæder de særlige mål for faget kristendomskundskab i folkeskolen om fokus på den danske 
folkekirke sammen med dennes udgave af lutherdommen og så den nedarvede kollektive bevidsthed om 
det lutherske, ja, så giver det naturligvis mening at undervise i Luthers reformation.  

Men hvad så med alt det andet??? 

Det er lige som om, at når vi i undervisningssammenhæng når til Luther, så holder katolicismen op. Fra da 
af findes katolicismen nærmest ikke mere, Luther har indtaget hele scenen. Det bliver lidt eventyragtigt, 
hvor det gode vinder over det onde, Luther banker katolikkerne. Han får sådan en slags superheltestatus. 
Billedet af Luther, der egenhændigt banker teserne op på kirkedøren i Wittenberg giver jo nærmest et 
billede af, at han ordnede hele reformationen ene mand. Jan Lindhardt har engang pointeret, at det gode 
billedsprog nogle gange rent pædagogisk fremmer budskabet til fordel for det sande billede. Vi må i hvert 
fald konstatere, at dette billede af Luther og hans mission har fået vidt rækkende konsekvenser for vores 
forståelse og dermed formidling af Luther, det vender jeg tilbage til. 

For et par år siden havde jeg en elev, som viste sig at være katolik, hun anfægtede min undervisning og 
sagde, at jeg formidlede et alt for ensidigt billede af katolicismen, at det alt for nemt bliver et spørgsmål om 
det gode mod det onde. Jeg mener, at hun har en pointe. Når vi taler om andre religioner eller religiøse 
positioner end den man selv er indkultureret i, bliver det hurtigt til religionskritik fremfor en redelig 
fremstilling af den pågældende religion. Der er en fare for, at vi finder alt det kritisable og lader det stå som 
selve ”sandheden” om denne religion eller religiøse position.  

I disse dage er undervisningsministeren fremme med, at vi skal til at udøve mere islamkritik i 
undervisningen, hun påpeger, at kristendomskritikken allerede er en integreret del af undervisningen. Jeg 
skal med det samme sige, at jeg er tilhænger af, at en religion skal kunne kritiseres, det er sundt, men vi 
skal passe på med at ende i en grøft, hvor vi udelukkende formidler en religion i et kritisk lys. En religion er 
for det meste meget mere end det, den typisk kan kritiseres for. I denne forbindelse er det af interesse, at 
Lutherkritikken også findes og har sin berettigelse.  

En af mine lærere på seminariet sagde vedrørende undervisning i religioner, at det er ligesom en 
glasmosaik, man er nødt til først at gå ind (i den) for at kunne se, hvad den forestiller, så kan man bag efter 
se/vurdere den udefra.  

Vi skal naturligvis undervise i Luther, det handler om en del af den kollektive selvforståelse, også selv om 
man ikke er troende, men vi må ikke falde i den grøft, at så kan alt det andet være lige meget, vi er 
forpligtigede til at formidle hele bredden. Jeg nævner i flæng, at der faktisk indenfor den katolske kirke var 
forskellige reformationstendenser i gang, da Luther trådte ind på scenen, og Jan Hus havde jo, som 
bekendt, forsøgt sig ca 100 år før Luther. Katolikkernes modreformation kom til at stå stærkt i kraft af 
jesuitterne. Og hvad med de andre reformationer…..Luther blev jo også modsagt indefra…af fx en Müntzer, 
Zwingli og ikke mindst Calvin. I en global sammenhæng er den lutherske kirke jo en minoritetskirke.  
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Hvordan undervise i reformationen/Luther? 

I danskfaget opererer man med forskellige litterære metoder, altså forskellige tilgange til det at læse 
litterære tekster. Ud fra en simpel kommunikationsmodel kan man lidt forenklet inddele i tre overordnede 
metoder, nemlig enten at fokusere på selve forfatteren eller at ”løsrive” teksten fra forfatteren og se på 
teksten, som et selvstændigt værk. Endelig en metode gående på, at modtageren, dvs. læseren, så at sige 
”overtager” teksten og gør den til sin egen.  

