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IS225 Sensurveiledning (høst 2020) 

 

Oppgave 1 

Fugelli & Ingstad (2009: 37) hevder at helse er blitt en slags superverdi i dagens 

samfunn og helse gjøres ofte til et individuelt prosjekt: du er din egen helsesmed. De 

kaller det ‘helsedyrking’.  

a) Forklar hva helsedyrking er, og hvorfor, den er oppstått. 

b) Ta utgangspunkt i kunnskap om de sosio-økonomiske forholdene som påvirker fysisk 

aktivitet og helse, og drøft hvilke uheldige konsekvenser for stor vektlegging av 

helsedyrking/ og forståelsen av helse som et individuelt prosjekt, kan ha for samfunnet 

generelt, og for noen sosiale grupper spesielt. 

 

a) En redegjørelse for helsedryking (helsisme) vil inkludere punkter som den følgende: 

- helse gjøres til et individuelt prosjekt 

- individet har et moralsk ansvar for å ta 'riktige' livsstilsvalg og forebygge sykdom/ 

unngå risikoadferd 

- kan føre til overvåking av seg selv (teknologier av selvet – Foucault) 

Helsedyrking har oppstått fordi det er økt medikalisering i samfunnet, og samfunnet 

gjennomsyres av ideer knyttet til risiko (den såkalte risikosamfunnet). Helse og kroppen er 

blitt til forbrukervarer og den enkelte kan forsøke å minske risiko knyttet til dårlig helse. Det 

er et marked som ‘frister’ den enkelte til å kjøpe seg ‘bedre helse’ (f.eks. dietter, 

treningsutstyr, behandlinger ol.) Nyliberalisme har ført til at helse oppfattes i økende grad 

som et individuelt ansvar fremfor det offentliges ansvar. God helse og de ‘riktige, moralske’ 

helsevalg tildeler status i et samfunn, der helse betraktes som et symbol på vellykkethet. 

b)  Ulik adgang til sosio-økonomiske ressurser (f.eks. kulturell kapital og økonomisk kapital) 

vil påvirke i hvilken grad den enkelte kan ‘velge’ å dyrke sin egen helse (forebygge sykdom 

ol.). Studier viser at den enkeltes habitus påvirker f.eks. idrettsdeltakelse og vaner knyttet til 

fysisk aktivitet og helse. Samfunnet vil ikke være tjent med å moralisere, og tildele 

mennesker ulik status, grunnet graden av helsedyrking. Helse er et kollektiv anliggende, så 

vel noe som angår individet. Enkelte grupper (f.eks. de lavlønte, arbeidsledige, etniske 

minoriteter) vil kunne oppleve marginalisering og stigmatisering. 

 

Aktuell litteratur: 

Bakke, Solheim og Hovden (2016); Dowling (2012, 2016); Elstad, J. I. (2010); Evans & 

Davies (2004); Fugelli & Ingstad (2009); Hervik (2016); Lenneis & Pfister (2016); Lupton 

(2003, 2015); Wiltshire, Lee, & Williams, (2019) 
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Oppgave 2 

Gjør rede for begrepet integrasjon. Drøft idrettens muligheter som arena for 

integrasjon. 

Du bør starte med å definere begrepet integrasjon og ulike former for integrasjon (strukturell, 

kulturell og sosial) slik det er forklart hos Strandbu. Deretter gjøre rede for muligheter slik 

det er beskrevet hos Strandbu og Sisjord m.fl., blant annet om tidligere forskning som viser til 

idrettens internasjonale preg, mindre språkbarrierer etc. Integrasjon gjennom idretten, særlig 

sosialt og kulturelt er relevant å trekke inn her. Resultater fra artikkelen til Sisjord et al kan 

også vise til eksempler der inkludering foregår uten problemer. Når det gjelder utfordringer 

finner du aktuelle eksempler hos Strandbu og Sisjord m.fl. I den sammenheng bør kjønn 

nevnes spesifikt. En god besvarelse trekker inn stoff fra Fekjær om forholdet mellom sosial 

klasse og innvandring, som kan ha betydning for idrettsdeltakelse. Du kan også nevne ulike 

prosjekter/tiltak for å øke andelen barn og unge med innvandrerbakgrunn i idretten. 

Litteratur: 

Fefjær (2010), Sisjord, Fasting og Sand (2011), Strandbu (2002). 

 

 

Oppgave 3 

Definer (kort) kva folkehelsearbeid er, og gjer (kort) greie for korleis norsk idrett 

bidrog til folkehelsearbeidet etter krigen (1945-1995). 

Med utgangspunkt i Schiøtz (2017, s. 208) er det naturleg å definera folkehelsearbeid utifrå 

momenta førebygging, styring og kontroll av helsa til folket – gjerne med kva verkemiddel 

som staten har her, og administrative sider ved dette arbeidet. Når ein skal gjera greie for 

bidraget idretten gjorde i folkehelsearbeid etter krigen, er det sakssvarande å ta utgangspunkt 

i STUI-arbeidet til Rolf Hofmo, og på kva måtar han meinte idretten kunne følgja opp 

helsedirektør Karl Evangs fem punkt (jf Andersen, 1996). Å visa korleis dette arbeidet endra 

seg, styrkar svaret. Å plassera idrettens folkehelsearbeid under delen førebyggjande arbeid, 

og at det føyer seg inn den frivillige samfunnssektoren sitt engasjement, til forskjell frå 

individet på den eine sida og staten på den andre sida, er svar på høgt nivå. 

