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Sammandrag 
 

 

Baserat på den kritiska diskursanalysens (CDA) teoretiska ramverk, som det har utvecklats av 

Norman Fairclough, undersöker denna uppsats hur tre svenska läroböcker för vuxna andra-

språksinlärare behandlar temat hälsa. Analysen görs på tre nivåer: text, diskursiv praktik och 

social praktik. På textnivå visar undersökningen av teman, propositioner, modalitet, talhand-

lingar och röster hur läroböckerna framställer hälsa som individuellt ansvar, personlig presta-

tion och plikt. På den diskursiva praktikens nivå fokuserar uppsatsen på interdiskursiviteten 

och belyser hur texterna bygger på ett spektrum av olika genrer och diskurser. Slutligen fram-

håller analysen hur texterna är en del av en bredare samtida social praktik, enligt vilken hälsa 

betraktas som ett individuellt projekt, relaterat till begreppet risksamhälle, och fungerar som 

en brännpunkt för värden som är framträdande i västerländsk kultur. 

 

Nyckelord: hälsa, andraspråksinlärning, läromedel, läroböcker, text, diskurs, textanalys, 

diskursanalys, kritisk diskursanalys, risksamhälle 

 

Abstract 

 

Based on the theoretical framework of Critical Discourse Analysis (CDA), as developed by 

Norman Fairclough, this paper examines how three Swedish textbooks for adult second-

language learners deal with the topic of health. The analysis is done on three levels: text, dis-

cursive practice and social practice. On text level, the examination of topics, propositions, 

modality, speech functions and voices demonstrates how the textbooks consider health to be a 

matter of individual responsibility, personal accomplishment and duty. On the level of discur-

sive practice, the paper focuses on interdiscursivity and sheds light upon how the texts draw 

upon a range of different genres and discourses. Eventually, the analysis points out how the 

texts are a part of a wider, contemporary social practice, according to which health is regarded 

as an individual project, linked to the concept of risk society, and functions as a focal point of 

prominent values of western culture.  

 

Keywords: health, second-language learning, textbooks, text, discourse, discourse analysis, 

critical discourse analysis, risk society 
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1  Inledning 

 

1967 utkom den första läroboken i svenska som specifikt riktade sig till invandrare, Svenska 

för er. Lärobok för utlänningar (Higelin et al. 1967). Den första text som inläraren mötte på 

temat hälsa var dialogen mellan patienten herr Ask och läkaren doktor Ek. Herr Ask hostar 

och har ont i halsen. Doktor Ek undersöker honom och skriver ut ett recept på hostmedicin. 

Herr Ask tackar för receptet och säger adjö. Besöket är en ren teknikalitet. I övrigt är referen-

serna till hälsa sparsamma: en kort text som förklarar de vid denna tid gällande reglerna för 

sjukersättning och en bild på en sjuk och sängliggande person. Texter på temat hälsa ur ett 

friskvårdsperspektiv saknas. 

40 år senare, 2007, utkommer boken Framåt B (Brusewitz & Renlund 2007). När inläraren 

här möter temat hälsa för första gången är det i form av en helsidesbild på en glad och frisk 

kvinna som promenerar i en vårligt vacker skog där marken är täckt av vitsippor. På nästa 

uppslag finns en längre text med rubriken Friskvård: Att må bra och hålla sig frisk som upp-

lyser om vikten av god kosthållning, viktkontroll, motion, vila och sömn och som dessutom 

varnar inläraren – genom ett direkt tilltal i andra person – för riskerna med att inte följa dessa 

goda råd.  

Hur beskriver man det som har hänt? Texten i det samtida läromedlet verkar vara en del av 

en helt annan och förändrad hälsodiskurs. Hälsa innebär inte enbart frånvaro av sjukdom utan 

verkar framställas som ett individuellt projekt och en individuell plikt. Hälsa handlar om risk-

hantering – genom att leva på rätt sätt får inläraren veta att riskerna för framtida bekymmer 

kan minskas. 

 

1.1  Syfte 

Mitt syfte med denna uppsats är att visa hur ett antal texter från tre samtida läromedel i svens-

ka för invandrare framställer hälsa som ett individuellt ansvar och en personlig plikt och hur 

texterna reproducerar den rådande synen på hälsa i det senmoderna samhället. Detta gör jag 

genom att analysera läromedelstexterna utifrån den kritiska diskursanalysens teoretiska ram-

verk (se till exempel Fairclough 2010, 2003; Fairclough & Wodak 1997). Analysen görs på 

tre nivåer: på (1) textnivå gör jag en lingvistisk analys av hur läromedlen framställer temat, på 

(2) den diskursiva praktikens nivå undersöker jag vilka genrer och diskurser som texterna 
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artikulerar och på (3) den sociala praktikens nivå sätter jag in texterna i en sociokulturell kon-

text och undersöker hur texterna relaterar till en bredare social praktik om hälsa. Genom den-

na analys vill jag besvara följande frågor: Hur framställs temat hälsa i läromedlen? Hur speg-

lar texterna den diskursiva förändring av hälsotemat som har skett sedan 1960-talet? Hur rela-

terar texterna till en bredare social praktik om hälsa? 

 

1.2  Disposition 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för de teoretiska utgångspunkterna inom kritisk diskurs-

analys. Därefter följer en redogörelse för analysmetoden. Själva analyserna börjar sedan på 

textnivå och fortsätter på den diskursiva praktikens nivå. Detta följs av en kort översikt över 

historiskt jämförelsematerial innan undersökningen på den sociala praktikens nivå diskuterar 

texterna och jämför dem med varandra i ett bredare sociokulturellt perspektiv. Slutligen följer 

en sammanfattande diskussion av resultaten i vilken jag återvänder till uppsatsens frågeställ-

ningar.  
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2  Teoretiska utgångspunkter 

 

 

Den kritiska diskursanalysen är till sin natur interdisciplinär och att genomföra en analys ut-

ifrån detta ramverk är i sig att genomföra en triangulering: texten eller texterna undersöks 

både på lingvistisk nivå och på mikro- eller makrosociologisk nivå. Denna undersökning byg-

ger jag på det ramverk som har utvecklats av Norman Fairclough i ett flertal verk (1992, 

2001, 2003, 2010; Fairclough & Wodak 1997). Nedanstående avsnitt redogör översiktligt för 

detta ramverk samt nämner kort den sociologiska och idéhistoriska forskning vars resultat är 

centrala för min diskussion av den sociala praktiken. Jag tar även kort upp ett par svenska 

avhandlingar som har undersökt läromedel i svenska för invandrare. 

 

2.1  Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen bygger upp ett teoretiskt ramverk för att problematisera och un-

dersöka de ömsesidiga relationerna mellan text och bredare sociala strukturer. Den utgör inte 

en enhetlig teori med givna metodiska tillämpningar utan snarare ett helt fält inom diskurs-

analys inom vilket flera olika teorier och metoder används för att analysera text (jfr Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:66).  

Kritisk diskursanalys betraktar diskurs – språkanvändning i tal och skrift – som en form av 

social praktik. Mellan en diskursiv händelse – ett fall av språkbruk – och den sociala kontext i 

vilken den ingår råder en dialektisk relation: den diskursiva händelsen formas av den kontext 

den ingår i men den formar också kontexten. Diskurs betraktas som både konstituerad och 

konstituerande och kan antingen reproducera den befintliga sociala ordningen eller bidra till 

att förändra den (Fairclough 2010:94–96; Fairclough & Wodak 1997:258).  

Inom Faircloughs (2010:94, 132–133) kritiska diskursanalys är varje fall av språkbruk en 

diskursiv händelse som har tre dimensioner. Den är på en och samma gång att se som en (1) 

en talad eller skriven text eller annat semiotiskt uttryck, (2) en diskursiv praktik i vilken texter 

produceras eller konsumeras och (3) en social praktik, en del av bredare sociala strukturer.  

Den dialektiska relationen mellan text och social praktik medieras av den diskursiva prak-

tiken, av språkanvändningen (Fairclough 2010:94–96; 2001:117–118). Genom produktion 

och konsumtion av texter konstitueras identiteter, relationer och kunskapssystem i den sociala 

världen, men de sociala strukturerna konstituerar också diskurserna genom att sätta ramarna 



7 

 

för dem – för vad som är möjligt att säga. I den diskursiva praktiken pågår alltså ett slags 

kamp om makt och dominans. Språkanvändningen kan antingen konsolidera och reproducera 

den befintliga sociala ordningen genom att följa konventionerna inom en viss diskurs eller 

tvärtom påverka eller transformera den sociala ordningen genom att kombinera diskursiva 

element på nya sätt (Fairclough 2010:61–67).  

På den diskursiva praktikens nivå är det därför centralt att undersöka textens interdiskursi-

vitet, vilket är den kritiska diskursanalysens term för det vanligare begreppet intertextualitet 

(Fairclough 2010:95). Inom en social domän artikuleras flera olika diskurser och genrer och 

summan av dessa kallar Fairclough (2010:96) för diskursordning. När olika diskurser artiku-

leras inom och mellan olika diskursordningar är det ett uttryck för interdiskursiviteten. Ett 

område som har varit föremål för kritisk diskursanalys kan belysa detta. Fairclough (2000) har 

genom analys av politiska texter undersökt framväxten av New Labour i nittiotalets Storbri-

tannien. Analysen visar hur språkliga element från marknadsekonomiska diskurser förenades 

med ett äldre språkbruk från arbetarrörelsens socialistiska traditioner, vilket skapade ett nytt 

sätt att tala och skriva om Labourpartiet och dess roll i det brittiska samhället. Gamla diskur-

ser blandades med nya till en ny interdiskursiv blandning och diskursordningen förändrades. 

Enligt Fairclough (Fairclough 1992:87; Fairclough & Wodak 1997:258) bidrar diskursiva 

praktiker till att producera eller reproducera ojämlika makt- eller dominansförhållanden och 

detta betraktas som ideologiska effekter. Den kritiska diskursanalysen bygger här på begrep-

pet hegemoni genom vilket Gramsci (1967) försökte förklara hur makt och social ordning 

upprätthölls genom att den dominerande klassens värderingar hade gjorts till en del av det 

sunda förnuftet.  Hegemoni innebär inte bara en enkelriktad dominansrelation, utan en pågå-

ende förhandling i vilken betydelsekonsensus skapas. I denna förhandling finns alltid element 

som konkurrerar med den rådande ordningen. Hos Fairclough har denna hegemoniska kamp 

diskursiv karaktär: genom det talade eller skrivna språket utövas och förhandlas makt- och 

dominansrelationer och särskilda ideologier naturaliseras. Härvid är den kritiska diskursanaly-

sen inte politisk neutral, utan tvärtom engagerad i förändring av sociala orättvisor. Det kritis-

ka i kritisk diskursanalys innebär att analysen ska avslöja hur den diskursiva praktiken bidrar 

till upprätthållande av ojämlika strukturer och analysen ska därmed kunna bidra till att trans-

formera strukturerna (Fairclough 2010:91–96).  
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2.2  Systemisk-funktionell lingvistik 

Den lingvistiska delen av Faircloughs ramverk bygger på Hallidays (2004) systemisk-

funktionella lingvistik, enligt vilken en text (talad eller skriven) kan analyseras utifrån tre 

grundläggande funktioner, den (1) ideationella, den (2) interpersonella och den (3) textuella. 

Den ideationella funktionen gäller språket som representation. En av språkets grundläggande 

funktioner är att konstruera den mänskliga erfarenheten: varje fall av språkbruk ”handlar om 

något” och vissa lexikogrammatiska resurser har att göra med detta. Den interpersonella funk-

tionen avser språket som handling. En annan grundläggande funktion hos språket är att verka 

gentemot omgivningen: språket representerar inte bara våra sociala relationer, utan påverkar 

dem också, mer eller mindre direkt. Den textuella funktionen gäller språkets struktur. De idea-

tionella och interpersonella funktionerna är beroende av språkets förmåga att strukturera det 

diskursiva flödet till begripliga och koherenta sekvenser (Halliday 2004:29–30). 

