Kærlighed
Far, mor og børn
En meget slående ting i vores undersøgelse er, at langt størstedelen af alle de
unge, vi har talt med, drømmer om en dejlig, kærlig og smuk ægtefælle, børn og
et varmt hjem i et dejligt hus. Det er både piger og drenge, der angiver det som
deres drøm for fremtiden.
De yngste medvirkende i projekt ”Ung i tiden ” gik i 7. klasse, da vi interviewede
dem. Allerede her spiller kærlighed og kærester en stor rolle. De har fast kæreste,
har noget kørende med en eller flere, eller har lige slået op.
Det er kun et par enkelte, der giver udtryk for, at de ikke har haft nogen kæreste,
ikke ønsker det eller ikke har tid til det på grund af fritidsinteresser.
Flere af de medvirkende er fra skilsmissehjem, og de giver udtryk for, at de kan
gøre det bedre end deres forældre, når det gælder parforholdene.

Jeg er 100 % sikker på, at jeg har fundet min store kærlighed. Han er skøn Ingen som ham,
virkelig.
(Pige 2009)
Har ikke rigtig haft nogen kæreste. Grunden er nok, at jeg er for genert
(Dreng 2009)
En, der er smuk og sød
(Dreng 2009)

Sex og bryllup
For generationen, der var ung i 1950’erne, var ungdomskærlighed farefyldt, - man
skulle jo ikke komme i uføre. I 1960’erne kommer p-pillen og ungdomsoprøret, og
sex bliver givet fri. I slutningen af forrige århundrede lægger fremkomsten af AIDS
igen en dæmper på sexlivet blandt de unge. En dæmper, der så småt er ved at
forsvinde, flere og flere unge dyrker ikke sikker sex.
Ungdomskæresten bliver jo i mange tilfælde også ægtefællen med det dertilhørende bryllup. Gennem de sidste ti år er der sket et markant skred i niveauet for
den store fest. I dag er det ikke en sjældenhed, at et bryllup koster et sted mellem
100.000 og 200.000 kr.

Vil gerne giftes på en anderledes måde og have nogle børn og et smukt hus.
(Pige 2009)
Jeg drømmer om at leve lykkeligt, få den pige i mit liv, jeg elsker, og have en god familie
og et godt job.
(Dreng 2009)

