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Forløbsplan 
 

Denne instruktion henvender sig til underviseren og giver et overblik over måder, man 
kan undervise eleverne i samlingen på. Vi giver her forslag til brug af tekst- og genstands-
materialet i form af forløb til hvert tema samt øvelser. Øvelserne er beskrevet i hand-outs 
til eleverne (her i afsnit 6 i lånermappen).  
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Oversigt 

  
Indhold 

• Vejledning til undervisning af Tema 0 samt de fire hovedtemaer 1 til 4. 

• Beskrivelse af læringsmål og læringsform 

• Aktiviteter til hvert af temaerne samt øvelser, som indeholder hand-outs med 

step-by-step instruktion til eleverne. 

Formål 

• at give eleverne mulighed for at arbejde aktivt med samlingen for at få viden om 

hinduisme. 

• at sætte eleverne i stand til at forholde sig til og reflektere over hinduistiske 

ritualer og forestillinger. 

• at få indblik i hinduismens betydning for det indiske samfund og hverdagslivet for 

hinduer i Tamil Nadu. 
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Vejledning (se model ovenfor) 

Der er mange måder at tilgå materialet på og hvert tema arbejder forskelligt 

med båder tekster og genstande. Tema 0 er introduktionen og en god måde 

at komme i gang på. Hovedtemaerne 1 til 4 kan vælges til og fra. Til hvert 

tema er der to øvelser, som kan udleveres til eleverne. Særligt for tema 2 og 

3 er, at de handler om to omfattende ritualer indenfor hinduismen: Pilgrims-

færden og brylluppet. Her opfordres eleverne til at lave feltarbejde. Man kan 

dele klassen op eller lade eleverne arbejde med begge. I så fald kan det være 

nyttigt at fremhæve forskellige metoder, for eksempel lægge vægt på inter-

view i tema 2 og deltagerobservation i tema 3 el.lign.  

Tilgang til undervisningen: udefra – indefra perspektiv 

I undervisningen af denne samling arbejder vi med et kulturmøde. Gen-

standssamlingen giver eleverne en unik mulighed for at interagere direkte 

med en central del af den hinduistiske religiøse praksis i Tamil Nadu. Med 

genstandene i hænderne sættes eleverne i en position som observatør. Her 

kigger eleverne på den hinduistiske livsførelse udefra, som fænomen og en 

fremmed overbevisning. Samtidig får eleverne mulighed for at opleve den 

sensoriske, taktile og æstetiske dimension af religiøs praksis og dermed et 

indblik indefra. 

Slutprodukt: Lav en udstilling 

Som afslutning på forløbet opfordres klassen til at lave en udstilling. Her har 

eleverne mulighed for at demonstrere deres viden om genstandene, og den 

praksis, der omgiver dem. Gennem bl.a. formidlingstekster i udstillingen kan 

eleverne også omsætte den viden, de har fået i tekstmaterialet. 
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Tema 0: Introduktion til hinduismen 

Tilgang: Den hermeneutiske metode 

Der er mange måder at forstå hinduismen på. Denne samlings udgangspunkt er 

antropologisk og er derfor interesseret i, hvordan hinduisme praktiseres. Samtidig kan 

det være nyttigt at kende nogle af de grundlæggende ideer og begreber. Dette tema 

giver netop det. Et fælles udgangspunkt for videre studie i de fire hovedtemaer. 

 

På klassen  

1 Indret klasseværelset med gudeplancherne (Hi.170-183). I kan læse genstands-

teksterne, som giver et indblik i hinduismen guder, som I skal arbejde videre med i 

tema 1. 

2 Lad alle elever læse artiklen 0.1 Hinduismen: Religion og Civilisation (i lånermap-

pens afsnit 8) og Tematekst 0: At leve med guderne (i afsnit 5) 

3 Læreren gennemgår centrale begreber i hinduismen på klassen og skaber en fælles 

platform om hinduisme.  

4 Inddrag genstandene i forbindelse med undervisningen i de udvalgte emner. 

 

ØVELSE 0.1: HINDUISME-QUIZ 

Læringsmål: Eleverne får en grundlæggende fornemmelse for stoffet og øver at læse og 

forstå tekster om hinduisme ved at omsætte deres viden med egne ord. 

Primær ressource: 0.1 Hinduismen: Religion og Civilisation (afsnit 8) og Tematekst 0: At 

leve med guderne (i samlingsteksten, afsnit 5) 

1. Giv øvelse 0.1 til eleverne, som giver de nødvendige instruktioner (her i afsnit 6 i 

lånermappen). 

2. Man kan vælge at gennemgå de rigtige svar på klassen og dermed kan eleverne 

markere hvor mange point de har fået. 
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Tema 1: Myter, guder og kosmologi 
Tilgang: den narrative og historisk- kritiske  

Med dette tema kommer I til at arbejde med de hinduistiske myter om, hvordan verden 

blev skabt. Derudover lærer I om forholdet mellem guderne og menneskene samt tilbed-

elsesritualet, puja. 

Læreren starter forløbet på klassen, og lader derefter eleverne arbejde med de enkelte 

guder individuelt eller i grupper. Halvdelen af klassen / grupperne kan starte med at ar-

bejde med guderne og den anden halvdel arbejde med puja-ritualet. Derefter kan man 

bytte rundt, så alle kommer igennem de forskellige måder at arbejde med stoffet på samt 

får arbejdet med guder og puja. 

 

På klassen 

1. Læreren starter temaet med at gennemgå tematekst 1: Mellem guderne og men-

nesket eller lad eleverne læse den selv (afsnit 5 i lånermappen) 

2. Lad eleverne læse teksten: 1.2 Tre hinduistiske myter og historien om Ymer (af-

snit 8 i lånermappen). Disse myter kan lægge op til dialog om form og sprog. 

3. Se PP1 på klassen og prøv sammen at svare på de spørgsmål, som der er lagt op 

til her. 

4. Find genstandene fra tema 1 frem. Hæng plancherne (Hi.170, 171, 182 og 183) 

med de tre hovedguder op, så de er synlige, og læs genstandsteksterne om dem. 

5. Klassen kan nu deles op i to (eller min-

dre) grupper, hvor halvdelen af klassen 

gennemføre øvelse 1.1 og den anden 

1.2 og derefter skiftes der. Begge øvel-

ser kan også gennemføres i plenum. 
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ØVELSE 1.1: VÆLG EN GUD 

Læringsmål: Eleverne oplever at lave undersøgelser selvstændigt og formidle den viden, 

de tilvejebringer, i et produkt. Samtidig er øvelsen en måde at forstå, hvor omfattende de 

hinduistiske guder er beskrevet, både i forhold til ikonografi og mytologi. 