Hvis vi overfører denne model til dagens emne, kunne vi fx vælge at fokusere på forfatteren, i dette tilfælde 
Martin Luther, eller Martin Luder (den er altså svær at komme igennem med i en udskolingsklasse!), hvad 
han jo hed inden han i 1517 ”brandede” sig selv via det græske eleutherios, som betyder noget i retning af 
befrieren, til endelig at kalde sig for Luther. Her møder vi altså en mand, der er bevidst om sin position og 
for øvrigt fra da af anser stort set al modstand/kritik som djævlens værk. 

Hvem var Martin Luther? 

Det er komplekst at svare på, for det kommer an på, hvilken side af ham, som man vælger at fremhæve. Er 
det munken med hans ”klosterkamp”, som man kan læse om i salmen ”Nu fryde sig hver kristen mand”, er 
det teologen med sine ny- eller genopdagelser af udvalgte steder i den hellige skrift, er det præsten, som 
fra prædikestolen forkynder en ”ny”, eller i luthersk forstand genfunden kristendom. Er det sjælesørgeren, 
der trøster og beroliger sine sognebørn med at troen på den nådige gud er alt nok. Ikke at forglemme 
pædagogen, der med sin katekismus indpoder den nye ”sande” lære i børn. Eller skal vi hellere fremhæve 
skribenten/polemikeren/debattøren Luther, der i et utal af breve gør rede for den rette forståelse af troen 
og harselerer mod dem, der måtte mene noget andet. Stærkt står forfatteren Martin Luther, der igennem 
sine skrifter indvarsler en ny (eller som han selv ville udtrykke det: tilbage til det oprindelige) måde at forstå 
kristendommen på. Her kan man også skelne mellem den akademiske og den mere folkelige Luther. Eller 
vælger vi kun at formidle Luther som reformationshelten fra perioden 1517-21 som den ”sande” Luther? 
Jeg kunne fristes til at spørge: Hvilken Luther formidler du/I? (ud i salen). 

Martin Luther er kompleks, han kan måske kun forstås i modsætningspar: Den tidlige/unge, naive , 
universielle, fremadskuende Luther overfor den sene/gamle, strategiske, mere lokale, tilbageskuende 
Luther (som vi bl.a. oplever i bordtalerne). Et andet modsætningspar kunne være: Den ydre Luther, 
debattøren, den politiske Luther, der blander sig i samfundsforholdene og gør op med afladshandlen, over 
for den indre Luther, den teologiske Luther, der kæmper en opslidende kamp for en nådig gud. Disse to 
perspektiver på Luther, indre og ydre, udelukker ikke hinanden, men komplimenterer hinanden, en slags 
teologi og kirkehistorie under et. 

 

Når man så, som underviser, endelig er nået frem til at kunne formidle en fremstilling af Luther, som er 
rimelig nuanceret, så melder det næste problem sig. Hvor Luther, blandt de mest ivrige tilhængere, ses som 
ham, der er skyld i alle vores mere moderne værdier, det være sig alt lige fra kapitalismen over den 
moderne arbejdsmoral til indførelsen af demokratiet, ja selv velfærdsstaten skal Luther have æren for, og 
her er jeg så ovre i den metode, hvor man har overtaget teksten og gjort den til sin egen. Det er udtryk for 
en meget bred fortolkning, som lynhurtigt også har fået sin egen kritik, delvist anført af Stjernfelt med sine 
”Syv myter om Luther”. Jeg mener personligt, at Stjernfelts kritik på flere punkter er berettiget, når bare vi 
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som undervisere ikke falder i og lader hans synspunkter på Luther blive de dominerende, altså som 
ministeren ønsker det om islam, at det bliver kritikken, der dominerer. For, som jeg har nævnt tidligere, 
Luther er meget mere, end det man med god grund kan kritisere ham for. Og lad mig så lige indskyde, at 
Luther formentlig ville undre sig gevaldigt over, at skulle have æren for alle disse mere eller mindre 
moderne værdier. Det er meget at lægge på denne arme munks skuldre. Jeg kan i denne forbindelse ikke dy 
mig for at citere Knud Romer, der i sit radioprogram ”Romerriget” udtalte: ”Der er ikke noget, der kan få 
vores pis i kog, som teologiske diskussioner”, et sprog Luther uden problemer ville have forstået. 