Hallidays tre funktioner kan integreras i det kritiskt-diskursanalytiska ramverket (Fairc-

lough 1997:262). I en svensk kontext har Hellspong och Ledin (1997) utarbetat en modell för 

textanalys utifrån Hallidays systemisk-funktionella lingvistik och även visat exempel på hur 

en kritisk analys kan utföras med den som bas (Hellspong & Ledin 1997:257–281). Jag kom-

mer här kort att redogöra för denna modell eftersom jag i min undersökning av läromedelstex-

terna bygger på denna i den språkstrukturella delen av analysen.  

I den ideationella strukturen särskiljer Hellspong och Ledin (1997:115–142) tre kompo-

nenter: textens teman (vad den handlar om), dess propositioner (vad den säger som sina te-

man) och dess perspektiv (vilka synsätt som den ger uttryck för). Ur ett kritiskt perspektiv 

läggs särskild vikt vid de eventuella implicita propositioner som en text bygger på, alltså sak-

förhållanden som en text tar för givna men inte direkt uttrycker och propositionernas modali-

tet, deras grad av sannolikhet eller nödvändighet.  

Eftersom just modalitet är en egenskap hos propositionerna som Fairclough särskilt lyfter 

fram i sina analyser, väljer jag i denna undersökning att utgå från en distinktion som Fairc-

lough (2003:167–170) själv har använt i sina undersökningar och som bygger på Halliday 

(2004:146–150). Denna bygger på att modalitet är en egenskap hos propositionerna som har 

att göra med deras grad av sannolikhet (epistemisk modalitet) eller nödvändighet (deontisk 

modalitet). Fairclough ser modalitet som en relation mellan talaren och texten som betyder 

något för konstruktionen av en talares identitet. Talaren kan i varierande utsträckning förbinda 

sig till textens propositioner, uttala sig med högre eller lägre grad av säkerhet eller bedöma 

graden av nödvändighet eller sannolikhet på olika sätt (Fairclough 2004:167–170).  
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Inom den interpersonella strukturen analyseras hur texten samspelar med läsaren, hur den 

verkar mot sin omgivning och vilka hållningar och identiteter som den uttrycker. Även i den 

interpersonella strukturen särskiljer Hellspong och Ledin på tre analyskomponenter: språk-

handlingar, attityder och ramar (Hellspong & Ledin 1997:158).  

Språkhandlingarna kan vara allmänna eller speciella. De allmänna språkhandlingarna är 

påståenden, frågor, uppmaningar eller utrop. De speciella språkhandlingarna kan vara positi-

va (till exempel beröm, gratulationer eller komplimanger) eller negativa (till exempel hot, 

varningar eller anklagelser). En språkhandlings form och funktion behöver inte vara densam-

ma och de indirekta relationerna mellan avsedd och konventionell betydelse kan vara av flera 

slag (Linell 1998: 223–226). Frågan Kan du öppna fönstret? kan fungera som en uppmaning 

att öppna ett fönster. Samma uppmaning skulle även kunna uttryckas med påståendet Det är 

dålig luft härinne! Påståendet Du är kanske upptagen i kväll skulle kunna vara en fråga och 

uppmaningen Dra åt helvete! är knappast en bokstavlig uppmaning att ge sig av ditåt utan 

fyller snarare funktionen av att uttrycka en stark åsikt eller attityd (Linell 1998:223–226). Ur 

ett kritiskt perspektiv är sambandet mellan språkhandlingarnas form och funktion en viktig 

del av analysen eftersom denna typ av indirekta språkhandlingar kan vara en del av en makt- 

eller dominansrelation (Hellspong & Ledin 1997:161–169).  

Hur en text ser på dess sändare och mottagare och på relationerna mellan dem kan visa sig 

i de attityder som uttrycks, vilket ofta markeras språkligt genom olika värderande uttryck. En 

text kan därvid ha olika benägenhet att gardera sig eller reservera sig mot det utsagda eller 

tvärtom uttala sig med olika grad av säkerhet eller visshet. Textens attityder är därmed nära 

förbundna med propositionernas modalitet i den ideationella strukturen (Hellspong & Ledin 

1997:169–171).  

En text konstruerar även en social situation i samspelet med läsaren där olika röster hörs. 

Textens ramar gäller den inre situation som konstrueras i texten, att skilja från den yttre situa-

tionen där textens verkliga sändare och mottagare analyseras. Inom ramanalysen studeras vil-

ka röster som hörs i textens egen värld, hur textens tilltal eller omtal av olika personer ser ut, 

om anföringen är direkt, indirekt eller täckt och om texten i ramen markerar närhet eller di-

stans till den tänkta läsaren (Hellspong & Ledin 1997:172–173).  

Inom den textuella strukturen analyseras textens formella uppbyggnad – dess lexikogram-

matik (ordklasser, ordbildning och syntax), textbindning (referensbindning, konnektivbind-

ning och tema-remastruktur) och komposition (principer som styr den övergipande strukturen) 

(Hellspong & Ledin 1997:65).  
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Ett grammatiskt element som Fairclough återkommer till särskilt ofta i sina analyser är 

nominalisering och passivisering, vilka kan göra agenten eller agenterna i en sats osynliga 

och skapa en bild av att processer är ofrånkomliga, närmast ett slags naturlagar som vi alla har 

att anpassa oss till (Fairclough 2003:12–13). Ett enkelt exempel från en av hans analyser kan 

illustrera detta. I ett politiskt tal av Tony Blair återfinns satsen The modern world is swept by 

change (Fairclough 2003:13). Change är i detta fall en nominalisering av verbet change som 

gör att agenten eller agenterna blir osynliga. Ett annat sätt att uttrycka sig hade kunnat vara 

Multinational corporations in collaboration with governments are changing the world in a 

variety of ways, vilket hade skapat ett helt annat intryck och hade satt politiken i en annan 

relation till den pågående förändringen (Fairclough 2003:13). Från samma tal av Tony Blair 

finner vi också meningen Capital is mobile, technology can migrate quickly, and goods can 

be made in a low-cost country and shipped to developed markets (Fairclough 2003:13). Passi-

viseringarna can be made […]and shipped tar bort informationen om de agenter som i själva 

verket tillverkar och distribuerar varorna.  

 

2.3  Sociologiska och idéhistoriska teorier om hälsa 

På den sociala praktikens nivå räcker inte den lingvistiska analysen utan texten måste sättas in 

en bredare sociokulturell kontext: den kritiska diskursanalysen förenar textanalys med mikro- 

eller makrosociologisk analys. Här måste undersökningen använda sig av de teorier som har 

störst förklaringsvärde för de fenomen som man vill undersöka. För denna undersöknings 

vidkommande gäller detta ett urval av den omfattande sociologiska och idéhistoriska forsk-

ning som har gjorts kring sociala aspekter på hälsa. På svensk mark har Karin Johannisson 

(2008) undersökt det moderna hälsobegreppet. I Sverige har också allmänmedicinen ur ett 

sociologiskt perspektiv intresserat sig för hur den moderna diskursen om hälsa ser ut (Sångren 

et al. 2009, Lynge Jensen et al. 2009). Internationellt har bland många andra Deborah Lupton 

(1994) och Janine Pierret (1993) gjort historiska och sociologiska analyser av framväxten av 

den moderna synen på hälsa, sjukdom och kroppsuppfattning.  

Gemensamt för denna forskning är att de undersöker hälsa som en diskursiv entitet och so-

cialt konstruerad och historiskt determinerad idé. I denna undersökning måste jag begränsa 

mig till att diskutera och relatera denna forsknings resultat till de texter som jag undersöker 

eftersom det skulle ta många sidor i anspråk att redogöra för de teoretiska fundamenten för 

denna forskning.  
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3  Tidigare forskning om andraspråksläromedel 

 

 

Det finns ett mycket stort antal studentuppsatser som analyserar och diskuterar läromedel i sfi 

och svenska som andraspråk, en del av dem med ett mer eller mindre tydligt genomfört 

diskursanalytiskt angreppssätt. Däremot finns det få avhandlingar som ägnas detta område. 

Två undantag är Marie Carlsons (2003) Svenska för invandrare – brygga eller gräns? Syn på 

kunskap och lärande inom SFI-undervisningen och Jörgen Mattlars (2008) Skolbokspropa-

ganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005). 

Carlson (2003:64–70) gör en studie av vilken bild av det svenska samhället som framträder 

i svenskundervisningen för invandrare, där läromedelsanalysen är en del. Hon ser läromedel 

som ett slags ”diskursiva tidsdokument” och urskiljer tre tidsperioder inom vilka läromedlens 

syn på invandraren och det svenska samhället har skiftat. Sextiotalets läromedel präglas enligt 

henne av en tydlig koppling mellan invandraren och det svenska arbetslivet. Den fiktive in-

vandraren har inga svårigheter att finna ett nytt arbete när han har blivit uppsagd och läromed-

len har praktiskt informativ och upplysande karaktär. I sjuttio- och åttiotalens läromedel ser 

hon en förskjutning mot invandraren som ”omsorgskonsument” och vad hon vill kalla en 

”klientisering” av individen: det är svårare att hitta arbete och individen förväntas i stället 

engagera sig i kurser och andra typer av stödåtgärder som samhället erbjuder. I nittiotalets 

läromedel ser hon en ytterligare förskjutning mot individens ansvar för sin egen inlärning och 

etablering på arbetsmarknaden. ”Lär dig!” fungerar som ett institutionellt imperativ som är av 

central betydelse att åtlyda i ett samhälls- och arbetsliv som ställer högre krav på utbildning 

och kompetens och där möjligheten att finna okvalificerade arbeten är litet. Gemensamt för de 

tre tidsperiodernas läromedelstexter är att de präglas av ett antal grundläggande svenska vär-

den och ideologiska förhållningssätt (Carlsson 2003:82–83). Sfi-deltagarna är ”de andra” som 

på olika sätt ska inordna sig i det svenska samhället och fostras till att bli duktiga arbetare, 

arbetssökande, klienter eller studerande. 

Jörgen Mattlar (2008) diskuterar läromedel i svenska som andraspråk utifrån Gramscis he-

gemonibegrepp (Gramsci 1967). Utgångspunkten är att läroböcker och läromedel i vid be-

märkelse är arenor för ideologiproduktion och hegemonisträvanden. Den grundläggande frå-

gan är vilken ideologiproduktion som kommer till uttryck i materialet och hur de olika böck-

ernas ideologiproduktion avviker från varandra (Mattlar 2008:11–17). Mattlar undersöker 
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ideologiproduktionen utifrån kategorierna kön, etnicitet och klass och placerar in den mani-

festa eller latenta ideologiproduktionen på en höger-vänsterskala.  

Resultaten av Mattlars undersökning visar att läromedlen framställer en ganska samstäm-

mig bild av det svenska samhället även om det ideologiska innehållet skiljer sig åt (Mattlar 

2008:191). I böckerna framträder en historisk utvecklingslinje i det svenska samhället som 

går från ett industriellt underutvecklat samhälle präglat av fattigdom och religiositet till ett 

samhälle grundat på industriell och teknologisk utveckling, rationella beslut och vetenskap-

lighet. Samhället är i grunden rättvist och demokratiskt och ger uttryck för manifesta grund-

värderingar i synen på sådant som barnuppfostran och jämställdhet. Den svenska arbetsmark-

nadsmodellen är intakt. Mattlar kopplar resultaten till etnologen Åke Dauns beskrivning av 

den svenska identiteten, där kärnan är delaktigheten i det moderna Sveriges principer om hög 

utvecklingsnivå, rationell organisation, rättvisa och social omsorg (Daun 1998). Denna svens-

ka norm bildar enligt Mattlar ett slags svenskt ”vi” mot vilken läromedlens målgrupper, ”de 

andra” ställs. Förmedlingen av de gemensamma värdena – som målgruppen inte förväntas ha 

kunskap om – handlar enligt Mattlar om att införliva kursdeltagarna i en svensk hegemonisk 

gemenskap (Mattlar 2008:193–194). 
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4  Metod och material 

 

 

Utifrån den kritiska diskursanalysens ramverk analyserar jag hur tre samtida läromedel – 

Framåt B (Brusewitz & Renlund 2007), +46C (Gull & Klintenberg 2004) och Mål 1 (Althén 

et al. 2006) – framställer temat hälsa. Dessa tre läromedel är bland de vanligast förekomman-

de sfi-materialen. Diskursanalysens tre nivåer låter jag också utgöra undersökningens struktu-

rella disposition. På textnivå analyserar jag element från den ideationella strukturen (teman, 

propositioner och modalitet) och den interpersonella strukturen (talhandlingar och röster). På 

den diskursiva praktikens nivå fokuserar jag på texternas interdiskursivitet – vilka genrer och 

diskurser som texterna artikulerar. Efter en genomgång av det historiska jämförelsematerialet 

vidtar analysen av den sociala praktikens nivå, där jag inte diskuterar texterna som enskilda 

entiteter utan sätter dem i samband med varandra och den rådande hälsodiskursen. Det är på 

denna nivå som de slutliga konklusionerna i analysen dras och den övergripande diskussionen 

av de textanalytiska resultaten förs, och det är därför inte meningsfullt att hålla texterna sepa-

rata här.  

