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Trend i TV   

Formål:  

At debattere tv-mediets positive og negative påvirkning og indflydelse på vores selvforståelse og 
identitetsdannelse. Dette sammenholdt med biblens værdier og menneskesyn. Der er lagt meget 
vægt på teenagernes eget engagement. 
 

Forslag til programforløb: 

 

Tids-
forbrug 
(Vejl.) 

Programpunkter Materiale-
behov + 
ressourcer 

Ansvar 

Ca. 10 
min 

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

  

Ca. 20 
min 
 

Igangsætningsaktiviteter: 
”Tid til tv” 
”Top Tre” 

Papir, 
skriveredskab
er, pen 
el.lign. 

 

Ca. 15 
min 

”Kelly og Co.” Uddelingsark  
(Bilag 1) 

 

Ca. 20 
min 

Undervisning: Tv til hverdag Powerpoint 
eller 
Overheads 
Bilag 2 

 

15 min Opfølgning - bedefællesskab   

? Forfriskning – hygge, aftenandagt   
 

1. Crowdbreaker: 

a. Tag en runde hvor alle fortæller noget om sig selv, som de ikke tror de øvrige allerede ved!  
 

b. Lad dem, der kan, fortælle om noget sjovt/mærkeligt, de troede som barn. Eksempelvis 
troede jeg, at der var olie i det varme vand! Man skulle jo skulle lukke for hanen for at spare på 
olien, og man måtte naturligvis ikke bruge varmt vand til madlavning!! 
 

2a. Igangsætningsaktivitet 1: ”Tid til tv” 

Tag en runde hvor alle 

 kommer med en cirka-vurdering af, hvor lang tid de bruger på at se tv om ugen. 

 fortæller om regler i hjemmet omkring tv-forbruget. 
 fortæller hvordan de har det med disse regler. (Eller evt. fravær af regler!) 

 

2b. Igangsætningsaktivitet 2: ”Top Tre”.  

Forberedelsen til denne aktivitet er at lave en række sedler i forskellige farver, som hver farve 
repræsenterer en kategori. Jeg foreslår følgende kategorier: Sport, action, kærlighed, 
underholdning, dokumentar og serier. Alle må så vælge tre sedler i alt, hvorpå de f.eks. skriver 
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deres favoritactionfilm, -dokumentarprogram og –serie. Sedlerne afleveres efterfølgende til 
lederen.   
                                                                                                                         
Kategoriseringen er vigtig for at for at give et overblik, der er til at diskutere ud fra. Det er 
vigtigt, at det er anonymt, for ingen skal føle sig stemplet, når programmerne bliver diskuteret! 
 

Opfølgning/samtale 
Få overblik over de indsamlede sedler enten ved at skrive dem op i kategorier på paintboard 
eller ved at lægge sedlerne ud på et bord. Det må helst ikke tage ret lang tid!!! Udvælg nogle af 
de kategorier der er mange, der har valgt, og lad teenagerne sætte ord på hvad de får ud af at 
se dem? Få dem til at sætte ord på hvilken påvirkning, de mener der er i de udsendelser. 
Samtalen kunne gå i retning af: 
 

Sport: Indlevelse, vi-følelse, (vi slog dem!!) idoldyrkelse, beundring, inspiration til selv at dyrke 
sport osv.  
 

Action: Spænding, identifikation med actionhelten; - tænk at kunne redde verden, gøre en 
forskel! Drømmen om altid at vælge det rigtige og aldrig havne i klovnerollen. Ønsket om at 
verden var sort/hvid; at man kunne se, hvem der var de gode, og at der var noget at kæmpe for!   
 

Kærlighed: Drømmen om prinsen på den hvide hest: At den eneste ene findes, og at der ikke er 
noget at være i tvivl om, når han/hun(!) dukker op. Måske nok en række forhindringer, men 
kærligheden er ren og ubesmittet osv. 
  
Underholdning: Afslapning, morskab, måske sjovt at blive provokeret, når underholdningen 
kører på grænsen. 
 

Dokumentar: Viden, indlevelse, skrækken – ”godt det ikke er mig”, forargelse over andres 
levestil, medfølelse, lidt sladderagtigt i stil med de kulørte blade. Det er stærkt, når det er 
virkelighed. Noget andet end film!! 
 

Serier: Stærk grad af identifikation, da man kommer til at kende de enkelte i serien godt; ønske 
om at dagligdagen lignede deres. Spænding og kærlighed. 
 

Det bedste er, at teenagerne selv prøver at sætte ord på, hvad de får ud af at se programmerne. 
Formålet med aktiviteten er at få sat ord på, hvordan tv påvirker os: Vore drømme; vore mål 
med tilværelsen; hvilke krav vi stiller til livet: Spænding, ægte kærlighed, smarte(?) venner, 
penge, flot krop, at blive beundret osv. 
 

