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Kære studerende 

Foran dig har du et katalog, der vil introducere dig for de ansatte, som står til rådighed til at vejlede 

bachelorprojekter og specialer på Afdeling for Religionsvidenskab og Arabisk- & Islamstudier på 

Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Det er forhåbningen, at dette vejlederkatalog 

kan hjælpe dig med at kickstarte din opgaveproces og til at lave det rette match mellem dig, emne og 

vejleder. 

På hver side i kataloget finder du en præsentation af de enkelte vejledere. De har hver især 

indledningsvist givet en beskrivelse af sig selv og deres forskning. Derudover vil du finde en kort 

oversigt over de områder, de kan vejlede indenfor, samt en oversigt over titler på specialer, som de 

tidligere har været vejledere på.  

God fornøjelse og held og lykke med dit projekt!  

 

Praktisk information for specialestuderende 

Alle de væsentligste praktiske oplysninger vedrørende specialeforløbet på AU Arts findes på denne 

side: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/bachelorprojekt-og-speciale/speciale-paa-arts/  

Denne sider indeholder information om 

• Vigtige datoer for ansøgning om specialevejleder, aflevering af specialekontrakt og 

afleveringsfrister for specialet 

• Blanketter til ansøgning om vejleder, specialekontrakt, specialetitel, specialeaflevering, 

ansøgning om forlængelse af specialekontrakt.  

• Hjælp til specialeforløbet (læsepladser, inspiration, kurser/seminarer/workshops, samarbejde 

med ekstern partner og formalia) 

• Oversigt over specialeforløbet trin for trin  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/bachelorprojekt-og-speciale/speciale-paa-arts/
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Lars Albinus 

Lektor 

Afdeling for religionsvidenskab 
E-mail: lal@cas.au.dk  

Tlf.:  87162454 

Kontor: Bygning 1451-524 

 

Jeg er egentlig uddannet religionshistoriker med speciale i græsk religion, men 

har med tiden udviklet en interesse i filosofi med særligt henblik på videnskabsteori og religionsfilosofi. 

 

 

Vejledningsområder 

 

• Moderne filosofi i almindelighed (specielt 

Wittgenstein, Foucault, Heidegger, 

Nietzsche, Benjamin, Habermas, Nancy, 

Taylor, Rawls, Cassirer, Agamben) 

• Religionsfilosofi:  

Klassisk religionsfilosofi, klassisk 

religionskritik, moderne angelsaksisk 

religionsfilosofi 

• Græsk-romerske religioner med fokus på: 

Dæmonologi, Mythos-logos 

problematikken, Græsk eskatologi 

• Politisk filosofi 

• Diskursanalyse 

• Magtanalytik (Foucault) 

• Sprogfilosofi 

• Kulturteori 

 

Tidligere vejledte specialer 
 

• Den kristne retfærdigkrigstradition – En 

undersøgelse af bellum justum-tænkningens 

udvikling og implementering i den kristne 

tradition 

• Selvforsagende selvomsorg – En undersøgelse 

af det kristne subjekts bekendelse hos 

Tertullian og Augustin 

• Etik i religionsundervisningen i gymnasiet – En 

analyse af religiøs og sekulær etiks gyldighed i 

et sekulært samfund belyst ud fra Habermas’ 

diskursetik og hans bidrag til den genetiske 

debat 

• An analysis of archeological material from 

Ostia in the fifth century AD in the perspective 

of History of Religion  

• Den stoiske sjælepleje - En fremstilling af det 

stoiske træningsprogram og deres 

højdepsykologi 

 

 

mailto:lal@cas.au.dk
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Jørn Borup 

Lektor 

Afdeling for religionsvidenskab 
E-mail: jb@cas.au.dk  

Tlf.: 87162457 

Kontor: Bygning 1453-528 

 

Min primære forskning er indenfor (forskellige former for) buddhisme, gerne i 

en japansk kontekst, da forskningen ofte er forbundet med feltarbejde i Japan. 

Desuden har jeg forsket i religion og migration med projekter om herboende asiater samt japansk-

amerikanere på Hawaii. Religiøs diversitet og cirkulation af religiøse ideer er del af en bred 

forskningsinteresse i både historisk og nutidig ‘global religion’, hvortil især hører relationer mellem øst og 

vest, herunder ‘østlig spiritualitet’. 