Primær ressource: 1.1 Hinduistiske guder og deres historier (afsnit 8 i lånermappen) 

3. Giv øvelse 1,1 til eleverne, som giver de nødvendige instruktioner (afsnit 6 i låner-

mappen). 

4. Når eleverne er færdige med øvelsen, kan de fremlægge for hinanden i plenum 

eller i mindre grupper. 

 

ØVELSE 1.2: PUJA FOR MURUGAN 

Læringsmål: I denne øvelse får eleverne genstandene i hænderne og får en praktisk 

erfaring med et af de mest centrale ritualer i hinduismen, nemlig puja.  

Primær ressource: 1.3 Murugan-tamilerne og deres krigsgud (afsnit 8 i lånermappen) 

1. Køb ind til alteret, hvis relevant. Her kan man købe ris, frugter, friske blomster og 

kokosnødder som offergaver. Man kan vælge at bruge olielampen, og hertil skal 

der købes olie. Der er også røgelsespinde i samlingen, som gerne må tændes i røg-

elsespinde-holderen, hvis dette ønskes. 

2. Giv øvelse 1.2 til eleverne, som giver de nødvendige instruktioner (afsnit 6 i låner-

mappen.  

3. Når eleverne er færdige med øvelsen, kan I lade alteret stå i lokalet, så man har en 

fornemmelse af atmosfæren og æstetikken i Tamil Nadu gennem forløbet med 

samlingen. 
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Tema 2: Pilgrimsrejsen og Tamil Nadu 

Tilgang: Den religionssociologiske og den antropologiske tilgang samt den 

religionsfænomenologiske – komparative metode. 

Der er stor variation indenfor hinduismen, særligt i forhold til det man kunne kalde rituel 

praksis. I pilgrimsfærden kombineres adfærd, materialitet, religiøse individer og den my-

tologiske forestillingsverden i ritualer. For at forstå en sådan praksis, som involvere flere 

dimensioner og niveauer skal eleverne i dette tema lave et feltarbejde. 

Dette forløb er tilrettelagt omkring pilgrimsrejsen som case. Man kan evt. dele klassen op 

efter den fælles intro til emnet - pkt. 1-3, således at nogle elever laver feltarbejde i dette 

tema og andre i tema 3. Feltarbejdet kan fortages på forskellige måder afhængigt af hvor 

meget tid der er til rådighed. Man kan bruge klassekammerater eller familie/venner som 

informanter eller skaffe adgang til institutioner el. lign, i nærmiljøet. 

 

På klassen  

1. Læreren starter temaet med at gennemgå Tematekst 2: Pilgrimsrejse og kærlighed 

eller lad eleverne læse den selv (afsnit 5 i lånermappen) 

2. Man kan tage PP2 på klassen eller lade grupperne selv kigge på slides og noter. Her 

findes en række spørgsmål, som kan inspirere eleverne til deres egne undersøgel-

ser.  

3. I kan eventuelt finde filmen “Sabari-

mala Temple | A Journey from Pamba 

to Sabarimala” fra 2017 på youtube. 

Her får I et godt indtryk af alt det, som 

beskrives i artiklen. 
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ØVELSE 2.1: RITUALER OG FÆLLESSKABER 

Læringsmål: Øvelsen giver eleverne en forståelse af ritualteori. Eleverne øver at læse og 

forstå information om hinduisme og det tamilske samfund. Samtidig bruges komparation 

til at opnå perspektiv på forskellige religiøse og samfundsrelaterede tematikker på tværs 

af nationale og religiøse grænser. 

Primær ressource: 2.1 Aiyanar og Aiyappan i Tamil Nadu: en pilgrimsrejse (afsnit 8 i låner-

mappen) 

1. Giv øvelse 2.1 til eleverne (afsnit 6 i lånermappen). 

2. Når eleverne er færdige med øvelsen, kan i eventuelt diskutere elevernes overvejel-

ser i plenum. 

3. Man kan bruge elevernes svarark til at inddele dem i mindre grupper, hvor de kan 

lave feltarbejde i næste øvelse. 

 

ØVELSE: FELTARBEJDE  

Læringsmål: I denne øvelse får eleverne mulighed for at prøve kræfter med den antropo-

logiske metode, feltarbejde. Her lærer eleverne at designe deres egen undersøgelse, ved 

at læse og forstå information om hinduisme. Samtidig bruges komparation til at opnå 

perspektiv på forskellige religiøse og samfundsrelaterede tematikker. Samtidig øver de sig 

i at stille spørgsmål til egen viden og interesser.  

Primær ressource: Guide til feltarbejde (afsnit 6 i lånermappen) samt Feltarbejde: Antro-

pologisk metode i gymnasiet. 

1. Overvej hvor og hvordan eleverne kan lave deres undersøgelse. Giv eleverne de 

nødvendige instruktioner i forhold til omfang af feltarbejdet, og hvilke muligheder 

eleverne har for at komme udenfor skolens område.  

2. Giv øvelsen til eleverne, som giver de nødvendige instruktioner (afsnit 6 i låner-

mappen).  

3. Når eleverne er færdige med øvelsen, kan hver gruppe fremlægge deres resultater 

for resten af klassen eller i mindre grupper.  
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Tema 3: Bryllup, hjem og kvinder 

Tilgang: Den religionssociologiske og den antropologiske tilgang samt den 

religionsfænomenologiske – komparative metode. 

Under dette tema kommer I til at arbejde med det hinduistiske bryllup, som foregår over 

flere dage, og involverer mange ritualer og traditioner. I hinduistiske samfund er 

kvindernes rolle og status som døtre, hustruer og mødre de vigtigste. Men hvilken rolle 

spiller de i religionen, og hvordan opdrages piger til kvinder? For at forstå disse sociale 

dynamikker skal eleverne her (ligesom i tema 2), lave feltarbejde.  

Dette forløb er tilrettelagt omkring det traditionelle hinduistiske bryllup som case. Man 

kan evt. dele klassen op, således at nogle elever laver feltarbejde i dette tema og andre i 

tema 2. Feltarbejdet kan fortages på forskellige måder afhængigt af, hvor meget tid der 

er til rådighed. Man kan bruge klassekammerater eller familie/venner som informanter el-

ler skaffe adgang til institutioner el.lign. i nærmiljøet. 

 

På klassen  

1. Læreren starter temaet med at gennemgå Tematekst 3: Kvinderoller, ritualer og 

hverdag eller lad eleverne læse den selv (afsnit 5 i lånermappen) 

2. I kan derefter læse artiklen 3.2 Kannaki, Den tro og kyske hustru. Her er både en 

tekst og en tegneserie, som fortæller myten om Kannaki. Her kan I diskutere den 

hinduistiske kvindes dobbelte rolle eller status på baggrund af både artiklen og 

temateksten. 

