
Gud har bestemt rett og galt 

- ETIKK OG MORAL 

 
Informantene i denne studien mener at livsstil står i sterk forbindelse til troen, og de gir 

uttrykk for et ønske om leve etter Guds vilje. Å gjøre som Gud vil handler om å følge det 

ungdommene oppfatter som de kristne retningslinjer for moral og etikk. Morten (LB) 

presiserer dette slik: 

  

F: Er etikk og moral viktig for deg når du er kristen? 
M: Ja 
F: På hvilken måte er det viktig? 
M: For meg så er det viktig at jeg lever etter de kristne reglene, eller verdiene da. 
F: Mm. Har du noen spesifikke eksempler på slike verdier og regler? 
M. Ja, at du ikke skal lyve og stjele, du skal ikke baksnakke…selvfølgelig, det er jo, til tider så 
er det jo, så skjer det jo at jeg baksnakker, bak ryggen på andre og det tror jeg vil skje uansett. 
Men det er viktig å ha det som en hovedregel og ikke ha det som en vane. 

 

For Morten er det viktig å følge de kristne reglene eller verdiene. Han bruker i utgangspunktet 

ordet regler som kan oppfattes som et strengt begrep, og kanskje er det derfor han modifiserer 

rett etterpå ved å kalle det verdier. Kanskje har dette sammenheng med at han gir uttrykk for 

at han ikke alltid klarer å leve etter disse verdiene. At han baksnakker er i følge han et brudd 

på det kristendommen sier er riktig. Han konkluderer med at det er viktig å ha verdiene som 

hovedregler, slik at det ikke blir en vane å bryte dem. Et interessant aspekt som går igjen hos 

de fleste av informantene, blir her eksemplifisert av Morten. Når ungdommene får spørsmål 

om å gi eksempler på kristne verdier eller kristen etikk, svarer ungdommene stort sett ved å 

liste opp gjerninger de mener en kristen ikke skal gjøre. Morten nevner her løgn og stjeling 

som eksempler, mens det dominerende eksempelet blant ungdommene gjelder alkohol. Med 

få unntak kommer ungdommene inn på dette temaet selv, oftest i forbindelse med ulike 

spørsmål om hvordan en bør leve som kristen eller som eksempel på god/dårlig moral. Chris 

(F) mener at en som kristen ”ikke får lyst til å drikke”. Pia (F) mener at kristne som drikker 

seg fulle begår et av de alvorligste brudd på kristen moral: 

 

F: Hva tenker du er det alvorligste bruddet på kristen etikk og moral? 
P: Jeg synes egentlig det er å si noe og gjøre noe annet noe. Viss du sier at ”jeg er kristen og 
jeg tror på det”, og så gjør du noe annet noe, på en måte, jeg synes det er litt å henge ut 
kristendommen. Viss du liksom står og lovpriser Gud den ene dagen på møtet, og er 
fremtredende på møtet, blant folk, og folk ser kanskje opp til deg. Og så dagen etter så kan de 
se deg ute på byen kjempefull og kanskje holder på å gjøre ting som du ikke skal gjøre. Så 



synes jeg kanskje at det er på en måte å henge ut kristendommen, det er på en måte noe av det 
verste jeg vet. 

 

Pia blir her et eksempel på de som mener at kristen tro og alkohol eller fyll ikke går sammen. 

Det er flere som mener at en ikke skal drikke alkohol eller bli full på alkohol fordi en skal 

opptre som forbilder. Bjørnar (LB) mener at en del av kristen moral og etikk handler om å 

være forbilde for ikke-kristne og yngre i ungdomsarbeidet, og for han innebærer det å ikke 

drikke alkohol. Videre mener han at omtrent alle ungdommer som ikke er kristne drikker ofte, 

og at de ikke kan har det gøy uten alkohol. Dermed ser han kanskje på sin rolle som forbilde i 

denne sammenhengen som en måte å vise de yngre at en ikke trenger alkohol for å ha det gøy. 