Detta slag av analys, i den omfattning som en uppsats har, innebär med nödvändighet en 

kraftig reduktion av antalet parametrar som analyseras. På textnivå skulle det ha varit möjligt 

att göra en närmare analys av andra lexikogrammatiska element, textbindning eller vilka pro-

cesser som propositionerna uttrycker. På den diskursiva praktikens nivå vore det möjligt att 

komplettera undersökningen med något slags receptionsanalys av hur inlärare uppfattar och 

tolkar läromedelstexterna. På den sociala praktikens nivå sätter jag läromedelstexterna i rela-

tion till ett mycket begränsat urval av den forskning som har gjorts om det socialt konstruera-

de hälsobegreppet och här finns det naturligtvis mängder av andra möjliga infallsvinklar. Ing-

en textanalys kan säga allt som finns att säga om en text. 

All text- eller diskursanalys innebär ett tolkande arbete där analysen böljar fram och tillba-

ka, från text till kontext och tillbaka till text. Det är därför inte möjligt, och knappast heller 

önskvärt, att fullständigt separera analysen på tre distinkta nivåer: ett fenomen på den sociala 

praktikens nivå kan kräva att man går tillbaka till lexikal eller grammatisk analys eller om-

vänt.  

Något måste även sägas om användningen av begreppet text, som i uppsatsen används i tre 

olika betydelser. För det första står text för en av de tre analysnivåer som ingår i det diskurs-

analytiska ramverket. För det andra kan text innebära en av de tre metafunktioner i Hallidays 
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systemisk-funktionella lingvistik som Faircloughs modell bygger på. För det tredje är det 

nödvändigt att använda begreppet i en mer allmän betydelse: text står då för den (skrivna) 

entitet som är föremål för analys. Det har inte varit möjligt att helt undvika denna skiftande 

användning av begreppet. Min förhoppning är att detta inte ska leda till alltför stor förvirring. 
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5  Analys 

 

 

Alla tre läromedel som här är föremål för analys innehåller texter där hälsa är ett explicit 

tema. I två av dem – Framåt B (Brusewitz & Renlund 2007) och +46C (Gull & Klintenberg 

2004) – ingår texterna om hälsa i kapitel som i övrigt behandlar sjukdom och sjukvård. I Mål 

1 (Althén et al. 2006) är den text som jag undersöker inte en del av ett sådant övergripande 

tema, utan jag uppfattar hälsotexterna som delar av en annan diskurs än det sjukvårdsrelatera-

de materialet, som oftast på ett mer instrumentellt sätt är inriktat på att förse inlärarna med ett 

basordförråd om kroppen, sjukdom och sjukvård. Dialogen där en person bokar tid på en 

vårdcentral är ett stående inslag, vilket knappast heller är förvånande eftersom inlärarna rimli-

gen har ett uppenbart behov av att klara sig i en sådan kommunikativ situation. I de följande 

avsnitten återger jag först texterna ur de tre läromedlen för att därefter undersöka dem. 

 

5.1  Framåt B 

I läromedlet Framåt B finns en text om hälsa och friskvård som ingår i ett kapitel som i övrigt 

behandlar sjukvård, tidsbokning på en vårdcentral och hur man ska agera vid akuta tillstånd. 

Kapitlet inleds med en bild på en promenerande kvinna i en skog och ett barn som undersöks 

av en läkare, vilka åtföljs av ett antal frågor (Brusewitz & Renlund 2007:66–67). På nästa 

uppslag finns nedanstående text: 

 

(1) Friskvård: Att må bra och hålla sig frisk 

 

(2) Att vara frisk och må bra vill alla människor. 

(3) Vad är viktigt för att må bra? 

(4) Det är viktigt att äta bra och nyttig mat, att dricka vatten och att sova. (5) Det är viktigt att 

röra på sig, att arbeta och vila, att träna och att ha familj och vänner. 

(6) Det går att räkna upp många, många saker som är viktiga för att må bra. (7) Olika saker är 

viktiga för olika människor. 

(8) Om du äter för mycket mat kommer du att väga mer och mer. (9) Du blir fet och tjock. (10) 

Om du sitter mycket still på ett arbete eller hemma kommer du att få dålig kondition. (11) Du blir 

svag och trött i kroppen. (12) Om du sover för lite varje natt kommer du att vara trött i huvudet 

och ha svårt att lära dig nya saker. (13) Flera dåliga saker gör att du inte mår bra och inte känner 

dig frisk och stark. 
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(14) För att må bra måste vuxna människor göra bra saker och hålla sig friska. (15) Föräldrar 

måste göra bra saker för sina barn, för att de ska vara friska, bli starka och växa bra. 

 

(16) Tala om texten 

 

(17) 1. Vad är viktigt för att må bra? 

(18) 2. Vad betyder dålig kondition? 

(19) Bild på människor som gympar utomhus. 

 

(20) Varje människa behöver hitta balans mellan 

 

(21) att äta, dricka och att röra sig 

(22) att arbeta och att vila 

(23) att ha mycket att göra och att ha lugn och ro 

(24) att skratta, ha roligt och att vara allvarlig 

(25) att vara ensam och att vara många tillsammans 

 

(26) I Sverige talar läkare om att människor väger mer och mer för varje 10-årsperiod. (27) Männi-

skor i Sverige måste tänka på att äta lagom mycket och att röra sig mer. 

(28) Det är inte så svårt att lära sig göra bra saker. 

(29) Du kan gå i trapporna i stället för att åka hiss, du kan promenera en stund på kvällen så att 

du sover bättre. (30) Du kan lära dig vila så att du inte arbetar hela tiden. 

(31) Så här kan du lära dig ta lagom mycket mat och se vad som är nyttigt. 

 

(32) Bild på tallrik med mat, grupperad enligt tallriksmodellen. 

 

(33) Tala med varandra 

 

(34) 1. Vad är viktigt för dig? 

(35) 2. Vad gör du för att må bra? 

(36) 3. Tänker du på att äta bra mat? 

(37) 4. Rör du på dig, tränar du? 

(38) 5. Vad måste du ändra på? 

(Brusewitz & Renlund 2007:68–70) 

 

5.1.1  Text  

Att texten Friskvård: Att må bra och hålla sig frisk tillhör en språkläromedelsgenre kan vi se i 

de lexikala förenklingar som utmärker den. En sådan förenkling är bruket av ordet saker. 
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Textproducenterna verkar ha utgått från att detta är ett ord som de studerande behärskar och 

ordet återkommer i flera meningar: (6) Det går att räkna upp många, många saker som är 

viktiga för att må bra, (7) Olika saker är viktiga för olika människor, (13) Flera dåliga saker 

gör att du inte mår bra och inte känner dig frisk och stark, (14) För att må bra måste vuxna 

människor göra bra saker och hålla sig friska, (15) Föräldrar måste göra bra saker för sina 

barn, för att de ska vara friska, bli starka och växa bra och (28) Det är inte så svårt att lära 

sig göra bra saker. I en text som hade riktat sig till infödda talare av svenska hade producen-

terna med största sannolikhet gjort andra lexikala val, som kanske hade varit mer exakta, i de 

här meningarna. Bruket av ordet saker gör abstraktionsnivån ganska hög. Visserligen ger tex-

ten flera exempel på vad bra saker kan vara – äta nyttig mat, dricka vatten, sova, röra på sig – 

men det kräver att läsaren gör denna koppling mellan bra saker och exemplen. I meningen 

(15) Föräldrar måste göra bra saker för sina barn… är det också oklart vad bra saker egent-

ligen innebär i praktiken. 

Det finns även andra förenklingar som troligen är ett resultat av en vilja att anpassa texten 

till språkläromedelsgenren. Det i sammanhanget oidiomatiska, för att inte säga pragmatiskt 

oacceptabla, (9) Du blir fet och tjock, läser jag som ett försök att undvika svårare formule-

ringar. En text riktad till läsare på infödd nivå hade rimligen valt en annan formulering som 

till exempel riskerar du att bli överviktig. Meningen är också ett försök att förklara den när-

mast föregående meningen (8) Om du äter för mycket mat kommer du att väga mer och mer, 

där jag gissar att textproducenterna har utgått från att verbfrasen väga mer och mer är svår 

och därför behöver följas upp med en förklaring. Samma typ av förklaring som följer omedel-

bart efter en annan mening hittar vi meningarna (10) Om du sitter mycket still på ett arbete 

eller hemma kommer du att vara trött i huvudet och ha svårt att lära dig nya saker och (11) 

Du blir svag och trött i kroppen. Här är det nominalfrasen dålig kondition som texten behöver 

förklara med svag och trött i kroppen.  

Rubriken – Friskvård: Att må bra och hålla sig frisk – ger oss ett makrotema för texten. 

Att urskilja distinkta makroteman för enskilda stycken är däremot svårare: flera stycken är 

mycket korta, består av endast en eller två meningar, och det är inte alltid uppenbart varför 

författaren egentligen väljer att strukturera texten på detta sätt. Valet att dela in texten i myck-

et korta stycken hör snarare hemma i en journalistisk eller marknadsförande diskurs. Jag vill 

ändå göra ett försök att urskilja en tematisk struktur för texten även om denna inte kommer att 

följa styckeindelningen strikt. I denna makrotematiska struktur utelämnar jag de kontroll- och 

förståelsefrågor som följer efter ett par avsnitt av texten. 
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Makrotema (1) för hela texten: att må bra och hålla sig frisk 

Makrotema (2): viktiga saker för att må bra (mening 3-7) 

Makrotema (3): dåliga saker för din hälsa (mening 8-13) 

Makrotema (4): vuxnas ansvar för sin hälsa (mening 14-15) 

Makrotema (5): balans mellan olika saker i livet 

Makrotema (6): övervikt och matintag (mening 26-27) 

Makrotema (7): bra saker för din hälsa (mening 29-30) 

Makrotema (8): matintag 

 

Mitt förslag är att makropropositionen för hela texten är en uppmaning – Håll dig frisk! – och 

att denna uppmaning måste uppfattas som stark och tvingande. Detta kan åskådliggöras ge-

nom att analysera propositionernas modalitet. 

I texten förekommer ett antal propositioner vilkas epistemiska modalitet innebär att de 

framställs som sanna och objektiva sakförhållanden: (2) Att vara frisk och må bra vill alla 

människor, (4) Det är viktigt att äta bra och nyttig mat, att dricka vatten och sova, (5) Det är 

viktigt att röra på sig, att arbeta och vila, att träna och att ha familj och vänner, (6) Det går 

att räkna upp många, många saker som är viktiga för att må bra, (7) Olika saker är viktiga 

för olika människor, (13) Flera dåliga saker gör att du inte mår bra och inte känner dig frisk 

och stark, (26) I Sverige talar läkare om att människor väger mer och mer för varje 10-

årsperiod och (28) Det är inte så svårt att lära sig göra bra saker. Texten fastslår dessa saker 

som objektiva sakförhållanden vilket understryks av den referens till människor som binder 

samman några av propositionerna: alla människor (i mening 2), olika människor (i mening 

7) och människor (i mening 26). Till dessa påståenden som antas vara giltiga för alla männi-

skor relaterar referenten du (i mening 13): meningen Flera dåliga saker gör att du inte mår 

bra och inte känner dig frisk och stark sammanfattar propositionerna i hela stycket i vilket det 

ingår. Genom att tilltala läsaren direkt försöker texten koppla det allmängiltiga till det person-

liga. Allmängiltigheten understryks ytterligare av den strukna agenten i meningarna 4 och 5: 

vi vet inte vem som säger att det är viktigt att äta bra, dricka vatten, sova och träna. 

