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«De unge av i dag har dårlige manerer, forakter autoritet, har ingen respekt for eldre mennesker, og
prater når de egentlig burde arbeide. Ungdommen nå for tiden foretrekker luksus. De unge reiser seg
ikke opp lenger når eldre folk kommer inn i værelset».
Ungdommen har alltid fått mye negativ omtale, og dette er ikke skrevet i år 2014 av Olav Thon, men
av en irritert Sokrates for nesten 2500 år siden! Denne måneden gikk nemlig eiendomskongen Olav
Thon ut i media og kritiserte norske unge ved å mene at det norske velferdssystemet har gjort
ungdommen tiltaksløs.
Men er virkelig ungdommen så mye verre i dag en tidligere generasjon? Forskning viser at svaret er
nei på dette spørsmålet.
Ungdom i dag møtes av større forventninger, de er veldig dyktige på mange måter, og de er både
pliktoppfyllende og arbeidsomme.
 De er flinke på skolen, skoledagen og skoleløpet er lenger enn før, og det forventes at man
tar mer utdanning enn tidligere. De gjør mer lekser og lærer mer på skolen enn sine foreldre
og besteforeldre.
I dag er det flest kvinner på universitetene og høyskolene i Norge, og jentene får de beste
karakterene.
 De drikker mindre alkohol, og fra toppåret 2003 har alkoholforbruket blant ungdom gått
nedover. I dag drikker norske tiendeklassinger minst i Europa.
 De røyker betydelig mindre enn det foreldrene og besteforeldrene gjorde. Hasj er også på
vei ned blant ungdom i Norge.
 God arbeidsmoral. Til tross for overskrifter om «naving», er også arbeidsviljen blant unge
høy. Ungdom vil ha arbeidserfaring og vil være økonomisk selvstendig tidligere enn før, og
derfor velger de å ta deltidsjobb.
 Ungdom er også mindre kriminelle enn før. I 1980 var 35 prosent av alle siktede for
forbrytelser under 18 år, men dag utgjør de 15 prosent av alle siktede.
 De er sunnere og trener mer.
 Seksuell debut; I Norge har den gjennomsnittlige debutalderen i stor grad vært stabil i mer
enn ti år. Norske menn debuterer seksuelt når de er gjennomsnittlig 17,9 år, og norske
kvinner når de er i gjennomsnitt 17,0 år gamle. De fleste norske ungdommer debuterer med
en kjæreste, og ikke med en tilfeldig partner. De fleste bruker kondom både ved seksuell
debut og bruker prevensjon også i fortsettelsen.
 Ungdom i dag har mer toleranse for forskjeller enn våre foreldre og besteforeldre hadde da
de var unge.
 Ungdommen virker til å ha et mye mer bevisst forhold til sosiale medier enn 40-åringene,
som har blitt mer aktive på sosiale medier og legger ut mye som ikke burde blitt lagt ut.
Det finnes helt klart uhøflig ungdom, som det finnes uhøflige voksne.
Men vi får ikke høflige ungdommer hvis vi den voksne generasjonen ikke går foran som gode
eksempler. Men noe riktig som foreldre har vi nok gjort som har oppfostret denne pliktoppfyllende
og arbeidsomme generasjonen.
Så vær en tydelig rollemodell som er stolt av ungdommen din. Vis det med empati, samarbeidsvilje,
respekt, høflighet og vennlighet for det fortjener de virkelig.

GOD HELG TELEMARK.