Selv om de fleste mener at å drikke alkohol ikke er greit, er det noen som nevner at de synes 

det er greit å ta et glass. Problemet for de fleste synes å være at en drikker seg full. Maren (F) 

skiller seg ut på dette området, men hun er litt usikker. På spørsmål om det er greit for kristne 

å drikke alkohol, svarer hun slik: 

 

M: Det står jo ikke i Bibelen at du skal ikke drikke, men du skal ikke drikke for å bli full. Ikke 
sant, og det er jo folk som, altså viss de, viss de er et sted i en bursdag eller noe, så kanskje de 
tar en punsj, jeg vet ikke, en øl, jeg vet ikke hva. Men altså at du bare klarer å holde deg 
noenlunde oppreist (ler). Altså, det er jo forskjell på, altså…  
F: Er det greit å være kristen og drikke seg full? 
M: Ehh, ja. Men det betyr ikke at du skal gjøre det hver helg. Altså viss det skjer en gang så 
betyr ikke det at du ikke er kristen. Det gjør det ikke, du kan tro… Men ja, det er vel, det kan 
være en blanding ja, med det at du ikke tar det alvorlig nok. 

 

Maren synes å mene at det er greit for kristne å drikke alkohol, men modifiserer seg selv etter 

hvert og sier at det kanskje betyr at en ikke tar troen alvorlig nok. Men det synes som alkohol 

er greit for Maren, så lenge en ikke drikker seg full hver helg og klarer å opptre relativt 

normalt etter en har drukket. Kanskje er ikke alkohol en viktig problemstilling for Maren. 

I tillegg til alkohol nevner flere ungdommer at de mener seksuell kontakt før ekteskapet er 

galt, men disse er færre enn de som nevner alkohol. Det er også mange av de samme 

ungdommene, noe som betyr at en del av gruppen ikke tar opp noen av disse temaene. Det 

kan bety at det ikke er viktige eller aktuelle tema for dem. Men det betyr allikevel ikke at 

etikk og moral ikke er viktig for dem. Det er tema hele informantgruppen er samstemte om. 

Når det gjelder seksuell kontakt skiller Eva (F) seg ut fra de andre som sier noe om dette. 

Mens de andre mener sex før ekteskapet er galt, mener Eva at det ikke er galt så lenge man 

elsker hverandre: 

 



E: Nei, før var det jo veldig sett stygt på om en liksom ble gravid før ekteskapet og sånn 
liksom. Men, jeg ser ikke så ille på det på en måte, jeg vet ikke, jeg liksom… 

 F. Er ikke det så forferdelig lenger? 
E: Jo, men altså jeg tenker viss du er en person liksom sånn og så, som har sex liksom med 
kjempe mange, altså at det ikke betyr noe liksom, at det er en handling som er bare for at det 
skal være godt eller, sånn liksom, eller for at alle gjør det liksom, det føler jeg, det er 
liksom…[…] Men samtidig, liksom, man har jo sex før ekteskapet, viss man er forlovet to 
stykker, så elsker man hverandre og så, holdt jeg på si, så blir man gravid før ekteskapet, men 
det barnet er kjærlighet liksom, så, jeg ser ikke på det som så ille som viss du liksom bare gir 
deg selv, alt det fine du har til alle på en måte. Jeg tror det viktigste med akkurat det med sex 
det er at det er med den personen som du elsker, at når du gjør det da er du på en måte gift på 
en måte. Altså, da er det liksom en pakt som du har inngått med den personen, uavhengig om 
det er når du står, at det er rett etter at du har stått i kirka og sagt ”ja”, ”ja”, liksom sånn, eller 
om det er før. Men selvfølgelig det er jo lurest å kanskje gifte seg først, det tror jeg jo på, men, 
det er ikke det mest alvorlige det på en måte. […] jeg tror man blir ødelagt inni seg, på en 
måte at verdien på en måte, det blir liksom…hva skal jeg si…helt nedverdigende for seg selv 
liksom 

 

Eva synes å ha en oppfatning av at det er best å vente med sex til ekteskapet, men hun gir ikke 

inntrykk av at rekkefølgen eller at den offisielle ekteskapsinngåelsen er av avgjørende 

viktighet i forhold til når sex er ”tillat”, i motsetning til hvordan hun tror oppfatningene var 

tidligere. Det viktige ved sex for henne, er at det er mellom to mennesker som elsker 

hverandre, og at det ikke deles med et stort antall mennesker. Altså synes det som sex for Eva 

er forbeholdt to mennesker i en forpliktende kjærlighetsrelasjon, men om det skjer før eller 

etter selve ekteskapsinngåelsen og om en får barn før dette, er ikke av vesentlig betydning. 

