Eksempler på opgaveformuleringer

Eksempel med fagene religion C og engelsk A
Det overordnede spørgsmål: Hvilken rolle spiller islam i romanen ‘The Kite Runner’?
Opgaveformulering:
Det ønskes en redegørelse for Islams rolle i Afghanistan, herunder forskellige muslimske
holdninger til sharia. Desuden ønskes en kort redegørelse for Karen Armstrongs
fundamentalismeteori.
Dernæst ønskes en analyse og fortolkning af Khaled Hosseinis roman The Kite Runner (2003) med
særligt fokus på en karakteristik af romanens centrale personer og hovedpersonens værdier og
valg. Endvidere ønskes en analyse af de væsentligste temaer samt de forskellige holdninger til
sharia og islams rolle, der kommer til udtryk i romanen. Romanens genre og fortælleteknik skal
også inddrages i analysen.
Diskuter og vurder på baggrund af analyse og fortolkning, hvorvidt romanen giver et realistisk
billede af de konflikter, der opstår i mødet mellem forskellige muslimske opfattelser i Afghanistan.

Eksempel med fagene religion C og biotek A
Det overordnede spørgsmål: Hvilke etiske dilemmaer medfører forsterdiagnostik?
Opgaveformulering:
Der ønskes en redegørelse for begrebet etik og for Benthams og Kants teorier om, hvad der
karakteriserer den gode handling
Dernæst ønskes en kort redegørelse for fosterudvikling samt en mere grundig redegørelse for
fosterdiagnostiske undersøgelser, med særlig vægt på Downs syndrom. I redegørelsen skal der
derudover være særligt fokus på hvad gravide kvinder får af informationer til at træffe et valg om
evt. abort.
Endvidere ønskes en indholdsmæssig og retorisk analyse og fortolkning af teksterne “xxx” fra ”Den
optimale behandling” af Svend Andersen og ”Reprogenetik” af Lee M. Silver, med fokus på hvilke
etiske positioner, der bliver givet til kende i debatten samt overvejelser omkring afsender og
modtager.

Til slut i opgaven ønskes en vurdering af, hvilke fosterdiagnostiske muligheder fremtiden bringer,
samt hvilke etiske dilemmaer de kan skabe.
Eksempel med fagene religion C og samfundsfag A
Det overordnede spørgsmål: Hvilken betydning har fundamentalismen for identitetsdannelsen?
Opgaveformulering:
Der ønskes en redegørelse for ISIS´som sunnimuslimsk fundamentalistisk bevægelse med henblik
på at redegøre for bevægelsens ønske om at etablere et Kalifat, herunder brugen af begrebet
jihad.
Ud fra din redegørelse bedes du lave en retorisk analyse og fortolkning af ISIS ´propagandavideo
”No Respite” fra 2015.
På baggrund af den redegørelse, analyse og fortolkning skal du diskutere forskellene på den
vestlige verdens individopfattelse og ISIS+ individopfattelse, som eksempel på en kollektivistisk
opfattelse over for en individualistisk.
I din diskussion bedes du bl.a. inddrage relevante uddrag fra ”The Declaration of Independence”

Eksempel med fagene religion B og musik A
Det overordnede spørgsmål: Hvad karakteriserer gospelmusikken og den kristendom, der anvender
denne musik?

Opgaveformulering:
Redegør overordnet for gospelmusikkens kendetegn samt dens historiske forudsætninger, og sæt
den ind i en kirkehistorisk kontekst.
Der ønskes en grundig musikfaglig analyse af følgende numre: 1. Mahalia Jackson: "Dig a little
Deeper" (1956); 2. Oslo Gospel Choir: "Chosen" (1998) og 3. Opstand Gospelchoir: "Sing for Joy"
(2006). Du kan inddrage andre numre efter eget valg til belysning.
Lav på baggrund af selvvalgt teori og feltarbejde i Viborg Baptistkirke en religionsfaglig analyse af
gospelsang som en del af den rituelle tilbedelse af Gud. Gør i forlængelse heraf rede for, hvilken
type kristendom, gospelmusikken passer bedst ind i, og sammenlign med andre former for rituel
tilbedelse/bøn i kristendommen.
Med udgangspunkt i analysen ønskes en karakteristik af gospelgenren og en kort vurdering og
diskussion af, i hvilken retning gospelmusikken og den tilhørende kristendom bevæger sig.

