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Kære elev på Aabenraa Statsskole 
 

Igen i år har du mulighed for at fordybe sig i en prisopgave inden 
for religionsfaget. 

 Se opgaven og kravene herunder. Efter afleveringsfristen vil en 
gruppe af skolens religionslærere vurdere og udvælge den/de 

opgaver, der skal tildeles en pris i form af et kontant beløb.  
 

God arbejdslyst til alle. 
 

Mvh. 
 

Lone, rektor 
 
 
 
 

Acta 17,11 Legatet 
 

Prisopgave 2018 
 
 
Menneskets synd er ikke det vigtigste! 
Begrebet ”synd” optræder flere steder i Bibelen - hvordan kan begrebet fortolkes og kan 
det overhovedet anvendes i 2018? 
  
Med udgangspunkt i den gammeltestamentlige Syndefaldsmyte (1. Mosebog, kapitel 3) 
samt tekster fra Det Nye Testamente *) skal du undersøge, hvordan begrebet ”synd” 
fremstilles, og hvad det fortæller om det kristne menneskesyn.  
 
Diskutér og vurdér hvorfor begrebet synd er så negativt ladet og belastet i nutidig 
sammenhæng. Inddrag i denne sammenhæng interviewet med Hella Joof: ”Det 
vigtigste i kristendommen er ikke at mennesket er en synder” (23.10.2016) og andet 
selvvalgt materiale. 
 
Afrund din opgave med en kortere perspektivering til en anden religion, der har en 
anden opfattelse af begrebet ”synd”.  
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*) I dit analyse- og fortolkningsarbejde skal du inddrage en eller flere af nedenstående 
tekster:  
  

 Lukas-evangeliet, kap. 15, vers 1-10: ”Lignelsen om det mistede får og den tabte 
mønt” 

 Lukas-evangeliet, kap. 15, vers 11-32: ”Lignelsen om den fortabte søn” 
 Johannes-evangeliet, kap. 8, vers 1-11: ” Kvinden grebet i ægteskabsbrud” 
 Mattæus-evangeliet, kap. 18, vers 21-35: ”Lignelsen om den gældbundne tjener” 
 Romerbrevet, kap. 5, vers 12-21: ”Adam og Kristus” 

 
Du kan desuden inddrage andre nytestamentlige tekster efter eget valg. 
 
Link til Hella Joof: 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/det-vigtigste-i-kristendommen-er-ikke-
mennesket-er-en-synder 
 
 

********* 
Besvarelsen skal opfylde de gængse formelle krav til en større skriftlig opgave og 

forventes at fylde ca. 10 sider  
(ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste). 

 
********* 

NB: Det er også muligt at indlevere en opgave, hvor du kan tage udgangspunkt i 
tidligere opgaver, du har arbejdet med – fx SRO, DHO eller AT-forløb.  

Denne opgave skal omhandle: 
 

a. Kristendommens indvirkning på forskellige livsområder gennem historien 
eller 

b. Dialogen mellem kristne og ikke-kristne opfattelser 
 
 

Yderligere oplysninger kan får hos KJ, VK eller LMP 
 

Besvarelsen sendes til rektor Lone Mailandt-Poulsen (lmp@statsskole.dk) senest  
Mandag d. 28. maj kl. 12.00 