Texten framställer en relation mellan vad alla människor vill – att hålla sig friska – och vad 

alla människor måste göra. Vi kan belysa detta genom att beakta de propositioner som ut-

trycker deontisk modalitet (nödvändighet): (14) För att må bra måste vuxna människor göra 

bra saker och hålla sig friska, (15) Föräldrar måste göra bra saker för sina barn..., (20-25) 

Varje människa behöver hitta balans... och (27) Människor i Sverige måste tänka på att äta 

lagom mycket och att röra sig mer. Även i dessa propositioner återkommer referenten männi-
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skor. I relation till det som texten framställer som objektiva sakförhållanden är sannolikheten 

stor att läsaren uppfattar innehållet som starka krav från samhällets sida. 

Kravet blir ännu starkare när vi tittar på de propositioner med epistemisk modalitet som 

fungerar som antaganden: (8) Om du äter för mycket mat, kommer du att väga mer och mer, 

(10) Om du sitter mycket still på ett arbete eller hemma kommer du att få dålig kondition och 

(12) Om du sover för lite varje natt kommer du att vara trött i huvudet och ha svårt att lära 

dig nya saker. I dessa villkorliga satser framställer texten ett antal objektiva förutsägelser om 

konsekvenserna av att göra dessa dåliga saker: författarna väljer att använda den prognostiska 

futurumkonstruktionen kommer att i stället för exempelvis riskerar du att eller kan du, vilket 

hade presenterat innehållet på ett mindre tvingande sätt. Författarna väljer även att lyfta ut två 

av konsekvenserna som enskilda meningar: (9) Du blir fet och tjock och (11) Du blir svag och 

trött i kroppen. Det lämpliga i dessa ordval måste nog för övrigt anses diskutabelt. Det är inte 

idiomatisk svenska att använda ord som fet och tjock i denna kontext och i en pedagogisk text 

måste det också betraktas som mindre lämpligt eftersom läsarna, om de saknar kunskaper om 

det pragmatiskt acceptabla, riskerar att göra fel val av ord i sammanhang där de själva samta-

lar. 

Vi kan också konstatera att propositionen (7) Olika saker är viktiga för olika människor 

står ganska ensam i relation till den övriga texten. Här hade texten haft en möjlighet att ut-

veckla temat, göra innehållet mindre tvingande och öppna för att hälsa kan betyda andra saker 

för läsaren än de som tas upp. Texten hade därigenom också kunnat ha ett annat tilltal. 

Jag har alltså föreslagit att makropropositionen för hela texten är en uppmaning att hålla 

sig frisk och belyst detta genom att beakta propositionernas modalitet, men det är också möj-

ligt att argumentera för detta genom att undersöka sambandet mellan några av talhandlingar-

nas form och funktion. De villkorliga satserna (meningarna 8-13) är till formen påståenden 

men som indirekta talhandlingar kan de även fungera som uppmaningar: Ät inte för mycket 

mat! Sitt inte still! Sov inte för lite! I kombination med det direkta du-tilltalet i dessa språk-

handlingar kan man också se dem som direkta varningar till läsaren. 

Även hos ett par av de diskussionsuppgifter som följer efter delar av texten skiljer sig tal-

handlingarnas form och funktion åt. (36) Tänker du på att äta bra mat? kan läsas som Ät bra 

mat! och (37) Rör du på dig, tränar du? kan fungera som uppmaningarna Rör på dig! och 

Träna! Som diskussionsuppgifter i ett läromedel kanske dessa frågor inte är särskilt lyckade. 

Jag misstänker att ja- eller nejfrågor inte leder till några längre utvecklingar från inlärarens 

sida och lästa som uppmaningar riskerar de dessutom att väcka aversion hos läsaren. Den sista 

diskussionsfrågan (38) Vad måste du ändra på? kan även den, tolkad mot bakgrund av tex-
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tens starka krav på läsaren att sköta sin hälsa, läsas som en bredare uppmaning till läsaren att 

ändra på sitt liv. Texten visar här en attityd gentemot läsaren som inte bygger på en jämbördig 

relation och på ett intresse för vad som läsaren eventuellt gör rätt enligt sina egna antaganden 

om vad hälsa är. Snarare bygger den på ett uppifrånperspektiv utifrån vilket samhället har 

både rätt och skyldighet att upplysa och uppmana oss om hur vi sköter vår privata hälsa. 

I sin egen värld bygger texten upp en relation mellan tre röster. Den första rösten är berät-

tarens, som inte röjer sig med några explicita markörer, men likväl är synlig i värderande om-

dömen som Det är viktigt att äta bra och nyttig mat... (mening 4-5). Den andra rösten är du, 

läsaren, som markeras explicit med andra personens pronomen. Denna röst hörs i de avsnitt 

av texten där texten går in på konkreta åtgärder och där läsaren varnas. Den tredje rösten är 

läkarnas. I meningen (26) I Sverige talar läkare om att människor väger mer och mer för var-

je 10-årsperiod lämnar berättaren över till den andra rösten genom en indirekt anföring och 

rösten fortsätter sedan att ljuda i påföljande mening, (27) Människor i Sverige måste tänka på 

att äta lagom mycket och att röra sig mer. Även om detta sägs av berättaren så görs det med 

den auktoritet som vi ska tillskriva den andra rösten, läkarnas, och vi ser också det som vi 

precis har läst och det som vi kommer att läsa i ett nytt ljus: det vetenskapliga samfundet har 

talat och gett det sagda en annan auktoritet. 

De tre rösterna i textens egen värld speglar den asymmetriska relation som råder mellan 

textens verkliga producenter och konsumenter. På den ena sidan står författarna och lärome-

delsförlaget men ytterst även staten eftersom ett läromedel av denna typ förväntas presentera 

ett innehåll som är relevant utifrån de kursplaner som är antagna. På samhällets sida står även 

vetenskapen som alltså får röst i texten genom läkarna. På den andra sidan står läsaren som i 

de allra flesta fall ännu inte är svensk medborgare och vars läsning av denna text är en liten 

del av det arbete som han måste utföra för att bli en del av den stora gemenskapen. 

Relationen är asymmetrisk både mellan textens jag och du och mellan de verkliga produ-

centerna och konsumenterna, men texten fungerar också som en inbjudan till en symmetrisk 

relation. Genom att lyda de uppmaningar som finns i texten kan läsaren bli en del av den ge-

menskap som bland annat bygger på något som alla människor egentligen vill – att må bra. På 

detta sätt framställer texten en relation som läsaren ska anta bygger på det sunda förnuftet. 

Vem vill egentligen må dåligt? Tillträdet sker på de villkor som berättarrösten (i texten) eller 

producenten (i yttervärlden) ställer, men detta förväntas läsaren inte uppröras över eftersom 

dessa villkor bara är allmänt sunt förnuft. 
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5.1.2  Diskursiv praktik 

Texten Friskvård: Att må bra och hålla sig frisk är en del av en språkläromedelsgenre, vilket 

vi först och främst kan se i de lexikala förenklingar och anpassningar som utmärker den. Bru-

ket av ordet saker, vilket jag diskuterade på textnivå, är en sådan förenkling. Texten artikule-

rar dock inte bara en språkläromedelsgenre i en pedagogisk diskurs utan pekar också en rikt-

ning mot en bredare, samtida diskurs om folkhälsa och friskvård. Jag menar att texten i sin 

helhet reproducerar den rådande hälsodiskurs som råder i samhället, vilket jag återkommer 

till. Alla de råd som texten tar upp (4-5; 8-12; 19-25; 27-32) är sådana som brukar återfinnas i 

olika typer av rådgivande texter. Dessa återfinns i riklig mängd i tidningar eller i radio- och 

tv-program och även i mängder av material från statliga myndigheter. Till exempel tar en 

mängd olika publikationer från Statens folkhälsoinstitut upp samma frågor som denna läro-

medelstext. I publikationer med titlar som Fysisk aktivitet, Motiverande samtal för att upp-

muntra fysisk aktivitet, Livsstilsrapport. Avstämning av levnadsvanor som har betydelse för 

hälsoutvecklingen och Goda matvanor och ökad fysisk aktivitet intresserar sig staten ner på 

individuell nivå för vår hälsa (Statens folkhälsoinstitut 2012). Bilden på tallriken (32) i texten 

åskådliggör den så kallade tallriksmodellen som är officiellt sanktionerad av Livsmedelsver-

ket (2012). Denna bild antar texten för övrigt vara självförklarande och föregås endast av me-

ningen (31) Så här kan du lära dig att ta lagom mycket mat och se vad som är nyttigt. I själva 

verket är tallriksmodellen i allra högsta grad en kulturspecifik företeelse och det är inte säkert 

att inlärarna ser det som en infödd läsare ser. 

Någon skulle kunna invända att denna typ av råd är mycket generella och snarare är en del 

av ett allmänt tankegods, men det är just det som är poängen. När en rådande diskurs ses som 

självklar och accepterad av nästan alla samhällsmedborgare är det just då som den är som 

starkast: denna rådande hälsodiskurs är en del av den hegemoniska gemenskap som Mattlar 

(2008) diskuterar utifrån Gramscis (1967) hegemonibegrepp. Vi har internaliserat detta tan-

kegods i så hög grad att vi sällan reflekterar över det faktum att staten i hundratals publikatio-

ner ner på individnivå intresserar sig för vad vi stoppar i oss, hur mycket vi väger, hur många 

timmar vi ska sova och hur mycket vi motionerar. Texten i Framåt B är en del av denna he-

gemoniska hälsodiskurs och jag vill hävda att sändarna av texten inte bara är de konkreta pro-

ducenterna (författarna) utan även den svenska staten. Ett läromedel är därvid inte som vilken 

bok som helst: den förväntas följa en kursplan, antagen av Sveriges riksdag, som i sin tur för-

väntas ta upp frågor av generellt, samhälleligt intresse. 
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Ordet balans, som återfinns i (20) Varje människa behöver hitta balans mellan…, pekar i 

en tredje riktning, mot en kommersiell hälsodiskurs. Balans faller tillbaka på en äldre hippok-

ratisk föreställning om hälsa som ett jämviktstillstånd (Medin & Alexandersson 2000) men 

används idag flitigt i olika typer av reklam för hälsofrämjande produkter som naturläkemedel, 

självhjälpsprogram eller träningsprodukter. Det är ett abstrakt ord, öppet för en mångfald av 

tolkningar, men positivt laddat och detta kan utnyttjas kommersiellt. Genom att ta ett visst 

preparat, följa en viss träningsmetod eller äta en viss typ av livsmedel kan vi köpa den efter-

strävansvärda balansen, i fysisk eller mental form.  

Texten i Framåt B ser jag alltså som en interdiskursiv blandning mellan (1) en språkläro-

medelsgenre, (2) en bredare folkhälsodiskurs och (3) en kommersiell hälsodiskurs. Som sådan 

är den inte unik och har motsvarigheter i andra vanligt förekommande läromedel i svenska för 

invandrare.  

 

5.2  +46C 

I läroboken +46C, vars titel anspelar på Sveriges landsnummer, återfinns texterna om hälsa i 

ett kapitel om sjukvård och hälsa som har som primärt syfte att förse de studerande med ett 

basordförråd om sjukdom, sjukvård, kropp och hälsa. Jämfört med motsvarande kapitel i 

Framåt B är det icke-sjukvårdsreletarade hälsotemat mindre framträdande: fokus ligger på 

sjukvården och på hur man kan beställa tid på exempelvis en vårdcentral. De två sista texterna 

i kapitlet behandlar dock hälsa ur ett annat perspektiv än sjukvårdens. Den ena texten utgörs 

av åtta stycken bilder i passfotostorlek på män och kvinnor i olika åldrar. Under bilderna sva-

rar de olika personerna på den fråga som också utgör textens rubrik – Vad gör du för att må 

bra? Den andra texten utgörs av ett antal dilemman som fyra (fiktiva) personer har ställts in-

för. Under rubriken Vad ska de göra? är textens uppenbara syfte att väcka diskussion bland de 

studerande.  

