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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftade till att undersöka elevers uppfattningar kring begreppet hälsa, ur ett 

salutogent och patogent perspektiv. De frågor som ställdes var: har eleverna en salutogen eller 

patogen bild av hälsa, var får eleverna sin uppfattning kring hälsa ifrån samt förmedlar lärare i 

idrott och hälsa en salutogen eller patogen bild av hälsa enligt eleverna? 

 

Metod 

10 elever (7 flickor och 3 pojkar) i årskurs 9 från tre skolor i västra och södra delen av 

Stockholm deltog alla i en halvstrukturerad intervju. Intervjuerna genomfördes på respektive 

elevs skola i ett avskilt rum. Deras svar kategoriserades och analyserades med utgångspunkt i 

Antonovskys teorier, och Quennerstedts utvecklingar av dessa, kring salutogent och patogent. 

 

Resultat 

5 av 10 elever ansågs ha en patogen bild av hälsa, 3 av 10 en salutogen bild medan 2 av 10 

ansågs ha en tvetydig/oklar bild av hälsa där både ett salutogent och patogent perspektiv fanns 

representerat. 9 av 10 elever angav att Undervisning i idrott och hälsa var en källa som de 

hämtade information kring hälsa från. 8 elever angav Vänner, 6 elever angav Familj. Flest 

elever uppgav att deras huvudsakliga källa till information kring hälsa var Undervisning i 

idrott och hälsa. 4 av 10 elever ansågs visa på att deras lärare hade ett patogent synsätt på 

hälsa och 6 av 10 elever svarade på ett sätt som ledde till bedömningen att deras lärares 

synsätt på hälsa hade inslag av både salutogent och patogent. 

 

Slutsats 

Både salutogena och patogena inslag förekom i såväl elevernas syn på hälsa som i den bild de 

förmedlade att deras lärare hade. Dock förföll de patogena perspektiven dominera i bägge fall. 

Eleverna hämtade i huvudsak sin information kring hälsa från undervisningen i idrott och 

hälsa, familjen och vänner. Det är därför av relevans för lärare att fundera kring vilken syn på 

hälsa de förmedlar då det kan ha inverkan på elevers uppfattning kring begreppet hälsa. 

  



 

 

Aim 

The thesis aimed to investigate students perceptions of the concept of health from a 

salutogenic and pathogenic perspective. The questions asked were: does students have a 

salutogenic or pathogenic view on health, where do students get their opinion about the health 

and does teachers in physical education convey a salutogenic or pathogenic view of health 

according to the students? 

 

Method  

10 students (7 girls and 3 boys) in grade 9 from three schools in the western and southern part 

of Stockholm all participated in a semi-structured interview. The interviews were conducted 

at each student's school in a secluded room. Their response was categorized and analyzed on 

the basis of Antonovskys theories, and Quennerstedts developments thereof, around 

salutogenetic and pathogenic. 

 

Results  

5 out of 10 students were considered to have a pathogenic view of health, 3 of 10 a 

salutogenic view while 2 out of 10 were considered to have an ambiguous/unclear view of 

health in which both salutogenic and pathogenic perspectives were represented. 9 out of 10 

students indicated that Teaching in physical education and health was a source that they 

retrieved information about health from. 8 students answered Friends, 6 students answered 

Family. Most students stated that their main source of information about health comes from 

Teaching in physical education and health. 4 out of 10 students were considered to show that 

their teachers had a pathogenic approach to health and 6 of the 10 students responded in a 

way that led to the assessment that their teachers' approach to health had elements of both 

salutogenic and pathogenic. 

 

Conclusion  

Both salutogenic and pathogenic element were present in both the students' views on health 

and in the approach they conveyed that their teachers had on health. However, the pathogenic 

perspectives dominate in both cases. Students mainly got their information about health from 

teaching in physical education and health, family and friends. It is of relevance for teachers to 

reflect on what view on health they convey as it can have an impact on students' perception of 

the concept of health. 
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1. Inledning 
In a pathogenic perspective, participation in ball games is almost always positive from a point of 

view of health in terms of aerobic training and the burning of calories. In a salutogenic 

perspective, however, ball games can potentially promote health, for example by developing 

aerobic capacity, motor skills, coordination; developing social qualities; promoting democratic 

participation; as empowering experiences; as an activity creating involvement and joy in 

movement; or a well-being that is experienced in movement, in the ongoing activities or in 

social relationships. At the same time it is important to observe that it is not ball games per se 

that can be regarded as health promoting. It is rather the experiences and learning as a 

consequence of participating in ball games that is important. This also means that in a 

salutogenic perspective that which prevents health development in the use of ball games has also 

to be considered, in terms of such things as marginalisation, decreased self-confidence, fear, 

feeling clumsy, or a negative view of the possibilities of one’s body. Seen from this perspective 

it could be movement, physical activity or sport as such, and not only the lack of physical 

activity that damages pupils’ health. (Quennerstedt 2008, s. 279) 

 

Citatet från Quennersted beskriver hur en salutogen och patogen inriktad undervisning kan se 

ut samt för- och nackdelar med de två olika inriktningarna med avseende på hälsa. Utifrån 

detta citat och de två olika perspektiven, salutogent och patogent, går det att urskilja två olika 

vägar att gå för att använda begreppet hälsa inom skolans miljö. I dagsläget finns det 

forskning som menar att synen på hälsa varierar, vilket kommer beskrivas i arbetet.  

 

Meckbach och Lundvall (2007, s.17 ff.) menar att ämnet idrott och hälsa fått stora 

förväntningar på sig angående vad det kan göra för samhället. Sammanfattningsvis är dessa 

förväntningar ofta orealistiskt satta och främst inriktade på vad den fysiska aktiviteten ska 

leda till, ofta genom att minska antalet personer med ohälsa i samhället och öka graden av 

hälsa och välbefinnande. Detta i sig kan ju vara positiva bidrag men Meckbach och Lundvall 

menar att allt för ofta glöms skolämnets bildningsämne bort, det vill säga att fokus försvinner 

från det didaktiska frågorna. Thedin Jakobsson (2012, s. 187) föreslår att hälsa i 

undervisningen borde ställa fokus på den fysiska, psykiska och sociala hälsan utifrån 

elevernas reflektion kring kroppsligt lärande. Diskussionen kan, enligt henne, i sådana fall 

ligga på hur hälsoaspekter relaterar mot exempelvis bollspel, rörelse och dans, friluftsliv eller 

gymnastik. Där dimensioner av möjliggörandet eller förhindrandet av hälsa och 

hälsoutveckling sätts i relation till de olika momenten inom undervisningen. 
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Med stöd i den epidemiologiska forskningen hävdar en del forskare (Fardy, Azzollini & 

Herman 2004; Fox et al. 2004; Trost 2004; Fairclough & Stratton 2005) att de viktigaste 

målen med Physical Education borde vara ökad fysisk aktivitet, hälsofrämjande livsstilsval 

och bättre folkhälsa. I kontrast till detta finns en grupp forskare (Gard & Wright 2001; Evans 

et al. 2004; O’Sullivan 2004; Johns 2005; Gard 2006; Kirk 2006) som hävdar att detta medför 

risker och istället förespråkar en hälsoundervisning som syftar till att utbilda eleverna snarare 

än att göra dem vältränade och för tillfället hälsosamma. Kirk (2006) föreslår införandet av en 

Critical Pedagogy inom idrott och hälsa. Mer precist syftar en sådan pedagogik till att visa på 

the complexity of social life och få eleverna att undvika snabba, enkla lösningar och 

förklaringar kring hälsa. Detta ska ske genom utbildning som ifrågasätter den ofta accepterade 

positiva relationen mellan fysisk aktivitet, en smal kropp och hälsa. (ibid. s. 129 f.) En 

utbildning där eleverna får diskutera dessa föreställningar och uppmuntras till ett kritiskt 

förhållningssätt till information (Kirk 2006; Evans et al. 2004; Fox et al. 2004; Trost 2004; 

O´Sullivan 2004). Kirk (2006, s. 130) kopplar detta till att försöka bryta elevernas habitus och 

inlärda sätt att agera och vara, vilket han påpekar inte kommer vara någon lätt uppgift men 

likväl väldigt viktig. I samma stil påpekar Evans et al. (2004) att skolan borde utbilda barn 

och unga i hur våra hälsobehov konstrueras och ändras och vad som gör att detta sker.  

 

Quennerstedt (2008) förespråkar ett salutogent perspektiv på hälsa i undervisningen, där hälsa 

ses som en process och där fokus bör ligga på att besvara frågan: “what promotes or prevents 

the development of health” (ibid. s. 277). Han ifrågasätter även utgångspunkten för de flesta 

forskares tankar, nämligen den om att ökad fysisk aktivitet och rörelse alltid leder till bättre 

hälsa och att hälsa ses som avsaknaden av sjukdom och skador (ibid. s. 268). Quennerstedt 

menar att detta salutogena perspektiv leder till att ge eleverna verktyg som bidrar till deras 

hållbara utveckling mot ett rikare liv som hälsosamma medborgare. Mer konkret kan detta 

uppnås genom att verka för att elever ska bli mer delaktiga, få mer inflytelse och bli mer 

engagerade i saker som lek, rörelse och sociala relationer. Dessutom genom att förespråka ett 

kritiskt förhållningssätt till fakta och uppmärksamma tankar kring hälsa i diverse 

rörelseaktiviteter. (ibid. s. 280) 

 

Vi anser att det kan vara relevant att få en inblick i hur elever uppfattar hälsa utifrån ett 

salutogent och patogent perspektiv och i vilken utsträckning ämnet idrott och hälsa påverkar 

denna uppfattning. Vi är medvetna om att det finns både för- och nackdelar med att använda 

en salutogen och/eller patogen ingång till hälsa, vilket gör att inga värderingar kommer läggas 
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på vad som är ”rätt och fel”. Även om lärare använder sig av en viss inställning eller om 

läroplanen och samhället förespråkar en viss syn på hälsa är det i slutändan ändå mest 

intressant att se vad eleverna själva har för uppfattning. Larsson uttrycker det elegant: "det är 

eleverna som står i centrum för lärandet och deras uppfattning av vad de gör, lär sig och 

tycker om ämnet bör av den anledningen tillmätas stor vikt" (2004, s. 123). Därför anser vi att 

det kan vara av vikt att söka ta reda på just elevernas syn på hälsa samt föra en diskussion 

kring hur detta eventuellt kan påverka lärares uppfattning om och inställning till hälsa inom 

ämnet idrott och hälsa. 

2. Bakgrund 

2.1 Begreppsdefinitioner 

För att underlätta förståelsen för läsaren definieras här några begrepp och termer som kommer 

att användas i studien.  

Salutogenes: 

Det salutogena perspektivet har sitt ursprung i salus vilket är lika med hälsa och genesis vilket 

är lika med ursprung. Detta är en mer djupgående och holistisk typ av teori. Hälsa är hela 

tiden någonting som innehas i större eller mindre omfång och intresset ligger på hur personer 

kan främja eller erhålla en bättre hälsa. (Quennerstedt 2006, s. 50) 

 

Patogenes: 

Det patogena perspektivet har sitt ursprung i patos vilket är lika med sjukdom. Detta innebär 

att det är det sjuka eller onormala som ligger i fokus. Det vill säga att hälsa är motsatsen till 

sjukdom eller det onormala och definieras ofta som frånvaro av sjukdom. Detta leder till att 

det är sjukdomen i sig som är intressant att studera. (Quennerstedt 2006, s. 47) 

 

Healthism: 

Grundas i sociologen Robert Crawfords tankar kring att hälsa ofta likställs med en slank och 

tonad kropp. Detta tar sig uttryck i att det är varje individs moraliska ansvar och plikt att se 

till att arbeta för att deras kropp ska bli hälsosam. Denna syn på kroppen som ett mått på hälsa 

behöver inte enbart komma från skolan utan lutar mot att till stor del komma ifrån media och 

dess rapporteringar kring hälsa, vikt och utseende. (Kirk 2006, s. 128 f.) 
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Healthification: 

Detta är ett begrepp som beskriver kritiken som finns mot att ha ett salutogent perspektiv. Om 

något inte är dikotomt uppdelat blir det inte klart vad slutmålet är samt om mätskalan är ett 

kontinuum finns det inget klart mål att uppnå. Detta gör att människor hela tiden måste sträva 

efter att nå en bättre hälsa. Det kan bli en stress att träningen måste utvecklas för att 

fördelarna ska synliggöras och en förbättrad hälsa hela tiden ska försöka nås. (Quennerstedt 

2006, s. 199 f.) 

