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Generation Z have never had to save their pocket money to buy an album. They laugh when you tell them
there used to be four channels on TV. Not many of them have grandparents that fought in a war. They've never
known a world without the internet and have grown up with violence and porn at their fingertips with an
object barely known to just one generation before them: a mobile phone. Generation Z are growing up in a
world of widening social inequality, political apathy and economic uncertainty. They join gangs, are obese,
have underage sex, drink, commit crime and are a menace to society - or so the media leads us to believe.
Chloe Combi has interviewed hundreds of teenagers and children born between 1994 and 2005. She has talked
to some of the richest and poorest in kids in the country. She has travelled on night buses with gangs, gone on
a post-GCSE trip to Glastonbury, hung out in crack houses where teenagers get high, rehabilation centres
where they get help and churches where they find God. Chloe has found that Generation Z are selfish, violent,
scared, sex-obsessed and apathetic. She has also found them delightful, curious, kind, and worried about their
futures.
Generation Z is an emotional, illuminating, sometimes dark, sometimes hilarious odyssey through the lives of
this generation told in their own voices.
Vi har den siste tiden lest om generasjon Z, om hva disse ungdommene tenker, hva de drømmer om og hva de

mener. De beskriver store krav fra alle kanter. Jeg er jenta som gikk ut med toppkarakterer fra både
ungdomsskolen og videregående skole. Jeg er jenta som tok flest pushups i gymmen. Jeg er også jenta.
Generasjon Y har overtatt. Generasjon X er for lengst voksne, nå er generasjon Y i ferd med å gjøre seg
gjeldende i samfunnet. - De er mye mer positive enn X-erne. Fremtidens medarbeidere er selvstendige,
ressurssterke og mye vanskeligere å lede enn forrige generasjon. – Men det er slett ikke umulig, mener Ulrik
Schultz Brix. Generasjon Z - i media den siste tiden også kalt "generasjon prestasjon" - er knapt kommet ut i
arbeidslivet ennå. De eldste i denne kohorten er født i 1996. Hva er x-, y- og z-generasjonen? Les begge
lenkene under og svar på følgende spørsmål om de nye ungdomsgenerasjonene. Oppgave. Hva er særtrekkene
ved x-, y- og z. Ungdommen har aldri før opplevd et så stort press for å ha en perfekt kropp, toppkarakterer og
«riktige» klær. Mange tenåringer føler at de ikke er. - Norsk arbeidsliv forberedt på ”Generasjon Z” Mer enn
halvparten av norske arbeidstagere i privat sektor sier i en ny undersøkelse at arbeidsgiver er godt.
FROGNER: Dagens ungdom blir ofte omtalt som «Generasjon perfekt». Lise Endregard (17) mener det er
altfor mye utestenging, utroskap og mobbing. Dagens. GENERATION Z: Anti-fashion Ute etter sminketips? –
Disse makeup-artistene bør du følge på Instagram Kjendis-tvillingene fyller 30 – Se stilutviklingen her