 
 

Vejledningsområder 

 

• Buddhisme(r) 

• Japansk(e) religion(er) 

• Religion og migration/integration/diaspora 

• Global religion 

• Religiøs diversitet 

• Spiritualitet 

• Populær- og kulturreligion 

 

 

Tidligere vejledte specialer 
 

• Dalai Lama: Ikon for den buddhistiske 

modernitet – En religionsvidenskabelig 

undersøgelse, analyse og diskussion af Dalai 

Lama den fjortendes tilblivelse, lære, virke, 

rolle og popularitet i lyset af moderniteten 

• Religion i migrantægteskaber – En 

undersøgelse af religion i ægteskaber mellem 

thailandske kvinder og danske mænd 

• Mindfulness – En religionssociologisk analyse 

af et moderne fænomen 

• På naturens præmisser – Religionens rolle i 

skabelsen af miljøbevidsthed og lovmæssige 

miljø-, klima- og ressourcehensyn 

• Vær et fjols! – Om latter, humor og klovne i 

zenbuddhismen  

 

mailto:jb@cas.au.dk
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Henrik Reintoft Christensen 

Lektor 

Afdeling for religionsvidenskab 

E-mail: hc@cas.au.dk  

Tlf.: 87162492  

Kontor: Bygning 1453-525 

 

Jeg har de seneste år deltaget i en række projekter, herunder religion i det 

offentlige rum i Norden, konfirmation i syv europæiske lande, kortlægning af funktionspræster i Danmark 

og et nyt projekt om død og mindekultur. Derudover er jeg interesseret i håndteringen (governance) og 

dækning af religiøs diversitet samt systemteoretiske perspektiver på religion og religions rolle i et 

funktionelt differentieret samfund. 

 

 

Vejledningsområder 

 

• Religion og politik 

• Religion og medier 

• Religion og integration 

• Generel religionssociologi – herunder 

Ungdomssociologi, 

Sekularisering/Sekularisme, Sociale 

bevægelser, Magtforhold 

 

Tidligere vejledte specialer 
 

• Kampen om religionens rolle i det offentlige 

rum i Danmark – En analyse af tre felter – det 

sekulære, det interreligiøse og staten – deres 

arbejde, formål og succeser i denne kamp, 

foretaget på baggrund af udvalgte mediecases 

• Tradition in Modern Times – A Discourse 

Analysis of Religion, Gender and Sexuality in 

Processes of Identity Construction in Burundi 

• Privat og offentlig religion i efterkrigstidens 

Tyskland 

• Ritualer i erhvervslivet – Et produktspeciale om 

forbindelsen mellem danske virksomheder og 

sekulære ritualer 

• Islam i den politiske margin – Et komparativt 

religionssociologisk casestudie af Hizb ut-

Tahrir og Muslimernes Fællesråd set fra et 

social bevægelses teoretisk perspektiv 

  

mailto:hc@cas.au.dk
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Marianne Qvortrop Fibiger 

Lektor 

Afdeling for religionsvidenskab 

E-mail: mf@cas.au.dk  

Tlf.: 87162436   

Kontor: Bygning 1453-529 

 

Jeg har beskæftiget mig med hinduisme i nutiden både i Indien og i diaspora 

inklusiv i Danmark. Desuden interesserer jeg mig for migration og religionens betydning og forandring i 

et kulturmøde. Lige nu er jeg i gang med at skrive om hinduisme i Mauritius. 