 

Physical Education (PE): 

Engelska begreppet för idrott i skolan. Vad som ingår här kan variera från land till land och är 

inte helt överförbart på svenska ämnet idrott och hälsa. 

 

Fitness: 

Fitness innebär enligt Nationalencyklopedin: “(engelska, 'lämplighet', 'duglighet'), idrottsterm 

med betydelsen god fysisk form.”  (Nationalencyklopedin 2014-09-22). 

2.2 Hälsa 

Många lärare anser att ämnets innehåll är diffust och att det är svårt att veta vad hälsa innebär 

(Larsson 2004, s. 132; Thedin Jakobsson 2005, s. 46). Skolinspektionen beskriver hur lärare 

upplever kursplanen som ”otydlig och svår att omsätta i praktiken” (2010, s. 8). Lärare, både 

erfarna och nyutexaminerade, visade dessutom på en dålig uppfattning kring vad syftet med 

hälsoundervisning är och hur undervisningen ska bedrivas. Lärarna hade även bristande 

kompetens gällande beteenderelaterade kunskaper och var därför inte väl förberedda på att 

undervisa hälsa som ett integrerat ämne. (Jankauskienė & Miežienė 2011, s. 32 f.) Även 

Nationalencyklopedin menar att hälsa är ett begrepp som är svårt att definiera och ”vars 

betydelse är vidare än frihet från sjukdom” (2014-08-22) och att det till och med saknas en 

allmän definition. Därför kommer i följande del kommer begreppet, på ett relevant sätt för 

detta arbete, att förtydligas. 

 

World Health Organisation (WHO), som är det världsledande organet när det kommer till 

hälsa, beskriver hälsa som ”Health is a state of complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO 1948). Definitionen uppkom 

1948 som ett komplement till dåtidens syn på hälsa som avsaknad av sjukdom. 1986 vid en 

konferens i Ottawa utvecklade WHO synen på hälsa till att involvera en dimension om att 
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hälsa erövras, det vill säga att hälsa är mer en resurs än ett mål i sig, via ”Health is, therefore, 

seen as a resource for everyday life, not the objective of living. Health is a positive concept 

emphasizing social and personal resources as well as physical capacities.” (WHO 1986). 

Sedan 1998 har WHO dessutom betonat hälsa som en mänsklig rättighet och fördelarna med 

att jobba hälsofrämjande (WHO 1999).  

2.3 Hälsa i läroplanerna 

Huvudfokus på hälsans roll i läroplanerna kommer att vara från och med då att hälsa blev en 

del av namnet för ämnet. Vi anser därför att det, för vårt arbete, är oväsentligt att lägga fokus 

på läroplaner tidigare än LPO 94, då hälsa inte var en stor del av dessa läroplaner. Dessutom 

redogörs även för hur hälsa förekommer i undervisningen utanför Sverige, i syfte att 

synliggöra skillnader samt vidga perspektivet på hälsoundervisningen. 

2.3.1 Sverige 

Thedin Jakobsson (2005) skriver i en rapport om förklaringar som kan tänkas finnas till de 

förändringar som skett i läroplanstexterna. Hon menar att de negativa trender och förändrade 

uppfattningar kring hälsa som uppkom under 1990-talet och framåt kan ha lett till 

hälsoreformerna som genomfördes i LPO 94. Hon ger exempel på detta genom att beskriva att 

allt fler lever stillasittande liv och sjukpensioneringar ökar, hur barn och ungdomars hälsa har 

haft en negativ trend de senaste decennierna, hur nyttjande av alkohol, droger och 

psykofarmaka har ökat, skillnader i hälsa inom olika klasser och åldrar samt hur samhället 

varnar för hälsofarliga produkter som till exempel rökning med hjälp av varningstexten. 

Thedin Jakobsson beskriver dessutom hur det folkhälsofrämjande arbetet har fått större fokus 

inom styrande organ och utredningar. Utifrån detta menar hon att ”Ett sätt att förverkliga 

dessa mål kan vara att i läroplanen exempelvis betona hälsa, för att på så sätt redan i skolan 

påverka barn och ungdomar till en livsstil som befrämjar hälsan.”. (ibid. s. 9 f.) 

 

Efter införandet av den nu gamla läroplanen LPO 94 anser Annerstedt (2000, s. 16) att 

idrottsämnet har gått in i en hälsofas, inte bara med tanke på namnbytet till idrott och hälsa 

men också på grund av den tydligare benämningen av hälsa i innehållet. I LPO 94 anser han 

att ett mer holistiskt synsätt präglar perspektivet på hälsa, detta genom tydligare samband 

mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet där elevernas egna ställningstaganden lyfts 

fram. I denna läroplan skedde det också en tydlig övergång från centralisering mot 

decentralisering när det gäller lokala anpassningar och beslut. Annerstedt beskriver 
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fortsättningsvis förändringar i LPO 94 där ämnet har gått mot ett upplevelsebaserat synsätt 

där positiva upplevelser förknippas med aktiviteten. Detta leder till att 

förmedlingspedagogiken utesluts och istället blir begrepp som deltagarmedverkande, ökad 

individualisering och problembaserat lärande viktiga. (Annerstedt 2000, s. 16 ff.) 

 

Quennerstedt (2006, s. 217) har i sin avhandling bland annat analyserat olika diskurser inom 

läroplanen från 1994 (LPO 94). Han menar att hälsa framställs på olika sätt inom LPO 94. 

Detta genom dels den dominerande patogena synen, där hälsa framställs som något som 

uppnås genom att ha en frånvaro av skador och/eller sjukdomar. Det går också att urskilja ett 

helhetsperspektiv där fokus ligger på fysiska, psykiska och sociala dimensioner, det vill säga 

ett salutogent perspektiv. Quennerstedts analys kring den salutogena och patogena synen på 

hälsa i LPO 94 kan överföras till den i dagsläget aktuella Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR 11) baserat på att det endast är de 

nedanstående justeringar som har skett mellan läroplanerna.  

 

En justering som har genomförts i LGR 11, kring hälsa, jämfört med LPO 94 är att hälsa och 

livstil har blivit ett eget kunskapsområde (Thedin Jakobsson 2012, s. 178). Kommentarer till 

kursplanen i idrott och hälsa (Skolverket 2011a, s. 6) beskriver ytterligare justeringar enligt 

citatet nedan: 
I läroplanen anges att skolan har ett gemensamt ansvar för hälso- och livsstilsfrågor”. För att 

göra ämnets särskilda bidrag till skolans ”hälsouppdrag” extra tydligt lägger den nya kursplanen 

starkare betoning på elevernas fysiska förmåga och den fysiska aspekten av hälsa. De psykiska 

och sociala aspekterna på hälsa finns dock fortfarande kvar som delar i ett helhetsperspektiv på 

hälsa. (ibid. s. 6) 

Utöver dessa justeringar beskrivs i syftesdelen, av samma dokument, hur undervisningen ska 

syfta till att ge eleverna, utifrån egna erfarenheter, förutsättningar att påverka sin fysiska 

förmåga genom kunskaper om träningsmetoder, kost och andra faktorer inriktat mot ”hur man 

kan påverka sin hälsa genom hela livet.” (ibid. s. 7). Formuleringen ”hur fysisk aktivitet 

förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.” (ibid. s. 8) ses som ett sätt att ge ämnet 

en bredare karaktär. Förklaringen av det centrala innehållet är uppdelat utifrån hur 

undervisningen kan bedrivas kring hälsa och livsstil i de olika åldrarna. Genomgående ska 

fokus ligga på ord och begrepp i olika nivåer i de olika åldrarna. Detta för att kunna skapa 

förståelse och genomföra diskussioner, reflektioner och samtal kring hälsa. Utöver detta ska 



7 

 

även skadeförebyggande åtgärder och risksituationer behandlas. Huvudinriktningen för ämnet 

ska vara att lyfta fram olika positiva samband mellan rörelse och hälsa. (ibid. s. 13 ff.) 

2.3.2 Hälsoundervisning runt om i världen 

Runt om i världen angriper skolan hälsa på olika sätt. Nedan redogörs för olika sätt att bedriva 

hälsoundervisning i skolan. 

 

Vissa länder har valt att skapa ett eget ämne inom läroplanen och kallat det Health Education 

(HE). Bland annat har Finland infört det här sättet att undervisa hälsa på. Ämnet är där 

obligatoriskt för årskurs 7-9 och genomförs i form av tre kurser där varje kurs är på runt 38 

timmar. Syftet med ämnet är att eleven sätts i fokus med tanke på funktionalitet och 

medverkande. Fokus ligger även på kompetens kring faktorer som hälsa, välmående och 

säkerhet samt utveckling av elevers kognitiva-, sociala- och funktionella förmågor. Dessutom 

syftar ämnet till att göra etiska överväganden och till att utveckla förmågan att reglera 

känslor. (Aira, Välimaa, Paakkari, Villberg & Kannas 2014, s. 6 f.) Hälsa som ett separat 

ämne, frånkopplat idrotten, ges även i vissa stater i USA, till exempel i Ohio (O’Sullivan 

2004, s. 396). 

 

Andra länder har valt att i benämningen av ämnet inkludera både Health och Physical 

Education, bland annat i Sverige, Nya Zeeland och Australien. I Australien har en ny läroplan 

utvecklats under 2012, som skiljer sig markant från Sveriges, och kursplanen för idrott och 

hälsa heter i dagsläget Health and Physical Education (HPE). Anledningen till detta var att 

försöka nå en förändring i hur ämnet ses både av elever och lärare. Fokus ligger på en 

salutogent grundad inriktning kring hälsa, detta gör att frågor som Vad får mig att vara 

hälsosam? istället för Vilka risker, sjukdomar och beteenden ska jag lära mig att undvika? 

premieras. Den största fundamentala utmaningen i införandet av en sådan läroplan ligger i hur 

det i samhället har skapats en norm för hur hälsa ska ses, då i form av att frånvaron av 

sjukdomar och skador anses normalt och hälsosamt, och därmed även indirekt hur läroplanen 

ska beskriva hälsa. (McCuaig, Quennerstedt & Macdonald 2013) Detta har gjort att den 

Australienska läroplanen, i ett försök att få skolan mer salutogent inriktad, inkluderar följande 

i läroplanens innehåll: 
- a focus more so on the promotion of healthy living rather than on preventing illness;  

- the viewing of healthy living as multi-dimensional and encompassing physical as well as 

social, mental, spiritual, environmental and community dimensions;  
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- consideration of health as something dynamic, always in the process of  becoming;  

- viewing health as something more and also something else than the absence of disease;  

- acknowledging humans as active agents, living in relation to their environment; and  

- that health is not regarded as an end goal in itself, but rather as an important prerequisite for 

living a good life. (ibid. s. 113) 

Därför ligger intresset i att, även om varje individ har begränsade resurser att hantera dessa 

frågor, först se varje individs behov för att sedan därifrån bygga hälsa, välmående och fysiska 

kapaciteter via positiva metoder (McCuaig et al. 2013).  

2.4 Forskningsläge 

2.4.1 Salutogena och patogena perspektiv hos elever och lärare 

Forskningsområdet rörande elevers och lärares salutogena och/eller patogena inställning till 

ämnet är inte vidare utforskat. Berzén Stålheim och Larsson (2012) beskriver dock i sitt 

examensarbete, som undersökte uppfattningar kring hälsa hos elever i årskurs 9, hur de flesta 

av pojkarna och alla av flickorna definierade hälsa utifrån ett salutogent perspektiv. Däremot 

nämnde några av flickorna att det inte var bra att röka, äta skräpmat eller godis, vilket, enligt 

Berzén Stålheim och Larsson, skulle kunna ses utifrån ett patogent perspektiv.  Även några av 

pojkarna menar att hälsa nås genom att inte röka, inte snusa, inte äta godis och inte vara 

överviktig. Det får författarna att dra slutsatsen att ett patogent perspektiv är representerat 

men att den salutogena synen på hälsa dominerar. (ibid. s. 29 f.) Engblom (2012, s. 15) menar 

däremot att både ett salutogent och ett patogent perspektiv finns representerat hos elever i 

årskurs 9. Inga exempel ges för hur detta resultat har nåtts. Larsson (2004, s. 132) konstaterar 

dessutom att elever förmedlar en syn där kroppen ses som ett instrument vilken måste 

underhållas samt att den generella uppfattningen är att motionerande är till för att undvika 

fetma. 

