
                                                                   Vi er ulik 

Innledning 

Det er litt rart å tenke på at i Sokrates sin tid hadde voksne fordomma mot ungdomma. Det har de i 

dag også. Ganske mange dømmer ungdomma for en liten gruppe hvor de bor som dem har sett 

kanskje gjort litt gale ting. Det betyr ikke at alle er sånn. 

Lat 

Ja ungdommer er lat, men det betyr ikke at alle er det. Flere ungdommer jobber hver dag, 

noen for å få egne penger og noen for å forsyne familien sin. Selv om noen ungdommer blir 

tatt for å være late er det ikke rett at alle skal bli kalt det. Voksne er jo også ganske lat, 

egentlig er alle lat. Det er bare det at de fleste er god til å skjule det.  

Ungdommer kan også bli tatt for å være lat på feil måte f.eks. for å stoppe å arbeide å sette 

seg ned, men er det så rart hvis de har jobbet kjempe lenge og trenger en pause, da er de 

late liksom? Flere er bare hjemme og sitter på romme sitt eller spiller, men det kan jo være 

fordi de er slitne og vi går på skole.  

Mange kan bli ganske sliten på grunn av skole, og man kan føle seg presset og dårlig for 

eksempel hvis man tenker at man får en 6 og får forhåpninger for det. Og tenker at arbeide 

deres var bra. Så blir det en 3, da kan man bli ganske skuffet og føle seg dårlig og at det de 

gjorde ikke var bra, det er også en del av presset. Å føle at man ikke er bra nok, og at man 

må få så og så bra karakter, og få alle oppgaver gjort og få rett på dem.  

Man kan bli ganske sliten av det. Det er ikke rett å kalle oss eller noen lat når man er sliten 

eller har andre grunner. Andre grunner kan være å ha en sykdom som gjør deg sliten. Eller 

at man er deprimert eller mange ting har skjedd i livet ditt. Æ vet at mange ungdommer er 

deprimert, men depresjon trenger ikke være, å være lei seg og trist. Det kan være å føle at 

man må få alt rett for å være lykkelig, eller å ha alt rundt seg rent og pent og ja. Kan nok 

være ganske mye annet, men ikke kall oss lat for noe som ikke er at vi er lat. 

Voksne er også litt av problemet til alt dette, fordi de sir til oss at det ikke er bra nok og at vi 

må prøve hardere. Vi er ikke bra nok og vi gjør ikke vårt beste, og det er ikke sånn det skal 

gjøres osv. Æ sir ikke at alle voksne gjør det, men det er ganske mange. Noen slår også. 

Selv om ungdommene i gamle dager måtte gjøre det og det og hadde skikkelig strenge 

lærere og ble straffet hvis de ikke gjorde hva de skulle. Så betyr det ikke at de heller ikke var 

lat, de var kanskje mer redd. 

 

 Bortskjemt 

Ungdommer er bortskjemt, de fleste forventer å ha masse penger eller få masse gaver på 

julaften eller til bursdag. Ha mange fine ting og når de blir eldre, være rik og ha et fint hus 

osv. Men æ tror dem fleste blir ganske skuffa når dem blir voksen og faktisk skal ut i voksen 

livet. For da får de se hvordan det egentlig er. 



Sosiale media gjør ganske mye også, det påvirker. Noen føler kanskje at de ikke ser bra ut 

nok eller ikke har nok ting.  

Nå går de fleste til besteforeldrene for å få penger eller spør mamma og pappa. Det er flere 

som ikke kan det. Noen er også fattige, de har kanskje ikke nok mat til hele familien sin, 

jobber kanskje for å få penger til dem.  

Det vet æ at andre ikke ville gjort, de ville ha jobba for å få penger sjøl. De ungdommene 

som jobber for at deres egen familie skal få mat og tak over hode og klær. Det hender at de 

blir ganske ertet eller mobbet av de som ikke må gjøre det. Mobbet de som har ALT de 

andre ungdommene kunne ønske seg og mye mer.  

De har hus og mat og klær og penger og så, så, så mye mer. Fortsatt så ønsker de seg så mye 

mer og kanskje ikke liker det de har for det er et eller annet som ikke bra med det, eller ikke 

har det alle de influenserne har osv. Eller ikke det de ønsket seg. 

Æ vet at voksne e ganske bortskjemt også, men æ forstår ka man meine med at vi e 

bortskjemt. Men selv om ganske mange gjør det, er det ikke alle. Vi e ulik. 

 

Min mening 

Jeg synes at Sokrates er rett med noe av det han sier, men ikke alt. Jeg har forklart ganske 

mye der oppe. Men Sokrates og alle andre voksne, dokker har også vært ungdommer en 

gang. Ble ikke dokker også dømt av voksne eller eldre? Da tror æ dokker veit hvordan det 

var å bli dømt for ting, kanskje ting dokker ikke engang hadde gjort. Uansett, så synes jeg at, 

ja ungdommer er late, men se hva jeg skrev. Ja noen av oss gjør dumme ting, men det kan 

være fordi de voksne behandler oss dårlig eller man ikke har det så bra. Som sakt vi er ulik. 

 

 


