
Kære elev på Aabenraa Statsskole. 
 
Ved du, at en af skolens tidligere undervisere stiftede en fond og donerede et stort 
beløb til denne? Formålet er, at unge mennesker fordyber sig i religionsfaget ved at 
skrive en prisopgave.  
 

Du kan nu skrive ACTA 17,11 opgaven 2023   
 

Alle skolens elever (både afgangs- og fortsætterelever) er velkomne til at skrive og 
indlevere deres opgave til bedømmelse, og eventuelt modtage en Acta-pris på op til 
5000 kr. som anerkendelse for et godt produkt.  Nogle af skolens religionslærere og 
rektor læser opgaverne og vurderer, hvilke der belønnes med en pris.  

Besvarelsen sendes til rektor Lone Mailandt-Poulsen (lmp@statsskole.dk) senest 
fredag d. 12. maj 2023. Yderligere oplysninger kan fås hos KJ, LLP eller LMP. 

Besvarelsen skal opfylde de gængse formelle krav til en større skriftlig opgave og 
forventes at fylde ca. 10 sider (ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste). 

Årets emne og opgaveformulering:  
 

  
Det vanskelige kulturmøde?  
  

1. Undersøg de overordnede forskelle mellem islam og kristendommen. Her 
kan du fx komme ind på gudssyn, menneskesyn og synet på helligskrifter. 
Brug teksten ”Alle Abrahams børn” af Lissi Rasmussen som afsæt for din 
undersøgelse. Du må gerne inddrage selvvalgte materialer fra de to 
religioners helligskrifter, som dokumentation for dine pointer.  

 
2. Vurder hvilke muslimske grupper, der er sværest at integrere – og hvorfor 
det forholder sig sådan.   

 
3. Kom med et konkret forslag til hvordan man kan etablere et vellykket 
kulturmøde mellem kristne og muslimer.   

 
 

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

Denne opgave skal omhandle: 

a. Kristendommens indvirkning på forskellige livsområder gennem historien 

eller 



b. Dialogen mellem kristne og ikke-kristne opfattelser 

God fornøjelse. Vi ser frem til at læse jeres opgaver. 

 

Med venlig hilsen 

Acta udvalget: Lea (LLP), Kristine (KJ) og Lone (LMP) 


