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• Skal du si noe i dag, bli din egen 
kringkastingssjef

• YouTube - raskest voksende nettsted
• 100 millioner videoklipp sett hver dag

http://www.youtube.com/watch?v=xWz9
CPY9UTA



Ung tro og hverdag, hva har vi 
gjort?

• Kvantitativ undersøkelse. Bygger på et 
tilfeldig utvalg av offentlige ungdomskoler. 
Her har rundt 1000 tenåringer fra Oslo, 
Agder, Oppland og Troms har svart. 

• Spørreskjema med 60 spørsmål om mange 
ulike områder i livet. Spørsmålene vi kom 
med dreide seg om alt fra mobiltelefonbruk, 
internett, fritidssysler til ungdoms oppfatning 
av Gud, tro, kropp, venner og familie. 

• Alle svarte anonymt



• Vi har også gjennomført 21 intervjuer fra de 
samme 4 fylkene.

• Her har elevene hatt ca 45 minutter til å 
fortelle hva de selv har erfart, opplevd og 
mener om de viktigste temaene fra 
undersøkelsen 

• Undersøkelsen lanseres 10.januar
• 14 kristne ungdomsorganisasjoner 

samarbeider om undersøkelsen



Hvor ofte ungdom på 
gudstjeneste/kristent møte?

• Sammenlagt går 45% aldri eller sjelden 
til gudstjeneste. 

• 31% kommer kun til høytider
• 7% kommer minst en gang i måneden 
• 7% minst en gang i uken. 



Hvor ofte går de på et kristent 
ungdomsmøte ?

• 8% går på kristne ungdomsmøter minst 
en gang om uken 

• 7% en gang om måneden.

• 3% av de som aldri går til gudstjeneste 
går til kristne ungdomsmøter en gang 
om uken



Åpen kirke hvorfor det?
• Søker ungdom egentlig en åpen kirke?
• Ungdom generelt går ikke rundt med en 

åndelig lengsel.
• Mening med livet? Livet trenger ikke ha noen 

mening. Det er godt som det er, i seg selv. 
• De har et stort utvalg av fritidsaktiviteter som 

konkurrerer om deres tid.
• Det viktigste for dem er å bruke tid med 

venner.
H ilk kti ikti f d i



En åpen kirke må tilby en 
relasjon!

• Det er en god verdi at kirken ønsker å 
være åpen, men ungdom søker ikke kun 
et åpent felleskap, men relasjoner.

• Det viktigste i livet er: venner!
• ”Vi shopper, eller så er vi hjemme hos 

hverandre og ser filmer og sånn. Eller så 
chatter vi på MSN” Jente 9.kl Oppland



Hva er interessant med en åpen 
folkekirke?

• Det holder ikke å være åpen i seg selv.
• Det må være en relasjon innenfor.
• Ungdom søker relasjoner.
• De er relasjonelle og familiære.
• De to viktigste ting i livet: venner og 

familie
• De to minst viktigste ting i livet: festing 

og religiøs tro.



En åpen kirke må kunne snakke 
tydelige om hva vi tror på!

• Ungdom i dag lever i virvar av ulike 
religioner og det er viktig for dem å 
være tolerante og vise respekt overfor 
andres gudstro. Ca 80% mener det er 
helt greit du er kristen eller muslim.



”Før så trodde de på norrøn mytologi her, 
så slutta de med det og begynte å tro på 
Gud. Så slutter man med det, og 
begynner med noe nytt, og så sier man 
han nye er sann. Jeg kan jo starte en ny 
religion hvis jeg vil, og si at jeg har funnet 
en gud som er sann. Det er jo litt rart at 
man kan holde på sånn.” Gutt 9.kl. Agder



- Jeg blir også provosert av unge som velger kristen 
konfirmasjon bare fordi de tilbyr idrett eller hytteturer. 
Hvorfor kan ikke kristen konfirmasjon være kristen 
og ikke prøve å "skjule kristendommen" bare fordi 
det ikke er "kult". Mine venner som konfirmerte seg 
med den kristne organisasjonen KRIK i fjor, drev 
med idrett to timer hver fredag. Fem minutter ble 
brukt til andakt! Handler ikke den kristne 
konfirmasjon om Gud og kristendommen? Selv 
konfirmerte jeg meg borgerlig, og jeg har aldri fått så 
mye livsviktig lærdom om menneskeverd, 
fordommer, rasisme, homofili, toleranse og respekt 
som da”. Fra Aftenposten SI:D



Et lykkelig verdensbilde?
• De fleste ungdom i dag har det bra! 

Over 80% oppgir at de er lykkelig. 
• Det er viktig for dem å være lykkelig. 
• Det er få som går rundt og føler at de er 

en del av en desillusjonert, fortapt 
generasjon som lengter etter å bli fylt 
av Guds kjærlighet. 



”Jeg tror jeg er lykkelig. Jeg er veldig 
lykkelig med livet mitt. Jeg lever som de 
andre på skolen. TV, PC, gå på skolen, 
gå hjem å legge deg. TV, PC, gå på 
skolen og så videre.” Gutt 10 kl. Oslo



En åpen kirke kun for de som 
har det kjipt?

• Kirken er god på smerte. Her kan du 
komme med alt som er vondt. Dette er 
viktig!

• Hva med de ungdommene som har det 
bra?

• Hva hvis jeg ikke har det kjipt? Hvem vil 
tilhøre tapernes religion? 



Virkelig lykkelig?

”Jeg er vanlig. Jeg er ikke ensom og 
ikke ulykkelig. Jeg vet ikke om jeg er 
lykkelig, men jeg er ikke ulykkelig.” 
Gutt 10.kl Troms



En åpen utfordring!

• En åpen kirke må kunne gi virkelig 
relasjoner inn i en ungdomshverdag som 
er vant til at det meste er åpent 24-7. 

• En åpen kirke må være tydelig på tro.
• En åpen kirke må være et sted for hele 

livet, de gode og onde dagene.