3. Man kan tage PP3 på klassen eller lade 

grupperne selv kigge på slides og noter.  
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ØVELSE 3.1: TRANSFORMATION 

Læringsmål: Øvelsen giver eleverne en forståelse af ritualteori og kønsroller. Eleverne 

øver at læse og forstå information om hinduisme og det tamilske samfund. Samtidig 

bruges komparation til at opnå perspektiv på forskellige tematikker på tværs af nationale 

og religiøse grænser. 

Primær ressource: 2.1 Kanyadan – Jomfrugaven, Maya og Rams bryllup (afsnit 8 i låner-

mappen) 

1. Giv øvelse 3.1 til eleverne (afsnit 6 i lånermappen). 

2. Når eleverne er færdige med øvelsen, kan i eventuelt diskutere elevernes overvejel-

ser i plenum. 

3. Man kan bruge elevernes svarark til at inddele dem i mindre grupper, hvor de kan 

lave feltarbejde i næste øvelse. 

 

ØVELSE: FELTARBEJDE 

Læringsmål: I denne øvelse får eleverne mulighed for at prøve kræfter med den antropo-

logiske metode, feltarbejde. Her lærer eleverne at designe deres egen undersøgelse, ved 

at læse og forstå information om hinduisme. Samtidig bruges komparation til at opnå 

perspektiv på forskellige religiøse og samfundsrelaterede tematikker. Samtidig øver de sig 

i at stille spørgsmål til egen viden og interesser.  

Primær ressource: Guide til feltarbejde (afsnit 6 i lånermappen) samt Feltarbejde: Antro-

pologisk metode i gymnasiet. 

1. Overvej hvor og hvordan eleverne kan lave deres undersøgelse. Giv eleverne de 

nødvendige instruktioner i forhold til omfang af feltarbejdet, og hvilke muligheder 

eleverne har for at komme udenfor skolens område.  

2. Giv øvelsen til eleverne, som giver de nødvendige instruktioner (afsnit 6 i låner-

mappen).  

3. Når eleverne er færdige med øvelsen, kan hver gruppe fremlægge deres resultater 

for resten af klassen eller i mindre grupper.  
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Tema 4: Krop, kosmos, ayurvedisk medicin 

Tilgang: Den hermeneutiske metode 

Med dette tema kommer I til at arbejde med den hinduistiske opfattelse af menneske-

kroppen. Hvordan menneskekroppen er et mikrokosmos, der er påvirkeligt ift. planeterne, 

onde ånder, og guder, der kan ”besætte” et menneskes krop. Årstiderne er bestemmende 

for, hvordan man bør spise, ligesom kastesystemet er afgørende for, hvem man må spise 

med. Også ayurvediske læger kan ordinere en bestemt kost sammen med urtemedicin. 

Yoga indgår også i dette komplekse sammenspil mellem kroppen og guderne.  

Undervisningen er delt op i en fælles introduktion til genstandene på klassen, som særligt 

fokuserer på de ayurvediske medikamenter i samlingen. Derefter laver klassen to øvelser, 

hvor én er kreativ og en anden kropslig. 

 

På klassen 

1. Læreren starter temaet med at gennemgå Tematekst 4: Spirituelle skabninger/ 

menneskelige erfaringer eller lad eleverne læse den selv (afsnit 5 i lånermappen). 

2. Man kan tage PP3 på klassen, hvor der findes spørgsmål, som kan spore eleverne 

ind på det verdenssyn, som ligger bag temaets emner. 

3. Tag de ayurvediske medikamenter frem og læs sammen nogle af genstandstekst-

erne, så I får et indblik i de slags lidelser, som ayurvedisk medicin siges at helbrede. 

Prøv også at snakke om de for-

mer for helbredelse, som de an-

dre genstande repræsenterer. 

4. Før i begynder på øvelserne, sær-

ligt ØVELSE 4.1, er det nyttigt at 

læse artiklerne til temaet, som 

findes i afsnit 8 i lånermappen.  
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ØVELSE 4.1: INDRE KOSMOS 

Læringsmål: Øvelsen giver eleverne en mulighed for at omdanne deres viden til visuelle 

illustrationer, som kan hjælpe dem med at forstå informationen på en helt anden måde. 

Dermed giver det også et overblik over, hvilke dimensioner af krop-kosmos modellen 

man kan forstå, og hvilke det kan være nødvendigt at forklare nærmere.  

Primær ressource: De tre artikler 4.1, 4.2 og 4.3 (afsnit 8 i lånermappen) 

1. Giv øvelse 4.1 til eleverne (underafsnit 6.1 i lånermappen). 

2. Man kan eventuelt lade eleverne præsentere deres tegning for hinanden to og to 

og snakke om, hvordan de hver især har forstået elementerne i krop/kosmos mo-

dellen. 

3. I plenum kan I med udgangspunkt i genstandene og genstandsteksterne tage tvi-

vlsspørgsmål op. 

 

ØVELSE 4.2: YOGA 

Læringsmål: Her får eleverne mulighed for at bevæge sig og aktivere kroppen. De får 

også indsigt i yoga som et fænomen, der knytter sig til hinduismen og Indiske traditioner 

men også til andre ideer og steder. Yoga som fænomen er hybridt; dvs. fra mange steder, 

tider og mennesker. 

Primær ressource: 4.1 Kroppen i hinduisme og yoga-filosofi (afsnit 8 i lånermappen) 

1. Vær opmærksom på, at yoga er en fysisk aktivitet, som i værste tilfælde kan give 

skader. Det er lærerens ansvar at instruere eleverne med udgangspunkt i øvelses-

beskrivelsen. 

2. Giv øvelse 4.2 til eleverne (underafsnit 6.1 i lånermappen), og lad dem læse intro-

duktion og få et overblik over de forskellige øvelser 
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Afsluttende produkt: udstilling 

Genstandsbaseret formidling 

I denne sidste fase af forløbsplanen skal eleverne lave en udstilling. Således afrundes ar-

bejdet med samlingen ved at eleverne selv kan prøve kræfter med genstandsbaseret for-

midling. Udstillingen kan tage form på mange måder og eleverne kan i grupper eller som 

klasse selv angive, hvad publikum skal have med fra udstillingen. 

Udstillingen kan inkludere mange forskellige formater, f.eks. tekst, video, stationer med 

på-klædning eller andre aktiviteter etc. Dermed er det også muligt at inddrage publikum 

gen-nem genstande, om dette er elevernes forældre, en mindre klasse el.lign. Man kan 

vælge et eller flere af temaerne at lave udstilling om. Det kan også være oplagt at lade 

eleverne formidle deres eget feltarbejde i udstillingen. 