 

 

Vejledningsområder 
 

• Gudindedyrkelse i hinduisme 

• Cirkulationsprocesser mellem øst og vest 

• Yoga: Historiske og moderne 

udtryksformer i Vesten 

• Hindunationalisme 

• Tempeldyrkelse 

• Hinduer i Danmark og betydningen af 

religion i et kulturmøde 

• Det religiøse landskab i Danmark – her 

særligt med fokus på påvirkningen af 

østlige begreber og verdenssyn på 

danskeres individuelle religiøsitet 

• Forholdet mellem religion og sport  

• Brugen af religionshistorien i en moderne 

identitetskonstruktion 

 

 

Tidligere vejledte specialer 
 

• The Great Goddess in text and ritual  

• Mellem spiritualitet og tradition – En 

ritualanalytisk undersøgelse af meditative 

tilbud i den danske folkekirke 

• Nytænkning af den religionsfaglige tilgang på 

hf - Et produktspeciale med udarbejdelse af et 

undervisningsforløb for det fællesfaglige emne 

"det gode samfund" i kultur- og 

samfundsfaggruppen 

• Veganisme - en ny religion? – En 

religionsvidenskabelig undersøgelse af 

forholdet mellem veganisme og religion 

• Moderne yoga - et vestligt fænomen? – Et 

casestudie af yoga i Rishikesh 

 

  

mailto:mf@cas.au.dk
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Hans Jørgen Lundager Jensen 

Professor 

Afdeling for religionsvidenskab 
E-mail: hj@cas.au.dk  

Tlf.: 87162445   

Kontor: Bygning 1453-531 

 

Mit primære empirisk-historiske felt er Gammel Testamente og dele af den 

nærorientalske religionshistorie, særligt den mesopotamiske. Mine hidtidige delfelter inden for GT har været 

myter og legendariske fortællinger samt ritualer. Jeg er for øjeblikket særlig interesseret i GT-teologi og           

-ontologi, dvs. gennemgående tankegange på tværs af enkelttekster og enkeltskrifter. Desuden også ‘Post- 

eller paradeuteronomisme’ (‘Pietisme’ i GT), dvs. tekster der isolerer sig fra et etnisk-nationalt fællesskab. 

Et sekundært felt her er Grundtvig, hvor jeg i hvert fald kan vejlede i delemner. Inden for det teoretiske 

landskab har jeg været og er fortsat interesseret i strukturalismen med særlig vægt på strukturel myteanalyse 

(jf. Dumézil, Lévi-Strauss, Vernant-skolen), René Girards mimetiske teori, Emile Durkheim og hans 

’sociologiske’ religionsteori, Roy Rappaports neo-durkheimianske systemteorietiske ritual- og 

religionsteori, Robert Bellahs sociologiske og kulturevolutionære religionshistorie, Peter Sloterdijks 

kulturevolutionære teorier, herunder hans religionsteori, og hans ‘postmoderne’ samtidsanalyse samt 

Philippe Descolas neo-strukturalistiske ontologi-teori. 

 

Vejledningsområder 

• Gammel testamente: Gammeltestamentlig 

teologi, Kult, Offer, Tempel, 

Deuteronisme, Præstelig teologi 

• Nærorientalske religioner 

• Ontologier  

• Ritualteorier 

• Kultur og kognition 

• Religionsforskningens forskningshistorie 

• Forskningsmetoder: Strukturalisme, 

Antropologi, Komparativisme, Kulturel 

evolution 

 

Tidligere vejledte specialer 

• Miljø-, klima- og ressourcekrise - Er det 

kristendommens skyld? – En kritik af Lynn 

White-tesen 

• Pagten, loven og løftet – En undersøgelse 

af pagtsteologien i Deuteronomium i 

relation til E.P. Sanders’ begreb om 

‘pagtsnomisme’ 

• Verdensdramaet og Fugleredeplyndreren – 

Strukturalistisk myteanalyse ifølge Georges 

Dumézil og Claude Lévi-Strauss 

• Star Wars som eventyr, myte og religion -  

Reception og brug af Star Wars-

fortællingen i fankultur og jediisme 

mailto:hj@cas.au.dk
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Lene Kühle 

Professor MSO 

Afdeling for religionsvidenskab 
E-mail: lk@cas.au.dk 

Tlf.: 87162425  

Kontor: Bygning 1453-533 

 

Mine forskningsinteresser er knyttet til spørgsmål om religiøs diversitet, herunder 

især hvordan staten forholder sig til religiøse minoriteter og hvordan religiøse minoriteter forholder sig til 

statens reguleringsforsøg fx i form af lovgivning. Mit empiriske felt har været religiøse minoriteter i 

Danmark, herunder især muslimer. Min phd-afhandling (2004) omhandlede fremkomsten af religiøs 

pluralisme i Danmark i et historisk og Bourdieu-inspireret perspektiv. Afhandlingen indeholdt også et 

delprojekt om udviklingen af religiøs pluralisme i danske fængsler. Jeg stod i 2004-2006 i spidsen for en 

kortlægning af moskeer i Danmark og (sammen med Lasse Lindekilde, Statskundskab) en undersøgelse af 

radikalisering i Aarhus (2011). Jeg stod ligeledes i 2014, sammen med Henrik Reintoft Christensen, i 

spidsen for en undersøgelse af (folkekirkelige) funktionspræster.  

