
INDHOLD
I et autentisk vikingemiljø skal eleverne deltage i beslutningerne omkring 
en ung piges begravelse. Vi befinder os i en brydningstid mellem to meget 
forskellige trosretninger i dansk historie. Eleverne skal på egen krop opleve 
hedenske kontra kristne ritualer.

Den nordisk religion var vikingernes religion, som i slutningen af vikinge-
tiden blev erstattet af en ny, nemlig kristendom.  Den nordiske religion var 
meget forskellig fra den kristendom, som vi kender i dag. Vikingerne fortalte 
historier om deres guder og om, hvordan guderne kæmpede mod jætterne. 
De hedenske vikinger havde ingen kirker og ingen gudstjenester. I modsæt-
ning til f.eks. islam, der har Koranen som sin hellige skriftkilde, og kristen-
dom, der har Biblen, havde vikingerne ikke nogen hellige tekster. 

Læringspotentialet i forløbet ligger i elevernes personlige oplevelse i 
rollespillet, og undervisningsformen er derfor differentieret.  Det er op 
til den enkelte elev, hvor langt man vil gå ind i sin rolle, hvor meget man 
vil bruge sproget og interagere med andre. Aktiviteterne inddrager på 
forskellig vis krop og hoved. 

ROLLESPILLET
Året er 825, mange er rejst fra Ripa og sydover. For fem år siden udgik et 
togt fra Ripa med både kvinder, mænd og børn. De rejste afsted for at 
bosætte sig i frankernes land. Nu er der kommet bud, at de er på vej hjem 
igen. Togtet er gået godt, og mange har bosat sig længere mod syd, men 
blandt dem, byen forventer tilbage, er den tidligere Jarl af Ripas bror, 
Erling. Han er den nuværende husherre i Tinghuset og gift med Ragnhild. 
Med båden er også pigen Gertrud. Gertrud er datter af de to. 

Båden er nu landet ude ved Vester Vedsted, og en budbringer er kommet 
med nyt om, at de vil være i Ripa om et par dage. Desværre bringer han 
også den sørgelige nyhed, at Gertrud er død under rejsen. Hun havde fået 
en tandbyld, og selvom man er bekendt med urter og gjorde alt, hvad 
man kunne for at slå betændelsen ned, så var betingelserne på båden ikke 
de bedste. Betændelsen blev til sårfeber, og da den først havde fået tag i 
Gertrud, var der ikke noget at gøre.

Ragnhild har fået bud derom og byder dem velkommen hjem. Hun beder 
dem om at tage pigens lig med tilbage, så hun kan blive begravet ved 
Ripa. Forberedelserne til begravelsen og hjemkomsten går i gang.

FAG
Historie og kristendomskundskab

KLASSETRIN
7.-9. klasse

ELEVANTAL
Maks. en klasse

VARIGHED
2,5 timer på Ribe VikingeCenter + tid på
skolen til forberedelse og opfølgning

PERIODE
Maj, juni, august, september og oktober

FORMÅL
• at eleverne får redskaber til at kunne   
 sammenligne hedenske ritualer med   
 kristne ritualer.
• at eleverne reflekterer over de symboler 
 og ritualer, der tilhører hhv. den hedenske 
 og den kristne religion.
• at eleverne kan drage paralleller til nutidens  
 kultursammenstød og de gnidninger, det  
 kan medføre.
• at give eleverne mulighed for at spille en   
 rolle og være en anden end sig selv.
• at bruge rollen til at engagere sig i en 
 diskussion.
• At gøre det muligt for eleverne at spejle
 egne holdninger i et religiøst dilemma.

HEDENSK ELLER  
KRISTEN BEGRAVELSE?
- om to forskellige trosretninger i dansk historie

Ribe VikingeCenter

Som supplement til eget undervisnings-
materiale kan I gøre brug af Ribe Vikinge-
Centers website og evt. tage en virtuel 
turguide rundt i vikingeområdet.