Overvej sammen, hvad Jesus ville sige, hvis han sad med i stuen og så de samme programmer? 
(Udvælg nogle få programmer!) 
 

3. Refleksionsaktivitet: ”Kelly og co.” 
Teenagerne skal også her prøve at reflektere over, hvordan tv-kiggeri påvirker dem: Deres 
værdier og normer, deres syn på sig selv, deres forhold til familie, venner og i sidste instans - 
Gud. Dette sættes i gang ved at runddele billeder af personerne fra Beverly Hills, (bilag 1) og de 
skal så, i grupper på 4-5, diskutere typerne, og hvordan de har identificeret sig med dem!! 
Hvilke idealer har det givet dem, og hvad har disse idealer gjort for dem - positivt og negativt?               

 

Har de svært ved at komme i gang, eller går samtalen i stå, kan det måske være en hjælp med 
stikord som:  
 

 Betydningen af at være en del af en fasttømret gruppe 
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 Hvordan er en rigtig pige, - en rigtig dreng? 

 Moral – hvordan kan man opføre sig overfor hinanden, overfor forældre, ja, hvordan kan 
man i det hele taget opføre sig?  

 Sex – hvordan påvirker det venskaber, hvor hører det hjemme m.m. 
 

Det er vigtigt, at diskussionen ikke bliver fordømmende i forhold til serien. Det er ikke 
hensigten. Det vigtigste er, at teenagerne finder ud af, at det vi ser, påvirker os, og hvis vi 
f.eks. ser fire timers tv om dagen og kun bruger 10 min. på biblen, så giver det os let forkerte 
idealer og værdier.   
 

Lad dem gerne inddrage ”Top Tre” i gruppesamtalerne. Det kunne for eksempel være, hvis 
samtalen kom ind på, hvordan man kan opføre sig, og der var en af teenagerne, der havde 
skrevet, at han(!) ofte så boksning! Så kunne man jo lede samtalen ind på, om den seje – eller 
skal vi sige arrogante – attitude, som professionelle boksere lægger for dagen før og efter 
kampen, måske er medvirkende til, at det bliver sejt at være arrogant!!!  
 

Lad grupperne diskutere menneskesyn og værdier i programmer, som de selv vælger fra ”Top 
Tre”-sedlerne og sammenligne disse med biblens værdier. 
  
Her kan bl.a. inddrages:  

 Elsk din næste som dig selv (Mt.22.39) 

 Alle mennesker har lige stor værdi  

 Du kan ikke tjene både Gud og mammon (Luk.16.13) 

 Du må ikke bryde et ægteskab. (2. Mos.20.14) 

 Du må ikke slå ihjel (2. Mos.20.13) 

 Du må ikke begære/vække begær (2. Mos.20.17) 

 Vend den anden kind til (Mt.5.39) 
 Mennesket er faldet og har brug for Guds nåde. (Rom.4.7-8) 

 

4. Undervisning: Tv til hverdag. 

Tv har naturligvis både positiv og negativ indflydelse på seeren, men som kristen bruger er der 
to grundlæggende farer: 
 

1. Størstedelen af det der sendes, har et markant andet menneskesyn og værdigrundlag end 
biblen, og når vi ser det, påvirker det os! 

 

2. Tv er vanedannende og tager derfor let alt for meget af vores tid. 
 

Uddybende omkring punkt a: 
 

Manglende ”madpyramide”. 
Vi er så vante til at tale om, hvad vi putter i munden, og økologien har kronede dage. Men det, 
vi mentalt stopper i os, altså det som påvirker os i sindet/sjælen,                                                                                                                            
(mental = det, som har med sindet at gøre) bruger vi ikke mange ressourcer på at vurdere. En 
bibelsk mental madpyramide ville måske se nogenlunde sådan ud: (Se og vis Bilag 2). 
 

(Det er nok vigtigt at ’redigere’ pyramiden så man selv forstår den. Ideen i pyramiden er, at den 
i bunden har de ting, vi skal have meget af. De ting, som bibelen siger, har højeste prioritet i en 
kristens liv. Længere opad har pyramiden de ting, som det er mindre og mindre væsentligt, vi 
fylder os med. Pointen er at tydeliggøre, at Gud næppe synes, vi skal bruge ret meget tid foran 
tv´et. Der er meget andet, som er langt væsentligere!)  
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Grunden til at vi må fokusere på disse prioriteringer er, at det, vi beskæftiger os med læser, 
hører og ser - påvirker og danner os.  
 

Citat fra ”Den femte væg”. s. 72:”Vi anvender adskillige timer hver uge på at se film, der ofte 
fremstiller det lange samliv med ét menneske som den totale kedsomhed. De fleste film er 
bygget op omkring sex og utroskab. For min del er jeg overbevist om, at sådanne film på lang 
sigt påvirker vores holdninger, meget intenst endda…” 

 

Når vi vil slappe af, fylder vi os med en underholdning, der let virker undergravende på det, 
Guds ord lærer os. 
 

