
Fordom Ungdom 

 

Mange klager på den yngre generasjonen. Ikke bare nå, men alltid. Folk klager på at vi 

bråker, er late og er utakknemlige. Selvfølgelig finnes de ungdommene også, men ikke skjær 

alle over en kam bare fordi en del av ungdommer gjør ting som ikke er helt bra. Ikke døm 

eller klag på oppførselen til ungdommene rundt deg, før du vet hva som foregår i samfunnet 

de lever i. 

Alle ungdommer er forskjellige, har forskjellig oppdragelse og kommer fra forskjellige miljø. 

Noens ønsker er andres verste mareritt. Man kan ikke forvente at alle skal være like flinke 

eller motiverte. Om noe, så burde de voksene som klager på lite motivasjon skylde på seg 

selv. Du kan gjøre en forskjell ved å prøve å engasjere ungdom, men i stedet er du 

nedlatende. Eller kanskje du har prøvd å engasjere, men ingenting skjer. Ikke bli alt for 

oppgitt. Det er ekstremt mye som skjer i en ungdoms liv hver dag. Det er ikke rart om de e 

slitene. 
 

Tiden forandrer seg. Det som var normalt når voksene var barn er ikke normalt nå. Før var 

alt mye roligere, mens nå skjer det veldig mye. Hver dag må ungdommer bevise at de er noe 

de ikke er, forholde seg til internett og leve opp til helt unaturlige skjønnhets-standere. 

Kropp og klær og penger har så mye å si for om du blir akseptert i det unge samfunnet eller 

ikke. Om du ikke ser ut på en spesiell måte blir du gjort narr av. Om du ikke har de rette 

klærne eller om du bruker de samme klærne mer en to ganger på rad, blir du gjort narr av. 

Om du ikke har nokk penger eller ikke får nokk ukelønn så blir du gjort narr av. Det er så 

psykisk utmattende å prøve å passe inn, men om du ikke klarer der blir du ofte sett på som 

“rar” eller “unormal”. 
 

Alt for mange voksne forventer å bli respektert fra første stund. Det at noen har levd lengre 

enn noen andre, betyr ikke at de fortjener respekt. Det er ingen sin feil at noen ble født før 

andre og det eneste som gjør at man faktisk fortjener respekt, er hvordan man oppfører 

seg. Om du er snill, forstående og respekterer andre, kommer du garantert til å bli 

respektert selv.  Og når det kommer til luksus; mange tror at ungdommer blir mer og mer 

avhengig av luksus. Tenk deg om. For hvert år som går blir verden smartere og smartere. Vi 

finner opp nye ting, tjener penger og får ett litt lettere liv. Før måtte man hente vann i en 

bøtte, mens nå kan vi bare gå til vasken. Før måtte man måke gårdsplassen selv, mens nå 

kan man bruke traktor, fres eller ringe de som jobber med sånt. Det ville ikke vært lurt å gå 

tilbake til hvordan alt var før bare fordi ungdommen skal “oppleve å ha det vanskelig”. 

Mitt poeng med denne teksten, var å få alle til å tenke før de klager. Selvfølgelig finnes de 

ungdommer som ikke er takknemlige eller oppfører seg dumt, men ikke se på alle på samme 

måte for det. Alle er forskjellige, og slik vil det alltid være. Selv om mye var vanskelig før av 

enkelte grunner, betyr ikke det at alt er 100% lettere nå. Nå har ungdommer andre 

problemer som de slite med. Det med respekt er også vanskelig. Mange tror de fortjener 



respekt bare på grunn av alder. Det er ikke sånn verden fungere nå, selv om den gjorde det 

før. Jeg håper teksten får deg til å tenke over hva og hvem du klager over. 