Et godtT IP

Skoletjenesten
Ribe VikingeCenter

OBS!
Understøtter kravet om 45 min. motion og bevægelse i 
gennemsnit om dagen
Brug strækningen fra jeres skole til Ribe VikingeCenter og omvendt til at få 
dækket kravet om elevernes daglige motion og bevægelse. Strækningen fra 
Ribe Station til Ribe VikingeCenter tager f.eks. 35 min. i rask gang. Eleverne 
får i øvrigt yderligere motion og bevægelse, idet vi bevæger os rundt på et 
stort område på Ribe VikingeCenter.



UNDERVISNINGSFORLØBET
Forløbet inddrager både klasselokalet på skolen samt Ribe VikingeCenter. 
Det består af tre dele: 
1. Forberedelse
2. Besøg på Ribe VikingeCenter
3. Opfølgning 

BESØGET PÅ RIBE VIKINGECENTER
Undervisningsforløbets indhold og cirkatidspunkter: 
Kl. 09:45 Ved indgangen til Ribe VikingeCenter modtages I af en for-
midler i vikingedragt.  Ribe VikingeCenter åbner først kl. 10:00, og derfor er 
alle vikingerne væk og alt er lukket, når I kommer. Vi går forbi kirkepladsen 
og offerlunden på vej til Tinghuset i Ripa, år 825. Her starter vi med at hilse 
på hinanden og snakke om dagens rollespil. 
Gruppen deles op i familier og rollespillet begynder. Eleverne arbejder i 
familierne med at komme ind i deres roller. De forholder sig til situationen gen-
nem værdikort, så deres meninger knyttes til vikingetidsmenneskers livsverden 
og nuanceres som sådan.
Omdrejningspunktet er et Tingmøde, hvor familierne tinger om, hvordan pigen 
skal begraves. På Tingmødet når vi frem til en konklusion. Herefter slutter rol-
lespillet, og der evalueres på forløbet med nutidens briller. Det kan eksempelvis 
være i forhold til, at vi i Danmark i vikingetiden havde en anden verdensansku-
else end i dag. Der var et andet sprog, andre guder og andre ritualer.
Har den gamle verdensanskuelse efterladt sig nogle spor? Møder vi andre 
verdensanskuelser i dag, osv.?
Kl. 12:15 Tak for i dag!

KONTAKT OG BOOKING
Skoletjenesten på Ribe VikingeCenter: 
Tel. 75 411 611 eller skoletjenesten@ribevikingecenter.dk

 Du er altid meget velkommen med dine spørgsmål. 
 Kontakt os, hvis du har særlige ønsker.
 Ring og book jeres besøg på Ribe VikingeCenter eller benyt booking-
 formularen på www.ribevikingecenter.dk

HEDENSK ELLER KRISTEN BEGRAVELSE...

✓ Send vikingenavnelisten før besøget 
✓ Medbring råvarerne på indkøbslisten
✓ Madpakker
✓ Varmt, praktisk tøj og fodtøj

HUSK

TVÆRFAGLIGT UNDERVISNINGSFORLØB
Hvis hele dette undervisningsforløb bliver praktise-
ret med både 1. forberedelsesdelen, 2. besøgsdelen 
på Ribe VikingeCenter og 3. opfølgningsdelen, leder 
dette skoletjenesteforløb frem mod, at eleverne 
tilegner sig kompetencer i forhold til at opnå 
følgende færdigheds- og vidensmål:

Besøg på Ribe VikingeCenter samt
forberedelse og opfølgning
Kristendomskundskab, 7-9 klasse 
Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. 
Fremtrædelsesformer.
Eleven kan reflektere over centrale symbolers og 
ritualers betydning for menneskers liv. 
Eleven har viden om centrale symbolers og ritualers 
anvendelse i verdensreligioner og livsopfattelser.

Kristendomskundskab, 7-9 klasse
Livsfilosofi og etik. Tro og tvivl.
Eleven kan relektere over sammenhænge mel-
lem forskellige værdigrundlag og deres tydning af 
tilværelsen.  
Eleven har viden om sammenhæng mellem værdi-
grundlag og tydning af tilbærelsen. 