Eva er den eneste som i så stor grad utleverer oppfatninger rundt dette. Generelt blant de som 

snakker om sex før eller utenfor ekteskapet, synes holdningen å være at det er galt. Noen er 

inne på at det er noe de vil dele med ”den ene”, den de gifter seg med. Altså synes sex å være 

forbundet med en livslang forpliktelse. Dette synes å være oppfatningen hos de aller fleste 

som sier noe om det, uten at de gir noen dypere begrunnelser for dette. Samtidig er det ikke 

alle som kommer innom dette temaet og kanskje er det en indikator på at seksualetikk ikke 

vektlegges i like stor grad som tidligere. Blant ungdommene i denne studien synes 

alkoholproblematikken å være mer aktuell. 

Det kan kort nevnes at det er meget få av informantene som i det hele tatt kommer inn på 

temaet om homofili. Det er kun ungdommer fra Lund Bibelklasse som sier noe om det, og av 

de som gjør det, mener de at det er galt. Begrunnelsen de gir er at det står i Bibelen. Hans 

(LB) mener også at ingen er født homofile, derimot er det sosialt miljø som skaper det. Han 

forteller en historie som han synes å oppfatte som bevis på dette, hvor eneggede tvillinger har 

vokst opp og en har en heterofil legning, mens den andre har homofil legning. Hans mener at 

dermed er det ikke bestemt ved genetisk arv. Derimot er hans oppfatning er at det er miljø 



som er avgjørende. To av ungdommene uttrykker også skepsis til at Den norske kirke skal 

ansette homofile prester. Siden det er så få av ungdommene som er innom oppfatninger rundt 

homofili, er det umulig å trekke noen konklusjoner for denne gruppen når det gjelder dette 

temaet. For interessens skyld legger jeg også til at ingen ungdommer sier noe om abort eller 

aktiv dødshjelp i forhold til kisten etikk. Kanskje er det ikke aktuelle problemstillinger for 

dem. 

Et mer interessant aspekt er ungdommenes manglende uttrykk for engasjement og 

oppfatninger rundt sosialetikk, fattigdomsproblematikk, miljø eller økologi og lignende. 

Inntrykket er, selv om intervjuene ikke gikk konkret inn på slike problemstillinger, at slike 

temaer ikke er stor del av ungdommenes dagligdagse etiske overveielser. De eneste innslag 

jeg finner er i forbindelse med ungdommenes virkelighetsforståelse, når noen ungdommer 

nevner et menneskelig forvalteransvar for jorden som Gud en gang skapte. Morten (LB) 

beskriver det slik: 

 

Vi er veldig mye med på å påvirke hva som, hva skal være her på jorden og…mye av det 
ligger jo på våre skuldre. 

 

Morten mener menneskene har fått et ansvar for å ta vare på jorden. På spørsmål om han 

mener vi gjør en bra jobb, svarer han ”både og”, uten å gå mer inne på denne problematikken. 

Oskar (F) var også så vidt innom et miljøetisk ansvar når han beskrev meningen med livet, et 

tema som ble tatt opp tidligere i studien. En del av livets mening er å ta vare på ”hagen til 

Gud”. Men han sier også at dette er statsministerens ansvar, og dermed signaliserer han 

kanskje at det ikke er hans personlige ansvar. Alt i alt synes ikke etiske spørsmål utenfor 

informantenes private sfære å være særlig aktualisert, utenom korte innslag i forbindelse med 

ungdommenes redegjørelser på andre tema. 

   

Forbilde 

I forbindelse med ungdommenes oppfatninger av hvorfor etikk og moral er viktig, kobler de 

det til å være et forbilde. Som vi så tidligere mener Bjørnar (LB) at det er viktig å være 

forbilde for de yngre i Bibelklassen og for ikke-kristne. Merete (LB) er av samme oppfatning: 

 

Man kan jo ikke gjøre som man vil, liksom. […] Og jeg tror også det at…hvordan skal jeg si 
det…at det med å leve et moralsk riktig liv da, at det sier noe, eller det viser litt…viser noe til 
folk som ikke er kristne. At vi kan, når vi lever et, eller prøver på å leve et bra liv, så legger de 
merke til det. 

 



Merete synes å mene at ikke-kristne kan merke at hun er annerledes når hun prøver å leve et 

moralsk riktig liv. Dette kan settes i forbindelse med oppfatningen som de fleste av 

ungdommene har, nemlig at det er viktig å være annerledes, for på den måten å signalisere 

troen. Det synes som at livsførsel er en viktig evangeliseringsmetode for ungdommene. Og 

kanskje er det i forbindelse med dette at Merete mener at en ikke kan gjøre som en vil. Når 

det gjelder å være forbilde, setter de aller fleste dette i forbindelse med Jesus. Han oppfattes 

som den perfekte rollemodell for det kristne liv. 

