
Argumenter 

I denne teksten ville jeg vise ulemper og fordeler med ungdommer nå og ungdommer før og 

vise mitt syn på dem. Jeg skal også vise om jeg er ening med Sokrates eller ikke. 

 

Flertallet av ungdommene nå syntes det var lettere og få seg jobb før i tiden. Det synes 

voksene også siden du ikke trengte utdanning og du trengte bare kunne lese og skrive, Men 

vis du fikk dårlige karakterer på skolen før så hadde det ikke så mye og si så det var og få seg 

jobb, men nå gidder ikke ungdom og få seg sommer jobb/jobb fordi di trenger utdanning og 

må gå mer på skole, og fordi de tenker på at de ikke trenger utdanning, men senere i livet 

trenger de det, men da er det for sent og da er de bare ute og fester og gjør ting som ikke er 

lurt i ungdoms alderen. Men det er fortsatt ungdommer som gjør det bra på skolen og får 

seg bra utdanning og det er mer som får seg bra utdanning nå enn før. Så jeg er litt ening 

med Sokrates at ungdommer er lat. 

 

Ungdommer nå viser mindre respekt for eldre enn det ungdommer gjorde før. Nå er 

ungdommen mer opptatt av å tenke på seg selv og ikke hjelpe eldre når de trenger det hjelp 

f.eks. når de skal gå over veien bære varer og lukke opp døra for dem. Det også noen 

Ungdommene tøffer seg når de går forbi og noen er også ganske så frekk mot eldre, men 

det er også sånn at eldre er frekke mot ungdommer som i Amerika er det mange hvit eldre 

kvinner som er rasistisk mot svarte ungdommer som ikke har gjort noe mot dem F.eks. Så er 

de stygg i munnen mot dem eller slår de eller ringer politiet på dem uten at de har gjort noe, 

men det er likevel noen kvinner som ikke gjør det og det syntes jeg ikke noe om. Sokrates sa 

at ungdommer viser litte respekt til eldre, men det er også eldre som er frekk mot 

ungdommer og de er mest frekke til svarte ungdommer. 

 

Det mest populære rus middelet blant ungdommer er alkohol. 50% av 15-16 åringer i Norge 

har drukket alkohol i løpet av det siste året. 1 av 5 av de har sagt at de har vært full, Men 

likevel drikkes det mindre nå enn før. Men i 2020 så sier 8 av 10 som går på videregående at 

de har vært beruset, og i 2021 sier de at 9 av 10 drikker alkohol. Vis ungdommer skal drikke 

mindre så burde det være vanskeligere og få tak i rus og være litt strengere i butikken når de 

skal kjøpe snus eller røyk, og det var en av grunnene til at ungdommer drakk og brukte mer 

rusmidler før fordi det var lettere og få tak i rus og snus og røyk. Men det er fortsatt noen 

ungdommer som er fornuftig og ikke drikker. Sokrates hadde ikke så mye å si om Ungdom 

og rus, men jeg synes at det må drikkes mindre og fokusere mer på skole og familie. 

 

I denne teksten har jeg konkludert hva jeg synes om ungdommer nå og hva jeg mener om 

ungdommer før. Det er både fordeler og ulemper med dem og det har jeg sagt i denne 

teksten. 



https://www.blakors.no/fagside/ungdom-og-rus/ 
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