 

 

Vejledningsområder 

 

• Religiøs diversitet  

• Religiøse minoriteter  

• Religion og migration  

• Religion og ret (herunder anerkendelse af 

trossamfund)  

• Religion og stat  

• Religion og politik  

• Funktionspræster  

• Radikalisering  

• Religion i offentlige institutioner (fx 

fængsel, militær, hospitaler)  

• Muslimer i Vesten  

• Pierre Bourdieu 

 

Tidligere vejledte specialer 
 

• Moske i det offentlige rum? - En politisk 

procesanalyse af Forbundet af Islamiske 

Foreningers moskeprojekt i Gellerup 

• Religion og velfærd i Danmark - Et casestudy 

af Exit, Katalysator og VIOMIS 

• Religiøs tolerance, rummelighed og 

sameksistens på et dansk asylcenter - Et 

feltstudie af beboere og medarbejdere på 

Asylcenter Jelling 

• "You're trying to find what makes them human, 

not what makes them terrorists" – 

Stereotypisering af muslimer i tv-serien 

Homeland 

mailto:lk@cas.au.dk
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Marie Vejrup Nielsen 

Lektor 

Afdeling for religionsvidenskab 
E-mail: mvn@cas.au.dk 

Tlf.: 87162506 

Kontor: Bygning 1453-518 

 

Jeg forsker inden for samtidsreligion med fokus på kristendom, særligt 

Folkekirken, men også øvrige kristne trossamfund, især i Danmark. Jeg underviser i Kristendommens 

Historie og Moderne Kristendom, og derudover valgfag og seminarer inden for samtidsreligion. Mine 

vejledningsområder er inden for kristendom – ofte med vægt på moderne tematikker, herunder især 

Folkekirken som case, men også med andre cases, såsom frikirker, kristne organisationer og generelle 

tematikker omkring samtidsreligion. 

 

 

Vejledningsområder 

 

• Samtidsreligion 

• Religion i Danmark i dag 

• Kortlægning af religion 

• Moderne kristendom 

• Kristendom og politik/samfund 

• Kristendom og grundfortællinger 

• Kristen syndslære 

• Kristendom og naturvidenskab 

 

Tidligere vejledte specialer 

 

• Fra nej til ja – En religionsvidenskabelig 

analyse af en international økumenisk 

proces i Den danske Folkekirke 
• At lukke eller ikke at lukke en kirke – En 

undersøgelse af kirkelukningsprocesser i 

den danske folkekirke 
• Religiøs identitetsdannelse i et 

kreationistisk miljø 
• Forandringer på folkekirkens kirkegårde i 

Danmark i dag 
• Hellig Madkrig - Diskuteres religion i 

politiske debatter om svinekød? 

 

 

  

mailto:mvn@cas.au.dk
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Anders Klostergaard Petersen 

Professor MSO 

Afdeling for religionsvidenskab 
E-mail: akp@cas.au.dk 

Tlf.: 87162431 

Kontor: Bygning 1451-531 

 

Jeg forsker og underviser i græsk-romersk religion, filosofi, jødedom i Anden 

Tempelperiode og i århundrederne e.v.t., tidlig Kristus-religion og kristendommens historie frem til 7. 

århundrede. Dertil kristendommens historie generelt. Jeg beskæftiger mig med metoder og teorier inden for 

humanvidenskaben generelt og inden for biokulturel evolution. Selv forsker jeg aktuelt mest i spørgsmål 

relateret til biokulturel evolution med særlig fokus på græsk-romersk filosofi og tidlig jødedom (tidlig 

Kristus-religion inklusive). 