 

Forberedelse 

1. Klassen deles op i fire grupper og får hver et tema, som de er ansvarlig for.  

o Diskuter i grupperne. Hvad synes I har været mest interessant ved dette 

tema? Er der nogle genstande, som I synes særlig godt om? Hvis nogen har 

været på feltarbejde, kan de måske fortælle om den mest interessante op-

levelse/resultat? 

2. Overvej jeres målgruppe 

o Hvem kommer og ser jeres udstilling? Hvad er deres interesseser? Hvilket 

format passer til denne målgruppe? 

3. Formidling – ”den gode historie” 

o Find genstandene frem og kig i genstandsteksterne. Overvej også det I har 

lært fra artikler, tematekster mm. Hvad er vigtigst/sjovest at formidle? Hvad 

er den gode/interessante historie? Med dette menes en indsigt/et budskab, 

som publikum skal have med. Det kan være gudernes menneskelige kvali-

teter og menneskets guddommelige kerne, hindu-kvinders dobbelte natur 

eller kroppen som mikrokosmos.  
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4. Opsætning 

o Overvej det ”rum” eller den plads I har fået til rådighed. Hvordan skal tingene 

stå og hvilke materialer skal der købes ind for at realisere udstillingen? Skal i 

bruge pap til podier, frugt til offergaver el.lign.? Overvej også hvordan infor-

mationen om genstandene skal præsenteres. Måske vil I gerne skrive for-

midlingstekster eller/og producere noget lyd, video, billeder mm. Man kan 

f.eks. lave ekspertvideoer, så information om genstandene ikke kun findes 

på tekst.  Én i gruppen kan også stå og fortælle. 

5. Inddragelse af publikum 

o I bør oveveje, hvordan jeres udstilling skal opleves af publikum. Skal de må-

ske inddrages mere aktivt? I kan lave en aktivitet, f.eks. i tema 2 og 3, hvor 

publikum kan prøve tøjet og måske få malet henna eller tilak. 

6. Afrunding 

o Hvad synes i om at lave udstillingen? Hvad gik godt og hvad kunne for-

bedres? Hvordan reagerede gæsterne og gav de noget brugbart feedback? 

 

 

 



 

 

 

TEMA 0: ØVELSER 
ØVELSE 0.1: Hinduisme-quiz 
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ØVELSE 0.1: HINDUISME-QUIZ 
 
I denne øvelse skal du lave en quiz for at få en forståelse af de centrale begreber i hindu-

ismen, som du kan læse om i teksten til introduktionen 0.1 Hinduismen: Religion og civi-

lisation og temateksten 0: At leve med guderne.  

Hvert rigtigt svar giver 1 point. 

 

Hinduisme-quizzen:  
 

 Spørgsmål Svar 

1 Hvad beskriver de ældste tekster i hinduismen, Ve-

daen, blandt andet? 

 

2 Hvad er kastesystemet med de fire kaster en model 

og udtryk for? 

 

3 Hvad betyder dharma?  

4 Og hvad indebærer sva – dharma?  

5 Kan du beskrive begrebet karma?  

6 Hvad tror hinduer, der sker med sjælen, når kroppen 

dør? 

 

7 Kan du beskrive begrebet moksha?  

8 Hvilken materie består guderne og menneskene af?  

9 Hvilken hinduistisk tanke er bhakti-bevægelsen ud-

tryk for? 

 

10 De menneskelige guder, hvordan kommer det men-

neskelige til udtryk i karakteristikken af guderne? 

 

11 Hvad sker der med madofferet ift. guderne og 

menneskene? 

 

12 Hvordan opfatter hinduerne rituelle handlinger?  

13 Hvad sker der når guderne stiger ned i menneske-

kroppen? 
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Til læreren – svar på quiz - spørgsmålene. 
 
 
1:  Vedaen beskriver bl.a. den rette måde at foretage ritualer og ofringer. 
 
2:  Kastesystemet er en model for social orden og et renhedshieraki. 
 
3:  Dharma betyder pligt eller moral- og den kraft der opretholder samfundet og får 
græsset til at gro og solen til at skinne… 
  
4:  Sva-dharma er det personlige forhold til dharma, som er afhængig af kaste, køn 
m.m. 
 
5:  Karma - et princip som betyder, at alle handlinger er forbundet til omverdenen. 
Gode handlinger vil udløse gode reaktioner.  
 
6.  Sjælen er udødelig, genfødes igen og igen i forskellige skikkelser. 
 
7.  Moksha betyder frigørelse fra samsara (den evige genfødsel). Sjælens fra jordiske 
fristelser og lidelser. 
 
8.  Guderne af den fine materie og menneskene af både den fine og grove. 
 
9.  Bhakti – bevægelsen. Betoner ligheden mellem mennesker på tværs af køn, kaste   
mm., da alle har en guddommelig kerne. 
 
10: Det menneskelige i guderne kommer til udtryk i, at de er kønnede, med følelser, 
gifter sig og får børn. Nogle er asketer andre med seksuelt begær og er ædedolke. 
 
11. Madofferet: Guderne spiser den fine substans og menneskene den grove, som nu er 
helliggjort, da guderne har spist af det. 
 
12. Rituelle handlinger er de eneste virkelige handlinger. 
 
13. Guderne tager menneskekroppen i besiddelse, og mennesket bliver således besat 
af den pågældende gud. 
 



 

 

TEMA 1: ØVELSER 
ØVELSE 1.1: Vælg en gud 

ØVELSE 1.2: Puja for Murugan 



 

 1 
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TEMA 2: ØVELSER 
ØVELSE 2.1: Ritualer og Fællesskaber 

ØVELSE: Feltarbejde 
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Guide til feltarbejde: 3 trin 
 

Når I skal ud og lave feltarbejde, er det vigtigt at have nogle overvejelser forinden og for-

berede sig godt.  

Det er nyttigt at skabe sig et overblik over processen, fra forberedelse til formidling, så 

man kan tilrettelægge undersøgelsen og forberede sig bedst muligt.  

Feltarbejde er en kombination af forskellige metoder, og dem vil I kunne læse kortfattet 

om her, så I kan vælge, hvilke metoder, der passer bedst til jeres undersøgelse. 

Derudover skal I ud at undersøge andre mennesker, og derfor følger der et etisk ansvar.  

 

1. Processen i dit feltprojekt 
 

Indledende tema 

- Identificer det tema du ønsker at arbejde med. Her tager du udgangspunkt i de 

tekster og genstande, du har til rådighed. Et tema kunne være: kvinderoller, at 

være gift i Danmark, religiøse rejser, gudsforhold etc. 