Tone (LB) gir uttrykk for at å leve som forbilde innebærer å velge side: 

 

Jeg synes du skal leve som et eksempel eller, og et forbilde. Ehh…vise at, ja, være klar på det 
at du er en kristen, og da…å leve sånn halvveis blir liksom litt for dumt, å ha med seg det 
beste fra begge sider. Enten så…ja, jeg føler enten så får du velge, eller du må liksom velge. 

 

Tone synes her å operere med skillelinjer for ”innenfor” og utenfor”, eller ”oss” og ”de 

andre”, og i disse skillelinjene gjelder det å velge side. For henne får dette moralske utslag, på 

at hun ikke banner, ikke baksnakker og ikke drikker. For henne synes det å være en kristen og 

å være tydelig på det, å handle om å ha en riktig livsstil og riktig etikk og moral. Altså ser en 

at livsstil henger nært sammen med etikk og moral, som igjen er nært forbundet med 

oppfatningen av hva det betyr å være en kristen. Dette kan eksemplifiseres ved Maren (F) som 

mener at å være kristen handler om å tenke ”Hva ville Jesus gjort?” i enhver sammenheng. 

Dermed synes hun å knytte sin kristne identitet nært opp til en forbilledlig moralsk livsstil. 

Altså finnes det en nær forbindelse mellom definisjonen av å være en kristen, kristen praksis 

og etikk og moral. Hypoteser angående tro og livsstil i dag sier at tro og etikk ikke lenger er 

nært forbundet (Repstad 2005a:16). Ungdommene i denne studien synes ikke å gi uttrykk for 

slike tendenser. Derimot synes tro og etikk å være gjensidig avhengige størrelser, i det at troen 

påvirker etikken, og at moralsk livsførsel signaliserer troen utad. Dette synes å være en 

gjennomgående oppfatning i dette materialet. Tone, sammen med de fleste andre 

informantene, opererer også med klare skillelinjer mellom kristne og ikke-kristne. I følge 

henne må en velge å være innenfor eller utenfor, og dette er knyttet nært opp til moralsk 

livsførsel. Selv om noen viser åpenhet for å feile når det gjelder moral, er allikevel 

oppfatningen om skillelinjer dominerende.  

 



Gud bestemmer rett og galt 

Det er felles enighet blant alle ungdommene om at det er Gud som har bestemt hva som er rett 

og galt. Dette har han vist gjennom Bibelen og gjennom Jesus. I tillegg er det flere som mener 

at Gud kommuniserer rett og galt gjennom Den hellige ånd og/eller samvittigheten, og at en 

på den måten kan merke, kjenne eller føle hva som er rett og galt. Den generelle oppfatningen 

synes å være at rett og galt ikke er strenge regler menneskene må følge, men derimot gode 

retningslinjer som Gud har gitt fordi han ønsker det beste for oss. Eva (F) beskriver det slik: 

 

F: Er det Gud som også bestemmer hva som er rett og galt? 
E: Jeg tror han har bestemt fra før av egentlig. Liksom, jeg tror ikke det er fordi han har lyst å 
bestemme, tror ikke det er fordi han er maktsyk (ler), men jeg tror det er fordi, jeg tror han har 
bestemt det fordi…altså, fordi det er, han vil det skal være godt for oss liksom.  

 

Eva synes altså å mene at Guds regler er til det beste for menneskene. Men i forlengelsen av 

dette sier hun at det også kan være vanskelig å følge det Gud har bestemt. I det ligger det 

kanskje en oppfatning at det beste ikke alltid er det enkleste. Johan (F) oppfatter at mange tror 

at kristendommen handler om lover og regler, men selv har han den oppfatningen at det 

egentlig er ganske fritt.  