Den första texten ser ut som följer. Jag har i denna uppställning utelämnat bilderna som är 

grafiskt placerade över respektive meningar. 

 

(1) Vad gör du för att må bra? 

 

(2) Jag cyklar alltid till jobbet och jag går på gymnastik en gång i veckan. 

(3) Jag går ut med hunden varje dag och jag försöker äta rätt. 

(4) Jag sover åtta timmar varje dag och jag försöker sluta röka. 

(5) Jag vilar på eftermiddagarna och jag arbetar i trädgården. 
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(6) Jag joggar tre gånger i veckan. 

(7) Jag umgås med mina vänner. (8) Det är viktigt att ha någon att prata med. 

(9) Jag äter mycket frukt och grönsaker för jag vill gå ner några kilo 

(10) Jag stressar inte och jag tränar mycket. (11) Jag äter vitaminer också. 

(Gull & Klintenberg 2004:76) 

 

Den andra texten består av fyra separata delar som under rubriken Vad ska de göra? diskute-

rar olika hälsorelaterade dilemman som fyra personer ställs inför: Anna är sjukskriven för 

utbrändhet, Sarah vill gå ner i vikt, Özlem får svår huvudvärk av starka lukter och Peter är 

orolig för ekonomi och familj. Av dessa har jag valt ut nedanstående text om Sarah för analys.  

 

(1) Vad ska de göra? 

 

(2) Sarah är 167 centimeter lång och hon väger 81 kilo. (3) När Sara var hos läkaren sa han att hon 

kanske borde gå ner några kilo. (4) Sarah har försökt banta i en månad nu. (5) Hon försöker att äta 

så lite som möjligt men det är svårt, speciellt på kvällarna. (6) Hennes bror säger att hon ska röra 

på sig mer men då blir hon bara sugen på mer mat. (7) Hennes syster tycker att läkaren har fel. (8) 

– Varför tycker alla att kvinnor ska banta, frågar hon. (9) Sarah tittar på de vackra kvinnorna i re-

klamen och drömmer om att vara lika smal som de. 

 

(Gull & Klintenberg 2004:77) 

 

5.2.1  Text 

Vad gör du för att må bra? lyfter fram textens olika röster på ett iögonfallande sätt genom att 

kombinera några svar på rubrikens fråga med fotografier på personerna som svarar. Svaren 

ges i direkta anföringar men föregås inte av anföringstecken utan bilderna fungerar som såda-

na. Utan dessa skulle de olika personernas påståenden hänga i luften: ett jag i en text måste 

referera till någonting för att kunna fungera, och i denna text är referenserna de personer som 

läsaren ser framför sig. Dock får vi ingen upplysning om vilka dessa personer är, vilket skiljer 

denna text från förlagorna i dagspressen. Vi vet inte om författarna har frågat ett antal reellt 

existerande personer eller om svaren är fiktiva och förlaget har fått de olika personernas till-

stånd att publicera foton på dem i anslutning till svar som de aldrig har gett.  

Denna anonymitet skapar ett intryck av att den röst som egentligen talar i texten kan till-

skrivas den diffusa entitet som kallas ”allmänheten”. I kombination med mångfalden av de 

faktiska propositioner som finns i de olika jagens utsagor (mening 2-11), textens generella 
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makrotema, ”saker som man kan göra för att må bra”, och du-tilltalet i rubrikens fråga, blir 

detta intryck starkare. Allmänheten talar, du är en del av denna och du kan också göra något 

för att må bra. Läst på detta sätt innehåller denna text, liksom texten i Framåt B, ett moraliskt 

imperativ: rubriken är som talhandling en fråga men fungerar som en indirekt uppmaning till 

läsaren att fundera över vad han eller hon gör för sin hälsa.  

Vad gäller texten om Sarah skulle ett enkelt förslag på en makroproposition som korre-

sponderar med textens makrotema ”bantning” kunna vara ”det är svårt att banta”, men detta 

fångar inte riktigt den grundläggande konflikten i texten. Texten försöker inte bara framställa 

Sarahs bantning som en teknisk fråga om försakelse och självdisciplin utan för genom sys-

terns röst in ett kritiskt element i texten, och jag vill hitta en makroproposition som inkluderar 

detta som jag uppfattar som textens huvudsakliga budskap. ”Samtida utseendeideal tvingar 

kvinnor att banta” kanske kan förefalla starkt, och dessutom utelämnar det den hälsoaspekt 

som texten framställer genom läkarens röst, men jag menar att denna proposition ändå fångar 

essensen i texten, vilket jag vill visa genom att titta på samspelet mellan textens röster, tal-

handlingar och propositioner. 

Den korta texten bygger upp ett samspel mellan olika röster. Den första rösten är berätta-

rens som ser på Sarah och skeendet utifrån. Den andra är läkarens som röjer sig i den indirek-

ta anförningen i meningen (3) När Sarah var hos läkaren sa han att hon kanske borde gå ner 

några kilo. Den tredje rösten är broderns som liksom läkarens också framträder i en indirekt 

anföring i meningen (6) Hennes bror säger att hon ska röra på sig mer men då blir hon bara 

sugen på mer mat. Den fjärde rösten, systerns, hörs både i en indirekt och i en direkt anföring 

i meningarna 7-8, Hennes syster tycker att läkaren har fel. – Varför tycker alla att kvinnor 

ska banta, frågar hon. Huruvida Sarahs egen röst hörs är öppet för tolkning. I meningen (5) 

Hon försöker att äta så lite som möjligt men det är svårt, speciellt på kvällarna, finns det nå-

got talspråkligt och vardagligt över satsen det är svårt som gör att läsaren kan tolka detta som 

Sarahs egen röst och inte berättarens.  

Alla dessa röster har olika perspektiv på Sarahs försök att gå ner i vikt och i samspelet mel-

lan dem bygger texten i all enkelhet upp en konflikt. På den ena sidan står läkaren och bro-

dern som ställer krav och ger råd. Dessa rösters utsagor innehåller också propositioner vilkas 

modalitet uttrycker olika grad av nödvändighet, vilket markeras med hjälpverben borde och 

ska i meningarna (3) och (6). Betraktade som talhandlingar kan bisatserna i dessa meningar 

tolkas som indirekta uppmaningar i stället för påståenden. På den andra sidan står systern som 

med den retoriska frågan (8) i den direkta anföringen kritiserar de krav som ställs på kvinnor 

att gå ned i vikt. Mellan å ena sidan läkaren och brodern och å andra sidan systern finns Sarah 
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själv med sina drömmar om att vara lika smal och vacker som kvinnorna i reklamen. När tex-

ten i den sista meningen betraktar det hela ur Sarahs perspektiv förstår vi också att det som 

verkligen får henne att vilja gå ner i vikt är hennes drömmar om att se ut på ett sätt som mot-

svarar ett ideal, och inte läkarens råd som förmodligen är hälsobetingat.  

Genom att systerns röst hörs i en direkt anföring och de andras i indirekta lyckas texten sät-

ta kritiken i skarpare relief. Denna kritik uppfattar jag som textens huvudbudskap och är ock-

så min motivering till mitt val av makroproposition för texten. Kritiken balanserar det mora-

liska imperativ att sköta sin hälsa som finns i texten Vad gör du för att må bra? och även om 

det bara handlar om ett par rader så närmar sig texten läsaren med en annan attityd än Framåt 

B.  

 

5.2.2  Diskursiv praktik 

Det är uppenbart att den första texten Vad gör du för att må bra? är en direkt kopia av en gen-

re som är vanligt förekommande i dags- och kvällspress: en reporter ”går ut på stan” och stäl-

ler samma fråga till ett antal personer, vilkas svar sedan redovisas i tidningen med förnamn, 

ålder och bild. Idén är oftast att få en spridning bland de svarande vad gäller ålder, kön och 

ibland även etnisk bakgrund och därigenom ge en informell och vardaglig bild av vad ”all-

mänheten” kan tycka i en viss fråga. Bilderna och användandet av förnamn kan ses som en 

närhets- eller förtrolighetsstrategi från tidningens sida: den tidning som du som läsare håller i 

handen är en journalistisk produkt som verkligen bryr sig om vad ”vanligt folk” tycker och 

tänker. I genren finns också en tydlig vilja att inkludera den som läser: tilltalet är, liksom i 

denna text, ofta i andra person och ska ge en känsla av att det kunde vara du som är på bilden 

även om det inte är det.  

Denna närhets- eller förtrolighetsstrategi försöker texten i detta läromedel kopiera. Genren 

är vanligt förekommande i läromedel från senare tid och den har även använts flitigt i de na-

tionella prov för sfi som produceras på uppdrag från Skolverket. Huruvida denna genre – pla-

cerad i den kontext som ett sfi-läromedel utgör – verkligen lyckas med att skapa närhet beror 

helt och hållet på om läsaren förmår att känna igen den.   

Den andra textens uppenbara syfte är att väcka diskussion bland inlärarna och här är texten 

om Sarah och hennes viktproblem en del av en pedagogisk genre som går under namnet PBL 

(problembaserat lärande) inom vilken en vanlig arbetsmetod är att utgå från olika fallstudier 

som ska inspirera till problemlösning och samtal (Oliveira & Berggren 1996). Genren åter-
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kommer också regelbundet i läromedlet och till vart och ett av bokens respektive avsnitt finns 

ett antal texter med samma rubrik – Vad ska de göra?  

Texten om Sarah artikulerar också – genom systerns retoriska fråga varför alla kvinnor ska 

banta – i all korthet en motdiskurs som jag inte funnit i något annat läromedel. De andra sam-

tida läromedlen kan sägas reproducera en gängse hälsodiskurs där individens ansvar för mo-

tion, kost och träning handlar om att hålla sig frisk, vara i form och känna välmående. Sys-

terns ord är snarare del av en kritisk diskurs, inom vilken hälsa inte bara har att göra med 

frånvaro av sjukdom, fysisk status och välbefinnande utan också om krav på hur en kropp ska 

se ut. Denna diskurs innehåller genus- och maktkritiska perspektiv som också har lämnat spår 

i texten: systerns kritik riktar sig dels mot männen och deras krav, här personifierade av läka-

ren och brodern, och dels mot den medicinska auktoriteten. 

 

5.3  Mål 1 

Läromedelsserien Mål har sedan den första bokens (Mål 1) första upplaga (Ballardini et al. 

1982) utkommit i flera reviderade versioner. I den senaste upplagan (Althén et al. 2006) har 

hälsa tillkommit som ett nytt tema. Det framställs i en text om den frånskilde trebarnspappan 

Jocke som är en av de fiktiva karaktärer som presenteras i den första nybörjarboken och som 

läsaren sedan får följa genom hela läromedlet.  

 

(1) Jocke ska börja ett nytt liv 

(2) Jocke är trött på sig själv. (3) Han ska börja ett nytt liv. (4) Han vill ha ett annat jobb och 

han vill träffa en ny kvinna. (5) Och han tänker sluta röka. 

(6) Nu planerar han för nästa vecka. 

(7) På måndag ska han börja träna på ett gym. (8) Han ska köpa ett kort och gå och träna efter 

jobbet. (9) Han tänker inte dricka öl på kvällen. 

(10) På tisdag ska han börja en kurs i engelska. (11) Han tänker lära sig bra engelska, eftersom 

han vill byta jobb. 

(12) På onsdag ska han gå till gymmet igen. (13) Han tänker träna två eller tre gånger i veckan. 

(14) Barnen kommer på torsdag. (15) Då tänker han laga en god middag. 

(16) På fredag är det träning igen och på kvällen tänker han och barnen hyra några filmer. (17) 

Sedan ska de sitta tillsammans i soffan och titta på filmer hela kvällen. (18) De ska äta popcorn 

och dricka läsk. (19) Det kommer barnen att gilla! 

(20) På lördag morgon tänker Jocke vara hemma och tvätta och städa. (21) Barnen ska hjälpa 

till också. (22) På kvällen ska han och barnen laga middag tillsammans. (23) Det kommer att bli 

roligt! 
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(24) På söndag eftermiddag ska barnen åka hem till sin mamma igen. (25) På kvällen kanske 

Jocke går ut och dansar. (26) Han kanske kommer att träffa någon som vill äta middag med honom 

en kväll i nästa vecka. 

