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 I  

 

HELSE, KULTUR OG SAMFUNN (IS 225) 

 

 

Utlevering av oppgave: mandag 7. desember 2020 kl. 12.00 

Innlevering av oppgave: mandag 14. desember 2020 innen kl. 14.00 i WISEflow 

 

Oppgavene bør kunne besvares ved å anvende kilder fra kjernelitteraturen. Oppgir 

kildene som du anvender i teksten. Del A som består av en obligatorisk oppgave teller 

40 % av karakteren. Del B består av 4 mulige oppgaver, der du må besvare 3 av dem. 

Hver oppgave teller 20 % av totalen i Del B. 

 

Del A 

Denne oppgaven er obligatorisk (teller 40 %). Du kan skrive inntil maks 2000 ord. 

 

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. 
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Del B 

Du skal besvare 3 av 4 mulige oppgaver. Hver besvarelse teller 20%. Hver oppgave kan 

være inntil 1000 ord. 

 

OPPGAVE 2 

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

 

OPPGAVE 3 

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

folkehelsearbeidet etter krigen (1945-1995). 

 

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. 

 

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. 

 


