
Synes du at alle ungdommer er ulydig? 

 

 

I denne teksten så vil jeg vise argumentene for og mot ungdommen i dag om at alle ungdommer er 

ikke like ulydig som Sokrates påsto for 2000 år siden, for eksempel at de er frekke mot lærerne sine, 

at de er lat og at de ikke følger med i timene. 

Ikke alle er umulig eller slemme ut av ungdommene. Alle er forskjellig, men det er forståelig at andre 

synes at alle er det fordi det kan se sånn ut noen ganger. Mange av ungdommene er veldig ulydige 

og gjør rare og slemme ting mot andre og for eksempel mot sin lærer. Noen blir voldelig og til og 

med slår læreren sin og kaller dem stygge ord, mens andre hører etter og oppfører seg. Samtidig så 
er mange ungdommer ute om natten og kanskje beruser seg med rusmidler, mens andre er hjemme 

og for eksempel har familiekveld eller gjør skolearbeid. Det er mange ungdommer som tuller i 

timene og ikke gjør noe skolearbeid bare fordi de kanskje er lat og ikke bryr seg om hva lærerne og 

foreldrene deres sier, og oftest så legger man fort merke til dem før man legger merke til de som 
faktisk bryr seg.  

Enda en grunn er at alle har vært ungdommer og flertallet av alle voksne i dag har også vært litt 

umulig når de var ungdommer. De fleste går gjennom tider der de er litt umulige og ikke hører etter 

familien eller foreldrene sine. De fleste skjønner når de har blitt eldre at foreldrene var bare redd og 
at de ville bare det beste for ungen sin. Du har sikkert lagt merke til at når foreldrene dine snakker 

om barndommen sin og om fortiden deres så nevner de fleste ikke alt. Det kan godt hende at de 

nevner alle de gode og gøye tingene som de gjorde eller de fine tingene som skjedde med dem, men 
oftest så nevner de ikke de dårlige tingene. For eksempel så nevner de ikke de dårlige karakterene 

de har fått, eller hvor ulydig de var til lærerne eller foreldrene sine hvis dem var det. 

Forskere har forsket på ungdommer og det har blitt vist at ungdommer har blitt mer ulykkelig i de 

siste årene. Det kan godt være en av grunnene til at de fleste av ungdommene gjør ikke så bra på 
skolen og at de kanskje ikke bryr seg om skolearbeid. Mange kunne hatt en tøff barndom og kanskje 

foreldrene ikke var så grei mot ungen sin, og det går kanskje ut over humøret deres sånn at de 

kanskje svarer litt stykt til læreren sin. Det er mange grunner til at ungdommer er ulydig og mange 

ganger er det kanskje bare at de ikke har noen grunn. Det er sikkert mange tusener av ungdommer i 
verden som er ulydig og gjør alt med vilje bare for å være slem og kanskje fordi de vil virke kule til 

vennene sine, men det er forsket på at nesten alle gangene så har de en grunn.  

Basert på argumentene jeg har presentert så mener jeg at alle ungdommer i hele verden ikke er like. 
Noen er ulydige, og noen er ikke det. Oftest så har nesten alle som er ulydige en grunn. Du som leser 

dette, har nå en jobb til å ikke dømme andre personer før du blir kjent med dem og hvordan de har 

det. 


