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At overleve hjemme 

Formål  

At hjælpe teenagerne til at forstå det fjerde bud: 'Ær din far og din mor'; samtidig med, at de lever med  
forældrene på en god  måde. Desuden forsøge at give teenagerne nogle værktøjer, som de kan bruge i 
konfliktsituationer.  
  

Forslag til programforløb  

  

Tidsforbrug Programpunkter Materialer og ressourcer Ansvar 

10 min. Aftenopstart – rammerne for aftenen sættes. 
Crowdbreaker/indledning/bøn/sang. 

  

5 min. Hyde Park Corner   

10 min. Debatkort Bilag 1 + terninger  

15 min. Forkyndelse   

15 min. Case: Fra virkelighedens verden Bilag 2  

10 min. Opfølgning/bedefællesskab   

? Forfriskning og hygge   

  

1. Crowdbreaker: "Sig goddag"  

Alle skal tænke på et tal. Antallet af deltagere afgør, hvor højt et tal man må tænke på. Eks. 1-6. 
Deltagerne går rundt mellem hinanden og hilser. Man hilser ved at ryste den anden persons hånd så mange 
gange, som det tal man har tænkt på. Når den ene part har rystet, er det den anden parts tur. Finder  
man  en person, der ryster lige så mange gange som  en selv, tager man  hinanden i hånden og går rundt, 
indtil man har fundet alle med  samme tal. Vigtigt: Bliver tallene for høje, er det svært at følge med  til 
at tælle, på den anden side er det ikke sjovt, hvis man  alt for ofte/sjældent møder en med samme tal. 
Man beholder det samme tal hele tiden og holder det for sig selv.  
  

2. Igangsætningsaktivitet: "Hyde Park Corner"  

To deltagere, som ikke bør være for generte, sidder overfor hinanden og har øjenkontakt. De andre i 
gruppen er publikum. Teenlederen nævner et tilfældigt  udsagn/synspunkt - i relation til aftenens tema, 
se nedenfor! Sig til den ene af de  to spillere, at han er FOR, og den anden han er IMOD 
udsagnet/synspunktet. Giv  følgende instruktion:  
 
Meningen med denne leg er at forsvare det synspunkt, I er blevet stillet overfor ved at bruge alle de 
argumenter, I kan komme i tanke om  og undgå at svare på jeres modstanders argumenter/monolog. I skal 
snakke i munden på hinanden.  

 Prøv hele tiden at se hinanden i øjnene. 

 Når der gøres tegn, begynder I at snakke i munden på hinanden og publikummet er dommere.  
  
Til 'publikum': "Lyt opmærksomt til deres 'samtale', og hvis en af dem  tøver og kommer til at afbryde sig 
selv ved at svare på modstanderens argumenter/monolog/spørgsmål eller bliver tavs - så råb op, at 
han/hun har tabt!"  
  
Legen fortsætter med, at (A) taberen bliver afløst af den, der har opdaget hans  fejl eller (B) et andet par 
med samme eller nyt emne.  
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Debat-/synspunktforslag:   
- "Forældre må bestemme over børns computerforbrug"  
- "Forældre må bestemme komme-hjem-tider/sengetider"  
- "Teenagere skal selv lægge tøj sammen"  
- osv. osv.  
  

3. Refleksionsaktivitet: Debatkort 

På bilag 1 findes 20 kort med diverse spørgsmål. Del teenagerne ind i grupper på 4-5 pers. Kopier kortene, 
og klip dem fra hinanden og læg dem i en bunke. En bunke til hver gruppe. Kortene lægges med bagsiden 
op. Hver gruppe får en terning, som slås efter tur. Nar man slår 2 el. 6 skal man tage et kort, læse det op 
og derefter give sit svar på spørgsmålet. Alle svar skal begrundes. Derefter må de øvrige i gruppen også  
besvare spørgsmålet. Grupperne behøver ikke at nå igennem alle kort. Kortene kan evt. lægges i en 
bestemt orden, så de ting, som lederen gerne vil have dem til at debattere ligger øverst.  
  

4. Undervisning: 

 
Buddet og løftet 
Vigtigt at gøre teenagerne klart, at vi må leve med, at vi har faet det fjerde bud (2. Mos. 20,12). Forklar, 
at budene er til for at værne om  vores liv med  hinanden som  mennesker, og ikke for at genere os eller 
begrænse vores levemuligheder mest muligt. Det er Guds  vilje, at vi skal leve så rigtigt/kærligt som  
muligt i forhold til hinanden, og dertil giver Gud os hjælp bl.a. via buddene. Han ved nemlig godt, at der 
er svære områder i livet for os. Når vi så ikke kan se det rimelige i et bud, må vi først og fremmest holde 
fast i, at Gud har skabt os og ved, hvad der er bedst for os. Desuden er det også det bedste for andre, når 
vi følger Guds vejledning, og vort liv kan blive til glæde og velsignelse for andre.  
 
