
Ungdommer er ikke som Sokrates forklarte 

Sokrates skrev en tekst for over 2000 år siden om at ungdommene i hans tid var frekke, foretok 

luksus og hadde ikke respekt for eldre mennesker. Jeg skal bevise for deg hvorfor han tok feil. 

Sokrates og alle de som tror vi er ille, slemme og frekke ville sikkert ha vært uenig med meg 

siden han har i teksten sin kommet med at han ikke liker ungdommer. 

Vi ungdommer er helt forskjellige, selv om noen av ungdommene i verden er frekk eller uhøflig 

betyr ikke det at alle de andre er det. Vi ungdommer liker forskjellige ting, går på forskjellige 

sporter eller ingen sport i det hele tatt. Vi har forskjellige syn om verden og forskjellige folk 

rundt oss som også kan påvirke oss til å gjøre dumme eller bra ting, F.eks så skal vi tøffe oss 

framfor venner og da gjør man som oftest dumme ting som kanskje ikke var så lurt  

Ungdommer var verre før, i dag blir alt ungdommer filmet, tatt bilde av og kommentert på. Vi 

ungdommer i dag ser ille ut siden alt blir filmet og tatt bilde av mens før i tiden fantes det ikke 

telefoner og Kameraer som kunne filme det det de gjorde. Det er faktisk tatt tester på at 

ungdommer var verre før og en av de testene sier: De bruker mer tid på leker, drikker mindre 

og har tettere forhold til foreldrene sine enn for 6 år siden. Dagens tenåringsforeldre har i 

grunnen lite og bekymre seg for. 

Det er ikke bare ungdommer som er frekk. De såkalte «Karens» kaller oss stygge navn på 

Facebook som Pøbler, tullinger osv. De lager et dårlig rykte av oss og får ungdommene til å se 

ille ut. Her jeg bor er det mange som sier at vi henger på Coop trappa, men hver gang jeg er der 

med venner ser jeg eldre menn og damer som står og snakker rett utfor inngangen til butikken 

Her har du fått mange grunner og argumenter på hvorfor vi ungdommer ikke er så ille som 

Sokrates skulle ha det til så jeg håper at du nå tenker akkurat som meg og at ungdommene i dag 

er egentlig greie og hjelpsom. men selv om noen ungdommer er sånn kan det være noen som er 

frekk og foretrekker luksus tenk at du trenger ikke å ta alle ned i samme båt. Jeg heter William 

og liker fotball. Jeg elsker fotball og liker blå fotballsko 

 

 

 

 

 

 