 

Adriansson beskriver hur ”Samtliga lärare [6 lärare intervjuades] besitter ett salutogent 

perspektiv på hälsa då de har en holistisk syn på hälsa där fysiska, psykiska och sociala 

aspekter samspelar.” (2014, s. 22). Vid vår genomgång av resultatdelen visar dock minst fem 

av de intervjuade också på patogena uttalanden. Thedin Jakobsson (2005, s. 35) beskriver hur 

lärare i idrott och hälsa anser att idrott är en praktisk kunskap medan hälsa är en teoretisk. 

Under dessa teoripass ska friskvård beröras det vill säga hur olika faktorer såsom kost, sömn 

och så vidare påverkar hälsa. Lärarna anser att fysisk aktivitet leder till hälsa, bara kroppen 

vårdas och är fysiskt aktiv uppnås hälsa. Fortsättningsvis (ibid. s. 59 f.) beskriver hon hur 
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undervisningen i dagsläget domineras av ett fysiologiskt och medicinskt perspektiv på vad 

som är hälsan. Målet med undervisningen kring hälsa blir således, enligt Thedin Jakobsson, 

att eleverna ska lära sig att träna rätt. Detta genom kunskaper om hur en effektiv träning kan 

bedrivas för att undvika skador och sjukdomar. 

2.4.2 Elevers syn på hälsa och ämnet idrott och hälsa 

”Generellt sett uppfattar många elever idrott och hälsa som ett mycket roligt skolämne även 

om alla inte är lika odelat positivt inställda som elever i år 5.” (Redelius 2004, s. 164) I en 

undersökning gjorda på elever i årskurs 5 visade det sig att eleverna tyckte att ämnet är lika 

viktigt eller viktigare än skolans andra ämnen. Anledningen till varför det är viktigt är inte 

lika lätt att uttala sig kring, det verkar som det är den fysiska aktiviteten i sig som gör ämnet 

viktigt. (Larsson 2004, s. 146) Bland de äldre eleverna, årskurs 8, svarar 33 % av flickorna 

och 46 % av pojkarna att de är positivt inställda till ämnet. Medan 21 % respektive 11 % var 

negativt inställda till ämnet. Fortsatt verkar det vara den fysiska aktiviteten i sig som är viktig. 

(Redelius 2004) När det kommer till begreppet hälsa inom ämnet idrott och hälsa verkar det 

som att elever upplever detta som tråkigt. Det vill säga saker som är extra hälsosamt i form av 

att motionera, morötter, vitaminer, att inte stressa och så vidare. Vidare tycker elever att det 

borde läggas mer fokus på det psykiska och på problem som är relaterade till dem själva. Det 

finns en känsla att läraren i dagsläget tar upp frågor som är viktiga och har varit en del av 

dennes liv. (Nilsson 2002) 

 

Följande examensarbeten visar på att elever inte riktigt vet eller förstår vad hälsa är. 

Dessutom är det svårt att definiera när hälsa behandlas i undervisningen (Engblom 2012). 

Både den psykiska och fysiska hälsan är viktig även om den psykiska hälsan tenderar att 

anses vara viktigast i en studie gjord av Elmgren och Berkeby (2013) på elever i gymnasiet. 

Detta verkar bero på de tankar som finns rörande att det oftast är den fysiska hälsan som sätts 

i fokus under lektioner inom ämnet idrott och hälsa. Eleverna ansåg att fysisk aktivitet 

påverkar hälsan positivt men enbart om den psykiska hälsan påverkades positivt av den 

fysiska aktiviteten. Utöver att den fysiska hälsan satts i fokus sågs tre andra delar som stora 

inom detta område. Dessa var fokus på samhällsproblem och hur detta påverkade hälsan, att 

ämnet i sig innehöll mycket idrott och lite hälsa samt att eleverna ville ha mer hälsa inom 

ämnet (ibid.). Berzén Stålheim och Larsson (2012) visar även att pojkar och flickor verkar ha 

skilda åsikter kring vad hälsa är. Pojkar verkar tendera till att tycka att begreppet hälsa 

innebär att träna och äta bra medan flickor uttrycker sig i termer som att må bra och ta hand 
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om sin kropp. Flickorna verkar dessutom tycka att hälsa ska få ett större utrymme inom ämnet 

medan pojkar anser att ämnet i sig ska få större utrymme och då framförallt den fysiska 

aktiviteten. (ibid.) 

 

Wang, Zou, Gifford & Dalal (2013) såg att elevers information kring hälsa kom från 

föräldrar, läkare, internet, nyhetstidningar, TV, tidningsmagasin och skolan. De källor 

eleverna föredrog att få sin information ifrån var läkare, för att de ansågs ha kunskap och 

auktoritet, samt föräldrar på grund av deras erfarenhet. Utöver detta spelade även grupptryck 

och vänner stor roll. Dessutom slår forskarna fast att det finns stora kunskapsluckor i 

elevernas uppfattning kring vad hälsa och fitness är. Främst låg elevernas fokus på olika 

fysiska aspekter av hälsa och de missade därmed de psykiska, sociala och beteenderelaterade 

aspekterna. 

 

Det finns även en rad internationella studier som uttrycker sig kring elevers tankar kring 

hälsa. Aira med flera (2014) har i en studie kring hur elever upplever HE kommit fram till att 

eleverna generellt upplever ämnet som positivt. De anser att de har fått förmåga att ta hand 

om, tänka kring och diskutera sin hälsa. På grund av detta dras slutsatsen att HE som ämne är 

en signifikant gångbar väg att gå mot elevers hälsokunnighet. Detta borde, genom 

diskussioner med vänner och familj, leda till större förmåga hos eleverna att ta en aktiv roll 

kring hälsorelaterade frågor. Kirk och Colquhoun (1989) visade att elever likställer fysisk 

aktivitet med att få en smal och väldefinierad kropp och att de uppfattar detta som bevis för 

hälsa. Detta stärks av Kirk (1994) som föreslår att vetenskaplig kunskap som reproduceras 

och förmedlas via till exempel televisionen, där tränande kroppar visas i populära kulturella 

sammanhang, är en stor del i att uppfattningen träning = slankhet = hälsa i stort råder. På 

grund av den konstanta påminnelsen i media om vad hälsa är och hur vi bör agera för att leva 

hälsosamt blir detta lätt en sanning för många människor i dagsläget. Vi tvingas acceptera 

samband mellan vissa typer av beteende och hälsa som i själva verket utgörs av komplexa 

strukturer och som behöver djupare förståelse genom diskussion. (Evans et al. 2004) Han 

säger även att hälsa kan ha olika betydelser i olika sammanhang. Detta håller O´Sullivan 

(2004, s. 396) med om och gör detta gällande även för skolans värld. 

2.4.3 Hur bidrar skolan till elevers syn på hälsa 

Det har skett en förändring i hur vi ser på barns hälsa. Från att förespråka aktivitet och hälsa 

till att mest fokusera på sjukdomar, vikt och fetma. (Evans, Rich, & Davies 2004) Gaesser 
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(2004) anser att skolan borde fokusera mindre på viktminskning och mer på hälsosamma 

livsstilar där till exempel bättre kondition ses som viktigt. Däremot argumenterar Kirk (2006) 

för att den fetmakris som många andra forskare slår larm om och media frekvent rapporterar 

kring inte existerar. Han hävdar att det istället är resultatet av en social konstruktion och en 

väldigt komplex situation där forskare och samhället hjälps åt att reproducera en felaktig bild 

av barns hälsa. Han påpekar dock att fetma och övervikt inte är något obefintligt och att det 

bör tas på allvar då det faktiskt förekommer. Harris (2005) hävdar att skolan har ett felaktigt 

fokus på sin roll genom att förespråka ett biologiskt och funktionellt perspektiv där syftet är 

att göra eleverna mer vältränade. Han menar att skolan har ett ansvar och måste i och med 

detta se situationen utifrån elevernas verklighet och förutsättningar. Kirk (2006, s. 128) menar 

att skolan, genom att acceptera denna biomedicinska och patogena syn på hälsa, bidrar till att 

reproducera den healthism som råder och bidrar till uppfattningen att mer fysisk aktivitet 

automatiskt leder till mer hälsa. 

 

En oannonserad inspektion gjord av Skolinspektionen (2010) visar på att totalt 12 av 800 

noteringar kring lektionernas innehåll var om hälsa. Drygt 300 lektioner observerades. 

Skolinspektionen anser att detta resultat är förvånande med tanke på de ”larmrapporter om 

barn och ungdomars försämrade hälsa” (ibid. s. 8). I dagsläget finns en tydlig fysiologisk 

inriktning kring hälsa hos lärarna inom ämnet idrott och hälsa, det vill säga att fysisk aktivitet 

leder till god hälsa. Den slutsats som Skolinspektionen gör är att denna inriktning visar på en 

smalare syn än den som kursplanen för idrott och hälsa beskriver. Där faktorer som 

”välbefinnande i socialt och psykologiskt perspektiv, livsstil och idealbilder, ergonomi, 

arbetsmiljö med mera.” borde finnas med för att leda till en större helhetssyn. (ibid. s. 8) 

 

När det kommer till skolundervisningen domineras denna av tävlingsinriktad sport och bör 

istället riktas in på att skapa mer positiva rörelseupplevelser. Dessutom gynnar detta mest de 

som redan är fysiskt begåvade och leder till att de som behöver undervisningen mest hamnar i 

skymundan. (Trost 2004) Meningsfulla och rika upplevelser av fysisk aktivitet leder till hälsa 

i form av physical fitness menar McCaughtry och Rovegno (2001) och lägger samtidigt vikt 

vid att ta reda på vad det är som gör aktiviteten meningsfull. De flesta lärarna i amerikanska 

skolor ser inte saker som folk faktiskt använder sig av i vuxen ålder som lifetime activities 

utan lägger istället vikt på lagsporter som basket, volleyboll och badminton (Trost 2004, s. 

325).  
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Det huvudsakliga fynd som framkommit ur studier gjorda på implementeringen av HPE i 

Australien visar att en salutogent grundad läroplan leder till tre karaktäristiska saker. Först 

och främst verkar det som att detta leder till en ökad problemlösningsförmåga utifrån en 

pedagogik som bygger på att eleverna själv får inhämta information. För det andra verkar en 

identifikation av resurser att förbättra hälsan ligga i fokus snarare än ett exklusivt fokus på att 

ta bort risker och/eller sjukdomar. För det tredje verkar det som att läraren har fått en större 

förmåga att lyssna på elevernas åsikter och uppmuntra dessa elever att reflektera och göra sina 

åsikter hörda. Det ska dock tilläggas att lite forskning kring detta är gjort. (McCuaig et al. 

2013) 

 

Fysiologiska fördelar, till exempel som att motverka övervikt och kroniska sjukdomar, är 

saker som beslutsfattare tenderar att dras till när de fattar beslut rörande PE som en form av 

hälsointervention. När fynden kring dessa fysiologiska fördelar varierar, i form av att 

studierna inte alltid visar på samma resultat, finns risken att samhällets entusiasm att prioritera 

PE minskar. (Pate, O’Neill & McIver 2012) Slutligen anser Evans et al. (2004) att det inte är 

skolans ansvar att i slutändan få eleverna att uppfylla de hälsomål som finns för befolkningen. 

Det kan exemplifieras på följande sätt: ”physical education has no more capacity or 

responsibility to make children fit, eat well, and be thin than have math teachers the capacity 

or responsibility to make pupils multimillionaires” (ibid. s. 384 f.). 

2.5 Teoretisk utgångspunkt  

Den teoretiska utgångspunkten, från vilken resultaten kommer att analyseras utifrån, har sin 

grund i Antonovskys tankar kring salutogent och patogent där Quennerstedt bidrar med 

utvecklande resonemang. Nedan följer en genomgång av begreppets innebörd. 

2.5.1 Salutogena och patogena perspektiv på hälsa 

Antonovsky såg i en av sina tidigare studier hur kvinnor som levt i skräcken av krig både i det 

nuvarande landet och koncentrationslägren fortfarande kunde må bra. Han ansåg att detta var 

förvånansvärt och utvecklade utifrån detta den salutogenetiska modellen. Denna modell 

beskriver två olika sätt att se på hälsa i form av det salutogena och patogena perspektivet. 