 

Vejledningsområder 

• Jødedom: Overgang fra israelitisk til jødisk 

religion, Tidlig jødedom (frem til amoræisk 

tid), Jødedom i anden tempelperiode, 

Diasporajødedom, Jødisk apologetik, Qumran – 

Dødehavsskrifter 

• Kristendom: Kristen apologetik, 

Kristendommens selvstændiggørelse som 

religion, Martyrlitteratur, Tidlig kristen askese, 

Tidlig kristendom, Tidlige kirkefædre 

• Bibelen: Den historiske Jesus, 

Kanoniseringsproces, Det Nye Testamentes 

tilblivelse, Ny Paulusforståelse 

• Samtidsreligion: Gudsforestillinger i nutiden, 

Erkendelsesbetingelser for moderne kristendom 

• Religionsfænomenologi: Hellig tekst, Karisma  

• Ritualer: Kognitionsteoretiske tilgange til 

ritualer, Kultur- og symbolantropologiske 

ritualstudier 

• Biokulturel evolution 

 

Tidligere vejledte specialer 

• Krop og verden som illusion – En 

kulturevolutionær analyse af Paulus fra et 

aksialt perspektiv med fokus på køns- og 

seksualitetsproblematikken 

• Jesus’ tempelrensning og de efterfølgende 

konsekvenser 

• Jesus som spor – En dekonstruktiv analyse 

af afskedstalen i Johannesevangeliet 

• Verdensforsagelse og askese i Koranen – 

En religionshistorisk læsning af Koranen i 

lyset af spørgsmålet om kulturel og religiøs 

evolution 

• Der ønskes en sammenlignende analyse af 

parusiudeblivelsesproblematikken i tidlig 

Kristusreligion og Jehovas vidner i lyset af 

Festingers dissonansteori 

 

mailto:akp@cas.au.dk
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Jens Peter Schjødt 

Lektor 

Afdeling for religionsvidenskab 
E-mail: jps@cas.au.dk 

Tlf.: 87162489 

Kontor: Bygning 1451-523 

 

Mit primære forskningsområde er førkristen skandinavisk religion, hvor jeg i de 

senere år især har beskæftiget mig med metodiske og teoretiske problemer i forhold til historiske 

rekonstruktioner, samt religionsfænomenologiens rolle i forhold til disse. Af emner inden for området, som 

jeg mere specifikt har behandlet, er konger og krigere i forhold til det religiøse verdensbillede, ritualernes 

rolle og kontinuitetsproblematikken mellem tidlig germansk og Vikingetidens nordiske religion. Desuden 

har jeg beskæftiget mig med en række forskningshistoriske problemområder (primært vedr. Indo-Europæisk 

religion og ritualstudier) og fænomenologiske emner (primært vedr. klassifikation af ritualer og forholdet 

mellem myte og ritual). 

 

Vejledningsområder 

• Nordisk religion 

• Myteanalyser 

• Ritualstudier – særligt omhandlende 

initiationsritualer 

• Religionsforskningens religionshistorie 

• Religionsfænomenologi 

 

Tidligere vejledte specialer 

• De Døde Krigere – En komparativ analyse af 

humant knoglemateriale fra jernalderens 

rituelle kontekster 

• Årets gang i førkristent skandinavisk 

verdenssyn – Med særligt fokus på diseblot og 

årstidernes køn 

• Etableringen af Danmark – Et komparativt 

studie af anvendelsen af førkristen nordisk 

mytologi og ideologi i funderingen af Danmark 

som verdsligt fællesskab 

• "Vildu svá dísir" – Diserne som skæbneagenter 

i den førkristne norrøne litteratur 

• Níð, Ergi og skam i de islandske sagaer og den 

førkristne nordiske religion 

• Nationalreligiøs Historiebrug i Iransk 

Diaspora-Nationalisme 

 

mailto:jps@cas.au.dk
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Uffe Schjødt 

Lektor 

Afdeling for religionsvidenskab 
E-mail: us@cas.au.dk 

Tlf.: 87162439 

Kontor: Bygning 1453-522 

 

Jeg er lektor i religionspsykologi og leder af forskningsenheden for Religion, 

Kognition og Kultur (RCC). Mine interesser inkluderer forskning i religiøse oplevelser, religion og helbred, 

religionspsykologi, eksperimentel religionsvidenskab og evolutionære religionsteorier. Bemærk at den 

meste forskning inden for religionspsykologi fokuserer på samtidsproblemstillinger på samme måde som 

andre tilgange til samtidsreligion, fx antropologi og sociologi. 