En tankevækker: Det fjerde bud er det første af de 10 bud, der er knyttet et løfte til. Hvad kan det 
fortælle om buddets vigtighed? (Vigtigt at være lydig, Gud værdsætter det højt).  
  
Lidt baggrundsrefleksioner: Gud  har givet forældrene ret (og pligt!) til at opdrage og oplære børnene. Og 
ingen ville vel i udgangspunktet ønske at være sat her i verden uden en base, et tilhørssted at vokse op i. 
(Selv om  denne indstilling kan være ændret gennem årene af forældre, som ikke har været særligt 
dygtige til at udføre deres forældreopgave).  
 
Problemet for langt de fleste forhold mellem forældre og teenagere er, at teenageren med alderen har et 
behov for og et krav om større frihed i forhold til forældrene (et naturligt led på vej mod det at blive 
voksen).  På den anden side har forældrene en trang til at 'holde på børnene' (svært at følge med til, at 
det lille "pus" nu er så stor og kan så meget!) Desuden følger der ofte en vis vemodighed med, at barnet 
bliver voksent, set fra forældreside.   
  
Det er på tide at få defineret ordet " at ære". Hvad vil det sige at ære? (Ære = at sætte højt, respektere)  
Det fjerde bud  betyder ikke, at man som barn aldrig må være uenig eller udtrykke uenighed med sine 
forældre, MEN det betyder, at man ikke må udtrykke uenighed på en uforskammet måde. F.eks. er det 
ikke udtryk for respekt at smække med døren eller at kalde sin mor/far for en ondskabsfuld tyran el. lign.   
  
Men - det er godt og rigtigt, at man som teenager fremfører sine synspunkter/uenighed, så forældrene 
forstår, at her er I slet ikke enige. Samtidig må man dog så være klar til at erkende, at man ærer sine 
forældre ved efter endt diskussion at gøre, som de har sagt og forventer.  
 
Teenageren Jesus 
Som  teenager kan  det i hektiske perioder føles, som  om  man  er den  første teenager på kloden, der har 
så umulige forældre. Men lad os lige se et par tusinde år tilbage! 
 
Luk. 2,41-51 (Den tolvårige Jesus i templet). Teenagerne bør følge med  i bibelteksten. Her møder vi en 
meget ung teenager (Jesus er kun  12 år), men  alligevel.  
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Læs beretningen igennem langsomt, mens der særligt lægges mærke til det, der har med  forældre-barn 
forholdet at gøre. (Lad gerne teenagerne selv byde ind på, hvad der sker i beretningen, eller lad dem  
notere deres tanker om  det vers for vers):  
  
v. 43: Jesus er selvstændig. Han bliver i templet uden at give forældrene besked. Han synes øjensynligt 
ikke, at det skulle være noget problem.  
 
v. 44: Forældrene er heller ikke urolige det første døgns tid, de tror han følges med  nogle af alle deres 
venner/familie. De behøver åbenbart ikke at vide helt præcist, hvor han er hele tiden (før SMS!).   
  
v. 45: Det viser sig, at Jesus ikke er, hvor de troede. Det får dem til at gøre noget ikke planlagt. De 
vender om og leder i Jerusalem.  
  
v. 48: Forældrene finder ham  i templet. De er forundrede. Hvordan mon tonen har været i det, Maria 
siger i dette vers: "Barn, hvorfor." (bebrejdende/bekymret/angstfyldt/lettet/glad.). Jesus  har også haft 
en MOR med stort M, så han kender godt problemet, når jeg "brokker" mig over min mor/far!  
  
v. 49: Jesus bøjer ikke bare nakken og siger: Undskyld mor. Nej, han  forklarer, hvorfor han synes, det er 
indlysende, at han valgte, som han gjorde.  
  
v. 5O: Se lige: Jesu forældre forstod ham ikke. Akkurat som forældre i 2O13!!! Jo, Jesus har været der før 
os - haft forældre, som ikke forstod ham!  
  
v. 51: Pa trods af, at forældrene var 'håbløse', så var Jesus lydig og fulgte med dem hjem. Mon han var sur 
hele vejen hjem? Nej, han overholdt det fjerde bud, og var sine forældres søn, som han havde været det 
hidtil. Han gjorde opmærksom på sin uenighed, men respekterede deres rolle som forældre. Egentlig lidt 
flot, for Guds søn skulle jo nok have kunnet klare sig uden forældre, hvis nogen kunne!?!?  
 