Historie, 7-9 klasse 
Historiebrug. Historiske scenarier.
Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold 
og forløb ud fra historiske scenarier. 
Eleven har viden om historiske scenariers funktion.

Historie, 7-9 klasse
Historiebrug. Historisk bevidsthed.
Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumenta-
tion og handling. 
Eleven har viden om funktion af historie i fortid og 
nutid.

INDKØBSLISTE
• 1 liter ufortyndet solbærsaft 
• ½ kg hvedemel
• ½ kg havreflager
• 5 stk. æbler
• 2-4 kanelstænger
• 1 bøtte honning



HEDENSK ELLER KRISTEN BEGRAVELSE...

Ribe VikingeCenter
Lustrupvej 4 • 6760 Ribe
Tel. 75 411 611 • rvc@ribevikingecenter.dk
www.ribevikingecenter.dk

FORBEREDELSE
Forberedelse - GENERELT
• Inddeling af familiegrupper. Læreren skal inddele klas-
 sen i fire familiegrupper. I hver gruppe er der en rolle til 
 den enkelte elev. Sammensæt nogle grupper med elever, 
 der arbejder godt sammen, og giv den enkelte elev en 
 rolle, som han/hun kan varetage. 
 OBS! Efter booking sender vi en liste med familiegrup-
 perne. Lærerens fordeling af familiegrupperne skal mailes 
 til skoletjenesten@ribevikingecenter.dk
• Forbered eleverne på besøget på Ribe VikingeCenter. 
 Nævn for dem, at de skal passe godt på tingene samt 
 behandle mennesker og dyr med omsorg og respekt. 
 Mobiltelefoner skal indstilles til lydløs og blive i taskerne.
• Se RIPA filmserien eller enkelte afsnit deraf. Brug det til-
 hørende UV-materiale. Link: www.ribevikingecenter.dk/da/ 
 video/ripa-dramaserie.

Forberedelse - HISTORIETIMEN
• Vikingetiden som tema. Det er oplagt at arbejde med vi-
 kingetiden som tema op til jeres besøg. Dermed har elever-
 ne en viden om vikingetiden og har tilegnet sig en kronolo-
 gisk forståelse af, hvor på tidslinjen perioden befinder sig.
• Læreroplæg. Informer eleverne om, at huse, møbler, 
 gader, brønde m.m. på Ribe VikingeCenter er rekonstruk-
 tioner fra arkæologiske udgravninger. Snak gerne om 
 ordet ’rekonstruktion’. Det er meget relevant at tale om, 
 hvordan vi er kommet fra en arkæologisk udgravning til 
 alt det, der står på Ribe VikingeCenter i dag.

Forberedelse - KRISTENDOMSTIMEN
• Fælles snak. Tro. Hvad vil det sige at tro? Hvad er tro for 
 en størrelse? Er det vigtigt at tro? Hvorfor? Har en elev en 
 bestemt tro? Hvilken? Hvilken tro har de fleste i Danmark? 
• Fælles snak. Det kristne begravelsesritual. Hør eleverne, 
 om de har oplevet et kristent begravelsesritual. Hvordan 
 var det? Hvad skete der til begravelsen? Prøv at ridse et 
 forløb omkring et kristent begravelsesritual op på tavlen. 
 Hør eleverne, om der er nogle, der har oplevet et begra-
 velsesritual fra en anden religion.
• Elevopgave. Forbered eleverne på, at de skal lægge 
 mærke til og huske, hvad der sker bliver talt om ang. 
 begravelsesritualet på Ribe VikingeCenter. Det skal der 
 arbejdes med i opfølgningsdelen efter besøget. 