(Antonovsky 2005, s. 15) 

 

Det patogena synsättet innebär att fokus ligger på det att försöka bota det som är sjukt och 

undersöka varför personer insjuknar från början. Detta synsätt är även kallat för det 
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biomedicinska synsättet (Quennerstedt 2006, s. 47). Konsekvenser av att ha ett patogent 

synsätt gör att mycket annat blir förbisett. Till exempel saker som sociala och mänskliga 

handlingar samt människans identitet sätts i andra hand. Människokroppen ses helt enkelt som 

en maskin där delar kan förbättras, lagas eller bytas ut. (ibid. s. 48) I det salutogenetiska 

synsättet ligger fokus på hälsans ursprung och på varför människor hamnar eller rör sig mot 

den positiva polen på dimensionen hälsa-ohälsa, oberoende av var denna person befinner sig i 

livet. (Antonovsky 2005, s. 16) Quennerstedt förtydligar det genom ”Det är alltså möjligt att 

vara sjuk, men ändå ha hälsa.” (2006, s. 51). På så sätt betraktas hälsa som närvaro av 

någonting positivt som till exempel välbefinnande (WHO 1948 & 1996), livskvalitet 

(Nordenfeldt 1991), en balans mellan inre och yttre faktorer (Pörn 1995) eller en känsla av 

sammanhang (Antonovsky 2005). 

 

Fortsättningsvis beskriver Antonovsky (2005, s. 28) stora skillnader mellan det patogena och 

det salutogena synsättet. Det patogena synsättet leder till att människors hälsa ses utifrån en 

dikotomi, antingen är personen frisk eller sjuk. Det finns ingenting mittemellan utan det finns 

ett rätt och ett fel tillstånd. Antonovsky menar däremot, i sina tankar kring det salutogena 

tillståndet, att hälsa ska ses utifrån ett kontinuum. Han menar att så länge en människa lever 

har hon mer eller mindre hälsa och fokus ska ligga på att röra sig mot den friskare polen på 

kontinuumet genom att leva på ett sätt som främjar hälsan. Det ska också tilläggas att bara för 

att det salutogenetiska synsättet förespråkas betyder det inte att det patogenetiska synsättet är 

fel, de två olika synsätten ska snarare ses som komplement till varandra (ibid. s. 40). 

2.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka elevers uppfattningar kring begreppet hälsa – Ur ett 

salutogent och patogent perspektiv. 

 

- Har eleverna en salutogen eller patogen bild av hälsa? 

- Var får eleverna sin uppfattning kring hälsa ifrån? 

- Förmedlar lärare i ämnet idrott och hälsa en salutogen eller patogen bild av hälsa 

enligt eleverna? 
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3. Metod 
”… planering är ingen garanti för goda resultat. Trots det är det med all sannolikhet så att viss 

planering är bättre än ingen alls. Att kasta sig in i ett forskningsprojekt utan att ha tänkt 

igenom viktiga designfrågor är detsamma som att bjuda in misslyckandet.” (Ruane 2006, s. 

115). Detta är en inställning som har anammats i de tidiga stadierna vid konstruerandet av 

studien, då en god planering, enligt oss, är en viktig grundsten i ett lyckat arbete. 

3.1 Metodval 

Med tanke på studiens frågeställningar föreföll en kvalitativ studie som det självklara valet. 

En djupare förståelse för studieobjektens tankar och tyckande eftersträvades och därför valdes 

intervju som metod. Genom att använda denna metod går det, enligt oss, att notera olika 

nyanser och dimensioner och dessutom aktivt, på djupet, utforska det en person säger. Detta 

till skillnad från till exempel en enkät där det ställs stora krav på konstruktionen av frågorna 

för att få tillgång till gångbar empirisk data. Dessutom menar Gillham (2008) att det är den 

som skapar frågorna och svarsalternativen som väljer vilken typ av svar som inkommer. I 

intervjufallet går det att låta studieobjekten med egna ord föra fram vad de menar vilket 

självklart också kräver sin beskärda del av skicklighet. Häri ligger utmaningarna istället i att 

låta den intervjuade tala ut, att inte ställa ledande frågor eller välja att tolka de svaren på ett 

visst sätt. (ibid. s. 19 f.) Vid användning av bägge metoder har den som genomför studien 

tolkningsföreträde. Det går i stort sätt aldrig att komma ifrån att en subjektiv konstruktion av 

den insamlade datan skapas, att resultatet alltid till viss mån beror på vem som tolkat datan 

(ibid. s. 23). Men i och med intervjuns natur, möjligheten till djuplodande frågor och framför 

allt öppna frågor där utrymme och tid ges till studieobjektet, ökar chansen att en mindre ytlig 

bild framträder. Detta utgör grunden till att intervju valdes som undersökningsmetod. 

 

Valet föll därefter på den halvstrukturerade intervjun. Dels för att denna form gör analysen 

och sammanställningen lättare (ibid. s. 109) i och med intervjuns struktur där samma frågor 

ställs i en narrativ ordning till samtliga deltagare. Dels är dessa frågor öppna i sin karaktär där 

tid ges till följd- och sonderande frågor och som därmed kan leda till mer nyanserade svar än 

vid en helt strukturerad intervjuform. Dock var det aldrig tal om att använda den strukturerade 

formen då denna i grunden endast är en form av enkät där de klassiska nackdelarna 

eliminerats (ibid. s. 116). Det finns givetvis även en rad negativa konsekvenser med att 

använda den halvstrukturerade formen. Här är det främst fråga om en stor tidskostnad, både i 
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förarbete med utformningen av frågorna och när det kommer till transkribering och 

bearbetning av data. Dessa nackdelar överskuggades dock av fördelarna med den 

halvstrukturerade intervjun. 

3.2 Urval 

Valet av elever som studieobjekt grundar sig i synen att det inte spelar någon roll hur skolan 

väljer att förmedla tankar kring hälsa om eleverna uppfattar hälsa på ett annat sätt. Det kan 

vara andra saker som påverkar elevernas tankar kring hälsa, såsom till exempel media, sociala 

medier, vänner, familj och så vidare, men då skolan är en stor del av varje ung individs liv 

torde skolans roll påverka bilden av hälsa. Avgränsningar gjordes i form av att eleverna skulle 

gå i årskurs 9 och befinna sig i åldern 15-16. Valet av årskurs 9 gjordes på grund av tankar 

kring att eleverna skulle ha fått tagit del av innehållet hälsa inom ämnet idrott och hälsa under 

en längre period. Hade yngre elever valts är risken att dessa inte hade fått någon mer 

avancerad utbildning kring hälsa, inom ämnet. Dessutom bedömdes att elever i denna ålder 

ska kunna föra djupare diskussioner i ett större perspektiv kring hälsa vilket det också finns 

stöd för i LGR 11, när kunskapskraven för årskurs 9 och 6 jämförs (Skolverket 2011b, s. 154 

ff.). Diskussioner kring användandet av äldre elever fördes, då framförallt elever från årskurs 

1 i gymnasiet, men valdes bort på grund av risken att de eventuellt påverkats av Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011.  

 

Med detta som bakgrund kontaktades lärare eller rektorer vid tre grundskolor, från 

Stockholmstad (två skolor) och Huddinge kommun (en skola). De skolor som kontaktades 

valdes ut på grund av bekvämlighet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 109), två skolor valdes ut 

via kontakter och en för att den fanns i vår hemtrakt. Lärarna och rektorerna informerades om 

studiens syfte samt fick ta del av ett missivbrev (se bifogad bilaga 2). De ombads att göra en 

intresseförfrågan hos sina elever och återkomma. Därefter valdes 10 elever slumpmässigt ut, 

via lottning, för att delta i studien, av dessa var 3 killar och 7 tjejer. Från Skola 1 fanns det sju 

intresserade elever varav fyra tillfrågades, från Skola 2 fanns det nio intresserade elever varav 

tre tillfrågades och från Skola 3 fanns det sju intresserade elever varav tre tillfrågades. 

Anledningen till att Skola 1 har ett större antal deltagare var av den enkla anledningen att 

kunna höja det totala antalet deltagare i studien och öka reliabiliteten. Dessutom fanns en oro 

över att inte få tillräckligt med deltagare att intervjua vilket gjorde att fyra personer 

tillfrågades på den första skolan som kontaktades, det vill säga Skola 1. Intervjuobjekten 
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kommer vidare i studien benämnas som Intervjuobjekt 1 (I1), Intervjuobjekt 2 (I2) och så 

vidare.  

3.3 Procedur 

Innan intervjuerna genomfördes utvecklades en intervjuguide, som i förväg delades upp i tre 

delområden och som syftade till att beröra de tre olika frågeställningarna. Ett halvstrukturerat 

upplägg valdes med grundläggande frågor, men där utrymme fanns för att använda sig av 

”spånavidare”-frågor för att få uttömmande svar på varje del. Intervjuguiden finns bifogad i 

bilaga 3. Samtidigt som detta skapades ett missivbrev som skickades ut till skolorna och 

ansvariga lärare och rektorer. Dessa ombads att kontakta klassen och informera eleverna 

muntligt och delge dem missivbreven. Detta för att se om ett intresse fanns hos eleverna att 

delta. När detta genomförts kontaktades de elever, som randomiserats för att delta, 

individuellt och intervjuer bokades in. 

 

Varje intervju genomfördes på en lugn och avskärmad plats på elevernas respektive skola. 

Innan varje intervju genomfördes en ”lära känna varandra”-del, det vill säga ett kort inledande 

samtal. Denna del bestod av kallprat genom frågor som till exempel Har du haft en bra dag?, 

Hur är läget?, Har du några frågor? och så vidare. Syftet med detta var att skapa en 

avslappnad situation, med tanke på att det var första gången deltagarna träffades oss, vilket 

förhoppningsvis skulle leda till mer öppna svar från intervjuobjekten. Därefter inleddes själva 

intervjun med att återigen gå igenom syftet med studien, deras rätt att avbryta intervjun, varje 

deltagares anonymitet/avidentifiering i studien samt deras rätt till att få ut den transkriberade 

intervjun och den slutgiltiga studien. Dessutom informerades intervjuobjekten om att 

intervjun skulle spelas in, med hjälp av röstmemot på mobilen, varpå medgivande gavs från 

samtliga deltagare. De intervjuade gick alla i årskurs 9 och därför har inte vårdnadshavarna 

informerats, dessutom har samtliga skolor gett tillstånd till att deras elever deltagit. Efter varje 

intervju, när ljudinspelningen har stängts av, har en sammanfattande avslutning genomförts. 

Denna återgick till en mer ingående beskrivning av studien och dess syfte samt utformning. 

De intervjuade fick möjlighet att ställa frågor både om studien och om annat som de kanske 

var intresserade av. Procedurens struktur baserades på de fem faser som Gillham (2008, s. 111 

ff.) beskriver är viktiga vid genomförandet av en intervju. 

3.4 Databearbetning 

Intervjuerna spelades in på två telefoner (en iPhone 4 och en iPhone 5c) med hjälp av 
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applikationen Röstmemon. De transkriberades därefter på två datorer (bägge MacBookPro) i 

Microsoft Word med hjälp av iTunes som uppspelningsprogram. I transkriberingen 

antecknades det som intervjuobjekten sa i form av talspråk, detta ändrades i vissa fall i 

resultatpresentationen till skriftspråk för tydlighetens skull. Analysen genomfördes på samma 

datorer och ordbehandlingsprogram som ovan och i tre steg. Först i form av en genomgång av 

transkriberingarna, varje intervjuperson för sig, där intressanta och relevanta uttalanden 

färgmarkerades i olika kategorier. Dessa var salutogen syn, patogen syn, semisalutogen syn, 

semipatogen syn, huvudsaklig källa, olika källor, lärarens salutogena syn, lärarens patogena 

syn, eventuellt intressant, oviktigt lullull. I steg två togs allt inom kategorin oviktigt lullull bort 

och uttalandena grupperades i kronologisk ordning efter sin relevans för respektive 

frågeställning. Här gjordes även en genomgång av varje intervjupersons uttalanden och en 

sammanfattande kommentar skrevs inom frågeställning 1 och 3 för respektive person. I steg 

tre lades alla uttalanden och kommentarer som tolkades visa på en liknande syn på hälsa samt 

förmedlade en liknande bild av lärarens syn på hälsa tillsammans. Vilket ledde till att en bild 

skapades av resultatet på gruppnivå. För frågeställning 2 gjordes inte detta tredje steg utan här 

fördes samtliga källor och den huvudsakliga källan, som eleverna uppgett, direkt in i en tabell 

med hjälp av Microsoft Excel. Samtliga steg utfördes i olika dokument för att ha möjlighet att 

gå tillbaka i processen och kontrollera uttalanden i sin ursprungliga form. 

