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unge tidligere enn før tvinges til å bli voksne og drive framtidsdisiplinering der de skal forvalte seg selv og
prestere optimalt på skolen, på treningssenteret og på digitale medier som Snapchat, Instagram og Facebook.
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i skolen til test-deg-selv om du har "flink pike-syndrom" eller tilhører «generasjon prestasjon». Klikk-agn
som til slutt smitter over på de unge selv. Det blir til stadighet gjentatt at det er viktig å snakke mer om
hvordan unge egentlig har det, men kanskje er tiden moden for også å spørre om det terapeutiske og

forskende blikket egentlig er så sunt.
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