 

Undersøgelsesspørgsmål 

- Find frem til et ”problem” i dit emne, eller noget du gerne vil have svar på. Et 

eksempel kunne være: ”Hvorfor går folk stadig i kirke? Eller ”Hvilken betydning 

har det traditionelle bryllup for danske par?” Det er selvfølgelig ikke muligt at 

finde et generelt svar, og derfor vil man typisk tilføje et bestemt sted, by eller 

gruppe af mennesker. 

 

Feltarbejde 

- For at besvarer dit spørgsmål skal du nu vælge nogle metoder, du vil bruge i 

undersøgelsen. Overvej hvor du vil tage hen, og hvem det er relevant at snakke 

med. Husk at forbered dig godt. Lav f.eks. en observationsguide eller interview-

spørgsmål på forhånd. 
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Analyse 

- Når du har indsamlet og renskrevet dine observationer, interview m.m. skal du 

lave en analyse. Her kan du bruge kodning til at finde mønstre og sammen-

hænge i dine data. Måske finder du et ord eller et emne, som går igen. F.eks. 

finder du, at alle taler om udsmykning, som afgørende for at være kvinde i 

Danmark, eller at mange forbinder Gud med kærlighed. Så knytter du alle de 

udsagn, handlinger osv. til det emne, som giver dig en bedre forståelse. 

OBS. På dette tidspunkt viser det sig måske, at du skal justere dit undersøgelses-

spørgsmål: altså sikre dig at du svarer på spørgsmålet og måske ændre spørgs-

målet, fordi noget i felten viser sig markant og interessant at svare på. 

 

Formidling 

- For at fremlægge dine resultater, må du nu finde frem til dit hovedargument. 

Dette gør du ved at lave en problemformulering. Det er rammen for den fortæl-

ling om din undersøgelse, som du gerne vil formidle.  

 

 

2. Metoder i felten 
 

Deltagerobservation 

 

Som man nok kan se af navnet, består denne metode i skiftevis at observere og 

deltage i det, der foregår. For at forstå andre mennesker (dine informanter) og der-

es livsverden, er det vigtigt at se og deltage i sociale situationer. Dette kan inklu-

dere, men er ikke begrænset til: 
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- Deltage og observere handlinger mellem dine informanter 

- Deltage og observere samtaler mellem dine informanter 

- Have uformelle samtaler og stille spørgsmål, imens du er i informanternes vante 

miljø. 

 

Når du skal i felten, er en notesbog uundværligt. Her kan du skrive noter ned til det, 

du ser og oplever. Selvom observation er noget, vi gør hver dag i vores eget liv, er 

observation i felten en anden størrelse. Her findes der forskellige niveauer, og det 

er vigtigt at skrive ned undervejs. 

 

1. Beskrivende observation: Hvem er til stede? Hvordan ser det ud her? Hvad laver 

folk? Hvordan er stemningen? Hvordan har du det i situationen? 

 

2. Fokuseret observation: Observer aspekter, der er relateret til dit tema og prøv 

at se, om du kan finde nogle emner her indenfor. F.eks. kan man vælge religion 

i familien som tema. Herunder finder man måske emner som bordbøn, sprog-

brug med religiøse referencer, bibellæsning m.fl.  

 

3. Selektiv observation: Udvælg et af de emner, du har observeret som vigtige for 

dit tema. Nu laver du mere detaljeret beskrivelser af f.eks. rollefordeling, særlige 

vendinger eller værdier m.fl. 

 

Når du observerer, vil du typisk også deltage i aktiviteter selv. Her er det vigtigt at 

overveje din egen rolle. F.eks. om du går i kirke og taler med folk som gæst, eller 

du beder om at få lov til at tale med nogen efter gudstjenesten. Måske vælger du 

at tale med én i din familie, der er blevet gift eller deltager i et møde på et kvinde-

center? Steder og relationer har konsekvenser for, hvad du kan spørge om og 

hvordan folk er tilbøjelige til at svare dig? 
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1. Mesterlære-rollen: Du får lov at komme med i en aktivitet, fordi du beder nogen 

instruere og lære dig om stedet/aktiviteten. 

 

2. Den samarbejdende rolle: Du får lov at være med til at lave en aktivitet, f.eks 

madlavning i en familie, shopping efter en brudekjole, etc. 

 

3. Den intervenerende rolle: Du inddrager dine informanter i en aktivitet, du selv 

har arrangeret. F.eks beder du dine informanter prøve noget tøj fra genstands-

samlingen eller du invitere dem over til et gruppeinterview. 

 

Interview 

 

I virkeligheden har vi jo hele tiden samtaler med folk omkring os. Nogle gange taler 

vi også om et bestemt emne og stiller spørgsmål for at blive kloge på den viden, 

som andre har om emnet. Sådan en samtale er et interview også. Den mest 

centrale forskel er, at der er en interview-person og en interviewer, og at inter-

vieweren nok har forberedt en række spørgsmål på forhånd, som sætter dags-

ordenen for samtalen. 

 

Hvor vil du gerne have interviewet?  

Det betyder noget, hvor du vælger at lave interviewet. F.eks. skaber det tryg-

hed, hvis man lader informanten være i hjemlige rammer. Eller det kan være 

en fordel, hvis man er i felten, så informanten kan kommentere på det, I ser 

omkring jer. 

 

Hvad vil du spørge om? 

Når du skriver spørgsmål til dit interview, er det godt at starte med brede 

spørgsmål og gradvist blive mere fokuseret. F.eks. kan man starte med at 

spørge: ”Hvad synes du er de vigtigste forskelle mellem at være kvinde og 

mand i Danmark?”. Senere kan du spørge: ”Hvorfor tror du, at en kvinde 

bruger make-up, og hvad er dit eget forhold til makeup? 
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Skal jeg have noget med til interviewet? 

I et interview kan man bruge forskellige virkemidler til at få nye overvejelser 

eller detaljer frem. Man kan optage lyd og tage billeder med eller papir og 

blyant til at tegne med. F.eks. kan man bede informanten tegne en vigtig 

scene fra deres bryllup. Man kan også tage en genstand fra samlingen med, 

som informanten kan sammenligne med og kommentere på. 

 

 

3. Etiske overvejelser 

 

Før I tager i felten, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser om, hvad jeres undersøgelse 

kan betyde for dem I ønsker at observere, interviewe m.m. 

I kan starte med at forestille jer de situationer, som jeres undersøgelse kan bringe jer i. 

Hvilke etiske dilemmaer kunne opstå der? 

- Kan du forestille sig sociale situationer i den undersøgelse, som overskrider, hvad 

man normalt vil dele eller være i med folk, man ikke kender indgående?  

- Er nogle oplysninger særligt skrøbelige og/eller af særlig privat karakter? 

- Er der i disse tilfælde informanter, der kunne ønske sig at optræde anonymt i din 

efterfølgende opgave/præsentation? 