Det betyder jo ikke, at vi ikke må og skal være kritiske,,,,for hvad med hans udtalelser i forbindelse med 
bondeopstanden i 1525, hvad med jødehadet og i det hele taget hans syn på folk med en anden mening 
som værende djævelen selv? Skal vi ikke have HELE Luther med for nuanceringens skyld? 

Jo gerne, men det bør anstændigvis sættes ind i sin kontekst, altså i Luthers og sin tids egen forståelse og 
ikke løsrives og uden forforståelse hives ind i en moderne debat om fx racehad. Et af de grelle eksempler er 
jo nazisternes misbrug af udvalgte tekststeder til at gøre Luther til en glødende nazist. 

Vi kunne jo også, som undervisere, vælge at benytte os af metode to, nemlig den med at løsrive teksten fra 
forfatteren og lade den fremstå, som et selvstændigt værk, på Løgstrups vis at vende sig mod sagen. Og her 
er jeg så fremme ved en pointe, nemlig at dette i virkeligheden er det centrale i vores 
undervisningssammenhæng og så måske i højere grad lade historielæreren om det historiske omkring 
Luther og reformationen i øvrigt og samfundsfagslæreren om Luthers eventuelle andel i den moderne stats 
nøgleværdier inkluderet kritikken af dette. Vores lave lektionstal taget i betragtning. 

Til dem, der hylder, at vi skal formidle HELE Luther med fuld skrue på jødehad osv., ellers giver det ingen 
mening, kan jeg ikke lade være med at drage en sammenligning: Filosoffen Heidegger var medlem af det 
nationalsocialistiske parti i et eller andet omfang, men har også haft en enorm betydning for den moderne 
eksistentialisme. Hans tilhørsforhold til nazismen skal jeg på ingen måde undervurdere, men det skal vel 
heller ikke spærre for hans filosofiske indsigter? 

Hvis Luther kun havde produceret skrifter mod tyrken og udtrykt en antisemitisme, ville han næppe have 
overlevet til i dag i det format, som han rent faktisk gør. Der må med andre ord være noget andet, som er 
det helt centrale i forfatterskabet. 

Hal Koch siger i sin lille fine Lutherbog følgende (s. 10-11): 

”Med de få, som man med rette kan kalde de store skabere i menneskehedens historie, synes det at 
forholde sig på en egen måde: deres betydning og indsats kan ikke slås fast én gang for alle; hver ny slægt 
må tage selvstændig stilling til dem, tilegne sig dem i sin egen forståelse eller afvise dem i sin egne kritiske 
holdning.” Han siger videre: ”De (altså de store tænkere) bliver ved at leve, de kan (synes man næsten) 
blive ved at udvikle sig og frembyde nye ejendommeligheder, de bliver ved at gribe ind, at begejstre og 
forbitre. Kun de færreste kan stå neutralt iagttagende overfor dem. En sådan mand har Luther været og er 
endnu den dag i dag”. 

Altså, hver tid har sin Luther. Luther fortolkes (som alle de andre store åndspersonligheder) ind i den tid, 
som man lever i som genstand for identifikation. Vi er som undervisere næsten ubevidst prægede af 
forskellige tolkninger gennem tiden. Noget er gledet ud til fordel for noget andet og noget er hentet frem af 
historiens mølpose for at få ny betydning i en senere tid. Alle disse Lutherfremstillinger er altså en del af 
vores fælles arv, som i en eller anden grad præger vores nutidige fremstilling og dermed undervisning. 
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I Luthers samtid blev han blandt de fleste set som guds profet, han fik en næsten mytologisk karakter. 
Sådan så han for øvrigt også sig selv (eleutherios). Han anså med tiden alle sine modstandere, hvad enten 
det var den katolske kirke eller folk fra egne rækker, som et udtryk for djævlens værk, hvis de kom på tværs 
af hans syn på skriften. I denne ophøjelse af Luthers person lægges grunden til den Lutherlegende, som har 
domineret en stor del af eftertiden. Modsat så den katolske kirke Luther som kætter, et barn af djævlen, 
som det gjaldt om at udrydde. 