3.5 Tillförlitlighetsfrågor 

De halvstrukturerade intervjuerna som har använts bör leda till data av god kvalitet (Gillham 

2008, s. 103). Detta på grund av att den mall, som har testats både genom testintervju och 

pilotintervju, har visat på tillförlitliga svar utifrån studiens syfte. Dessutom har mallen använts 

vid samtliga intervjuer vilket har lett till en liknande struktur, vid varje intervjutillfälle, även 

om olika följdfrågor har använts i syfte att få mer uttömmande svar under varje tema i 

intervjun. Det var ett medvetet val att göra dessa intervjuer med elever från årskurs 9. Detta 

på grund av att dessa elever borde ha haft en likvärdig hälsoundervisning utifrån det centrala 

innehållet och de kunskapskrav som finns inom kursplanen för idrott och hälsa. Detta borde 

ha lett till en hög reliabilitet kring frågorna som syftade till hur skolan och läraren inom ämnet 

har förmedlat bilden av hälsa. Hade yngre årskurser berörts hade risken funnits att dessa inte 

haft hälsa i någon större utsträckning och därför förmedlat en bild av hälsa utifrån vad de tror 

att skolan har undervisat i men som egentligen kommer ifrån andra håll. Risken med att göra 

dessa intervjuer i början av höstterminen var däremot att eleverna hade svårt att minnas en 

bild av undervisningen inom hälsa och då felaktigt återger den bild av hälsa som skolan 
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förmedlat. Detta var dock någonting som inte gick att göra något åt då studien var lagd under 

denna period. 

 

Fokus har varit på att randomisera intervjuunderlaget, detta på grund av att få en bild som inte 

speglar en viss typ av elever och deras syn på hälsa. Risken med att låta lärarna sköta den 

initiala kontakten för att se efter om intresse fanns att delta är att dessa eventuellt valt ut 

elever som speglade en bild som lärarna vill förmedla. Därför ombads de att bifoga namnen 

på de intresserade eleverna via mail för att vi skulle kunna sköta den randomiserade process 

som då förhoppningsvis ökade reliabiliteten i arbetet. Nu kan det eventuellt ha varit så att de 

elever som anmälde sig frivilliga att delta var en viss typ av elever, vilket skulle kunna leda 

till att en viss kategori av elever deltog i studien. 

 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes både fem testintervjuer och en pilotintervju. Under 

dessa intervjuer visades en hög giltighet kring den halvstrukturerade intervjumallen. Svaren 

som gavs stämde bra överens med det studiens syfte och frågeställningar. Risken med att 

enbart genomföra en pilotintervju är att tillräcklig med data inte samlades in, vilket i sin tur 

eventuellt har lett till att intervjumallen inte förändrades tillräckligt. Hade fler pilotintervjuer 

gjorts, där tre hade varit att föredra (Gillham 2008, s. 109), hade risken minskat att det var 

slumpen som avgjorde vilka svar vi fick. Dessutom gjordes inte en fullständig transkribering 

och kategorianalys av pilotintervjun vilket hade varit att föredra. Dock utfördes en muntlig 

genomgång av intervjun efter att ha lyssnat på inspelningen samt att en diskussion fördes 

kring de frågor som ställdes och de svar som gavs. Förändringar i intervjuguiden gjordes 

utefter genomförandet av både pilot- och testintervju. Därmed anser vi att en tillräcklig analys 

av pilotintervjun gjordes, särskilt med tanke på den begränsande tidsramen.  

 

Då syftet med studien var att se hur eleverna tyckte och tänkte kring hälsa finns det en viss 

begränsning i giltigheten genom att eleverna eventuellt uttryckte åsikter kring ämnet som de 

tror att vi intervjuare ville höra. Dessutom finns risken att eleverna uttryckte tankar och 

åsikter kring vad de tror är sin egen sanna bild av ämnet men som vid eventuella objektiva 

observationer inte stämmer. (Gillham 2008, s. 24) Allt detta har vi försökt att motverka i form 

av det inledande samtalet där fokus lades på att få den intervjuade avslappnad och medveten 

om att det var deras åsikter och tankar kring ämnet som eftersöktes. En känsla av att det inte 

fanns något rätt och fel försökte även förmedlas utan att nämna just orden rätt och fel. 

Dessutom gav vissa av de intervjuade intryck av att ibland bli oengagerade och/eller uttråkade 
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rörande vissa frågor och delar av intervjun och därför inte fullt utvecklade de resonemang 

som påbörjats. Detta trotts upprepade försök från oss som intervjuare att utforska dessa delar 

djupare.  

3.6 Etiska frågor 

I nedan stående stycken beskrivs mer ingående kring vad som tagits i beaktning angående de 

forskningsetiska aspekterna som Vetenskapsrådet har utformat (2002, s. 1 ff.). 

 
Skolorna gav sitt tillstånd för elevernas deltagande och det var lärare på skolorna som tog den 

initiala kontakten med eleverna. Först när detta skett togs kontakt med eleverna vilka då redan 

hade informerats om studiens syfte och att deltagande var helt och hållet frivilligt. Redan vid 

den första kontakten med eleverna gavs information om att deras anonymitet helt kommer att 

skyddas och att den dokumentation som sker under intervjun inte kommer sparas efter studien 

slutförts eller gå att spåra till en specifik person. Detta var inte bara något som informerades 

utan också något som efterlevdes genom hela arbetet. Efter att intervjuerna transkriberats och 

kodats raderades inspelningarna. Deltagarna informerades även att de hade rätt att ta del av 

sin intervju i transkriberad form och fick kontaktinformation till oss författare. Den 

information som skedde i samband med intervjuerna inspirerades av de punkter som tas upp 

§16 i lagen om etikprövning (Hassmén & Hassmén 2008, s. 391). 

 

Det finns en risk att deltagare anförtror personliga saker under en intervju, saker som de 

senare kan komma att ångra. Detta förbereddes för och motverkades aktivt genom en 

presentation av oss som lärarstudenter i idrott och hälsa och att undersökningen genomfördes 

för ett examensarbete. Detta hade som syfte att visa på seriositet och var samtidigt också ett 

sätt att undvika att bedriva dold forskning (Gillham 2008, s. 30) på. De som intervjuades var 

därmed helt och hållet med på vad som skedde och vilket syfte vi intervjuare agerade utefter. 

 

Inga frågor ställdes om kön, etnicitet och klass. Inte heller social eller ekonomisk situation 

undersöktes eller värderades. 

4. Resultat 
Här redovisas svaren på studiens frågeställningar under respektive rubrik. Varje frågeställning 

delas sedan in i rubriker utifrån de kategorier som uppstått under analysen. Elevernas svar har 

tolkats utifrån framförallt Antonovskys tankar, men även Quennerstedts utvecklande 
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resonemang, kring perspektiven salutogent och patogent. Vi som intervjuare benämns Seb 

och Den utifrån vem det är som ställer frågan.  

4.1 Har eleverna en salutogen eller patogen bild av hälsa? 

Intervjuerna kring ämnesdelen Vad är hälsa för dig? ligger här i fokus. Utifrån dessa tankar 

har tre kategorier uppstått. Dessa är att eleverna har 1. En salutogen bild av hälsa, 2. En 

patogen bild av hälsa samt 3. En tvetydig/oklar bild av hälsa angående det salutogena eller 

patogena perspektivet. 

4.1.1 Salutogen bild av hälsa 

3 av 10 personer ses ha en salutogen bild av hälsa. Detta på grund av uttalanden, under 

intervjuerna, kring faktorer som stärker hälsan. I2 beskriver här hur fysiska aktiviteter 

relaterar till hälsa: 
I2: Det är väl att när du tränar och så så kan du bygga upp muskler och så och det kan ju ge dig 

leda till bättre hälsa och så. Om du är fysiskt aktiv, du kan ju, om du stretchar mycket får du ju 

bättre leder och sånt och blir mer flexibel. Om du tränar mycket blir du starkare. Det blir ju bra 

för hälsan. 

Seb: Hur gör det att du mår bra? På vilket sätt mår du bra av att vara tränad och aktiv. 

I2: Det är om man alltså man kan ju bli gladare av det. Du blir mer efter att du till exempel ett 

träningspass och så kan du bli lugn och så och det kan göra så att du blir avslappnad och lugn 

men ändå glad och eftersom att du har ätit en jättegod caesarsallad eller någonting kan du bli 

glad för att du har ätit nyttigt och så men det var ändå jättegott.  

Den: Kan du bli glad även om du har ätit någonting onyttigt?  

I2: Alltså man kan ju bli glad för att det är gott och så men om man verkligen tänker efter aa 

men det här var 2000 kalorier i onödan som jag kunde ha ätit en sallad för så kan ju det förändra 

det. 

Fokus läggs på ord som anses ha en stärkande effekt på hälsa som till exempel bättre hälsa, 

bättre leder, gladare, lugn och avslappnad. Dessutom beskriver I2 att han bli glad, och därför 

uppnår bättre hälsa, av saker han anser vara onyttiga. I3 beskriver dessa främjande effekter 

vidare genom uttalandet ”Att man typ rör på sig och så för man mår bättre när man rör på sig 

och liksom om man är ute och springer eller gör någonting och man känner sig så mycket 

friskare och bättre än att om man bara sitter hemma.” när hon beskriver vad som påverkat 

henne mest i hennes syn på hälsa. Hon talar om att det finns något som är ”friskare” och att 

hon mår bättre av att röra på sig. Därmed visar hon på olika nivåer av att vara hälsosam och 

frisk, att det inte bara finns sjukt-friskt. Även I7 uttrycker åsikter kring ett salutogent tänkande 

med ord som att ”må bra” och ”stolt av träning”. 
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4.1.2 Patogen bild av hälsa 

5 av 10 personer ses ha en patogen bild av hälsa. Detta baseras på uttalanden, under 

intervjuerna, som visar på ett fokus på det sjuka, det skadade och/eller problem. I4 berättar 

hur hålla sig i form relaterar till hälsa: 
[---]I4: Om man, om jag till exempel [kort paus] om jag bara, om jag var, eh, om jag inte var i 

form och så där. Inte trän- inte alltså jag menar, eh om jag var tjock till exempel.  

I4: Det kommer ju med problem, hjärtproblem, man har svårt att gå, man blir ja, man ja, man 

blir lite mera... allt blir mera jobbigare på nått sätt, att än att ja att ta genom dag genom dagarna 

på något sätt och så där ibland. 

S: Mm. Om du får tre ord eller fraser på dig att beskriva hälsa, vilka skulle dessa vara? 

I4: Ehh... Form? Och sen mentalt också, å mentalt du måste va bra mentalt, men- mentalt 

[artikulerar]. 

S: Mm. 

I4: Aa man är inte deprimerad och sådana där grejer. 

I4: Ja! Det tredje alltså, man eh man är ju också att man inte, inga sjukdomar, att man mår ju. Aa 

såna där grejer. 

D: Vad kan det vara då, om du utvecklar [Vart har du fått den bilden av hälsa]? 

I4: Ehh, ss- aa, eh det [kort paus] om eh jag, om jag inte mår bra mentalt aa då, aa om jag är 

depr-, deprimerad så där det aa sådana där grejer och eller om jag har hjärtproblem sådana där 

aa, diabetes men aa. 

I4, tillsammans med I5, I6, I9 och I10, uttrycker sin bild på hälsa enligt det patogena 

perspektivet. Skador, sjukdomar och problem ligger i fokus och hälsa är något som uppnås 

om man lyckas ta sig ur detta alternativt inte faller in i det. I5 beskriver detta genom ”Att man 

ehh, att man kan så här jag vet inte hur jag ska säga det men att man ska kunna utöva vanliga 

så här aktiviteter utan att ha några problem.”  

Även det dikotomiserade synsättet, som är specifikt för det patogena perspektivet, på hälsa 

beskrivs i intervjuerna. I6 beskriver det som ”[…]hälsa är ju både att man typ man kan ju ha 

bra hälsa och dålig hälsa så det är liksom så hära om man äter bra och rör på sig och mår bra 

då har man ju en bra hälsa så men om man inte gör det har man väl sämre och det finns ju så 

här men typ som skador[…]” medan I10 menar att ”Alltså, jag relaterar det till hälsa direkt för 

det, jag vet inte, det alltså hälsa är ju för mig att man ska må bra. Om man mår dåligt så har 

man ingen bra hälsa.”. Den dikotomi som beskrivs tar sig uttryck i ord som bra hälsa kontra 

dålig hälsa samt må bra kontra må dåligt. 
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4.1.3 Tvetydig/oklar bild av hälsa 

2 av 10 personer anses ha en tvetydig/oklar, utifrån perspektiven salutogent och patogent, bild 

av hälsa. Denna tolkning har gjorts för att eleverna har berättat om åsikter där både det 

salutogena och det patogena perspektivet uttrycks. Eleven I8 berättar följande: 
Seb: Hur tycker du att motion relaterar till hälsa? 