 

(Althén et al. 2006:150) 

 

5.3.1  Text 

Textens makrotema ges genom rubricering (1) – Jockes nya liv. Därefter följer det som jag 

betraktar som textens viktigaste mening, den första, (2) Jocke är trött på sig själv. För karak-

tären Jocke är viljan att förändras inte bara en fråga om att sluta röka eller att komma i form 

utan involverar aspekter på hela hans liv. Genom att följa ett antal mikroteman i texten kan vi 

se detta: förbättringen av hans fysiska form (meningarna 7, 8, 12, 13 och 16), avhållsamhet 

från tobak och alkohol (meningarna 5 och 9), viljan att skaffa ett nytt jobb (meningarna 4, 10 

och 11), viljan att inleda en ny relation (meningarna 4, 25 och 26), hans relation med barnen 

(14, 15, 16, 17, 18 och 19) och ordningen i hemmet (mening 20). 

Talhandlingarna i den första texten utgörs enbart av påståenden om Jocke som radas upp 

efter varandra. Rösten är berättarens men i ett par meningar lämnar berättaren eventuellt över 

rösten till Jocke. Detta gäller meningarna (19) Det kommer barnen att gilla! och (23) Det 

kommer att bli roligt! vilka kan tolkas som utsagda av Jocke även om direkta anföringsmarkö-

rer saknas. I dessa meningar finns dels en talspråklighet som bryter mot texten i övrigt och 

dels är det de enda två meningarna som följs av utropstecken vilket förstärker intrycket av att 

den som hörs här är Jocke själv och inte berättaren. 

Texten radar upp ett stort antal propositioner som signalerar framtida behövlighet, vilket 

går i linje med det faktum att Jocke är bestämd i sina avsikter att förändra sig själv. Två me-

ningar bryter mot detta och uttrycker sannolikhet: (25) På kvällen kanske Jocke går ut och 

dansar och (26) Han kanske kommer att träffa någon som vill äta middag med honom en kväll 

i nästa vecka. Detta är också fullt logiskt eftersom subjektet här inte har lika hög grad av kon-

troll över dessa framtida händelser: de involverar den mer eller mindre sannolika närvaron av 

ett annat subjekt.  

 

5.3.2  Diskursiv praktik 

Det första som slår mig är att det är formen snarare än innehållet som står i centrum för tex-

ten: syftet med den är att elicitera svenskans olika futurumkonstruktioner. Detta kan ge ett lätt 
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styltigt och konstruerat intryck. Att använda en text först och främst för att belysa grammatis-

ka strukturer är vanligt förekommande i sfi-läromedel och texten kan därför sägas tillhöra en 

konventionell sfi-läromedelsgenre. Att formen snarare än innehållet är textens bärande idé 

understryks även av det faktum att de diskussionsuppgifter som följer på den är form- och inte 

innehållsrelaterade: de studerande ska först svara på ett antal kontrollfrågor och därefter i par 

fråga och svara varandra om vad de har för planer för den närmaste framtiden. Hälsotemat 

följs inte upp. 

Att texten hör till denna läroboksgenre syns även i den syntaktiska förenkling som utmär-

ker den: bisatser förekommer endast på två ställen i texten (i meningarna 11 och 24) och med 

något undantag hålls fundamentspositionerna av antingen subjekt eller tidsadverbial, vilket 

även är naturligt med tanke på den temporala disposition som strukturerar texten. Denna strä-

van att förenkla och använda texten för elicitering av grammatiska strukturer utmärker för 

övrigt hela boken.  

Jocke ska börja ett nytt liv reproducerar inte bara en typisk hälsodiskurs utan även en sen-

modern populariserad diskurs som är vanligt förekommande i media och som jag skulle vilja 

kalla för gör-om-mig-diskursen: drömmen om ditt nya liv, där vissa förändringar – att börja 

motionerna, att förändra sina kostvanor, börja ta ett nytt hälsokostpreparat eller skaffa sig en 

ny frisyr eller en ny klädstil – framställs som en total transformation av livet. Denna diskurs 

går att spåra i veckotidningarnas reportage om hälsa och träning, i reklam för olika naturlä-

kemedel eller i tv-program på temat ”gör om mig”. Denna diskurs är inte sällan kommersiellt 

driven av aktörer i hälsobranschen, och genererar ekonomisk vinst på människors dåliga sam-

vete. I den dialektiska relation som råder mellan det faktum att människor inte är nöjda med 

sig själva och sina kroppar och gör-om-mig-diskursens framställda bild av det nya livet erbju-

der olika aktörer i branschen en mängd olika lösningar. Dessa lösningar är till salu – ett gym-

kort med erbjudande om personlig vägledning, ett kosttillskott som gör dig piggare, aktivare 

och får dig att orka mer eller en ny stil som får dig att känna dig attraktivare. 

 

5.4  Äldre läromedelstexter – ett jämförande perspektiv 

Jag har gjort en historisk översikt över de läromedel i svenska för invandrare som har kommit 

sedan 1960-talet för att undersöka om, och i så fall hur, temat hälsa framställs. I denna över-

sikt har jag dels gått igenom de läromedel som Marie Carlson (2003) diskuterar i sin avhand-

ling och dels ett antal andra läromedel som inte diskuteras av Carlson men som var vanligt 

förekommande på sin tid.  
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Det första läromedlet i Sverige som riktade sig särskilt till invandrare var Svenska för er. 

Lärobok för utlänningar (Higelin et al. 1967) som kom ut i ett stort antal upplagor under den 

kommande tioårsperioden efter den första upplagans utgivande 1967. I denna återfinns en del 

sjukvårdsrelaterade texter. Herr Ask har ont i halsen och besöker doktor Ek, som undersöker 

honom och skriver ut medicin (Higelin et al. 1967:20). En bild på en sjuk människa liggandes 

i sin säng med tillhörande fraser förekommer (Higelin et al. 1967:69). I slutet av läroboken 

finns en text som behandlar sjukförsäkringen och det vid denna tid gällande regelverket för 

denna (Higelin et al. 1967:81). Gemensamt för dessa tre texter är att de ger ett rent tekniskt 

intryck: dialogen mellan herr Ask och doktor Ek har som syfte att förse inlärarna med basala 

fraser vid ett sjukhusbesök och texten om sjukförsäkringen är rent informativ – det gäller att 

se till att de nya medborgarna gör rätt när de fyller i blanketten och att de får sin ekonomiska 

ersättning på ett korrekt sätt. 

Icke-sjukvårdsreletarat material om hälsa – råd om sådant som kost, motion eller vikt – 

saknas i läromedlet. Det är dessutom i detta sammanhang värt att notera hur rökning före-

kommer som ett naturligt inslag över vilket texterna inte moraliserar. Tidsandan var en annan. 

Ingenjör Håkansson röker pipa medan han arbetar på sitt ritkontor (Higelin et al. 1967:51). En 

genomgång av verben ger och får illustreras av ett en person överräcker ett cigarettpaket (Hi-

gelin et al. 1967:55). I hemmets lugna vrå sitter Per och blossar på en cigarr medan hans fru 

Lena syr en klänning (Higelin et al. 1967:68). I dagens läromedel, vilka reproducerar den rå-

dande hälsodiskursen, finns inga referenser till rökning utan att sambandet mellan rökning 

och de skadliga effekterna för hälsan påtalas. 

Hälsa är inte heller ett explicit tema i några av de andra läromedlen som jag har gått ige-

nom: Svenssons (Kristiansten & Lundh 1972), Svensk, svenska (Holm & Mathlein 1975), Ny-

börjarsvenska (Göransson & Lindholm 1981), och Goda grunder (Fasth & Kannermark 

1989). Undantaget är Säg det på svenska (Kristiansen et al. 1978) som dels innehåller en bild 

på två kostcirklar, där den ena visar genomsnittssvenskens verkliga matintag och den andra 

det rekommenderade, och dels en text som behandlar den svenska befolkningens alkoholva-

nor. Avsnittet med kostcirkeln är dock mycket kort och texten om alkoholvanorna behandlar 

inte hälsa på ett mer generellt plan.  

Sjukvårdsrelaterat material förekommer i de äldre läromedlen, liksom i Svenska för er och 

i dagens läromedel, men dessa texter är en del av en annan diskurs, som inte berör hur indivi-

den ska sköta sin hälsa, utan syftar till att förse inlärarna med ett basalt ordförråd kring sjuk-

vård som kan möjliggöra rudimentär kommunikation i olika vårdsammanhang.  
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Hälsa som ett icke-sjukvårdsrelaterat tema lyser i stort sett med sin frånvaro fram till 2000-

talet då en förändrad hälsodiskurs kommer in i sfi-läromedlen. Tydligast blir detta i lärome-

delsserien Mål eftersom denna har kommit ut i flera upplagor sedan 1982. Texten Jocke ska 

börja ett nytt liv i 2006 års version saknas i de tidigare upplagorna. Det är rimligt att anta att 

läromedlet här speglar det faktum att en hälsodiskurs har fått ett större genomslag i medial 

och politisk diskussion under 2000-talet.  

Marie Carlson (2003) följer hur de olika sfi-läromedlens diskurs kring arbete, utbildning 

och sociala åtgärder förändras över tid sedan 1960-talet. I de tidiga läromedlen hittar lärobo-

kens karaktärer enkelt ett nytt arbete genom att besöka arbetsförmedlingen. I de senare läro-

medlen står individens ansvar för sin egen inlärning och kompetensutveckling i fokus. Vi ser 

alltså här en parallell utveckling av hälsodiskursen, från hälsa som frånvaro av sjukdom till 

individens ansvar för att sköta sin hälsa. 

 

5.5  Social praktik 

Begreppet hälsa är flyktigt och det har definierats på en mängd olika sätt genom historien (Jo-

hannisson 2008:18). Det har betraktats som ett slags balans eller jämvikt mellan kropps-

vätskor, som frånvaro av sjukdom eller – enligt WHO-definitionen från 1946 – som ett ”full-

ständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” (Johannisson 2008:18). 

Denna förpliktande definition har enligt Johannisson (2008:18–20) blivit en realitet i väst-

världen: all form av ohälsa betraktas som avvikande tillstånd. Hälsa har blivit ett av den sam-

tida människans stora livsprojekt som vi själva som individer har ansvar för att gestalta och 

som fungerar som en yta mot vilken vi projicerar drömmar om framgång, lycka och njutning. 

Hälsa signalerar medvetenhet, självkontroll och ambition, vilka alla är värden som står högt i 

kurs i vår västerländska kultur.  

Som individuellt livsprojekt har hälsan blivit ett mål i sig och inte bara frånvaro av sjuk-

dom. Crawford (1984), Saltonstall (1993) och Pierret (1993) har genomfört undersökningar 

av hur begreppet hälsa uppfattas. Ett gemensamt resultat är att idén om hälsa som ett mål i 

sig, inte bara frånvaro av sjukdom, är särskilt stark i vit urban medelklass. Crawford (1984) 

finner att särskilt kvinnliga informanter associerar hälsa med kontroll och disciplin av det 

egna jaget, försakelse, viljestyrka och något som man måste lägga tid och energi på att uppnå. 

Crawford menade också att informanterna moraliserar över uppnående av hälsa på ett sätt som 

liknar västvärldens pliktrelaterade arbetsmoral och att framför allt kroppens vikt är föremål 

för moralisering: låg vikt förbinds med självkontroll medan hög vikt signalerar brist på vilje-
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styrka. Saltonstalls (1993) undersökning som gjordes tio år senare pekar i samma riktning: 

hälsa betraktas som ett individuellt mål och en personlig prestation. Pierrets (1994) undersök-

ning använder ett något bredare underlag av informanter vad gäller social och geografisk till-

hörighet och finner en socioekonomisk koppling mellan urban medelklass med arbete i privat 

sektor och idén om hälsa som ett individuellt mål. Bland människor i arbetarklass och perso-

ner från landsbygden är benägenheten att först och främst se hälsa som frånvaro av sjukdom 

större.  