I ortodoksiens tid i 1600-tallet bliver det dominerende billede af Luther, at han repræsentere den sande 
lære. Han repræsenterer en guddommelig sandhed. 

1700-tallets pietisme fortolker Luther, som den fromme mand, der skabte en religiøs inderlighed, bundet til 
følelserne. De opfattede det lutherske, som en levende fromhed modsat den stive officielle kirke. 

Samtidig med denne fremstilling får vi oplysningstiden, som modsat pietisterne ser Luther som den gode 
fornuftige borger, der både har valgt ægteskabet og er åben over for kulturens/samfundets glæder. 
Samtidig anses Luther ikke længere for at være urørlig. Han udsættes for den nye historisk-kritiske metode. 
Man ser fx Luthers personlige åndelige kampe som en form for sjælelig sygdom. Man er begyndt at dyrke 
Erasmus’ humanisme og kobler Luther sammen med ham i et forsvar for samvittighedens frihed hos den 
enkelte, modsat katolicismens præsteautoritet. Her grundlægges altså det moderne liberale Lutherbillede, 
som får betydning for dem, der i nutiden fx ser Luther som skaberen af vores demokrati. I oplysningstiden 
sætter man fokus på mennesket som frit kun bundet af sin samvittighed. Derfor får Luthers Wormsudsagn: 
”Her står jeg, jeg kan ikke andet” en bærende betydning i fortolkningen af Luther. Luther løsrives altså fra 
den teologiske bundethed og bliver en frontfigur for det selvstændige og åndeligt frigjorte menneske. 

I romantikkens 1800-tal anses Luther for at være det skabende geni, en af de særlige skønånder, som 
besidder en særlig indsigt. Han kobles endvidere i denne periode til det nationale. I Tyskland bliver han 
nationalhelt og tyskerne finder sig selv i Luther. Han bliver et urbillede på tysk fromhed, mod og 
frihedsfølelse. Dette får senere forfærdelige konsekvenser i nazismens fortolkning af Luther. Den tyske 
protestantisme har senere grundigt gjort op med denne forståelse og alene sat fokus på retfærdiggørelsen 
af tro som kernen i en Lutherforståelse. 

Sideløbende med alt dette har katolikkerne fra at se Luther som djævlens yngel gennem tiden fået en vis 
forståelse for dele af Luthers kritik af kirken. I dag er der en større åbenhed for samtale og dialog. Det så vi 
bl.a. i Pavens deltagelse i fejringen af reformationsjubilæet i Lund. 

Denne lille gennemgang af forskellige tiders Lutherfortolkninger skulle gerne gøre det klart, at vi ikke bare 
fremstiller en neutral Lutherforståelse i undervisningen. Vi er dybt præget af tidens syn og bygger også på 
fortidens. Det får hermed konsekvenser for undervisningen og dermed elevernes tilegnelse. 

Hvad skal vi undervise i vedrørende Luther og reformationen? 

Som jeg ser det, sker der i øjeblikket en forskydning mod et fokus på Luthers samfundsmæssige betydning, 
dvs. det jeg benævnte som den ydre Luther, altså på den ene side Luthers eget samfundsengagement i sin 
tid og eftertidens brug af ham. Faren ved dette er, at der hermed sker en vægtforskydning mellem den ydre 
og den indre Luther. Eleverne vil måske i fremtiden vide meget om Luther som samfundsdebattør i for- og 
nutid, men mindre om den religiøse/teologiske Luther. Det mener jeg, vil være uheldigt. 