 

Synd og tilgivelse 

Konstruksjonen om synd opprettholdes blant ungdommene, selv om få gir uttrykk for at det er 

et viktig begrep i deres moralske orientering. Synd forbindes med hva en ikke skal gjøre, og 

er dermed knyttet til deres moralske syn. Men det er få som eksplisitt bruker begrepet om 

moralske vurderinger. Allikevel er det ingen av informantene som avviser begrepet synd. På 

spørsmål om hvordan de definerer synd, mener de aller fleste at det handler om det Gud 

mener er galt eller det Gud ikke ønsker. Kort sagt, synd er å gjøre mot Guds vilje. Hva som 

defineres som synd mener mange å finne i Bibelen. Torbjørn (LB) er den eneste som nevner 

synd som en tilstand. Med det mener han at mennesket er født syndige og ikke kan la være å 

synde. Bjørnar (LB) knytter synd til Djevelen, i det han mener at det er Djevelen som får 

menneskene til å synde. Altså synes han å forbinde synd med noe ondt eller motsetningen til 

Gud. Det er flere som sier at Gud ikke tåler synd, og indikerer dermed at synd ikke i noen 

form er relatert til Gud. Chris (F) mener også at synd er noe som gjør at Gud tar avstand fra 

deg. Altså synes synd å true den personlige relasjonen til Gud. 



De fleste av informantene mener at all synd er lik – for Gud. Men at menneskene graderer 

hvor alvorlig synd er og at konsekvensene for synder er ulike. Mona (F) sier at all synd er lik 

for Gud, men innrømmer at hun egentlig ikke tror på det: 

 

F: Er det noen form for synd som er verre enn andre? 
M: Jeg tror at framfor Gud så er det likt, eller det står jo det, gjør det ikke det? Tror jeg, det vet 
jeg ikke, men det vet jeg egentlig ikke. Men i alle fall, egentlig så tror jeg ikke på det, selv om 
jeg sier det, fordi jeg vet jo at det er verre å drepe enn å lyve liksom, en hvit løgn. Jeg tror det 
er verre å gjøre det og jeg det er mer synd, men du får jo like mye tilgivelse. 

 

Mona virker litt usikker på om all synd faktisk er lik for Gud eller ikke. Hun tviler fordi hun 

mener at å drepe et menneske er verre enn å lyve. Her er hun inne på en relevant 

problemstilling for mange av informantene. For selv om de fleste mener at all synd er lik for 

Gud, mener de at for mennesker har synd ulike alvorlighetsgrader og ulike konsekvenser. 

Thomas (LB) er et eksempel på dette. Han mener at all synd er lik for Gud, men selv synes 

han at noen er verre enn andre. For eksempel er alkohol, sex utenfor ekteskapet og det å ha 

andre guder verre synder enn å dømme mennesker eller baksnakke. Det er en generell tendens 

til at slike synder nedtones, og årsaken synes ofte å være fordi ”det er noe alle gjør” og noe 

som er vanskelig å la være å gjøre. Morten (LB) mener at noen synder absolutt er verre enn 

andre, men synes å indikere at de er like for Gud på den måten at det finnes tilgivelse for alt. 

Johan (F) graderer synd omvendt av mange andre: 

 

J: Det er jo alltid noen som synder liksom. Men, for eksempel, ta det med sex før ekteskapet, 
jeg synes ikke det er, at jeg synes jo det er mye verre, for eksempel, at det hadde vært 
baksnakking i Filadelfia, enn at det hadde vært liksom én som hadde hatt sex før ekteskapet 
sitt.  
F: Er det fordi at baksnakkingen på en måte får større konsekvenser kanskje? 
J: Ja, for at, for eksempel liksom si at du hadde et, du har et ungdomsarbeid og den 
grunnmuren som du har liksom med de menneskene, de begynner liksom å baksnakke liksom 
om hverandre, og det blir liksom litt surt miljø, så tror jeg at det er mye lettere for et 
ungdomsmiljø å falle da enn viss en person faller selv liksom. 

 

Det synes som Johan graderer alvorlighetsgraden på synd ut fra størrelsen på konsekvensene. 

Han gir inntrykk av at det som rammer flere mennesker er mer alvorlig enn det som kun angår 

én person.  

Når det kommer til tilgivelse er ungdommene stort sett samstemte. De mener Gud kan 

tilgi alt. Det synes å være et problemfritt tema. Eneste variasjon er et par som mener at anger 

og bønn om tilgivelse er betingelser for å oppnå denne tilgivelsen. Dessuten er det også et par 

som nevner at å spotte Den hellige ånd er en synd som ikke kan tilgis. Men ungdommene 



signaliserer et bilde av en nådig og god Gud. Pia (F) er den eneste som signaliserer at Gud har 

et metningspunkt når det gjelder synd: 

 

Jeg tror jo tilgivelse…det er noe vi alltid kan få. Men jeg tror jo også at Gud er som alle 
mennesker, at han når sikkert et punkt der han, akkurat som vi, viss noen folk alltid sier 
”unnskyld, unnskyld”, altså, ”kan du tilgi meg?”, og så gjør de det samme om og om igjen, så 
får vi en dag nok. Og jeg tror også at Gud er sånn at viss vi gjør noe galt, så sier vi unnskyld, 
så gjør vi det samme uken etter, så tror Gud en dag sier ”stopp, nå må du velge”. At han 
faktisk kan sette ned foten og bli litt streng. 
 