 

 

Vejledningsområder 

 

• Religion og kognition 

• Religionspsykologi 

• Neuropsykologi 

• Eksperimentel religionsvidenskab 

 

Tidligere vejledte specialer 

 

• Religion og placeboeffekten – Et 

komparativt studie af placebofaciliterende 

mekanismer i forbindelse med læge-, 

alternativ og religiøs behandling 

• Bøn, stress og velvære - Et eksempel på 

hvorfor religionvidenskaben har brug for 

flere longitudinelle studier 

• What I Hate, That Do I – Religion as a 

Cultural Tool for Cognitive Control 

• Når Gud taler – En undersøgelse af 

kognitive og kulturelle forudsætninger for 

religiøse oplevelser 

 

mailto:us@cas.au.dk
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Marianne Schleicher 

Lektor 

Afdeling for religionsvidenskab 
E-mail: ms@cas.au.dk 

Tlf.: 87162419 

Kontor: Bygning 1453-526 

 

Det empiriske felt, som jeg har specialiseret mig i, er jødedom. Den røde tråd i 

min forskning er helligteksters funktion i forhold til kulturelle normer, herunder for køn og seksualitet, og i 

forhold til individers og kollektivers identifikationsprocesser. Mine undervisningsudbud har ligget inden for 

det jødiske, køn og religion, faglig formidling, religionsvidenskabelig fagdidaktik og helligtekstbrug. Mine 

vejledninger har ikke kun ligget inden for det jødiske, eftersom jeg også har en emnemæssig interesse i fx 

køn, seksualitet, krop, normudvidelser, fagdidaktik og formidling i andre kulturer. 

 

 

Vejledningsområder 

 

• Jødedom: Tidlig jødedom, rabbinsk jødedom, 

moderne jødedom, jødisk mystik, kabbalah, 

hasidisme, midrash 

• Kanon: Helligteksters funktion, 

kanoniseringsproces, helligtekstbrug og 

sanseintegration 

• Køn og seksualitet i religiøs kontekst 

• Handicap og kropsidealer i religiøs kontekst 

• Kønstænkning: Julia Kristeva, Judith Butler 

• Sprog: Hebraisk, Jiddisch 

 

 

Tidligere vejledte specialer 

 

• Jødiske kvinders religiøsitet på modernitetens 

vilkår – Subversion eller accept af et før-

moderne paradigme 

• Messiansk jødedom – En religionshistorisk 

analyse af en kristen bevægelses stræben efter 

anerkendelse som normativ jødedom 

• Kropsnær helligtekstbrug og tatoveringspraksis 

– De tre monoteistiske religioners kropsnære 

helligtekstbrug med fokus på lægfolkelig og 

senmoderne tatoveringspraksis 

• En kønsanalytisk diskussion af skjoldmøers 

funktion som tærskelfigurer i norrøn litteratur 

• Religion i montrer – en kritisk undersøgelse af 

religionsformidlingen på et udvalg af danske 

kulturhistoriske museer 

 

 

mailto:ms@cas.au.dk
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Jesper Sørensen 

Lektor 

Afdeling for religionsvidenskab 
E-mail: jsn@cas.au.dk 

Tlf.: 87162441 

Kontor: Bygning 1451-527 

 

I min forskning undersøger jeg samspillet mellem kognitive, sociale og kulturelle 

variabler blandt forskellige religiøse fænomener. Jeg har beskæftiget mig særligt indgående med ritualer, 

magi og divination, samt forholdet mellem historiske og kognitive analyser med særlig henblik på reform 

og religiøse nybrud. Et felt, som jeg har undervist og vejledt i gennem mange år, omhandler forholdet 

mellem etnisk grænsedragning, nationalisme og (politisk) religion, hvor både evolutionære, kognitive og 

sociologiske tilgange bringes i spil. Jeg arbejder, underviser og vejleder endvidere i forskningshistoriske 

emner. Jeg har også en vedholdende interesse for okkulte og esoteriske bevægelser i Europa fra tidlig 

moderne tid til nutiden. 

