
 

 
Forslag til spørsmål, Luther-spillet   
 

 
RUTE 1 

 
 

SPØRSMÅL SVAR 
 

1: I hvilket år ble Luther født? 1: 1483 (22 år i 1505) 
 

2: I hvilket område bodde Luther som ung? 2: Sachsen 
 

3: I hvilket land/rike vokste Luther opp? 3: Tyskland/ Det tysk-romerske riket 
 

4: Hvilket yrke hadde faren til Martin Luther? 4: Gruvearbeider 
 

 
 
 
 

 
RUTE 2 

 
SPØRSMÅL SVAR 

 
1: Hvor mange søsken hadde Luther 
 

1: Seks søsken. 

2: Hva ville foreldrene til Luther at han skulle 
studere? 
 

2: Jus/rettslære 

3: Hvem ropte Luther til da han ble slått i 
bakken av lynet på vei til Erfurt? 
 

3: Sankt Anna/ den hellige Anna 

4: Hva lovte Luther Sankt Anna da han ropte 
til henne etter å ha blitt slått ned av lynet? 
 

4: At han skulle bli munk. 

Utfyller kap. 4 i læreverket Tro som bærer, Kirkehistorie og kirkekunnskap. Utarbeidet av Bodil Bjørdalsbakke, Danielsen skoler 2014  

 
 
 



 
 
 

 
RUTE 3 

 
SPØRSMÅL SVAR 

 
1: Hvilken katolsk orden sluttet Luther seg til 
som munk? 
 

1: Augustiner-ordenen 

2: Hva studerte Luther etter at han ble 
munk? 
 

2: Teologi (Læren om Gud) 
 

3: Hvilke yrker fikk han etter hvert? 3: Prest og professor. 
 

4: Hva underviste Luther om? 4: Bibelen, særlig Salmene og Paulus' brev. 
 

 
 
 
 

 
RUTE 4 

 
SPØRSMÅL SVAR 

 
1: Hvorfor var Luther så opptatt av 
spørsmålet "Hvordan kan jeg finne en nådig 
Gud"? 

1: Fordi han syntes at han ikke var bra nok, 
og fordi han følte at Gud ville vise ham bort 
på grunn av alle syndene hans. 
 

2: Hva skjønte Luther under sin 
Tårnopplevelse? 

2: At rettferdigheten/frelsen er en gratis gave 
fra Gud. 
 

3: Hva var et avlatsbrev? 3: Et dokument man kunne kjøpe for å 
unnslippe den evige straffen for syndene 
sine.  
 

4: Hva var skjærsilden? 4: Et renselsessted man tenkte seg at de 
døde skulle gjennom før de slapp inn i 
himmelen. 
 



 
 

RUTE 5 
 
SPØRSMÅL SVAR 

 
1: Hvem ledet den katolske kirkes 
avlatshandel i Tyskland? 
 

1: Johan Tezel 

2: Hva var slagordet til Johan Tezel? 2: Når pengene i kisten klinger, straks sjelen 
ut av skjærsilden springer. 
 

3: Hvilket stort byggverk i Roma ble bygd 
med penger fra avlatshandelen? 
 

3: Peterskirken 

4: Hvorfor reagerte Luther på 
avlatshandelen? 

4: Han mente at tilgivelse for syndene ikke 
kunne kjøpes for penger. 
 

 
 
 
 

 
RUTE 6 

 
 

SPØRSMÅL SVAR 
 

1: Hva hang Luther opp på kirkedøren i 
Wittenberg? 

1: En plakat med 95 setninger/teser hvor han 
pekte på ting han mente det var viktig å 
forandre på i den katolske kirke. 
 

2: Hvordan reagerte vanlige folk på Luthers 
kritikk av kirken? 

2: Mange var glad for det han gjorde, fordi 
avlatshandelen var veldig dyr for vanlige folk. 
 

3: Hva var pavens reaksjon på de 95 tesene til 
Luther? 

3: Paven ville ha Luther til Roma for å få en 
nærmere forklaring, og han lyste Luther i 
bann da han skjønte at Luther mente at både 
paver og kirkemøter kunne ta feil. 
 