I8: Eh man mår bra av att springa man blir känner sig friskare och man känner sig aa bättre. 

Seb: Kan du förklara lite mer vad du menar med att må bra när man rör på sig? 

I8: Eh man blir allmänt piggare av att ut och springa eh man kan alltså man kommer igång och 

det är väl skönt. 

Seb: Hur tycker du att äta bra relaterar till hälsa? 

I8: Eh att äta ja äta bra att inte äta för mycket av dåliga saker som aa snabba kalorier om man tar 

det. 

Seb: Varför ska man inte äta snabba kalorier? 

I8: (skrattar till) ja men det är jag vet faktiskt inte det är inge bra. [---] 

Seb: Om du kan utveckla må bra lite mer? 

I8: Ja man känner sig frisk och man alltså man blir svårare sjuk [---] 

Seb: På vilket sätt [Är hälsa viktigt för dig]? 

I8: Jag mår bättre av om jag äter hälsosamt och rör på mig och jag klarar av mer. 

Den: Om du utvecklar klarar av mer? 

I8: Ja man blir ju inte lika trött i skolan man klarar och gå hem och plugga och man jag blir 

gladare av att träna. 

I8 börjar med att beskriva hur motion påverkar hennes hälsa genom en stärkande effekt i form 

av att känna sig friskare, känna sig bättre, bli piggare och genom att komma igång så är det 

skönt. Dessa salutogena tankar går sedan över i en mer patogen bild av hälsa genom fokus på 

dåliga saker, som till exempel snabba kalorier, som ses som ett problem. Fortsättningsvis sätts 

hälsa i ett dikotomt synsätt i form av frisk kontra sjuk för att sedan återigen fokusera på 

faktorer som stärker hälsa, genom ord som jag mår bättre, jag klarar av mer och gladare. Även 

I1 ansågs ha en tvetydig/oklar bild av hälsa utifrån det salutogena och patogena perspektivet. 

4.2 Var får eleverna sin uppfattning kring hälsa ifrån? 

Den del av intervjuerna som syftade till att besvara frågeställning 2 återges i intervjuguidens 

del Vilka källor påverkar dig? (se bilaga 3) ligger här i fokus och elevernas svar redovisas i 

nedanstående tabell, både källor samt den huvudsakliga källan. Till skillnad från 

frågeställning 1 och 3 har ingen tolkning gjorts ifall källorna anses förmedla en salutogen eller 

patogen bild av hälsa. 
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Tabell 1: Redovisning av elevernas källor. I denna tabell presenteras de källor som eleverna 

anser påverkar deras bild av hälsa (via X) samt elevernas huvudsakliga källa (via O). Totalt 

antal angivelser av en viss källa visas till vänster i tabellen. 

 

Utifrån elevernas svar skapades kategorier och av dessa var det fem som angavs av 5 eller fler 

elever. 9 elever angav Undervisning i idrott och hälsa som en källa. 8 elever angav Vänner, 6 

elever angav Familj samt 5 elever angav Egna erfarenheter respektive Internet. Av de 

resterande kategorierna Tidningar, Föreningsidrottande och TV angavs dessa av 3 elever var. 

Sociala medier och Gymmet angavs av 2 elever var. Kategorierna Hemkunskapslektionerna, 

Läkare, Fritidsaktiviteter, Bloggar, Skolböcker samt Dietist angavs av 1 elev var. 

 

7 av 10 elever svarade på frågan angående vilken källa som huvudsakligen och/eller mest 

påverkade deras bild på hälsa. 3 elever svarade Undervisning i idrott och hälsa medan 

Föreningsidrottande, Egna erfarenheter, Internet och Dietist alla svarades av 1 elev var. I3, 

I5 och I10 angav inga svar på huvudsaklig källa. I10 visar enklast på varför när hon svarar på 

frågan om vilken huvudsaklig källa som har påverkat hennes bild av hälsa mest ”Jag vet 

faktiskt inte. Nej det kan jag inte svara på.”. 

4.3 Förmedlar lärare i ämnet idrott och hälsa en salutogen eller 
patogen bild av hälsa enligt eleverna? 

Intervjuerna kring ämnesdelen Hur förmedlar läraren hälsa i undervisning inom idrott och 

hälsa? ligger här i fokus. De kategorier som trädde fram under analyseringen av intervjuerna 

var de att 1. Läraren förmedlar en patogen bild av hälsa och att 2. Lärarens bild av hälsa 

framstår tvetydig/oklar. 
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4.3.1 Patogen bild av hälsa 

Av de 10 elever som intervjuades uttryckte 4 att deras lärare förmedlar en patogen bild av 

hälsa. Samtliga fyra elever svarade alternativ ett när följande fråga ställdes, här exemplifierat 

med I5 egna ord: 
Seb: Om jag ger dig två alternativ kring hur läraren i idrott och hälsa får ämnet att 

framstå. Ett: Hälsa är viktigt för att inte vara sjuk eller skadad och så kontra två: Hälsa är 

viktigt för att vara glad eller ännu bättre på det som redan är bra. 

I5: Ett, det lutar mer åt ettan att det är viktigt för att man ska må bra och ha en bra kro- aa så här 

må bra så att man inte får några problem. 
I citatet framträder en patogen bild, detta genom att eleven berättar att läraren talar om att det 

är viktigt att arbeta mot att inte få några problem. Kring detta säger även I4 att läraren trycker 

på att det är just sjukdomar ”och sådana där grejer” som är viktiga att undvika för att ha en 

bra hälsa: 
Seb: Är det något mer du känner att du vill ta upp? 

I4: Aa, nu jag kommer ihåg det där alternativ ett. Min lärare berättade ju det där aa man ska man 

får när man har en bra hälsa man undviker sjukdomar och såna där grejer aa. 

Dessutom framträder i exemplet ovan en bild av ett dikotomt synsätt där det finns friskt – 

sjukt, rätt – fel eller bra – dålig hälsa. Vilket även kan styrkas i detta uttalande från person I3 

när denne ombads beskriva hur läraren i idrott och hälsa pratar kring hälsa: 
I3: Så här vad man ska göra hur man ska göra och så här att man. Så här må bra och röra på sig 

och så och vad som är viktigt när man tränar att man måste värma upp att man ska stretcha efter 

för musklerna aa. 

Den: Jag förstår, några andra saker du kommer på? 

I3: Det är typ äta rätt och så. 

4.3.2 Tvetydig/oklar bild av hälsa 

Likt för frågeställningen kring elevernas syn på hälsa framträdde även här en tvetydig/oklar 

bild när eleverna blev ombedda att beskriva hur deras lärare fick hälsa att framstå. Detta var 

fallet hos 6 av de 10 intervjuade. Det som blir speciellt i denna kategori är att eleverna gör 

uttalanden som både ligger i linje med en salutogen och en patogen bild av hälsa när de 

beskriver en och samma lärare. Det går att urskönja en salutogen bild i och med att läraren 

fokuserar på vad eleverna kan göra för att stärka och förbättra sin hälsa från det som eleverna 

berättar. Exempel på detta kan tas från vad person I1 svarar på frågan om hur läraren pratar 

om hälsa ”[…] Om du rör på dig och aa du borde göra det här för att få en bättre hälsa. Lite 

sånt där. [---]”. Hon fortsätter därefter med ett uttalande som visar på ett patogent synsätt hos 

läraren: 
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I1: […] Det kan väl vara lite grejer som förvånar en att, ja jag vet inte, tjejer går med en väska 

jättetung och får ryggproblem på ena sida som kan göra lite olika grejer på grund av det. Lite så 

här om kroppen och vad som kan hända om man gör vissa olika saker, du ska inte träna för 

mycket, alltså lite såhär som gör att man början tänka efter lite på vad man gör. 

Person I10 fortsätter på samma spår och visar på en tvetydig/oklar bild, först salutogent när 

hon berättar om sådant som hennes lärare i idrott och hälsa sagt eller gjort ”[---] Men just de 

här med alltså om man hittar en bra balans kan man bli bättre både i skolan i huvudet och 

kroppen mår bättre. Man blir starkare och så. [---]”. Sedan kommer ett uttalande i patogen stil 

när hon berättar kring vilka anledningar läraren anger till varför det är viktigt med hälsa 

”Alltså ja det är väl att man skyddar sig från sjukdomar och skador och ja.”. 

 

Person I2, I6, I8 och I9 ger inte lika målande bilder kring hur lärarna talar om hälsa men 

kommer alla med antingen en patogen eller en salutogen beskrivning var och följer sedan upp 

det med att svara tvärt emot när frågan med två svarsalternativ har ställts. Det första 

svarsalternativet gav exempel som beskrev ett salutogent tankesätt och det andra ett patogent 

tankesätt hos läraren (se bilaga 3 under delen Slutfrågor). Under intervjun diskuterar I8 kring 

följande: ”Alltså vi har haft väldigt mycket det här vi har väldigt mycket det här förebygga 

skador och så och det är väldigt bra i vår skola eftersom hälften av vår skola är knäskadade i 

vår klass. Det är väl det.” samtidigt som hon menar att alternativ två på ovanstående fråga är 

termer som läraren använder sig främst av i undervisningen. Detta gör att hon tillsammans 

med I2, I6 och I9 hamnar i kategorin tvetydig/oklar. 

 

5. Diskussion och analys 
Syftet med uppsatsen var att undersöka elevers uppfattningar kring begreppet hälsa – ur ett 

salutogent och patogent perspektiv. Vi fann, utifrån vår tolkning av resultatet, att bägge 

perspektiven var representerade dock med övervikt åt det patogena. Inom respektive 

frågeställningsdiskussion nedan ges en mer detaljerad sammanfattning av resultaten. 

Fortsättningsvis i denna del kommer våra resultat sättas i relation till tidigare forskning och 

möjliga anledningar till resultaten att diskuteras. Slutligen kommer vi också diskutera vad 

dessa resultat skulle kunna innebära för oss som blivande lärare inom idrott och hälsa och vad 

vi anser att undervisningen i idrott och hälsa kan ta lärdom av.  
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5.1 Har eleverna en salutogen eller patogen bild av hälsa? 

Eleverna som deltog i studien visar på olika bilder av hälsa ur ett salutogent och patogent 

perspektiv. 5 av 10 elever anser vi har en patogen bild av hälsa, 3 av 10 anses ha en salutogen 

bild av hälsa medan 2 av 10 anses ha en tvetydig/oklar bild av hälsa där både ett salutogent 

och patogent perspektiv finns representerat. Detta gör att det blir svårt att säga att det finns ett 

visst perspektiv som dominerar elevernas bild av hälsa, även om det patogena perspektivet är 

övervägande representerat. Den tidigare forskningen gjord inom ämnet visar på en bild som 

inte stämmer överens med vårt resultat. Berzén Stålheim och Larsson (2012) beskriver hur 

mer eller mindre alla har ett salutogent perspektiv på hälsa även om det hos vissa finns inslag 

av ett patogent perspektiv. Engblom (2012) visar även hon på resultat som inte helt stämmer 

överens med de vi erhöll. Likt oss menar hon att både salutogena och patogena perspektiv 

finns representerade, däremot nämner hon inget om förhållandet mellan dem till skillnad från 

det vi fann att det patogena perspektivet dominerade. Det går inte, enligt oss, att dra för stora 

slutsatser kring likheter och skillnader i resultat utifrån det faktum att den analys som gjorts i 

dessa studier (Berzén Stålheim & Larsson 2012; Engblom 2012) är undermåliga. Vi anser inte 

att författarna i tillräcklig omfattning har fokuserat på att analysera intervjuobjektens 

uttalanden kring salutogent och patogent. Dessutom verkar författarna ha dragit slutsatser 

kring de två perspektiven som enligt oss är missvisande, vi hade inte dragit dessa slutsatser 

utifrån samma uttalanden. Däremot har vi i enlighet med Larsson (2004) fått resultat som 

pekar på en övervägande patogen bild av hälsa hos eleverna. Detta i slutsatser kring att 

eleverna förmedlar en syn där kroppen ses som ett instrument vilken måste underhållas samt 

att den generella uppfattningen är att motionerande är till för att undvika fetma (Larsson 2004, 

s. 132). Denna bild av att kroppen ses som en maskin där delar kan förbättras, lagas och bytas 

ut är förenligt med det patogena synsättet (Quennerstedt 2006, s. 48) och även med de resultat 

vår undersökning lett till.  