Lupton (1994:30–31) diskuterar framväxten av folkhälsobegreppet under det sena 1800-

talet. Hygien och sjukdomskontroll blev en samhällsfråga och i Storbritannien börjar till ex-

empel de första försöken till generell kontroll av gravida och småbarn. Lupton menar vidare 

att folkhälsan under det sena 1900-talet ändrat fokus: från att ha sysslat med kontroll av sjuk-

domsspridning har det främsta syftet blivit att uppmana människor att ta ansvar för sin egen 

personliga hälsa. Ett relativt sent fenomen är den samhälleliga associeringen av individuellt 

beteende och så kallade livsstilssjukdomar. Den sjuke har alltså idag i högre grad än tidigare 

fått skulden för sin ohälsa och denna associering legitimerar den sociala praktik som går ut på 

att samhället vill berätta hur individen ska sköta sin hälsa. 

Denna nya syn på hälsa går hand i hand med den förändrade syn på risk som kännetecknar 

det senmoderna samhället. Enligt den tyske sociologen Ulrich Beck (2000) lever vi i ett risk-

samhälle, där kulturen i sin helhet kan betraktas som en gigantisk riskproducent. Skiljelinjen 

går enligt Beck vid den tid då västvärlden upphörde att ignorera miljöproblemen och sedan 

sjuttiotalet har repertoaren av riskfaktorer ökat närmast epidemiskt: miljögifter, växthuseffek-

ten, aids, radioaktivt avfall, med mera. För Ulrich Beck handlar det inte om att ignorera de 

enorma svårigheter och hot som föreligger utan om ett förändrat tänkesätt hos den moderna 

människan: risktänkandet började med yttre miljöhot och gjorde sedan entré på hälsans områ-

de.  

Ur ett allmänmedicinskt perspektiv har Becks idéer om risksamhället diskuterats av Sång-

ren et al. (2009) och Lynge Jensen et al. (2009). Sjukvård handlar inte längre bara om att bota 

den sjuke – att genom borttagning av sjukdomen återställa patienten till det friska tillståndet – 

utan själva risken i sig har patologiserats (Lynge Jensen et al. 2009:275–276). Riskfaktorer 

som benskörhet, högt blodtryck, dåligt kolesterolvärde – eller ett rent generellt som dålig livs-

föring – uppfattas av patienter som rent personliga problem och vården betraktar i sin tur ris-

ker som något som kräver förebyggande medicinering. Blir man sjuk någon gång i framtiden, 

beror det på att man inte var tillräckligt ihärdig med sin livsstilsförändring, är en utbredd före-

ställning (Sångren et al. 2009:256). Ett problem härvid är också att experten och lekmannen 
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har olika syn på vad risk innebär: för experten är det en beräkning av statistisk sannolikhet 

medan det för lekmannen kan vara ett reellt existerande hot (Johannisson 2008:20). 

I detta risksamhälle är de kommersiella intressena starka. Enligt Johannisson (2008) har 

läkemedelsindustrin ett intresse av att allt fler tillstånd uppfattas som risker i behov av för-

byggande medicinering. Johannisson (2008:24) studerar även Socialstyrelsens sjukdomsklas-

sifikationer från 1975 och framåt. 1975 års upplaga innehöll 6701 sjukdomskoder. 1989 hade 

antalet koder nästan fördubblats till 12420 och dessutom hade de så kallade Z-koderna, som 

klassificerar olika risker för sjukdom, tillkommit. Bland dessa nämner Johannisson (2008:24) 

till exempel byte av arbete (Z56.1), vantrivsel på jobbet (Z56.5), brist på avkoppling (Z73.2) 

eller misslyckade prov och examina (Z55.2). Man skulle kunna hävda att medicinen har ut-

vecklats och förmår göra finare distinktioner men Johannisson menar att själva sjukdomsbe-

greppet också har vidgats till att omfatta ett brett spektrum av ohälsa.  

I Socialstyrelsens sjukdomskoder menar jag att vi kan se en spegling av samhällets formel-

la och institutionella legitimering av patologisering av risktillstånd. Texten i Framåt B repro-

ducerar detta risktänkande, och reduceringen av de riskfaktorer som kan medföra framtida 

ohälsa menar jag finns som en presupposition i texten. I princip skulle man kunna tänka sig 

individer som äter lite för mycket, eller som helt enkelt inte tycker om att motionera, men som 

mår alldeles utmärkt ändå. I själva verket har samhällets önskan – att svenska medborgare tar 

ett aktivt ansvar för att reducera risken för framtida hälsoproblem – i texten i Framåt B gjorts 

till individens: ett kollektivt folkhälsoperspektiv framställs som ett individuellt ansvar och 

maktperspektivet har gjorts osynligt (jfr Lupton 1994:32). 

Läkemedelsindustrin har ett ekonomiskt intresse av risktänkandet men ett minst lika stort 

intresse har livsmedelsindustrin. Rent principiellt skulle man kunna tänka sig att livsmedels-

producenter har ett intresse av att människor helt enkelt äter mer men så enkelt är det inte: i 

stället har människors önskan att reducera risken för framtida ohälsa kommersialiserats, och 

oavsett vilka åsikter en individ har gällande kost står ett brett spektrum av produkter redo att 

konsumeras. Detta intresse speglas inte direkt i texterna – möjligen med undantag av bruket 

av ordet balans i texten i Framåt B – men detta kommersiella intresse är en faktor i hälsans 

sociala praktik. 

Av de analyserade texterna är det texten i Framåt B som tydligast speglar den sociala prak-

tik kring hälsa och ohälsa som Johannisson och Lupton beskriver. Här finns det starka indivi-

duella perspektivet, moraliseringen över felaktiga beteenden, kontrollen över det egna jaget 

(kroppens vikt) och ett tydligt risktänkande. Detta går även i linje med de undersökningar som 

jag nämner ovan (Crawford 1984; Saltonstall 1993; Pierret 1994). Dessa undersökningar är 
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förvisso gjorda tio till tjugo år före de analyserade läromedlen kom ut men jag utgår från att 

det finns en inbyggd tröghet i läromedelsproduktion och att en diskurs måste hinna bli väl 

etablerad i samhället innan den ger avtryck i ett läromedel. 

Att texterna är en del av denna sociala praktik blir kanske tydligare om vi funderar över 

vilka perspektiv på hälsa som inte finns i texten. En text om hälsa skulle i princip kunna hand-

la om något annat: vikten av en god arbetsmiljö och ett fungerande regelverk kring detta, hy-

gien och undvikande av smittspridning eller människors psykiska hälsa.  

I texten om Jocke i Mål 1 finns hälsa som ett individuellt projekt och som den projektions-

yta som Johannisson (2008:18) talar om. Åter är alternativa scenarier tänkbara: Jocke skulle 

kunna träffa en ny partner och ordna ett nytt jobb samtidigt som han fortsätter att röka eller tar 

sig en eller annan pilsner. Detta skulle dock gå på tvärs mot den gör-om-mig-diskurs som 

texten är en del av. Hälsa och självdisciplin förbinds här med attraktionskraft och framgång 

på livets alla områden. Här finns också en parallell till Luptons (1994:40–41) diskussion av 

hur kontrollen av födointaget har gått från religiösa till sekulära diskurser. Kontroll av födoin-

taget i en religiös diskurs innebär att den praktiserande individen ingår i ett regelverk vars 

efterföljande definierar honom som tillhörande en viss trosinriktning. Kontroll av födointaget 

i en sekulär västerländsk diskurs är förknippat med självkontroll, fysisk form och sexuell at-

traktionskraft. Detta finner vi även i texten om Sarah i +46C: det verkar inte vara läkarens ord 

om styr Sarah att gå ner i vikt utan hennes egna drömmar om att se ut på ett visst sätt.  

Carlson (2003) undersöker hur synen på individens roll i arbetslivet har förändrats i sfi-

läromedel över tid och finner att diskursen har förändrats i riktning mot individualisering och 

personligt ansvar för den egna inlärningen. I enlighet med Carlson (2003) finner vi en paral-

lell individualisering av hälsodiskursen. I Svenska för er (Higelin et al. 1967) går den friställ-

de Milo Popovic till Arbetsförmedlingen och blir omedelbart anvisad ett nytt arbete. Hans 

personliga åsikter efterfrågas inte. Herr Ask går till doktor Ek och får utskrivet medicin med 

medicinens tveklösa auktoritet. I nyare läromedel avkrävs individen ett personligt ansvar för 

den egna inlärningen – och den egna hälsan. Samtidigt finns en paradox i bägge diskurserna. 

Ett läromedel har ett föreskrivande uppdrag och här hörs även samhällets röst: den som inte 

tar ansvar för sin egen inlärning eller sin egen hälsa gör inte rätt. Carlson (2003) menar att det 

finns ett institutionellt imperativ i samtida läromedel som säger Lär dig! och till detta skulle 

vi kunna tillfoga Må bra! 

Enligt Mattlar (2008) strävar läromedlen efter att införliva kursdeltagarna i en svensk he-

gemonisk gemenskap som präglas av värden som inlärarna, ”de andra”, inte förväntas ha kun-

skap om. I enlighet med Mattlars diskussion vill jag hävda att de texter som har analyserats i 
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denna undersökning framställer god hälsa som ett av dessa värden. I denna framställning 

finns ett uppfostrande drag som jag har pekat på i textanalysen. Mattlar betraktar också läro-

medlen som arenor för produktion av ideologi. Vad gäller temat hälsa är det svårt att som 

Mattlar placera in detta på en skala från höger till vänster men det finns ideologiska tendenser 

i diskursen: det är knappast omöjligt att tänka sig dålig hälsa som en följd av sociala och kul-

turella omständigheter (jfr Lynge Jensen et al. 2009:275). Brist på sömn, stress eller dålig 

kosthållning kan i princip tänkas vara en följd av dålig arbets- eller bostadsmiljö som indivi-

den inte har mycket inflytande över. Läromedlen framställer dock hälsoproblem som enbart 

individuella och kan därför sägas vara en del av en bredare social praktik där sociala problem 

individualiseras (jfr Lynge Jensen et al. 2009:275). 
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6  Sammanfattande diskussion 

 

Utifrån den kritiska diskursanalysens teoretiska ramverk har jag i denna undersökning analy-

serat några texter från tre samtida läromedel i svenska för invandrare på temat hälsa. Analysen 

av texterna har jag gjort på tre nivåer. På textnivå visar den lingvistiska analysen hur hälsote-

mat framställs, på den diskursiva praktikens nivå vilka genrer och diskurser som texterna arti-

kulerar och på den sociala praktikens nivå hur texterna relaterar till en bredare sociokulturell 

kontext. Jag skulle nu vilja återkomma till uppsatsens frågeställningar och utifrån dessa föra 

en sammanfattande diskussion av resultaten av den kritiska diskursanalysen.  

 

 

Hur framställs temat hälsa i läromedlen? 

 

Texterna från de tre läromedlen framställer hälsa som ett individuellt och personligt ansvar. I 

detta visar texterna klart uppfostrande drag. Texten i Framåt B är den som är tydligast i detta 

hänseende: på textnivå visar analysen av teman, propositioner och modalitet hur denna text 

framställer individens ansvar för den egna hälsan som ett starkt krav, till och med en plikt, 

vilket understryks av att talhandlingarnas form och funktion skiljer sig åt. Texten innehåller 

ett slags moraliskt imperativ i sin uppmaning av läsaren att sköta sin egen hälsa. Imperativet 

ges ytterligare auktoritet av att läkarnas röst byggs in i textens ram. Detta moraliska imperativ 

kan även spåras i en av texterna i +46C. Även om det inte är lika tydligt genomfört kan kom-

binationen av rubriceringens du-tilltal och bilden av att ”allmänheten” överlag intresserar sig 

för den egna hälsan skapa detta intryck. Texten i Mål 1 framställer också hälsa som ett indivi-

duellt projekt: genom att följa ett antal teman i texten ser vi hur den fiktive karaktärens vilja 

att må bättre omfattar aspekter av hela livet. På detta sätt är texten en del av en ”gör-om-mig-

diskurs” som uttrycker individens dröm om en total förändring av livet. I denna dröm är den 

personliga hälsan en nyckelfaktor. 