4: Hva innebærer det å bli lyst i bann? 4: At man blir utstøtt fra kirken. 
 

 
 
 



 
RUTE 7 

 
 

SPØRSMÅL SVAR 
 

1: Hvilket viktig arbeid gjorde Luther med Det 
Nye Testamente i løpet av 11 uker. 
 

1: Han oversatte det til tysk. 

2: Hvilke to viktige trosopplæringsbøker skrev 
Luther? 

2: Den store katekismen og den lille 
katekismen. 
 

3: Nevn minst tre av katekismens seks 
deler/tema. 

3: Budene, troen, Fadervår, dåpen, 
nattverden og skriftemålet. 
 

4: Av hvem eller hvor var det Luther ønsket 
at de to katekismene skulle bli brukt? 

4: Den store skulle brukes av lærere og 
prester, og den lille skulle brukes i 
hjemmene. 
 

 
 
 

 
RUTE 8 

 
SPØRSMÅL 
 

SVAR 

1: Paven ønsket at Luther også skulle lyses 
fredløs. Hvem krevde han at skulle sørge for 
dette? 
 

1: Keiser Karl V (Den 5.) 

2: Hva innebærer det å bli lyst fredløs? 2: Blant annet at man ikke har noe rettsvern 
lengre, og at hvem som helst kan drepe den 
fredløse uten å risikere straff. 

3: Keiser Karl V innkalte til et nytt møte med 
nye forhør av Luther. Hva kalles dette møtet 
som ble holdt i 1521? 
 

3: Riksdagen i Worms. 

4: Hvorfor var det så viktig for paven og den 
katolske kirke å få satt en stopper for Luther 
og hans kritikk? 
 

4: De var redde for å miste sin (økonomiske 
og politiske) makt og innflytelse. 

Utfyller kap. 4 i læreverket Tro som bærer, Kirkehistorie og kirkekunnskap. Utarbeidet av Bodil Bjørdalsbakke, Danielsen skoler 2014  

 
 



 
 

 
RUTE 9 

 
SPØRSMÅL SVAR 

 
1: Hvorfor kunne Luther egentlig ikke gifte 
seg, og hvorfor gjorde han det likevel? 

1: Han kunne egentlig ikke gifte seg fordi han 
var munk og var forpliktet på å leve ugift, 
men han giftet seg likevel fordi han kom fram 
til at dette forbudet ikke stemte med Bibelen. 
 

2: Hvem giftet Luther seg med? 2: Han giftet seg med nonnen Katarina von 
Bora. 
 

3: Hva mente Luther med uttrykket "skriften 
alene"? 

3: At Bibelen er tilstrekkeligfor oss fordi den 
inneholder det vi trenger å vite om frelsen, 
og den er klar i alle spørsmål som har med 
rett lære å gjøre. 
 

4: Hva mente Luther at forskjellen på lov og 
evangelium er? 

4: Han mente at loven er slike ord som krever 
noe av oss, mens evangeliet er budskapet om 
Guds tilgivelse, og om frelsen som en gratis 
gave. 
 

 
 
 

 
RUTE 10 

 
SPØRSMÅL SVAR 

 
1: Hvorfor innkalte keiser Karl V til et 
riksmøte i Augsburg i 1530? 

1: Han ville prøve å få protestantene (Luthers 
tilhengere) til å skifte syn. 
 

2: Hva er Confessio Augustana? 2: Et forsvarsskrift for protestantenes tro som 
ble laget til riksmøtet i Augsburg. 
 

3: Hvem skrev Confessio Augustana? 3: Philip Melanchton 
 

4: Fikk keiser Karl V satt en stopper for 
protestantene? 

4: Nei, reformasjonen fortsatte, og Tyskland 
ble delt mellom katolikker og protestanter. 
 

Utfyller kap. 4 i læreverket Tro som bærer, Kirkehistorie og kirkekunnskap. Utarbeidet av Bodil Bjørdalsbakke, Danielsen skoler 2014  