Pia gir uttrykk for at hun tror at Gud ikke tilgir betingelsesløst i det uendelige. Derimot ser 

hun for seg at han kan sette grenser eller betingelser for tilgivelsen. Hun sier derimot 

ingenting om hva hun eventuelt tror vil skje dersom Gud ikke tilgir en gang. Det er det heller 

ingen andre som gjør. Men for det store flertall er det ikke en aktuell problemstilling, fordi 

Gud tilgir alt. 

Nåde synes ikke å være et sentralt begrep i ungdommenes oppfatninger. Selv om en 

gjennom linjene kan se spor av en nådig Gud, er det få som faktisk nevner dette begrepet. 

Oskar (F) er et unntak, men hans tilnærmelse er at det ikke må fokuseres for mye på nåden: 

 

…nådeforkynnelsen, den liker jo ikke jeg så veldig. Men den sier jo liksom sånn der Gud har 
allerede tilgitt deg uansett hva du gjør. Men du kan ikke helt følge det.  

 

Oskar liker ikke at nådeforkynnelsen brukes til å godkjenne at en kan leve som en vil. Han er 

oppatt av helliggjørelse, noe som han definerer som å leve av et rent hjerte og moralsk riktig. 

Og da synes han å mene at nåden ikke må brukes som en unnskyldning for å slippe 

helliggjørelsen. 

 

Etikk og moral i en større sammenheng 

For ungdommene i denne studien er etikk og moral viktig, og det er nært knyttet opp til det å 

ha en viss livsstil og den er normativ. Det er kanskje ikke overraskende når en tidligere har 

sett at ungdommene preges av en livsstilskristendom. Det ser ut til at ungdommene gjennom 

sitt handlingsliv ser muligheter til å virkeliggjøre bestemte mål. De er opptatt av at å leve 

riktig signaliserer noe til mennesker rundt, noe som får form av subtil evangelisering. De tror 

Gud har bestemt hva som er rett og galt, noe som de som kristne ønsker å etterleve. Generelt 

sett ser det ut til at etikk, moral og livsstil er karakteristikker og signalement av de som tar sin 

kristne tro på alvor. En moralsk livsstil skal prege en kristen, men denne livsstilen kommer 



lettest som et resultat av en personlig relasjon til Gud. Ut fra ungdommenes utsagn vet de hva 

som er rett og galt ved å lese Bibelen, lytte til Den hellige ånd og/eller samvittigheten. Flere 

mener at en ”bare vet” hva som er rett og galt. Dette stemmer delvis overens med det Morten 

Holmqvist finner i sin undersøkelse blant ungdommer generelt i Oslo. Flertallet av 

ungdommene der svarer at de følger den indre stemmen eller samvittigheten (Holmqvist 

2007:91). Forskjellen er at ungdommene i Holmqvists undersøkelse mener dette er deres egne 

følelser og at de fungerer som normgivere, noe ungdommene i denne undersøkelsen ikke gir 

uttrykk for. Det kan synes som at ungdommenes etiske forståelse er preget av pliktetikk eller 

dydsetikk. Mye av deres refleksjoner synes å peke mot at en ”god” kristen følger de etiske 

retningslinjer. Dette kan ha utgangspunkt i plikt, nemlig at det er Gud som har bestemt rett og 

galt, og at menneskene bør følge disse retningslinjene eller bestemmelsene. Med andre ord at 

pliktene er uttrykket i kraft av visse normer. I ordet plikt ligger det at noen har en tro på at de 

er forpliktet til en bestemt handling, ut fra en standard. Den som styres av pliktetikken er mer 

opptatt av å gjøre det rette og unngå det gale, enn å analysere seg frem til et gunstig resultat i 

den konkrete situasjonen (Leer-Salvesen & Eidhamar 2000:41). Pliktetikken kan være styrt av 

en ytre autoritet som politiske myndigheter, lover eller Gud, eller fra en indre allment 

forpliktende moralsk lov. Ungdommenes vurdering av etikk og moral kan også handle om 

dyd på den måten at de tror at de selv blir bedre mennesker fordi de følge de moralske 

normer, slik at de blir forbildene de ønsker å være. Dydsetikken er mer opptatt av 

konsekvensene ved en handling, nemlig at den bidrar til å fremme det gode liv eller det gode 

samfunn, og at den moralsk sett er definert som en dyd. Men å være et forbilde synes også til 

en viss grad å knyttes til plikt, nemlig for å ikke ”henge ut kristendommen” som Pia (F) sier. 

