
Prosjektoppgave «De ti bud»

Tidsbruk
Lage montasje og forberede presentasjon: ca. 45 minutter
Presentasjon: ca. 50 minutter

Mål
Å kjenne De ti bud 
Å reflektere over og forstå betydningen av De ti bud
Å formidle innholdet i De ti bud ved hjelp av egne ord og eksempler

Du trenger
YOUCAT – nok eksemplarer til alle gruppene
Læreboken Jeg gir dere min Ånd (T. Oftestad, 2008) til alle gruppene
Ti store plakater
Blader, aviser, bilder og annet som kan brukes til å lage montasjen
Limstifter
Sakser
Tusjer, penner, fargestifter
Teip

Beskrivelse
Del inn i ti grupper, og gi hver av gruppene ett bud som de skal lage montasje og 
presentasjon av. Del også ut ett eksemplar av YOUCAT til alle gruppene. Les §§ 348-351 
gruppevis eller i fellesskap. Alle gruppene skal så lage en montasje av sitt bud ved hjelp av
å klippe ut bilder, bokstaver osv. Montasjene skal illustrere budet og innholdet i det. Dette 
krever at alle personene i gruppen må diskutere seg imellom hva budet faktisk betyr og 
hvordan det kan illustreres. Som leder kan du hjelpe gruppene igang med dette, men det 
er viktig at du ikke bare gir dem svar, men hjelper dem til å finne sine egne måter å 
beskrive budet på. Vær også nøye med å informere om at montasjen skal presenteres for 
alle sammen senere, og at gruppen enten bestemmer seg for én representant som får 
dette ansvaret, eller planlegger en felles presentasjon. Gode forklaringer til budenes 
betydning finnes i YOUCAT §§ 352-468 og i læreboken Jeg gir dere min Ånd, s. 33-99.

Til slutt presenterer alle gruppene sine montasjer. Gi hver av gruppene ca. fem minutter til 
å presentere sitt bud. Du kan gjerne engasjere de andre ungdommene til å stille spørsmål 
eller kommentere, men pass på tiden. Dersom du velger å utvide presentasjonen med en 
felles samtale, må du ta høyde for dette i tidsrammen din.