Her kommer det med lærerens ansvar ind i billedet. Vi er jo alle her helt på det rene med at det er 
præsterne, der tager sig af forkyndelsen, hvor vi tager os af oplysningen. Vores ansvar som undervisere 
cementeres bl.a. ved, at præsterne forkynder for de relativt få, hvor vi oplyser for de mange.  
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Som jeg har været inde på tidligere sorterer vi og vælger til og vælger fra i et væld af materialer….og hvad 
er det så, der bliver præsenteret for eleverne og dermed den fortolkning, som eleverne går ud i verden 
med…… I denne forbindelse kan man forøvrigt mene at fortolkning i virkeligheden er skjult forkyndelse. 

Der findes nu en fuldstændig uoverskuelig mængde af undervisningsmaterialer. Det er ikke mit ærinde her, 
at analysere og vurdere enkelte udvalgte materialer (vi må hellere bevare den gode stemning i lokalet), 
men det bør man som lærer i sit studerekammer gøre, hvis man vil sikre, at man giver en nuanceret 
fremstilling af reformationen og Luthers betydning for denne. 

Man kan evt. bruge udvælgelseskriterier a’ la’ religiøst/teologisk vs. Kirkepolitisk/samfundsmæssigt eller 
indre Luther vs ydre Luther eller teologi vs kirkehistorie. Mulighederne er mange, men jeg tror det er 
vigtigt, at man som underviser gør sig disse overvejelser, ellers kan man nemt få blandet det hele sammen 
og dermed levere en noget unuanceret fremstilling. 

Det er heller ikke mit ærinde her i dag, at pege på bestemte konkrete undervisningsmaterialer. Det skal vi 
høre meget mere om senere. Mit oplæg er bare en række refleksioner over emnet, men hvis jeg skal være 
lidt konkret vil jeg, ud fra en skelnen mellem det religiøse/teologiske og det 
kirkepolitiske/samfundsmæssige give et forsigtigt bud ud fra devisen ”Keep it simple”. Metoderne skal jeg 
ikke belære jer om, som undervisere har vi et væld af muligheder, som er med til at sikre en alsidig 
tilegnelsesproces.  

Den religiøse/teologiske Luther:  

Eleverne skal have styr på, hvad der menes med, at den danske folkekirke er evangelisk-luthersk. Hvad 
menes der med evangelisk, og hvad Luthers teologi går ud på? Her kan der arbejdes med tekster, der 
rammer Luthers ”nye” forståelse af evangeliet ind.  

Dette kan fx gøres ved at arbejde med udvalgte bibelsteder, fx det sted, som Luther betonede, i 
Romerbrevets kapitel 1, hvor der står noget om retfærdiggørelse af tro.  

Luthers salmer er en fin og enkel måde at nærme sig hans teologi på. Bl.a. salmen ”Nu fryde sig hver kristen 
mand”, som jo handler om den ”klosterkamp”, Luther havde i de tidlige år, hvor man bl.a. kan få en snak 
om syndens betydning hos Luther.  

Endvidere kan eleverne fx reflektere over citatet: ”Gode gerninger gør ikke en god mand, men en god mand 
gør gode gerninger”. Det er selvfølgelig væsentligt, at eleverne får indsigt i, hvad der er det nye i denne 
sammenhæng, altså forholdet en nådig gud overfor en dømmende/straffende gud, troen som det 
altafgørende overfor gerningsretfærdighed i forholdet til gud, at Luthers nyopdagne evangeliske frihed 
ifølge ham via troen alene frigør mennesket til at gøre gode gerninger.  

Centralt hos Luther står også det man kan kalde skriftens (altså bibelens) myndighed, sola scriptura. Denne 
forståelse kan eleverne fx få gennem små citater fra et af Luthers skrifter herom. 

Altså alt i alt nogle få tekstafsnit, et bibelcitat/ en salme/ små citater af Luther, der indrammer Luthers 
”nye” syn på troen.  