 

Vejledningsområder 

• Religion og kognition 

• Evolution og religion 

• Ritualer og magi 

• Etnicitet, nationalisme og religion 

• Nye religioner og okkulte bevægelser fra tidlig 

moderne tid til nutiden  

• Religionsforskningens forskningshistorie 

• Forskningsmetoder 

 

Tidligere vejledte specialer 

• Er religion årsag til prosocial adfærd? – 

Effekten af priming med religiøse ord på 

donation i økonomiske spil 

• Lourdes' fortælling – En sproglig analyse af 

den katolske kirke i Lourdes’ officielle franske 

hjemmeside 

• Nybagte mødre – En tilgang til overtro, ritualer 

og ritualiseret adfærd 

• I den nådige og barmhjertige Guds navn – Et 

tekstmining-studie af al-Qaeda på den Arabiske 

Halvøs propagandamagasin Inspire med fokus 

på 'framing', moral og stereotypisering 

• TopChrétien.com: Er internettet "af Verden"? – 

En undersøgelse af fransksprogede evangeliske 

kristnes forventninger til internetreligiøsitet og 

anvendelse af online bøn 
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Martin Thomas Riexinger 

Lektor 

Arabisk og islamstudier 
E-mail: mri@cas.au.dk 

Tlf.: 87162421 

Kontor: Bygning 1453-520 

 

Min hovedinteresse er islam i nyere tid. I min forskning behandler jeg især 

idehistorie siden 1700-tallet, forhold mellem religion og politik og reaktioner på den moderne 

naturvidenskab, islam og nyreligiøsitet. Jeg kan også vejlede i islam i tidligere perioder, islamisk ret og 

islam i Vesten, såvel som andre religioner fra Mellemøsten i den nyere tidsperiode. 

 

 

Vejledningsområder 

• Islam 

• Religion og politik i relation til islam 

• Tænkere i det 19. og 20. århundrede 

• Religioner i Mellemøsten i nyere tid 

 

 

Tidligere vejledte specialer (emner) 

• Islam og demokrati 

• Da’wah i Aarhus 

• Hizbollahs diskurs 

• Islam og nyreligiøsitet i Libanon 

• Shiitter i Egypten 

• Ateister i Egypten 

• Popmusik og politisk protest i Iran under 

Reza Pahlavi 
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Mark Sedgwick 

Professor MSO 

Arabisk og islamstudier 
E-mail: mjrs@cas.au.dk 

Tlf.: 87162657 

Kontor: Bygning 1451-522 

 

I work mostly on modern Islam in the Arab and Islamic worlds and in the West. 

My specialities are Sufism (Islamic, Western and in between), terrorism (in and beyond the Middle East, 

and including non-Islamic terrorism, radicalisation and counter-radicalisation) and education. I have also 

worked on the ideology of the European Far Right and on so-called “Islamophobia” (a term that I argue 

against). I have taught, but have not published on, the history of Zionism. I myself work mostly in English, 

but I am very happy to supervise specialer in Danish. 

 

 

Vejledningsområder 

• Islam 

• Islamisme 

• Sufisme 

• Mellemøstens historie siden 1800 

• Terrorisme 

• Zionisme 

• Traditionalisme 

• Ekstrem højre i Vesten 

 

Tidligere vejledte specialer 

• Børnene, forældrene og familien efter 

skilsmissen – En analyse og diskussion af 

familiestrukturer i dansk-tyrkiske 

skilsmissefamilier 

• Jordanian-Palestinian distinctions, Syrian 

threats, and everyday national identification 

– An analysis of selfing/othering processes 

among youth in Jordan 

• The Construction of a Palestinian National 

identity – A semantic and rhetorical analysis 

of material published by the PLO, from 

1968-2004 

• Massemord for Gud – Angrebet d. 11. 

september 2001 som en tilbedelse af Gud 

belyst gennem en myte- og ritualanalyse af 

dokumentet 11. september Håndbog 
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