Statements:   

1. Jesus far lov at være en "stor dreng" og dermed færdes lidt på egen hånd. 
2. Forældre finder pludselig en grund til at være bekymrede. I første omgang tager de den dog med 

ro. 
3. Jesus er ærlig over for sine forældre og forklarer årsagen til problemet, Han forventer tydeligvis 

at blive lyttet til.  
4. At Jesus ikke bliver forstået af sine forældre, får ham ikke til at fare i flint.  
5. Jesus var lydig mod forældre, der ikke forstod hans situation.  

 
Forældremanual 
Denne "manual" er tænkt som  hjælpemiddel til at overveje, hvordan man  kan omgås sine 
forældre/søskende i en konfliktsituation. Gennemgå punkterne. Manualen er tænkt som  gode  råd, som  
teenagerne efterfølgende kan  bruge i arbejdet med  bilag 2 (diskussions-casen). Derfor kan det være en 
ide at vise manualens punkter på projektoren, mens bilag 2 er i brug under casearbejdet nedenfor. Du kan 
også vælge at udlevere manualen til alle teenagerne.  
  
 
Forældre-manual (findes i materialet 'hjælpemidler' + i power-point-materialet):  

 Tal ud i et fredeligt øjeblik  

 Sig "jeg" i stedet for "du"  

 Vær kreativ - find alternativer  

 Vis du er tillid værdig  

 Lyt og prøv at forstå  

 Kend dig selv  
  
Gennemgang af 'forældremanualens' punkter - over for teenagerne:  
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Tal ud med dine forældre i et fredeligt øjeblik, hvor begge parter har tid og er i balance. Aftal evt. et 
tidspunkt, hvor der er tid og ro. Hvis du er oprørt, eller hvis dine forældre er stressede eller lign., så er 
chancerne for en fornuftig samtale rigtig dårlige.  
  
Brug "jeg"-sætninger i stedet for "du"-sætninger (Ex. "Du interesserer dig aldrig for mine behov" ændres til 
"Jeg bliver så ærgerlig, når jeg føler, at du ikke er interesseret for mig.") Du-sætninger virker anklagende 
og tvinger næsten modparten til at forsvare sig. Jeg-sætninger fortæller om dine følelser og gør det 
lettere at lytte og prøve at forstå. Dvs. du kan måske undgå, at dine forældre går i baglås, inden du 
overhovedet har forklaret dig, ved at tale om  hvordan du føler det, frem for at anklage dem for noget på 
forhånd.  
  
Vær kreativ - find alternative løsninger, som  måske kan være et kompromis mellem jeres ønsker. Måske  
kan  du forhandle dig frem til et lidt mere tåleligt hjemkomsttidspunkt ved at indgå en aftale, som  
tilgodeser begge parters interesser. F.eks. at du må  være ude  en time mere mod, at de får lov at hente 
dig.  
  
Gør dig fortjent til din uafhængighed; vis dine forældre, at du er tillid værdig. Vær til at stole på. Vær 
tro i de små ting. (Luk. 16,10). Dvs.: Har de endelig givet dig lov til lidt mere end tidligere, så lad være 
med at misbruge deres tillid. Får du lov at være alene hjemme en weekend og invitere et par venner, så 
lad være at fylde huset op med byens værste unge mennesker, så hjemmet er raseret, når forældrene er 
hjemme igen!!!  
  
Kend dig selv - vent med at tale til du er rolig. Ord sagt i vrede er ofte sårende og ikke til at kalde tilbage 
igen. Måske kan det være gavnligt at gå ind på værelset og lægge antallet af sider i skolebøgerne sammen 
og dividere det med 123, inden du taler med dine forældre om problemet.  
 

5. Fra virkelighedens verden (case-arbejde): 

Bilag 2 vises på skærm el. kopieres til uddeling i grupperne. Teenagerne debatterer, hvad de 3 unge  i 
case-situationerne kan/bør gøre; hvad de evt. selv ville gøre; hvad man føler sig fristet til at gøre osv. Lad 
dem fx prøve at bruge "Forældre-manualen" på de 3 tilfælde.  
  

6. Opfølgning og Bedefællesskab: 

Saml op på især snakken/debatten omkring case-opgaverne "Fra virkelighedens  verden". Lad evt. 
grupperne komme med  gode forslag, nye  ideer, deres evt. AHA-oplevelse, måske bedeemner til brug 
herefter.  
  
a) Form på bedefællesskabet:  
Maske "summebedem0de", hvor man beder i grupperne (deraf summen i lokalet). Ellers gør, som I ved er 
bedst i jeres klub.  
  
b) Bedeemner:   

 Vilje og visdom til at ære forældrene.  

 Hjælp til at håndtere uenighed/problemer på god måde.  

 Takke for forældrene og det, de (trods alt!) gør godt.  

 Forslag fra teenagerne.  
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