- Hvordan kan du selv opføre dig med omtanke og respekt for dine informanter 

under sit feltarbejde.  

 

De tre etiske bud … og et fjerde 

 

1. Vær modig, åben og ærlig i forhold til dit feltarbejde. Fortæl, at du kommer fra din 

skole, og hvad dit projekt handler om. Hvis du beder dine informanter være åbne 

og ærlige, så vis at du også spejler det. Når du investerer dig selv i feltarbejdet, 

oplever du ofte at dine informanter gør det samme. 
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2. Vær sikker på dine informanters samtykke. Det er vigtigt, at dine informanter har 

sagt ja til at deltage i din undersøgelse, og at de ved, hvad det indebærer. 

 

3. Undgå uhensigtsmæssig indtrængen. Vær opmærksom på, om du overskrider dine 

informanters grænser i dine interviews, observationer, og når du tager billeder. 

 
4. Og et fjerde… hav integritet på dine informanters vegne. Lav ikke jokes med ven-

nerne om noget, dine informanter har sagt eller gjort. Men se det som et interes-

sant indblik, i en anden måde at forstå tingene på 

 
 

RIGTIG GOD FORNØJELSE! 

 
 



 

 

TEMA 3: ØVELSER 
ØVELSE 3.1: Transformation 

ØVELSE: Feltarbejde 
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ØVELSE 3.1: TRANSFORMATION 
 

I denne øvelse skal du reflektere over, de tekster, du har læst til teamet og opnå en dybere for-

ståelse af de generelle emner, som går på tværs af religioner og kulturer. 

Øvelsen fokuserer særligt på artikel 3.1 Kanyadan – Jomfrugaven, Maya og Rams bryllup. 

I kan starte med at læse introduktionen her, som giver dig lidt stof til eftertanke og en måde at 

forstå teksterne på. Dernæst skal du svare på nogle spørgsmål til artiklerne. 

Denne øvelse skal også hjælpe dig med at finde på temaer, man kunne undersøge i Danmark.  

 

Introduktion: Overgangsritualet 

 

I næsten alle menneskers liv er der nogle skelsættende øjeblikke. Nogle begivenheder, 

som gør op med fortiden og definerer den kommende fremtid. Det kan være barnedåben, 

hvor vi officielt får vores navn, eller brylluppet, som mange steder i verden, er afgørende 

for, hvem man er resten af livet. Dette er eksempler på overgangsritualer, hvor der sker 

en transformation. Under ritualet sker der en form for statusskifte. Etnograf Arnold van 

Gennep formulerede tidligt i 1900-tallet en model i tre faser, som kan bruges til at forstå 

disse ritualer, hvor der sker transformation.  

 

Udskillelsesfasen: Den rituelle person tages ud af vante rammer og mærkes som noget 

særligt. Adskillelsen kan være fysisk, men det kan også være en særlig afmærkning i form 

af beklædning, udsmykning m.m. 

 

Den liminale fase: Den rituelle person er nu ”nulstillet”. Man er uden identitet og status. 

Dette stadie kan være ret kaotisk, men har også nogle klare forbud. Det er et stadie med 

stor usikkerhed og sårbarhed for den, som undergår ritualet. 

 

Inkorporationsfasen: Den rituelle person træder nu ind i sin nye status og identitet. 

Denne fase er karakteriseret af munterhed og naturlig opførsel da liminalfasens tabuer 

ophæves. 
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Spørgsmål til artiklerne 
 
 

1. Hvad er de to klassiske kvindetyper, som også figurerer i gudeverdenen? Kan du 

finde paralleller til disse to kvinderoller i det danske samfund? 

 

2. Hvad er besættelse, og hvad tror du, der sker med et menneske, når man besættes? 

Hvilken tilstand er man i og kan det sidestilles med en af Van Genneps faser? 

 

3. Hvad skal bruden og brudgommen hver især igennem af skikke og ritualer før bryl-

luppet? 

 

4.  Er der nogle af ritualerne under brylluppet, som kan sammenlignes med ritualer, I 

kender fra danske bryllupper, kristne, muslimske m.m.?  

 

5. Renhed og held er et meget vigtigt aspekt af det hinduistiske traditionelle bryllup. 

Prøv at find eksempler, hvor dette er tydeligt? 

 

6. Brug Van Genneps overgangsritualteori til at analysere faserne i hele bryllupsfor-

løbet. 

 

7. Maya og Ram bliver gift efter arrangement af deres familier. Hvad synes du om 

arrangerede bryllupper? Hvilke fordele og ulemper kan der være? 

 



 
 

 1 

 

 

• 

 

• 

 



 
 

 2 



 
 

 3 
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Guide til feltarbejde: 3 trin 
 

Når I skal ud og lave feltarbejde, er det vigtigt at have nogle overvejelser forinden og for-

berede sig godt.  

Det er nyttigt at skabe sig et overblik over processen, fra forberedelse til formidling, så 

man kan tilrettelægge undersøgelsen og forberede sig bedst muligt.  

Feltarbejde er en kombination af forskellige metoder, og dem vil I kunne læse kortfattet 

om her, så I kan vælge, hvilke metoder, der passer bedst til jeres undersøgelse. 

Derudover skal I ud at undersøge andre mennesker, og derfor følger der et etisk ansvar.  

 

1. Processen i dit feltprojekt 
 

Indledende tema 

- Identificer det tema du ønsker at arbejde med. Her tager du udgangspunkt i de 

tekster og genstande, du har til rådighed. Et tema kunne være: kvinderoller, at 

være gift i Danmark, religiøse rejser, gudsforhold etc. 

 

Undersøgelsesspørgsmål 

- Find frem til et ”problem” i dit emne, eller noget du gerne vil have svar på. Et 

eksempel kunne være: ”Hvorfor går folk stadig i kirke? Eller ”Hvilken betydning 

har det traditionelle bryllup for danske par?” Det er selvfølgelig ikke muligt at 

finde et generelt svar, og derfor vil man typisk tilføje et bestemt sted, by eller 

gruppe af mennesker. 

 

Feltarbejde 

- For at besvarer dit spørgsmål skal du nu vælge nogle metoder, du vil bruge i 

undersøgelsen. Overvej hvor du vil tage hen, og hvem det er relevant at snakke 

med. Husk at forbered dig godt. Lav f.eks. en observationsguide eller interview-

spørgsmål på forhånd. 
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Analyse 

- Når du har indsamlet og renskrevet dine observationer, interview m.m. skal du 

lave en analyse. Her kan du bruge kodning til at finde mønstre og sammen-

hænge i dine data. Måske finder du et ord eller et emne, som går igen. F.eks. 

finder du, at alle taler om udsmykning, som afgørende for at være kvinde i 

Danmark, eller at mange forbinder Gud med kærlighed. Så knytter du alle de 

udsagn, handlinger osv. til det emne, som giver dig en bedre forståelse. 