Den kirkepolitiske/samfundsmæssige Luther: 

Her kan der fokuseres på de to regimenter, troens – og det verdslige regimente, den skarpe kritik af den 
katolske kirke/paven, den ”nye” kirkelige indretning i form af kirkerummets indretning/ prædikens og 
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salmesangens betydning/indskrænkningen af sakramenterne/det almindelige præstedømme/opgøret med 
cølibatet osv., endelig ikke at forglemme, det pædagogiske i form af ”Den lille katekismus”.  

Her skal hele den historiske reformationsproces også inddrages i en så bred og nuanceret udgave som 
muligt. Et særligt fokus på den danske reformationsproces er også på sin plads, men som jeg omtalte 
tidligere, er dette jo også en sag for historielæreren (kirkehistorie), og det er jo fantastisk, hvis det er den 
samme lærer eller man arbejder på tværs. Det giver flere lektioner at udbrede det i, hvorimod det 
teologisk/religiøse aspekt helt og holdent er religionslærerens opgave. 

 

Det ovennævnte tekstarbejde appellerer jo først og fremmest til de ældre elever, og dette leder hen til 
spørgsmålet om: 

 

Hvornår skal man undervise i reformationen/Luther? 

Hvis man vil gøre sig forhåbninger om at redegøre for den Lutherske teologi i indskolningen, så kræver det 
noget af en omskrivning og fuld skrue på billedsproget. Blækklatten i tårnværelset giver en god 
fornemmelse af, hvor konkret Luther forstod djævlen, også selv om det er mytestof. Forholdet mellem den 
nådige og den dømmende/straffende gud kan muligvis forklares via et opdragelsesbillede, forskellige 
måder at opdrage børn på. Den kærlige overfor den straffende forældre. Flere danske altertavler 
indeholder reformationsbilleder, her kan eleverne arbejde med ændringerne i selve gudstjenesten. Endelig 
vil en omskrivning med tegning til fx en luthersalme måske også være aktuel. Nemmere er det nok at 
formidle mennesket Martin Luther, og dette er også forsøgt i forskelligt undervisningsmateriale.  

På mellemtrinnet kan selve reformationsprocessen inddrages med fokus på det historiske/kirkehistoriske. 

I udskolingen ligger det mere til højrebenet at inddrage originalteksterne, stadigvæk er billedsproget dog et 
godt pædagogisk værktøj.  

Altså en progression mod et stadigt højere abstraktionsniveau. 

Hvem er det vi underviser? 

I vejledningen til faget står der bl.a., at ”elevernes forforståelse og erfaringer er omdrejningspunktet i selve 
undervisningen. Dette kan medføre, at med mange forskellige forståelseshorisonter i en multireligiøs 
klassesammenhæng, vil det lutherske muligvis være en fremmedverden. Her ligger der altså en udfordring 
for underviseren. 

Som undervisere er vi forpligtigede på at være oplysende, ikke forkyndende. Vi skal dog være 
opmærksomme på, at der ligger en skjult forkyndelse i udvælgelsen af vinkler på det det valgte 
undervisningsmateriale. Vi skal være neutrale og give plads til forskellighed. Vi skal ikke underminere de 
enkelte familiers værdigrundlag, men derimod give plads til andre forståelser og dermed åbne for en form 
for kritisk vurdering. 

 

Afslutning: 