 

Grunden till den övervägande representationen av det patogena perspektivet skulle kunna 

ligga i tankegångar kring det att fysisk aktivitet leder till hälsa i form av en slank och frisk 

kropp (Kirk & Colquhoun 1989; Kirk 1994; Evans, Rich, & Davies 2004; Kirk 2006; Thedin 

Jakobsson 2012) framför allt då studier (Skolinspektionen 2010, s. 8; Larsson 2004, s. 132; 

Berzén Stålheim & Larsson 2012) visar på att elever till stor del kopplar hälsa till fysisk 

aktivitet. När dessutom skolan i stor utsträckning är en källa kring information om hälsa 

(Wang et al. 2013) och bidrar till en patogen bild av hälsa (Gaesser 2004; Harris 2005; Kirk 
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2006) kan anledningen till elevernas övervägande patogena bild av hälsa tydligare förklaras. 

Dessutom kan eleverna, som har deltagit i studien, ha varit med om eller haft nära familj 

och/eller vänner som varit med om svåra skador eller sjukdomar som gör att deras inställning 

till hälsa är av patogen karaktär. 

 

Enligt oss är de personer som visade på en tvetydig/oklar bild av hälsa en intressant kategori 

att diskutera. En av anledningarna till att 2 av 10 elever visade på tendenser till både ett 

salutogent och patogent perspektiv skulle kunna bero på deras habitus. Det vill säga att det är 

olika delar av elevens habitus som leder till att de diskuterar olika faktorer, som påverkar 

deras bild av hälsa, utifrån det två perspektiven. Till exempel att eleverna visar på ett visst 

perspektiv när de diskuterar en del som påverkar hälsa (exempelvis kost) samtidigt som de 

visar på det andra perspektivet när de diskuterar en annan del som påverkar hälsa (exempelvis 

träning). Dessutom skulle det kunna bero på att de tror att vi förväntar oss att de ska svara på 

ett visst sätt och om denna förväntning på hur de ska svara ligger i konflikt med deras 

egentliga bild av hälsa uppstår en tvetydig/oklar bild. Vi hoppas däremot att så inte är fallet då 

vi har gjort det tydligt för dem att det är deras bild av hälsa som är intressant och att det inte 

finns något ”rätt och fel”. 

 

3 av 10 elever har en salutogen bild av hälsa. Hur detta har uppstått är inte helt enkelt att sia 

kring men antaganden kan göras att eleven under sin uppväxt har blivit lärd att ett individuellt 

och kritiskt tänkande är viktigt. Då förmodligen inte enbart inom ämnet hälsa utan kring livet 

generellt.  

5.2  Var får eleverna sin uppfattning kring hälsa ifrån? 

Eleverna tar till sig information från en rad olika källor. 9 av 10 elever menar att 

Undervisning i idrott och hälsa är en källa som de hämtar information kring hälsa från. 8 

elever angav Vänner, 6 elever angav Familj samt 5 elever angav Egna erfarenheter respektive 

Internet. Resterande kategorier nämndes av 4 eller färre elever var. Dessutom uppgav 3 elever 

att Undervisning i idrott och hälsa var den huvudsakliga källan de hämtade information kring 

hälsa från. Detta i likhet med Wang et al. (2013), som drog slutsatser kring att personer som 

anses ha kunskap, auktoritet och erfarenhet är den källa elever föredrar att hämta sin 

information om hälsa från, då personer som ingår i kategorin Familj, Vänner och 

Undervisning i idrott och hälsa skulle kunna vara personer med just dessa kvaliteter. Dock 

ska tilläggas att Wang et al. även fann att läkare var en viktig kategori, i motsats till vår 
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undersökning. Vi kunde inte i vår undersökning se samma starka koppling till media, som 

informationskälla kring hälsa, som Kirk (1994) gjorde. 

 

Undervisningen i idrott och hälsa verkar vara den källa som i stort sett alla eleverna hämtar 

information från och även den källa de anser vara deras huvudsakliga när det kommer till 

hälsa. Det skulle kunna vara så att införandet av hälsa i LPO 94 har lett till att undervisningen 

inom ämnet fokuserar på hälsa trots att lärarna anser att hälsa är ett diffust och svårtytt 

begrepp (Thedin Jakobsson 2005, s. 46). Även om resultaten tyder på att Undervisning i idrott 

och hälsa är en källa som många får information från skulle detta kunna vara missvisande. 

Detta på grund av det faktum att vi i introduktionsfasen har presenterat oss som studenter för 

att bli lärare inom ämnet. Eleverna kan därför ha känt att de mer eller mindre är tvungna att 

ange Undervisning i idrott och hälsa som en informationskälla och även den huvudsakliga 

källan som påverkar deras bild av hälsa.  

5.3 Förmedlar lärare i ämnet idrott och hälsa en salutogen eller 
patogen bild av hälsa enligt eleverna? 

4 av 10 elever visar på att deras lärare har ett patogent synsätt på hälsa och 6 av 10 elever 

svarar på ett sätt som gjort att vi bedömer deras lärares synsätt på hälsa som tvetydigt/oklart, 

alltså både salutogent och patogent. I motsats till Adriansson (2014) visar vårt resultat på en 

bild där läraren enligt eleverna har ett övervägande patogent perspektiv på hälsa snarare än att 

samtliga har en salutogen inställning. Detta kan, likt det som nämnts i 4.1, bero på att 

användandet av en analys som enligt oss inte är korrekt. Dessutom är det stora metodologiska 

skillnader i vår studie kontra Adrianssons. Vi har intervjuat elever som uttrycker sig om hur 

läraren förmedlar hälsa medan hon har intervjuat lärarna direkt, vilket kan ha gett dessa 

skillnader i resultat. Dessutom uttrycker hon själv tvetydighet kring sina resultat vilket gör att 

vi anser att för stora slutsatser, kring hur lärarens bild kring ämnet är, inte ska dras. Däremot 

speglar våra resultat Thedin Jakobssons (2005, s. 59 f.) bild av hur undervisningen domineras 

av ett fysiologiskt perspektiv där syftet är att träna kroppen för att motverka skador och 

sjukdomar. Det är tydligt hur ett patogent perspektiv dominerar undervisningen i hennes 

studie och detta har även eleverna som deltagit i vår studie gjort. Dock ska det tilläggas att 

även Thedin Jakobsson, likt Adriansson, har intervjuat lärare direkt. 

 

10 av de 10 intervjuade eleverna anger, på något sätt, att deras lärare har förmedlat en patogen 

syn på hälsa i undervisningen, även om det hos sex av eleverna fanns tecken på salutogena 
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inslag. Detta innebär att samtliga lärare, om än i olika utsträckning, diskuterar och/eller gör 

saker i sin undervisning som genomsyras av ett patogent perspektiv. Detta kan ha sin grund i 

alla de orimliga förväntningar som finns på skolämnet att lösa samhällsproblem genom att se 

till att eleverna blir vältränade och får hög grad av fitness under sin skoltid (Meckbach & 

Lundvall 2007; Thedin Jakobsson 2012, s. 186; Harris 2005; Kirk 2006, s. 128; McCuaig et 

al. 2013). Problem som en del forskare anser bör vara ämnets ansvar att komma till bukt med 

(Fardy et al. 2004; Fox et al. 2004; Trost 2004; Fairclough & Stratton 2005). Lärarna kan i 

och med detta uppleva en press till att uppfylla dessa förväntningar och arbetar därför 

patogent genom att tala om och bedriva undervisningen på ett sätt som fokuserar på hur 

eleverna motverkar samt förhindrar skador och sjukdomar. Detta kan kopplas samman med 

det som Pate et al. (2012) säger angående att det är ämnets möjlighet att bidra till just minskad 

förekomst av skador och sjukdomar som ofta ligger till grund för beslut rörande exempelvis 

mer tid åt ämnet idrott och hälsa. Denna patogena bild kan även förklaras genom lärares 

svårighet att tyda begreppet hälsa (Thedin Jakobsson 2005, s. 46), lärares bristfälliga kunskap 

om och lämplighet att undervisa hälsa (Jankauskienė & Miežienė 2011, s. 32 f.) samt hur 

kursplanen enligt lärarna är svår att tyda och överföra i praktiken (Skolinspektionen 2010, s. 

8; Larsson 2004, s. 132). Detta i sin tur anser vi, tillsammans med Nilsson (2002), kan leda till 

att lärare lägger upp sin undervisning baserat på vad de själva anser är viktigt angående hälsa 

och kan då enligt oss resultera i ett undervisningssätt som riskerar att genomsyras av ett 

patogent perspektiv på hälsa. En möjlig anledning kan även vara att själva ursprunget till att 

hälsa skrevs in i läroplanerna från och med LPO 94 var att samhället hade en patogen syn på 

hälsa och att synsättet därför fortsätter att genomsyra kursplanen och därmed ämnet (Thedin 

Jakobsson 2005). Något som dessutom kan ligga till grund för denna patogent inriktade 

undervisning är skolans förutsättningar och situation. Har en skola stora problem med till 

exempel knäskador finns risken att läraren känner ett krav att hjälpa och motverka vissa 

problem som förkommer på skolan och därför uttrycker sig i patogena termer. Detta är något 

som vi stödjer i person I8 diskussion kring skador (se Resultat 3.3.2). 

 

6 av 10 elever uppger att deras lärare, i alla fall bitvis, förmedlar en salutogen bild av. Detta 

kan förklaras genom att lärarna för dessa elever, i sin undervisning, fokuserar på de faktorer 

som främjar hälsan. En förklaring som detta kan styrkas i är att det från och med införandet av 

hälsa i kursplanen LPO 94 gavs utrymme för ett mer holistiskt synsätt på hälsa (Annerstedt 

2000, s. 16). Det skulle också kunna bero på att läraren i sig har en salutogen inställning 

gentemot hälsa men på grund av det som nämns ovan, till exempel skadeproblemet, 
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samhällets krav och lärarens brist på kunskap kring hälsa, förmedlar läraren ett blandat 

perspektiv på hälsa.  

 

Nu är det förmodligen inte så enkelt att varje frågeställning kan ses som oberoende av 

varandra när helheten ska diskuteras. Det finns en chans att den bild som eleverna förmedlar 

av sin lärare kan ha påverkats av elevernas egna synsätt på hälsa. Detta kan ha gjort att de 

tolkat sin lärares sätt att undervisa och prata kring hälsa på ett visst sätt och att det som 

eleverna sagt i intervjuerna inte behöver vara lärarens sanna synsätt. Det vill säga att det 

habitus som eleverna har utvecklat under en rad år påverkar den bild av läraren som de 

förmedlar till oss. De tankar och insikter som eleverna har kring hälsa kommer från en rad 

olika källor som i sin tur kan påverka olika delar av begreppet hälsa vilket även det kan 

påverka hur de utrycker sig kring de två olika perspektiven. Något vi även sett indikation på 

under intervjuerna och presenterat resultat kring i del 3.2. 

5.4 Relevans för lärarprofessionen 

Baserat på de resultat vi fått, och med stöd i det forskningen säger, vill vi ta upp att det kan 

vara av vikt att se över hur samhället och skolan inverkar på elevernas uppfattning kring hälsa 

och vad som kan göras åt detta. I och med att det i många fall finns en patogen bild av hälsa i 

samhället och i sättet skolan och lärare arbetar (Thedin Jakobsson 2005; Kirk 2006, s. 128; 

Harris 2005), anser vi att det kan vara av vikt att lärarna får upp ögonen för ett alternativt 

synsätt att bedriva hälsoundervisning. Vi vill hävda att om ett salutogent perspektiv på 

hälsoundervisningen införs, likt de Quennerstedt (2008), Aira et al. (2014) och McCuaig et al. 