OPFØLGNING
Opfølgning - HISTORIETIMEN
• Fælles snak om oplevelsen. Snak om, hvad I oplevede 
 på Ribe VikingeCenter. Snak om, hvordan det var at 
 opleve vikingetiden på egen krop. Var det, som eleverne 
 forventede det? Var der noget, som overraskede?
• Fælles snak om temaet. To trosretninger i dansk historie. 
 Snak om overgangen mellem vikingetid og middelalder 
 samt de ændringer, det medførte, heriblandt et markant 
 trosskifte. Meget blev anderledes: nyt sprog, ny skrift, nye 
 ritualer m.m. Snak om vikingernes område i Normandiet, 
 som blev kristent før Kristendom kom til Danmark. 

• Fælles snak med fokus på historisk bevidsthed.  Hvad 
 kan vi bruge denne fortælling til i dag? Er det vigtigt, at 
 fortælle den? Hvorfor? Kan vi lære noget af den i forhold til 
 fremtidige beslutninger?
• Fælles evaluering. Hvad har eleverne lært? Hvad tænker 
 eleverne selv, de har lært? Hvad ved læreren, de har lært?  
 Find inspiration i læringsmålene fra undervisningsmaterialet.

Opfølgning - KRISTENDOMSTIMEN
• Fælles snak. Religionsskiftet. Danmark har ikke altid været 
 kristent. Hvad tænker eleverne om det? Overrasker det dem?  
 Hvem var Hvidekrist, som Ragnhild snakkede om?
• Gruppearbejde. Ritualer. Inddel klassen i passende grupper. 
 Der hører to opgaver til dette gruppearbejde. Brug det tilhø
 rende UV-materiale. 
 Opgave 1: Hvordan oplevede eleverne forskellen mellem 
 det hedenske begravelsesritual og det kristne begravelses-
 ritual. På to A4 ark skriver eleverne i grupperne hhv. det 
 hedenske begravelsesritual og det kristne begravelsesritual ned.
 Opgave 2: Grupperne skal på skift fremlægge for hele klas-
 sen. I grupperne bliver eleverne enige om, hvem der siger/
 fremlægger hvad. De skal med hjælp fra deres A4 ark for-
 tælle, hvordan det hedenske og det kristne begravelsesri-
 tual ser ud.
• Gruppearbejde. Symboler. Inddel klassen i passende grup-
 per. Der hører to opgaver til dette gruppearbejde. Brug det 
 tilhørende UV-materiale.
 Opgave 1: Hvilke symboler tilhører hhv. den hedenske og 
 den kristne religion? Symbolerne skrives ned på et A4 ark. 
 Find evt. inspiration i det tilhørende undervisningsmate-
 riale til denne skoletjenesteforløb. 
 Opgave 2: Gruppearbejdets resultater skrives på tavlen. En 
 elev fra hver gruppe går op til tavlen og skriver resultaterne 
 op. Nu er alle symboler tydelige for hele klassen.
• Fælles snak. Symbolerne på tavlen. Snak om symbolerne:  
 Hvorfor har et trossystem overhovedet brug for at vise 
 symboler? Tænk på den ringende klokke som et symbol for 
 Kristendommen. Hvilken livsopfattelse ligger bag de hhv. 
 hedenske og kristne symboler? Kan vi stadig spore hedenske 
 symboler i dag? Snak evt. om ugenavnene, der stadig refe-
 rerer til vikingetiden (Thor = torsdag, Tyr = tirsdag, Odin = 
 onsdag, Frigg = fredag). Snak evt. også om højtiden jul, som 
 er en hedensk fest med et kristent indhold.
• Fælles snak. Tvivl. Kan man tvivle på sin tro? Hvorfor? Har 
 en elev prøvet at tvivle på sin tro? Hvorfor? Ved overgangen 
 fra den hedenske religion til Kristendommen måtte der være 
 opstået tvivl hos mange mennesker i Danmark. Hvordan har 
 det mon været? Vi kan stadig spore hedenske symboler i dag. 
 Vikingerne glemte ikke sådan den hedenske religion.  Kan 
 det lade sig gøre, at leve efter to forskellige religioner?