Det skulle stå klart nu, at når man underviser i reformationen og Luther er der rigtige mange aspekter, som 
man bør have med i sine overvejelser, altså hvilken fortolkning er det af Luther, som vi fremstiller, da det jo 
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får betydning for undervisningens udfald. Gør vi ham til reformationshelten/frihedshelten, så er vi i gang 
med noget, som oplysningstiden cementerede, en liberal lutherfremstilling, som i sin yderste konsekvens 
ville betyde, at eleverne måske ender med at se Luther, som det moderne demokratis grundlægger. Det er 
selvfølgelig sat på spidsen, men der lurer et faremoment her. Et andet faremoment i denne sammenhæng 
er, at kritikken af denne liberalisering af Luther, får nogle, bl.a. Stjernfelt, til meget udvælgende at finde 
nogle steder hos Luther, især det politiske aspekt, som han jo så, på mange måder berettiget, kritiserer 
synd og sammen. Kommer det Lutherbillede til at dominere, så har vi pludselig i sin yderste konsekvens en 
fremstilling af Luther, som rendyrket racist og politisk spinddoktor. Jeg tror, at vi som undervisere er nødt 
til, med Hal Kochs citat i baghovedet, at trække i håndbremsen og reflektere over, hvad er kernen i det 
lutherske projekt. Personligt mener jeg, at det Luther altid vil overleve på, er hans særlige nytænkning af 
kristendommen i en teologisk kontekst. Det er det, der altid vil stå tilbage, når den politiske debat enten 
forstummer eller ændrer sig. 

Vi kan ikke bare undervise i Luther, som om han var dumpet ned fra himlen, som jeg tidligere nævnte, som 
en slags superhelt, der skiller det gode og onde fra hinanden. Vi er nødt til at have forforståelsen med, 
hvordan så middelalderkirken ud, hvordan så den katolske kirke ud, for at forstå, hvad det var Luther 
reagerede på. Centralt, for mig at se, står selve den lutherske teologi, hvad er det Luther tror (på)? Vi skal 
også se på, hvad sker der efter Luther, endda i hans egen tid, Han går jo fra at være oprører til at være 
reformator, altså mere at implementere sin lære i det kirkelige liv og virke. Han har forskellige 
modstandere, vi får forskellige reformationer, fx Calvins udgave, der jo præger dele af Europa den dag i 
dag. Vi er også forpligtigede på at se på den katolske modreformation med jesuitterne i hovedrollen, som 
får en kæmpe betydning for den katolske kirke og dermed store dele af kristenheden i verden. Endvidere er 
vi forpligtigede på, at arbejde med reformationen i Danmark, da denne udformning kommer til at danne 
grundlag for udviklingen af den danske folkekirke, som vi jo er forpligtigede til at beskæftige os med i kraft 
af fælles mål. Alt dette hører med til at få en nogenlunde samlet forståelse, som er nogenlunde valid, og 
som sætter eleverne i stand til at forstå, hvad der menes, når den danske folkekirke udråber sig som 
evangelisk-luthersk.  

 

For år tilbage valgte Tidehverv at udsende Luthers skrifter mod jøder såvel som muslimer. Luther udgav i 
1543 skriftet ”Om jøderne og deres løgne”, samt to skrifter, hvor han polemiserer mod de islamiske tyrker, 
nemlig ”Om krigen mod tyrken” fra 1529 og ”Feltprædiken mod tyrken” fra 1530. 

Deres intention var vel at markere, hvad den sande lutherske kristendom, underforstået den ”sande” 
kristendom, er i deres forståelse, og samtidig at markere sin position i forhold til de andre, altså anderledes 
troende. Det var med til, at rode op i en debat, som måske nu har fået kritikken med Stjernfelt i spidsen til 
helt at afvise Luther, som politisk upassende. Samtidig på den politiske scene i dagens Danmark har Dansk 
Folkeparti travlt med at markere Danmark som et kristent land, så der er masser af konfliktstof begravet 
her i den nærmeste fremtid, og som måske også vil smitte af på den kommende undervisning. 
Undervisningsministerens udmelding om mere islamkritik i folkeskolen indgår helt aktuelt i denne debat. 

 

Det bliver spændende at se, hvordan fremtidens undervisning vil fremstille den lutherske reformation, om 
det det vil være præget af en liberal luthertolkning, hvor Luther i sin yderste konsekvens kan tages til 
indtægt for alt muligt eller det bliver den nye Lutherkritik, der kommer til at præge undervisningen? 

Hvad vi som undervisere vælger at gøre er ikke alt sammen ”lutter” lagkage.  
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Tak for jeres opmærksomhed. 