Konsekvensetikk synes ikke å være dominerende, men synes å være tilstede når ungdommene 

snakker om synd. Da graderes nemlig alvorlighetsgraden av synd ut fra hvor store 

konsekvenser synden får. Innenfor konsekvensetikk søker en etter løsninger som gir mest 

mulig nytte (utilitarisme) og minst mulig smerte i den konkrete situasjonen, ut fra de 

handlingsalternativer som foreligger (Leer-Salvesen & Eidhamar 2000:43). Deres 

konstruksjon av moralsk forståelse synes å skape skillelinjer mellom de som er utenfor og de 

som er innenfor, eller ”oss” og ”de andre”. Det synes å handle om å leve opp til en viss 

standard, selv om flere er bevisste om at det er lov å feile. Men i det ligger det at 

forventningen er at en søker forbedring i fremtiden ikke fortsetter å gjøre det som er ”feil”.        

Synd i ungdommenes konstruksjon handler om det som går imot Guds vilje eller det Gud 

har sagt er galt. Synd synes altså å stå i opposisjon til Gud. Ungdommene synes å definere 

synd som en moralsk kategori. Det er ingen som snakker om et syndefall eller om en 



oppfattelse av syndens opphav, og det er bare et par av ungdommene som nevner syndighet 

som en menneskelig tilstand. Det synes å være lite teologisk refleksjon rundt synd og 

tilgivelse, i stedet handler det mer om mellommenneskelige forhold og om god eller dårlig 

etikk og moral. 

Ungdommene synes å gi uttrykk for at det finnes gitte betingelser for etikk og moral. 

Disse er gitt av Gud og er opp til menneskene å følge. Altså synes de ikke å være preget av en 

syndens tilstedeværelse i menneskene og verden. Det synes å gå mer i retning av en 

orientering i livet, at det dreier seg å gjøre Guds vilje og la være å gjøre det som går mot 

denne viljen. Når det gjelder tilgivelse, snakker informantene om Guds tilgivelse til 

menneskene og at denne er tilgjengelig for alle. Det er ingen som er inne på relativistisk etisk 

samfunnsmessig utvikling, hvor etikken skilles fra den religiøse sfære. For disse ungdommene 

synes tro og etikk å være nært sammenknyttet. Etikken er altså ikke utelukkende basert på 

fornuften eller relativitet, i stedet finnes det gjeldende moralske normer og regler gitt av Gud. 

Altså synes de fleste disse ungdommene ikke å være preget av det Jan-Olav Henriksen kaller 

”moralsk subjektivitet i det moderne og postmoderne” (Henriksen 1999:134), noe som betyr 

at moralen verken er begrunnet kun ut fra fornuften eller at den er relativ og subjektiv. Det er 

interessant å legge merke til at ungdommene nesten utelukkende gir uttrykk for at de mener 

Guds etiske retningslinjer er positive. Det er få som sier at de synes det kan være vanskelig, 

både i form av aksept og handling. Eva (F) er en av få blant sørlandsungdommene jeg har 

intervjuet, noe som ble eksemplifisert i teksten tidligere. Hun synes av og til at det kan være 

vanskelig å følge de retningslinjer Gud har gitt, men hun tror allikevel at de er til det beste for 

henne. Det er altså få som beskriver en opplevelse av kamp mellom det tradisjonelle kristne 

skillet mellom ”kjød” og ”ånd”, eller mellom den etiske bevissthet i subjektet, preget av Guds 

vilje, og det menneskelige som er preget av egosentrisme og synd. 

Generelt sett når det gjelder moral har ungdommene et relativt utpreget konservativt syn. 