OBS. På dette tidspunkt viser det sig måske, at du skal justere dit undersøgelses-

spørgsmål: altså sikre dig at du svarer på spørgsmålet og måske ændre spørgs-

målet, fordi noget i felten viser sig markant og interessant at svare på. 

 

Formidling 

- For at fremlægge dine resultater, må du nu finde frem til dit hovedargument. 

Dette gør du ved at lave en problemformulering. Det er rammen for den fortæl-

ling om din undersøgelse, som du gerne vil formidle.  

 

 

2. Metoder i felten 
 

Deltagerobservation 

 

Som man nok kan se af navnet, består denne metode i skiftevis at observere og 

deltage i det, der foregår. For at forstå andre mennesker (dine informanter) og der-

es livsverden, er det vigtigt at se og deltage i sociale situationer. Dette kan inklu-

dere, men er ikke begrænset til: 
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- Deltage og observere handlinger mellem dine informanter 

- Deltage og observere samtaler mellem dine informanter 

- Have uformelle samtaler og stille spørgsmål, imens du er i informanternes vante 

miljø. 

 

Når du skal i felten, er en notesbog uundværligt. Her kan du skrive noter ned til det, 

du ser og oplever. Selvom observation er noget, vi gør hver dag i vores eget liv, er 

observation i felten en anden størrelse. Her findes der forskellige niveauer, og det 

er vigtigt at skrive ned undervejs. 

 

1. Beskrivende observation: Hvem er til stede? Hvordan ser det ud her? Hvad laver 

folk? Hvordan er stemningen? Hvordan har du det i situationen? 

 

2. Fokuseret observation: Observer aspekter, der er relateret til dit tema og prøv 

at se, om du kan finde nogle emner her indenfor. F.eks. kan man vælge religion 

i familien som tema. Herunder finder man måske emner som bordbøn, sprog-

brug med religiøse referencer, bibellæsning m.fl.  

 

3. Selektiv observation: Udvælg et af de emner, du har observeret som vigtige for 

dit tema. Nu laver du mere detaljeret beskrivelser af f.eks. rollefordeling, særlige 

vendinger eller værdier m.fl. 

 

Når du observerer, vil du typisk også deltage i aktiviteter selv. Her er det vigtigt at 

overveje din egen rolle. F.eks. om du går i kirke og taler med folk som gæst, eller 

du beder om at få lov til at tale med nogen efter gudstjenesten. Måske vælger du 

at tale med én i din familie, der er blevet gift eller deltager i et møde på et kvinde-

center? Steder og relationer har konsekvenser for, hvad du kan spørge om og 

hvordan folk er tilbøjelige til at svare dig? 
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1. Mesterlære-rollen: Du får lov at komme med i en aktivitet, fordi du beder nogen 

instruere og lære dig om stedet/aktiviteten. 

 

2. Den samarbejdende rolle: Du får lov at være med til at lave en aktivitet, f.eks 

madlavning i en familie, shopping efter en brudekjole, etc. 

 

3. Den intervenerende rolle: Du inddrager dine informanter i en aktivitet, du selv 

har arrangeret. F.eks beder du dine informanter prøve noget tøj fra genstands-

samlingen eller du invitere dem over til et gruppeinterview. 

 

Interview 

 

I virkeligheden har vi jo hele tiden samtaler med folk omkring os. Nogle gange taler 

vi også om et bestemt emne og stiller spørgsmål for at blive kloge på den viden, 

som andre har om emnet. Sådan en samtale er et interview også. Den mest 

centrale forskel er, at der er en interview-person og en interviewer, og at inter-

vieweren nok har forberedt en række spørgsmål på forhånd, som sætter dags-

ordenen for samtalen. 

 

Hvor vil du gerne have interviewet?  

Det betyder noget, hvor du vælger at lave interviewet. F.eks. skaber det tryg-

hed, hvis man lader informanten være i hjemlige rammer. Eller det kan være 

en fordel, hvis man er i felten, så informanten kan kommentere på det, I ser 

omkring jer. 

 

Hvad vil du spørge om? 

Når du skriver spørgsmål til dit interview, er det godt at starte med brede 

spørgsmål og gradvist blive mere fokuseret. F.eks. kan man starte med at 

spørge: ”Hvad synes du er de vigtigste forskelle mellem at være kvinde og 

mand i Danmark?”. Senere kan du spørge: ”Hvorfor tror du, at en kvinde 

bruger make-up, og hvad er dit eget forhold til makeup? 
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Skal jeg have noget med til interviewet? 

I et interview kan man bruge forskellige virkemidler til at få nye overvejelser 

eller detaljer frem. Man kan optage lyd og tage billeder med eller papir og 

blyant til at tegne med. F.eks. kan man bede informanten tegne en vigtig 

scene fra deres bryllup. Man kan også tage en genstand fra samlingen med, 

som informanten kan sammenligne med og kommentere på. 

 

 

3. Etiske overvejelser 

 

Før I tager i felten, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser om, hvad jeres undersøgelse 

kan betyde for dem I ønsker at observere, interviewe m.m. 

I kan starte med at forestille jer de situationer, som jeres undersøgelse kan bringe jer i. 

Hvilke etiske dilemmaer kunne opstå der? 

- Kan du forestille sig sociale situationer i den undersøgelse, som overskrider, hvad 

man normalt vil dele eller være i med folk, man ikke kender indgående?  

- Er nogle oplysninger særligt skrøbelige og/eller af særlig privat karakter? 

- Er der i disse tilfælde informanter, der kunne ønske sig at optræde anonymt i din 

efterfølgende opgave/præsentation? 

- Hvordan kan du selv opføre dig med omtanke og respekt for dine informanter 

under sit feltarbejde.  

 

De tre etiske bud … og et fjerde 

 

1. Vær modig, åben og ærlig i forhold til dit feltarbejde. Fortæl, at du kommer fra din 

skole, og hvad dit projekt handler om. Hvis du beder dine informanter være åbne 

og ærlige, så vis at du også spejler det. Når du investerer dig selv i feltarbejdet, 

oplever du ofte at dine informanter gør det samme. 
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2. Vær sikker på dine informanters samtykke. Det er vigtigt, at dine informanter har 

sagt ja til at deltage i din undersøgelse, og at de ved, hvad det indebærer. 

 

3. Undgå uhensigtsmæssig indtrængen. Vær opmærksom på, om du overskrider dine 

informanters grænser i dine interviews, observationer, og når du tager billeder. 

 
4. Og et fjerde… hav integritet på dine informanters vegne. Lav ikke jokes med ven-

nerne om noget, dine informanter har sagt eller gjort. Men se det som et interes-

sant indblik, i en anden måde at forstå tingene på 

 
 

RIGTIG GOD FORNØJELSE! 