(2013) skriver om, skulle det kunna leda till att eleverna får en möjlighet att på riktigt jobba 

med sådant som främjar deras hälsa. Detta tillsammans med att undervisningen antar ett 

kritiskt förhållningssätt till information där eleverna görs till delaktiga och reflekterande 

individer som utmanar gängse normer och allmänna föreställningar kring hälsa (Kirk 2006; 

O’Sullivan 2004; Evans et al. 2004; Quennerstedt 2008). Givetvis behövs en koordinerad 

insats där elevernas övriga källor kring hälsa förutom skolan involveras och då kanske främst 

familjen. Ett sätt att uppnå detta skulle kunna vara om det svenska skolsystemet reformerar 

sättet som hälsa lärs ut på. En reform har redan skett i Australien (McCuaig et al. 2013) och 

den svenska hälsoundervisningen skulle enligt oss må bra av att ta efter deras exempel. Vi 

vågar även påstå att ifall detta kombinerades med det finska systemet, där hälsa undervisas 

som ett separat ämne, skulle ytterligare tyngd och legitimitet åt ämnet ges. Baserat på att det 

hos de finska eleverna lett till en förmåga att ta hand om, tänka kring och diskutera sin hälsa 
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(Aira et al. 2014). Samt att det i det australienska exemplet lett till att eleverna blivit bättre på 

att lösa problem, fokusera på att hitta de resurser som stärker deras hälsa och att lärarna i 

större utsträckning lyssnar på elevernas åsikter (McCuaig et al. 2013). 

 

Om en förändring inom hälsoundervisningen skulle ske kan det vara bra om lärarna i idrott 

och hälsa funderar över Antonovskys tankar kring salutogent och patogen samt dikotomi och 

kontinuum. Den kritik det salutogena perspektivet har fått utstå är framför allt hur fokus på att 

främja hälsa leder till healthification (Quennerstedt 2006, s. 199 f.). När det inte finns något 

”rätt eller fel” måste människor hela tiden sträva efter att förbättra sig själv och sin egen 

hälsa, vilket skulle kunna leda till en slags hälsostress. Detta skulle kunna motverkas genom 

att se på hälsa utifrån ett dikotomiserat kontinuum. Där ändpolerna bidrar till dikotomin 

genom ord som sjuk, eller kanske till och med död, och ”så bra du kan må”. Samtidigt som 

kontinuumet bidrar till en strävan att gå mot förbättrad hälsa och då slutligen den absoluta 

hälsan. Då skulle en slags hybridmodell av Antonovskys tankar uppstå vilket möjligtvis skulle 

kunna leda till en hälsosammare inställning kring hälsa hos oss människor.  

 

En tredje anledning till att se över hur lärare i idrott och hälsa förmedlar hälsa är hur den 

patogena synen i dagens samhälle ställer orimliga krav på läraren och dennes undervisning, 

som tidigare nämnts. Den press som skapas skulle kunna motverkas genom en salutogent 

inriktad undervisning, i likhet med vad Quennerstedt skriver (2008, s. 279). En sådan 

undervisning skulle, enligt oss, kunna leda till en situation där, istället för att samhället 

påverkar skolans undervisning, skolan påverkar samhället och då inte enbart genom en 

hälsosammare befolkning med mindre samhällsproblem. Detta skulle förhoppningsvis kunna 

leda till en mer lustfylld undervisningssituation och detta är enligt oss bättre än en 

undervisningssituation fylld med press och krav. 

5.5 Metoddiskussion 

Mer optimalt hade det varit, för undersökningen, om ytterligare pilot- och teststudier 

genomförts i syfte att förfina intervjuguiden, det i sin tur hade kunnat ge mer relevanta svar 

från eleverna. Även intervjuerna i sig hade förmodligen gått bättre om vi hade varit mer van 

vid intervju som metod. Då hade vi kunnat vara mer flexibla och eventuellt ställt bättre 

”spånavidare”-frågor vilket förmodligen hade utforskat elevernas tankar kring ämnet mer. 

Dessutom finns det en risk att vi som intervjuare har ställt ledande frågor vilket skulle kunna 

ha gjort att eleverna har letts in på ett visst perspektiv när de diskuterar deras bild av hälsa. Vi 
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hoppas däremot, utifrån planeringen av genomförandet och medvetenheten kring föregående 

problemområden, att så inte är fallet och att vi åtminstone har gjort vad vi kunnat för att 

minimera dessa faktorer. Det hade varit ännu bättre för studien att till exempel kombinera 

intervjuer tillsammans med enkäter och/eller observationer. Det hade kunnat stärka 

undersökningen och kvalitén på den insamlade datan, eller som Gillham (ibid. s. 24) skriver 

"Hur belysande det än kan vara är intervjuer bara en form av material som samlats in enligt en 

viss metod. Sett till varje enskild metods begränsningar kan det kännas mer rättvisande att 

används flera olika metoder och olika sorters belägg". Detta gjordes ej på grund av den 

begränsade tidsramen för uppsatsen samt svårigheten att just dessa veckor finna klasser som 

hade undervisning i de ämnen som önskades observeras. 

 

6. Slutsatser 
Bilden som träder fram av elevers syn på hälsa, ur det salutogena och patogen perspektivet, är 

något spretig. Vi såg patogena inslag hos nästan alla elever, både i elevernas egen uppfattning 

av hälsa och i den bild de gav av lärarens syn på hälsa. En bild av hälsa som inte är oväntad 

med tanke på den norm som finns i samhället, kring ämnet, och hur denna norm borde 

påverka undervisningen i idrott och hälsa. Den salutogena bild som sågs hos några av 

eleverna anser vi visar på förekomsten av ett djupare förhållningssätt och kritiskt tänkande. 

Fokus ligger på elevernas individuella hälsa, istället för att enbart acceptera att så här måste 

jag göra och bete mig, och hur denna kan främjas utifrån deras känslor och tankegångar. 

Utifrån resultaten anser vi även att undervisningen i idrott och hälsa kan ses som en stor del 

av elevens habitus när det kommer skapandet av deras syn på hälsa. Detta leder till en viktig 

förmedlande roll för lärare inom ämnet och vikten av en noggrant underbyggd undervisning, 

kring hälsa, kan ej förbises.  

6.1 Framtida forskning 

Det skulle behöva göras undersökningar där elevernas lärare får beskriva sitt egna synsätt på 

hälsa, för att se om eleverna har återgivit en korrekt bild. Kombineras läraren och elevens 

perspektiv tillsammans med faktiska observationer kring hur undervisningen bedrivs skulle en 

mer nyanserad bild och djupare förståelse kring ämnet nås. Dessutom anser vi att, med tanke 

på begränsningarna i vår studie, att samma undersökning fast i större omfång skulle vara 

intressant att ta del av. Området kring det vi har skrivit om är outforskat och det skulle 

behövas en större kartläggning inom det. Någon typ av experimentell interventionsstudie, på 
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undervisningen inom idrott och hälsa, där det salutogena och patogena perspektivet ställs mot 

varandra borde leda till intressanta resultat. Detta för att se på skillnader på effekterna hos 

eleverna ur de två olika perspektivens påverkan. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 
 
Syfte och frågeställningar: 
Syftet med uppsatsen är att undersöka elevers uppfattningar kring begreppet hälsa – Ur ett 
salutogent och patogent perspektiv. 
 

- Har eleverna en salutogen eller patogen bild av hälsa? 
- Var får eleverna sin uppfattning kring hälsa ifrån? 
- Förmedlar lärare i ämnet idrott och hälsa en salutogen eller patogen bild av hälsa 

enligt eleverna? 
 
Vilka sökord har du använt? 
Salutogenic approach school, Salutogenic school, salutogenic physical education, 
pathogenic, approach school, pathogenic school, Health as a subject in school, Perception of 
Health Education, Review study health school, Review health Physical Education, Physical 
Education school reproducing health, salutogenic approach in health, physical education, 
sweden salutogenic, school children perception of health, school children perception of 
health, salutogenic approach school, school influence on perception of health, students 
perception of health, intervjuteknik, kvalitativa forskningsmetoder, forskningsmetodik. 
 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, GIH:s artikeldatabas (Discovery), KTH:s artikeldatabas, Google 
Scholar och Google. 
 
Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog: intervjuteknik 
KTH:s artikeldatabas: Health as a subject in school 
GIH:s artikeldatabas: Review health Physical Education 
GIH:s artikeldatabas: salutogenic approach in health 
GIH:s artikeldatabas: physical education sweden salutogenic 
KTH:s artikeldatabas: students perception of health 
 
Kommentarer 
Större delen av de artiklar som använts i arbetet har vi kommit över genom att ta kontakt med 
personer på GIH insatta i forskningsområdet samt dessa artiklars käll- och 
litteraturförteckning. En del forskningsartiklar har vi funnit via tidigare kurser under vår 
utbildningstid. 
 



 

Bilaga 2 Missivbrev 
 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser till lärare i idrott och hälsa vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 

Vi skriver på ett examensarbete där vi vill ta reda på vad elever i högstadiet tycker och tänker 

kring hälsa. Detta avser vi undersöka genom att genomföra enskilda intervjuer som spelas in 

för att sedan transkriberas. Datan kommer analyseras och resultatet presenteras och diskuteras i 

uppsatsen.  

 

Deltagaren har rätt att få transkriberingen av den genomförda intervjun och även en kopia av 

den slutförda uppsatsen.  

 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och deltagarna kan när som helst välja att avbryta 

sin medverkan och behöver inte ange något skäl till varför man väljer att avbryta. De deltagare 

som väljer att medverka i undersökningen kommer behandlas anonymt. 

 

Om ni har några frågor tveka inte att kontakta oss: 

 

Dennis Peyron 

dennis.peyron@gmail.com 

 

Sebastian Skjöld 

sebastianskjold@hotmail.com 

 



 

Bilaga 3 Intervjuguide 

Del 1: Vad är hälsa för dig? 
- Vad är det första som dyker upp i dina tankar om jag säger hälsa?  
- Om du får tre ord/fraser på dig att beskriva hälsa vilka skulle dessa vara? 
- Detta som du berättat, är det din egen syn på hälsa? 

Eventuella ”Spånavidare”-frågor del 1 
Varför valde du just dessa begrepp? 
Vad gör att du mår bra? 
På vilket sätt får __________ (tex idrott) dig att må bra? 
Är hälsa viktigt för dig? 
Vilka bestämmer kring vad som är hälsa? 
Hur tror du andra tänker kring hälsa? 
Vad kan göras för att förändra bilden på hälsa? 
Vad krävs för att din bild skulle förändras? 
 

 

Del 2: Vilka källor påverkar dig? 
- Vart ifrån skulle du säga att det du har berättat om hälsa hittills kommer ifrån?  
- Hur får du dina kunskaper kring hälsa?  
- Vilken är den huvudsakliga källan som påverkar din hälsosyn? Det vill säga vad har 

influerar din bild av hälsa mest? 
- Vilka andra källor anser du påverkar din bild av hälsa? 

Eventuella ”Spånavidare”-frågor del 2 
Hur påverkar ___________ min bild av hälsa? 
Tycker du att sättet __________ påverkar din bild av hälsa är bra eller dåligt? 
Finns det bra och dåliga sätt att se på hälsa? 
Vad kan göras för att förändra bilden på hälsa? 
Vad krävs för att din bild skulle förändras? 

 

Del 3: Hur förmedlar läraren hälsa i undervisning inom idrott och hälsa? 
- Bedriver ni någon hälsoutbildning här på skolan? 
- Hur går den till? 

 
- Pratar/diskuterar eller arbetar ni med hälsa inom ämnet idrott och hälsa?  
- Hur går det till? 

 
- På vilket sätt pratar din lärare i idrott och hälsa om hälsa? 
- Hur tycker du att din lärare får hälsa att framstå? 

 



 

- Finns det några speciella fraser eller saker, som läraren i idrott och hälsa har sagt eller 
gjort, som har fastnat hos dig? - angående hälsa dvs. 

Eventuella ”Spånavidare”-frågor del 3 
Tycker du att skolan kan/borde göra mer för att påverka/bidra till en hälso”syn” 
Tycker du att läraren i ämnet idrott och hälsa kan/borde göra mer för att påverka/bidra 
till en hälso”syn” 
 
Tycker du att idrott och hälsa borde fokusera mer/mindre på hälsa? 
Finns det ett annat upplägg som skulle vara bättre? 
Varför tror du att ämnet heter ”idrott och hälsa”? 
Utifrån det hur borde ämnet se ut? 
Tror du att läraren i ämnet idrott och hälsa får en tillräcklig utbildning inom hälsa? 
 
 

Slutfrågor 
- Om jag ger dig två alternativ så får du säga vilket av alternativen som stämmer bäst på 

hur läraren i idrott och hälsa pratar om hälsa. Ett: Hälsa är viktigt att jobba med för att 
undvika och motverka sjukdomar, skador med mera eller alternativ två: hälsa är 
viktigt för att vara glad och positiv eller för att främja eller stärka någonting som redan 
är bra? 

- Är det något mer du vill ta upp? 
- Något viktigt kring hälsa du känner att vi har missat? 

 