 

 

Oppgave 4 

Forklar kort begrepet individualisering (slik begrepet forstås i Seippel, 2016). Diskuter 

om det har foregått en individualisering av norsk treningskultur ved å gjøre rede for de 

viktigste endringene i fysiske aktivitetsmønstre (hvor vi trener, hvordan vi trener, hvor 

mye vi trener og hvorfor vi trener) i den norske befolkning i perioden 1985-2015. 
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Individualiseringsbegrepet forstås i Seippel (2016) som en samfunnsutvikling der individet 

står overfor stadig flere valgmuligheter i livet og dermed i større grad er nødt til å reflektere 

over hva man skal velge/velge bort. Det å trene eller ikke trene, hvor man skal trene, og 

hvorfor man skal trene blir i denne sammenhengen et individuelt identitetsprosjekt. Dette kan 

føre til at dagens befolkning (spesielt ungdom) velger mer fleksible treningsformer og i større 

grad trener for å iscenesette seg selv som fysisk aktive. Dette kan igjen føre til at motiver for 

trening blir mer instrumentelle (f.eks. utseende, helse) og mindre knyttet til fellesskap og 

indre motivasjon (f.eks. gøy, sosialt). Svært gode besvarelser får med seg de fleste av 

momentene ovenfor.  

Videre er det forventet at studenten bruker Norsk Monitor-data på pensum til å beskrive 

hvordan endringer i motiver, treningsarenaer, type treningsaktiviteter og treningsmengde 

faktisk har utviklet seg gjennom de siste tiårene. Noen viktige nøkkelpunkter vi kan se i 

Norsk Monitor-dataene er økningen i instrumentelle motiver og nedgangen i mer indre styrte 

motiver (gøy, sosialt), spesielt blant ungdom. Økningen i egentrening, trening på 

treningssenter og andre fleksible treningsformer kombinert med en nedgang i tradisjonelle 

idretter tyder også på en mer individualisert treningskultur. Svært gode besvarelser får med 

disse hovedtrendene ved å bruke både Seippel (2016) og Breivik og Rafoss (2017). 

Besvarelser som trekker inn andre momenter som motivasjonsteorier (spesielt 

selvbestemmelsesteori) eller annen pensumlitteratur på en relevant måte kan vurderes som 

svært gode selv om de mangler noen av elementene ovenfor.  

Aktuell litteratur 

Spesielt viktig er Breivik og Rafoss (2017) og Seippel (2016).  

Supplerende litteratur kan bl.a. være Fugelli & Ingstad (2009), Ommundsen (2011).      

 

Oppgave 5 

Det finnes flere definisjoner på helse. Forklar hva som menes med a) den biomedisinske 

modellen, og b) et lekmannsperspektiv på helse. Gjør rede for styrker og svakheter ved 

disse måtene å forstå helse på i dagens samfunn. 

 

a) Den biomedisinske modellen: 

Forklarer sykdom som funksjonsfeil i ett eller flere organer og helse som fravær av slike feil. 

Bygger på antakelsen at sykdommer er universelle. Det er 3 grunnleggende premisser: 

 - medisinen følger kravene til vitenskapelig nøytralitet og objektivitet 

 - sykdom er avvik fra normal biologisk funksjon (man kan dra en grense mellom det 

normale (friske) og det unormale (syke)) 

 - enhver sykdom har en spesifikk årsaksforklaring (modellen forutsetter lineære årsak-

virking-forhold mellom agens (bakterie, giftstoff ol.) og skade på organet (funksjonsfeil)) 
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Skiller mellom en normal tilstand og patologiske tilstander. Styrkene til en slik definisjon har 

ført til den systematiske utviklingen av kunnskap om mange ulike sykdommer og 

behandlingsformer. Kritikken til en slik definisjon på helse er at den ikke tar hensyn til 

sosiokulturelle faktorer innen helse. Mennesker med kroniske sykdommer defineres som 

unormale og avvikende. Den overser den enkeltes opplevelse av helse. Den har ført til en økt 

medikalisering i samfunnet, kroppen objektifiseres/tingliggjøres, helsedryking, og 

helseformynderi. 

 

Et lekmannsperspektiv på helse: 

- et fokus på personlig mening av helse knyttet til individuell atferd og dens 

opplevde konsekvens for helse hos den enkelte 

- hvordan sosiokulturell spesifikk sosialisering (sosial klasse, kjønn, etnisitet), 

levekår og den enkeltes psykososiale situasjon og hverdagsliv virker inn på 

meningsdannelse knyttet til helseatferd (ulike ‘forståelseshorisonter’)  

En slik definisjon belyser hvordan helse oppfattes fra den enkeltes ståsted i hverdagen jmf. 

medisinske eksperter. Den åpner for at mennesker med en sykdom kan oppleve å være i god 

helse, tross at medisinske definisjoner beskriver dem som avvikende. Den sentrerer den 

enkeltes opplevelse av helse og velvære. Den er kritisert for å ikke være vitenskapelig ‘nok’. 

 

Aktuell litteratur: 

Fugelli & Ingstad (2008); Lenneis & Pfister (2016); Hervik (2016); Mæland (2009) 

Ommundsen (2011)  

 

 

 

 