 
 



 

 

TEMA 4: ØVELSER 
ØVELSE 4.1: Indre kosmos 

ØVELSE 4.2: Yoga 



 

 1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  



 

 2 
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ØVELSE 4.2: YOGA 
 
I denne øvelse skal vi lære nogle udvalgte yoga-stillinger. Stillingerne hedder asanas på 

sanskrit, som betyder ”sæde” eller ”trone”. 

Med vejledning fra jeres lærer kan i sammen forsøge at lave disse asanas selv.  

Det er ikke vigtigt at gøre præcis som tegninger illustrerer, og hvis det gør ondt, bør 

man lade vær eller prøve så godt man kan. 

Husk kun at gøre øvelserne med lærens opsyn. 

 

 
Introduktion: Asanas og dansk gymnastik 

 

Den yoga som praktiseres overalt i verden i dag, er i virkeligheden en moderne opfindelse. 

I artikel 4.1 kan man læse om yoga-filosofi fx den kosmiske kundalini-energi, chakraer og 

frigørelse (moksha). Denne form for yoga blev praktiseret gennem meditation og instrue-

rede kun i nogle få siddende asanas. Fx noget der ligner lotusstillingen, som i skal forsøge 

jer med som det første i denne øvelse. 

 

De øvelser, som vi her skal igennem, er dog ikke entydigt forbundet med traditionelle 

hinduistiske praksisser. Faktisk finder vi nogle af de samme ideer om bevægelse og fysik, 

blandt de tanker, der prægede gymnastikken i Skandinavien og Danmark i starten af sidste 

århundrede. De populære yoga-lærere i 1930’erne fandt inspiration bl.a. i disse tanker. 

De udviklede en asana-praksis, som kombinerede fysisk helbred og psykisk velvære. Når 

I laver disse øvelser, er det altså kun en århundrede gammel hinduistisk tradition, som 

man efterligner. 

 

Nu er I nok lidt i tvivl om, hvad moderne yoga har med hinduisme at gøre. Svaret på det 

er komplekst. Faktum er dog, at moderne yoga er en måde, mange mennesker praktiserer 

deres tro, og de bruger også traditionelle hinduistiske filosofier til at opleve mening og 

effekt af denne praksis.  
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1. Padmasana (Lotusstilling) 
 
Sæt dig i stillingen som vist her på tegningen. 
Luk øjnene og træk vejret langsomt ind ad 
næsen og ud af munden. 
 
Du kan prøve at fokusere på de 7 chakraer, som 
man kan se på billedet i artikel 4.1 Kroppen i hin-
duisme og yoga-filosofi. 
 
Bliv siddende således i omkring 1 minut. 
 
Når du er færdig, læg dig ned på ryggen og rul 
over i fosterstilling. Herfra, rejs dig op og træk 
vej-ret godt ned i maven. 
 
 

2. Adho Mukha Svanasana (Hundens stilling) 

 
Denne stilling er mere dynamisk end den første. Her starter man med at stå oprejst, 
med fødderne placeret i hoftebreddes afstand.  
Du tager nu hænderne over hovedet og trækker vejret ind ad næsen.  
Nu bøjer du sig forover og sætter dig ned på knæ og lægger håndfladerne i gulvet. Sørg 
for at dine knæ er lige under dine hofter.  
 
Løft nu knæene og stil dig i hundens stilling, som er illustreret her. Prøv så vidt muligt at 
sætte hælene i gulvet og pege numsen mod loftet. Dette gøres ved at lave et lille svag i 
ryggen og trykke hænderne (særligt pegefingeren) i gulvet og skubbe bagud. Husk at 
holde hovedet mellem 
albuerne – ikke lad det 
hænge. 
 
Bliv stående således i omkring 
1 minut. 
 
Når du er færdig, bøj knæene 
og sæt dem i gulvet og læg 
dig derefter ned på maven. 
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3. Bhujangasana (Kobraens stilling) 
 
I denne stilling starter du med at ligge på maven. Nu sætter du hænderne i gulvet under 
skuldrene. Fødderne ligger langs gulvet og hofterne skal også forblive forbundet med 
underlaget.  
 
Nu løfter du hovedet, så du kigger en smule opad og løfter overkroppen op, så langt du 
kan, uden at det gør ondt i ryggen. Det er vigtigt at holde skuldrene nede og 
skyde brystet lidt frem.  
 
Nu trækker du vejret langsomt ind ad næsen og ud af munden ti gange  

 
Derefter kan du igen lægge dig ned på maven. 

 
 
 
 
4. Virabhadrasana (Krigerstilling) 
 
Denne stilling laver du af to omgange først til den ene side og dernæst den anden.  
Du starter med at stå oprejst med fødderne adskilt med en hoftesbreddes afstand.  
 
Nu træder du med venstre fod 
frem og drejer foden så tæerne 
peger fremad. Den bagerste 
fod skal pege ud til siden.  
 
Nu bøjer du ned i forreste ben 
og strækker armene ud 
parallelt med dine ben, som 
illustreret på tegningen. 
Armene og benene er lige over 
hinanden. 
 
Hold stillingen i et halvt minut 
og skift nu fod. 
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5. Natarajasana (danserens stilling) 
 
Denne stilling er inspireret af guden Shiva og hans dans, som man kan læse om i PP1. 
 
Det kan være rigtig svært at holde balancen, så 
prøv dig langsom frem. Løft først det venstre 
ben bag dig og tag den venstre arm bagud. Tag 
fat i den forreste del af foden eller vristen.  
 
Hold i udgangspunktet den anden arm frem 
foran dig. Hvis du kan, må du godt prøve at 
gøre som tegningen, og tage den anden arm 
tilbage til din fod også.  
 
Husk at man kun må trække benet så langt op, 
som man kan. Det må ikke gøre ondt. 
 
Hold stillingen i et halvt minut eller så lang tid 
du kan og skift derefter fod. 
 

 
6. Shavasana (Død mands stilling) 
 
Denne stilling handler om at slappe af og mærke kroppen.  
 
Læg dig ned på ryggen med benene adskilt i en hoftes bredde. Luk øjnene og træk 
vejret langsomt ind ad næsen og ud af munden.  
 
Nu skal du bare slappe af og koncentrere dig om at mærke kroppen. Først kan du 
fokusere på dit hjerteslag. Dernæst mærker du kroppen fra dine tær op gennem 
anklerne, underbenene, lårene, mellemgulvet, maven, brystet, skuldrene, den ene arm 
og dernæst den anden. 
Nakken, struben, kinderne, 
panden og det øverste af 
kraniet. 
 

Så er du færdig med 
yogaøvelserne!  
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