
Ret til at leve usundt? 

 

Har man ret til at leve usundt? Burde man stoppe med rygningen og starte med at spise sundt? Dette er et 

spørgsmål Sinne Smed stiller i teksten ”Ret til at leve usundt”. Tidligere var det normalt med flødesovs 

og uden salaten. Hvorimod i dag, er det nødvendigt med salat, og sovsen skal gerne være fedtfattig, skriver 

Smed i teksten. Man sætter fokus på KRAM-faktorerne, omkring den måde samfundet anser den rigtige 

måde at leve på. Folk i Danmark er blevet bedre til at leve efter disse kostråd, men der er dog stadig 

problemer med overholdelsen af dem. Men staten går ind og kigger på det økonomiske og de problemer 

det usunde liv giver, og giver derfor begrænsninger for det usunde liv. 

 

Smed forholder sig til de forskellige levemåder i forhold til folkets sundhed. Folket er lige oplyst, men 

alligevel er forskellen på sundheden stor mellem lavt- og middelstanden. Der forekommer stor forskel på 

hvilken klasse som opfylder den officielt kostråd. Det usunde liv er oftere det nemmere valg. Det bliver 

hurtigt til det billige og lette valg. Sund kost tager oftere lang tid og er dyrt. Smed mener at det især er en 

af grundene til at lavklassen ofte er mere usund end overklassen. Det samme sker med rygning, ofte har 

lavklassen flere problemer og spekulationer, fx ang. økonomien, som dermed giver stress og hermed også 

rygetrang.  

 

Har man ret til selv at træffe sine valg? Smed mener at den individuelle borger selv burde vælge. Man 

burde uddanne og oplyse den enkelte borger bedre, så de selv finder de sunde løsninger og dermed belaster 

samfundsøkonomien mindre. I dag træffer staten allerede mange beslutninger for dig, de påtager sig en 

form for ”forældrerolle” og angiver en regulator på de problemer som gives. Smed skriver fx: 

”Eller hvad med plejehjemsbeboerne, der har truffet beslutninger vedrørende sit liv i mange år, men nu 

skal spise fedtfattigt til hverdag, fordi vi syntes, det vil højne hans livskvalitet” (s.8, l. 29-31) 

Det er et af de eksempler Smed vurderer som urimelige, da de derved fjerner hans ret til at få en tyk sovs, 

hvis han lyster det. 

Derudover har unge begrænsninger for tobak og alkohol, hvor vi forbyder dem at købe det, fordi vi ikke 

mener de kan tage ansvar for det. Vi antager også de ikke er gamle til at forudsige konsekvenserne ved 

kriminalitet hvis man er under 15. Smed stiller spørgsmål ved hvorvidt staten må gå ind og påvirke ens 

ret til at leve usundt, og hvor grænsen skal gå.  

 

Ved første tanke, vil man umiddelbart ikke tænke at leve usundt kan påvirke andre.  

Kommenterede [TL1]: Brug det og ikke dette.  

Kommenterede [TL2]: Vælg enten af bruge ”” eller kursiv 

aldrig begge. 

Slettet:  en 

Slettet:  en

Slettet: hed

Slettet:  også

Kommenterede [TL3]: Fortæl hvad KRAM-faktorerne står 

for 

Kommenterede [TL4]: Bør omskrives – sætningen giver 

ikke rigtig mening.  

Kommenterede [TL5]: Brug evt. under-  

Kommenterede [TL6]: Komma mangler i denne sætning 

Kommenterede [TL7]: Evt. bare nemme. Det lyder mere 

korrekt i sætningen.  

Kommenterede [TL8]: Sætningen vil med fordel kunne 

kædes sammen med den foregående sætning.  

Kommenterede [TL9]: Komma mangler 

Kommenterede [TL10]: Bindeord mangler – da, idet, fordi  

Slettet: ved 

Slettet: også 

Kommenterede [TL11]: Evt. … som medfører stress og 

rygetrang.  

Kommenterede [TL12]: Komma mangler 

Kommenterede [TL13]: Fyldeord 

Kommenterede [TL14]: Bindeord mangler – fx idet   

Slettet: te

Slettet:  

Slettet: dermed ikke er rimeligt

Kommenterede [TL15]: Komma mangler 

Kommenterede [TL16]: Find andet ord end for eller 

omformuler sætningen 

Slettet: at lade 

Kommenterede [TL17]: Komma mangler 

Kommenterede [TL18]: Så længe de er 

Kommenterede [TL19]: To kommaer mangler 

Slettet: om 



”[…] på trods af reguleringen på kost- og rygeområdet er et forholdsvis nyt fænomen, mener 55 procent 

af den danske befolkning ifølge Ugebrevet A4, at fedme påfører samfundet så store omkostninger, at 

samfundet har ret til at blande sig i den enkelte borgers vægt” (s. 8, l. 33-36). Det mener staten er en 

nødvendighed da det påvirker for meget og dermed er en for stor byrde for samfundsøkonomien. Selvom 

man umiddelbart tænker det ikke påvirker andre end den indviede person at være overvægtig eller inaktiv. 

Det gør det måske heller ikke før et bestemt tidspunkt. Det skyldes fx flere hospitalsindlæggelser pga. 

blodpropper eller lignende. Hvis man ryger, har man større tilbøjelighed til kræft og lungesygdomme. 

Derudover påvirker direkte på de omkringværende folk, som passiv ryger, hvilket også er skadeligt. Af 

den årsag at det ikke kun er det enkelte individ som påvirkes mere.  

 

Det du skal være opmærksom på sprogligt:  

- Undgå fylde ord: Fx: Dette og en.  

- Læs teksten igennem for kommaer. 

- Læs gerne teksten højt så du er sikker på, at meningen kommer frem.  

 

Det du skal være opmærksom på ift. indhold:  

- Hovedfokus: Analyse (ca. 1 side). 

- Sekundært: Diskussion og vurdering. (ca. 1 side sammenlagt).  

 

Du mangler analysedelen i din opgave. Du arbejder kun på det redegørende niveau, hvor du fortæller, 

hvad Smed mener og synes. Når du laver en analyse, skal du kigge på, hvordan hun opbygger 

argumentationen og hvilke virkemidler hun bruger hertil. Du kan fx anvende appelformerne, Toulmins 

argumentationsmodel, argumenttyper og andre danskfaglige begreber. 

 

Derudover skal du arbejde videre med at lave en diskussion efter analysen. Når du skal lave en diskussion, 

skal du diskutere ting ift. hinanden. Fx: Har samfundet ret til at blande sig i danskernes sundhed? Ja det 

har staten, fordi (…). Derefter opstiller du et modsvar med et andet synspunkt: Det har staten ikke, da 

(…).  

 

Afslutningsvis skal du altid lave en opsamling, hvor du vurderer og kommenterer på argumentationen i 

den givne tekst.     

Slettet: te

Kommenterede [TL20]: Komma mangler 

Slettet: . 

Slettet: O

Slettet: ummiddelbart

Kommenterede [TL21]: Komma mangler 

Slettet: te

Kommenterede [TL22]: Omformuler sætningen – læs den 

evt. højt for at høre, at den ikke helt giver mening. 

Omformeler også gerne den næste linje.   