De holder fast på at kristen tro er nært forbundet med livsstil og visse etiske og moralske 

normer eller regler. For eksempel er både alkohol- og seksualetikken relativt streng. Ut fra 

deres syn synes de å opprettholde et konservativt syn fordi de tror de har det bedre med disse 

retningslinjene og derfor følger dem frivillig, ikke fordi det er plikter som er påtvunget dem, 

selv om det er Gud som har bestemt rett og galt. Altså står konsekvenser sterkere her enn en 

tanke om plikt. At ungdommene har et konservativt syn på etikk kan ha en viss sammenheng 

med at ungdommene har vokst opp i Vest-Agder. Anne Halvorsen finner nemlig at aktive 

kristne i Vest-Agder er mer konservative enn kristne ellers i Norge (Halvorsen 2004). Hun 

sier at dette ofte viser seg i holdninger til moral og livsstil, som motsetninger til en liberal 



kristendom med andre verdier. Som eksempel på funn av mer liberale verdier finner en 

Kristin Lorentzens studie av ungdommer i Haslum menighet i Bærum. Ungdommene der sier 

at etikk og oppførsel er viktig, men det har ikke nødvendigvis noe med den kristne tro å gjøre 

(Lorentzen 1999:133). Den etiske dimensjonen synes altså å være fjern fra troen. Dermed 

synes mine funn blant ungdommer på Sørlandet å innta en mer konservativ holdning i forhold 

til tro, etikk og livsstil. 

Ett område hvor ungdommene kan oppfattes som konservative synes å fremtre dersom en 

sammenligner mine funn med Åse Røthings funn om seksualetikk hvor hun intervjuet kristne 

jenter fra ulike steder i Norge (Røthing 1998). Ungdommene hun har intervjuet gir generelt 

uttrykk for mer liberale holdninger enn det ungdommene i denne studien gjør. Av 

ungdommene i min undersøkelse som sier noe om seksualetikk synes de å holde på 

tradisjonelle kristne seksualnormer, men unntak av et par informanter. James Davison Hunters 

hypotese om at evangeliske bevegelser nærmest er dømt til å bli mer liberale i dagens vestlige 

samfunn, da særlig i form av en toleranseetikk (Hunter 1987, gjengitt etter Henriksen & 

Repstad 2005:150), synes ikke å gjøre seg gjeldende blant disse ungdommene. Dermed ser en 

ikke spor av det Pål Repstad kaller en stilleferdig liberalisering (Repstad 2005a:16), hvor 

etikk og moral i økende grad oppfattes som kontekstuelle. 

Det synes ut fra ungdommenes redegjørelser for syn og oppfatninger rundt moral og etikk 

at det stort sett handler om det personlige og individuelle. I det de beskriver av moralske og 

etiske oppfatninger er de individuelt orienterte, og det sosiale eller allmennmenneskelige 

synes i stor grad å være fraværende. Kanskje kan dette ha en viss sammenheng med fokuset i 

intervjuene som stort sett handler om det personlige og individuelle ved troen. Men samtidig 

er det et interessant resultat når ingen av ungdommene sier noe særlig om dette, selv på åpne 

spørsmål om viktige verdier og etiske retningslinjer. En kan ikke konkludere med at ingen 

bryr seg om disse temaene, men det en kan si er at de ikke synes å være svært aktuelle eller at 

ungdommene ikke synes å være spesielt opptatt av dem. Hadde de vært det, er det 

nærliggende å forvente at ungdommene selv brakte slike problemstillinger på banen når en 

kom inn på spørsmål rundt etikk og moral. Altså synes dette å være et av få områder hvor 

ungdommene viser tegn på individualisme og privatisering. Selv om de mener troen ikke er 

privat og de ser ut til å oppfatte moral og etikk som allmenn, er altså moralens konsekvenser 

særdeles individuelle. Dette blir tydelig når en ser at ungdommenes redegjørelser nesten 

fullstendig mangler oppfatninger rundt temaer som sosialetikk, fattigdomsproblematikk og 

bevaring av miljøet og naturen.  

Det finnes få forskjeller mellom de to ungdomsgruppene når det gjelder moral og etikk. 



De har generelt de samme verdier og oppfatninger av hva som er rett og galt. Det eneste som 

kanskje synes å skille dem er at ungdommene fra Filadelfia uttrykker at de vet eller føler hva 

som er rett og galt ut fra den personlige relasjonen til Gud, mens ungdommene fra Lund 

Bibelklasse synes å snakke mer ut fra gitte standarder, en oppskrift på hvordan er kristne bør 

oppføre seg. Dette er ikke tydelige forskjeller, så en skal være forsiktig med å konkludere med 

noe her. 

 