Texterna i läromedlen artikulerar ett flertal olika genrer och diskurser. Framåt B ser jag 

främst som en blandning mellan en språkläromedelsgenre och en bredare folkhälsodiskurs. 

Språkläromedelsgenren kan spåras i olika typer av lexikala förenklingar och förklaringar och 

folkhälsodiskursen återfinns i textens framställning av det individuella ansvar för hälsan som 

går i linje med en statligt sanktionerad folkhälsopolitik. Den första texten i +46C reproducerar 
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en journalistisk genre, där ett antal personer som presenteras med bild får svara på en repor-

ters fråga, vilket ska ge ett intryck av ”allmänhetens röst”. Den andra texten i +46C är en del 

av en läromedelsgenre, det problembaserade lärandet, i vilken inlärarna ska ta ställning till ett 

dilemma av något slag. Texten i Mål 1, slutligen, är först och främst en typisk språklärome-

delstext genom att den sätter medvetenheten om formen först och låter detta styra textens 

strukturella disposition, men den är även en del av det som jag kallar ”gör-om-mig-diskursen” 

(jfr ovan), där idén om förbättrad personlig hälsa är central. 

Av de tre läromedlen är det endast en av texterna i +46C som artikulerar vad som skulle 

kunna kallas för en motdiskurs, genom att den mycket kortfattat anlägger ett kritiskt perspek-

tiv på temat viktkontroll och viktnedgång. På textnivå kan vi spåra detta genom en analys av 

hur propositionerna förhåller sig till det samspel mellan olika röster som texten bygger upp.  

 

 

Hur speglar texterna den diskursiva förändring som har skett sedan 1960-talet? 

 

Fram till 2000-talet förekommer knappt icke-sjukvårdsrelaterade texter om hälsa i läromedel i 

svenska för invandare. De texter som finns i äldre läromedel utspelar sig i vårdmiljö och jag 

uppfattar dessa som en del av en annan diskurs, som inte befattar sig med hur individen ska 

sköta sin personliga hälsa, utan som snarare har ett mer praktiskt kommunikativt syfte: inlä-

rarna ska bygga upp ett basordförråd kring kropp och sjukdom och kunna klara av att boka tid 

på en vårdinrättning. Jag utgår här från att hälsodiskursens genomslag i samtida läromedel 

speglar det större utrymme som det individuella ansvaret för hälsan har fått i medial och poli-

tisk diskussion. I enlighet med Carlson (2003), som ser en förändring av framställningen av 

individens relation till arbetslivet, kan läromedlen härvid betraktas som ett slags diskursiva 

tidsdokument: vad gäller både arbetsliv och hälsa har framställningen av dessa teman gått mot 

en ökad individualisering. 

 

 

Hur relaterar texterna till en bredare social praktik om hälsa? 

 

Enligt Johannisson (2008) och Lupton (1994) har hälsa för den samtida människan blivit ett 

individuellt livsprojekt som vi själva har ansvar för att gestalta. All form av ohälsa betraktas 

som avvikande tillstånd. Hälsa fungerar som en signal för flera värden, som medvetenhet, 

självkontroll och ambition, vilka är framträdande i västerländsk kultur. Hälsa är också föremål 
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för moralisering på ett sätt som liknar arbetsmoral: i synnerhet verkar bristande kontroll över 

födointaget vara en företeelse som förbinds med dålig moral. Flera undersökningar (Crawford 

1984, Saltonstall 1993 & Pierret 1993) av hur begreppet hälsa uppfattas bekräftar denna sam-

tida syn på hälsobegreppet. Kopplingen mellan denna syn på hälsa och socioekonomisk tillhö-

righet till urban medelklass förefaller särskilt stark.  

Johannisson kopplar denna syn på hälsa till begreppet risksamhälle (Beck 2000), enligt 

vilket kulturen i allt högre grad har kommit att betraktas som en gigantisk riskproducent. En-

ligt Sångren et al. (2009) betraktar individer i allt högre grad riskfaktorer som personliga pro-

blem, vilket går hand i hand med medicinens patologisering av själva risken i sig och även 

med en generell individualisering av sociala problem. 

Denna sociala praktik kring hälsa och ohälsa framträder i läromedelstexterna på olika sätt. 

Tydligast framgår det i texten i Framåt B, med den individuella plikten att sköta sin hälsa, 

moraliseringen över dåliga beteenden, viktkontrollen och det konsekventa riskperspektivet. I 

Mål 1 finns hälsa som ett individuellt projekt, framställt genom huvudpersonens vilja att för-

ändra sitt liv och i +46C finner vi också det personliga ansvaret för hälsan samt kontrollen 

över födointaget och associeringen mellan vikt och självkontroll. På detta sätt bidrar texterna 

till att konsolidera den befintliga diskursordningen och reproducera den rådande synen på 

hälsa.  
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7  Slutord 

 

 

Denna analys har försökt klarlägga sambanden mellan ett antal texter på temat hälsa från mo-

derna sfi-läromedel och en bredare social praktik kring hälsa. Genom att den kritiska diskurs-

analysen kombinerar lingvistisk och social analys hoppas jag också ha visat hur fruktbart det-

ta analytiska ramverk är för läromedelsforskningen. Läromedelstexter intar en speciell social 

position och läses på ett sätt som skiljer sig från mycket annan textkonsumtion: de utgör ofta 

det textuella nav som undervisningen kretsar kring och såväl lärare som inlärare har höga krav 

på texternas relevans och allmängiltighet. Inom svenskundervisning för invandrare är lärome-

delstexter dessutom bland de allra första texterna som inlärarna möter och det är därför troligt 

att de mer än andra texter bidrar till att forma inlärarnas bild av samhället. Att använda den 

kritiska diskursanalysen i läromedelsforskning kan därför möta en del av det behov som finns 

av kritisk genomlysning av läromedelstext. En diskursanalys som enbart görs på språkstruktu-

rell nivå riskerar att missa den betydelse som texterna har i reproduktion eller transformation 

av den rådande ordningen. En diskursanalys som underlåter att gå ner på textnivå riskerar 

tvärtom att bli alltför svepande.  

All form av textanalys är med nödvändighet selektiv och denna undersökning är inget un-

dantag. Framför allt på den diskursiva praktikens nivå ser jag flera möjliga vägar att gå för att 

vidareutveckla denna undersökning. På denna nivå har jag koncentrerat mig på de interdiskur-

siva kopplingarna, vilket givetvis utelämnar ett antal viktiga komponenter: inlärarnas recep-

tion av texterna och användningen av dem i undervisningspraktiken. Att göra någon form av 

receptionsanalys i undervisningskontext skulle därför kunna vara en fruktbar fortsättning av 

denna begränsade undersökning. I undervisningens samlade meningserbjudande är texterna i 

sig bara en del – och inlärarnas reception och tolkning av dem en annan.  

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Referenser 

 

 

Althén, Anette, Ballardini, Kerstin, Stjärnlöf, Sune & Viberg, Åke (2006). Mål 1. Lärobok. 

Stockholm: Natur och kultur 

Ballardini, Kerstin, Stjärnlöf, Sune & Viberg, Åke (1982). Mål: svenska som främmande 

språk. 1. Stockholm: Natur och kultur 

Beck, Ulrich (2000). Risksamhället: på väg mot en annan modernitet. Göteborg: Daidalos 

Brusewitz, Thyra & Renlund, Bodil (2007). Framåt B. Textbok. Stockholm: Natur och kultur 

Carlson, Marie (2003). Svenska för invandrare – brygga eller gräns. Syn på kunskap och lä-

rande inom sfi-undervisningen. Lund: Studentlitteratur 

Crawford, R. (1984). A cultural account of “health”: control, release and the social body. I: 

McKinlay, J. (red.). Issues in the political economy of health care. New York: Tavistock, 

60–103 

Daun, Åke (1998). Svensk mentalitet: ett jämförande perspektiv. Stockholm: Rabén Prisma 

Fairclough, Norman (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity 

Fairclough, Norman (2000). New labour, new language? London: Routledge 

Fairclough, Norman (2001). Language and power. 2. ed. Harlow: Longman 

Fairclough, Norman (2003). Analysing discourse. Textual analysis for social research. Lon-

don: Routledge 

Fairclough, Norman (2010). Critical discourse analysis: the critical study of language. 2. ed. 

Harlow: Longman 

Fairclough, Norman & Wodak, Ruth (1997). Critical discourse analysis. I: van Dijk, Teun A. 

(red.). Discourse as social interaction. London: Sage Publications, 258–284 

Fasth, Cecilia & Kannermark, Anita (1989). Goda grunder: svenska för invandrare. Textbok. 

Lund: Kursverksamheten  

Gramsci, Antonio (1967). En kollektiv intellektuell. 1. uppl. Staffanstorp: Cavefors  

Gull, Maria & Klintenberg, Britt (2004). +46: svenska för invandrare (sfi). 3, Kurs C. Stock-

holm: Almqvist & Wiksell 

Göransson, Ulla & Lindholm, Hans (1981). Nybörjarsvenska: nybörjarbok i svenska som 

främmande språk. Lärobok. Lund: Kursverksamheten 

Halliday, M. A. K. (2004). An introduction to functional grammar. 3. ed. London: Arnold 



40 

 

Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997). Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys. 

Lund: Studentlitteratur 

Higelin, Siv (red.) (1967). Svenska för er: lärobok för utlänningar. Stockholm: Sveriges radio 

Holm, Monika & Mathlein, Marianne (1975). Svensk, svenska: nybörjarbok. Stockholm: 

Skriptor 

Johannisson, Karin (2008). Kultur och hälsa. Två besvärliga begrepp. I: Bjursell, Gunnar & 

Vahlne Westerhäll, Lotta (red.). Kulturen och hälsan: essäer om sambandet mellan kultu-

rens yttringar och hälsans tillstånd. Stockholm: Santérus, 17–38  

Kristiansen, Solveig, Lundh, Doris & Manne, Gerd (1972). Svenssons: textbok för invandra-

re. Uppsala: Stiftelsen kursverksamhetens studieförlag 

Kristiansen, Solveig, Lundh, Doris & Wijk-Andersson, Elsie (1978). Säg det på svenska. 

Textbok. Uppsala: Studieförlaget 

Linell, Per (1998). Människans språk. Malmö: Gleerups 

Livsmedelsverket (2012). Tallriksmodellen (7.4.2012.) http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-

naring/Matcirkeln-och-tallriksmoddellen/Tallriksmodellen/ 

Lynge Jensen, Hans, Reventlow, Susanne & Sångren, Henrik (2009). Allmänläkaren i risk-

samhället. I: Brodersen, John, Hovelius, Birgitta & Hvas, Lotte (red.). Skapar vården ohäl-

sa? Allmänmedicinska reflektioner. Lund: Studentlitteratur, 267–279  

Lupton, Deborah (1994). Medicine as culture: illness, disease and the body in western socie-

ties. London: Sage 

Mattlar, Jörgen (2008). Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som 

andraspråk (1995-2005). Diss. Uppsala: Uppsala universitet 

Medin, Jennie & Alexanderson, Kristina (2000). Begreppen hälsa och hälsofrämjande: en 

litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur 

Oliveira, Gunilla & Berggren, Maria (1996). PBL i språkundervisningen: om problembaserat 

lärande i teori och praktik. Stockholm: Natur och kultur 

Pierret, Janine (1993). Constructing discourses about health and their social determinants. I: 

Radley, Alan (red.). Worlds of illness. Biographical and cultural perspectives on health 

and disease. London: Routledge, 9–26  

Saltonstall, R. (1993). Healthy bodies, social bodies: men's and women's concepts and prac-

tices of health in everyday life. I: Social science & medicine, vol. 36, issue 1, 7–14 

Statens folkhälsoinstitut (2012). Publikationer. (7.4.2012.) www.fhi.se/Publikationer/ 



41 

 

Sångren, Henrik, Lynge Jensen, Hans & Reventlow Susanne (2009). På rundresa i riskland-

skapet. I: Brodersen, John, Hovelius, Birgitta & Hvas, Lotte (red.). Skapar vården ohälsa? 

Allmänmedicinska reflektioner. Lund: Studentlitteratur, 255–266  

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur 

 