Det lette alternativ til virkeligheden, der gør virkeligheden anti-trendy! 
 

Tv sender os med stor overbevisning ind i et univers, der er et ganske andet end den virkelighed, 
vi bagefter skal ud og leve i. Dette er ofte med til, at vi har urimelige forventninger til os selv og 
til vore medmennesker. Det, at vi så langt fra lever op til tv´s helte, gør os let desillusionerede, 
selvkritiske og får os måske til at isolere os.  
 

Tv-virkeligheden kan undergrave det selvværd, som enhver kristen burde føle:  

 At føle sig smuk, da vi er skabt i Guds billede, (1.Mos.1.27) 

 At føle sig værdifuld, da vi er højt elsket af ham, (Joh.3.16.)  

 At føle der er nogen, der har brug for os. (Luk.10.25-37 - Den barmhjertige samaritaner.)  
 
Brug gerne lidt tid på denne lignelse. Den handler om en mand, der ofrer tid og penge på en, der 
trænger til hjælp. Der var brug for ham. Han kunne gøre en forskel - præcis som du og jeg. Han 
var ikke datidens svar på Sean Connery. Han var et helt almindeligt menneske og det er helt 
almindelige mennesker, der forandrer verden!  
 

Film får os ofte til at tro, at der faktisk overhovedet ikke er brug for almindelige mennesker 
uden det mindste stjernedrys;sådan nogen som du og jeg! Men det er en skræmmende - og 
meget ubibelsk - løgn. Samtidig med at film kan få os til at tvivle på vores eget værd, begynder 
vi også nemt at stille de samme høje krav til vore medmennesker. Vi får svært ved at leve 
sammen med helt ordinære mennesker, der har de samme fejl og mangler som os selv. Skal vi 
virkelig leve  
med, at kæresten ikke ligner en sexbombe efter 7 km. på cykel i modvind – for det gør de jo på 
film!!! 
                                                                                                                    
Uddybende omkring punkt b: 
 

Tv er vanedannende og tager tid fra andet. 
Følelsen af at tv er vanedannende, tror jeg, de fleste af os kan genkende. Har man i en periode 
brugt meget tid på tv, kan det være svært at undvære igen: 

  
”Øh, om jeg vil med på teenlejr?” I den uge kommer sidste afsnit af både den og den serie, og 
jeg har set frem til gensynet med storfilmen lørdag aften. For slet ikke at tale om, at det er 
den sidste uge med Tour De France!.... ”Åh, jeg har dårlig tid du, næste år måske!! Der er så 
meget, der ligger og venter….. 
 

Sådan kan man tænke, fordi man har vænnet sig til at følge med i, hvad der kommer, og fordi tv 
er vanedannende! Der sidder højtlønnede folk og udtænker, hvordan de fastholder folk længst 
muligt, og hvordan de sikrer sig, at vi snart tænder igen! Igen vil jeg lige slå fast, at mit ærinde 
ikke er at fordømme al tv-kiggeri, men ud over den indflydelse vi allerede har talt om, så tager 
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tv tid fra andre gøremål. Gud har andre og større planer med os, end at vi dag ud og dag ind 
sidder foran kassen. Vi skal ud og gøre en forskel!   
 

Faktisk har Gud valgt at basere sin frelsesplan på, at vi bruger vores tid på noget fornuftigt. 
(Mt.28.16-20. Missionsbefalingen) Ikke sådan at forstå, at en hyggelig filmaften nødvendigvis er 
forkert, men hvis vi stort set altid vælger sofaen og kassen, hvem skal så fortælle andre om 
Jesus? Gud har skænket os et liv, for at vi skal leve det. Jeg tror, at der er meget man kan 
begræde, man aldrig nåede i sit liv, men det er umuligt for mig at forestille mig noget, man 
begræder, man aldrig fik set i tv!    
 

Når troen får konsekvenser 

 

I Apostlenes Gerninger 24.16 siger Paulus: ”Derfor stræber jeg også selv efter altid at have en 
uplettet samvittighed overfor Gud og mennesker”.Når vi nu ved, at det vi ser, påvirker os, og at 
menneskesynet og værdierne i tv er så langt fra bibelens, bør vi nok overveje, hvor meget tv 
skal have lov til at fylde hos os.  
 

I teenhøjde:  
Diskuter om der er udsendelser, man bør undgå at se.  
Diskuter om det er rimeligt at rationere sin tv-tid. 
                                                                                                             

5. Opfølgning og Bedefællesskab: 

a) Giv plads for spørgsmål og kommentarer! 
b) Bedefællesskab: - Find konkrete takke- og bedeemner ud fra bibeltimen. 
 

 
 

6. Til yderligere inspiration i forberedelsen: 
”Den femte væg” – Jens Peter Rejkjær, Credo Forlag 1996. 


