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Abstrakt 

Denna studie undersöker om det finns möjligheter att integrera ett hälsofrämjande arbete i 

litteraturundervisningen genom Judith Langers (2017) didaktiska modell för boksamtal som 

en literacypraktik. Möjligheterna undersöks med en hermeneutisk forskningsansats som 

metod. Judith Langers (2017) didaktiska modell för boksamtal som en literacypraktik studeras 

utifrån en biblioterapuetisk teoribildning framtagen av Arleen Hynes & Mary Hynes-Berry 

(2012). Resultatet visar att Langers (2017) modell för boksamtal i en literacypraktik skulle 

kunna fungera hälsofrämjande och därmed möjliggörs det att tillhandahålla 

litteraturundervisning i skolan som kan fungera för elevers välbefinnande genom att Langers 

(2017) modell används. 

I slutet av studien prövas Langers (2017) didaktiska modell i sin funktion som en 

hälsofrämjande aktivitet i en exemplarisk närläsning av boken Slutet (2018) skriven av Mats 

Strandberg. 

 

 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, Hälsofrämjande, Biblioterapi, Litteratur, Föreställningsvärldar, 

Literacyhändelse, Literacypraktik 
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1. Inledning  
 

Under detta avsnitt presenteras bakgrunden till studien som visar vikten av studiens syfte. 

Bakgrunden behandlar psykisk ohälsa hos unga, styrdokumentens etiska riktlinjer och 

litteraturundervisningens möjlighet att erhålla literacypraktik som en hälsofrämjande 

läsdidaktik. Detta för att synliggöra möjligheterna att arbeta med läsning i ett hälsofrämjande 

syfte integrerat i den ordinarie litteraturundervisningen på gymnasiet. Vidare presenteras 

studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 

 

I bakgrunden presenteras information som leder fram till studiens syfte. Inledningsvis 

presenteras ett identifierat problemområde därefter följer en redogörelse för möjligheter att 

arbeta med området. 

1.1.1 Psykisk ohälsa 

 

Studier visar att det finns ett identifierat behov av att arbeta med unga människors 

hälsotillstånd. Unga människor är en riskgrupp vad gäller psykisk ohälsa redogör Riksdagen 

för i en interpellation till Stadsrådet 2016 (Sveriges Riksdag). I interpellationen framgår det 

att myndigheten för ungdomsfrågor och civilsamhällsfrågor år 2013 granskade elevers hälsa i 

samband med avhopp från skolan. Resultatet av granskningen visar att flera av eleverna som 

hoppat av skolan upplever psykisk ohälsa. Flertalet elever visar uppgivenhet genom att 

förklara att ”allt känns meningslöst” (Sveriges Riksdag 2016:1).   

Tillika tillhandahåller Folkhälsomyndigheten en undersökning som även den visar statusen 

kring ungas hälsa. Resultatet redogörs för i rapporten Därför ökar psykisk ohälsa bland unga 

(2018). Undersökningen visar att hälften av samtliga femtonåringar i skolan i Sverige lider av 

psykosomatiska besvär. En av anledningarna som identifierats är brister i skolan vilket 

betyder att skolan behöver stärkas enligt Folkhälsomyndigheten (2018).  Kommissionen för 

jämlik hälsa samt Skolmissionen har lagt fram förslag som behandlar att skolan behöver 

skapa en bättre lärandemiljö, bidra till bättre skolprestationer hos eleverna och skapa en mer 

likvärdig skola. Anledningar till psykisk ohälsa har identifierats även utanför skolan. Orsaker 

till psykisk ohälsa är exempelvis att många unga upplever att de har svårt att samtala om sina 

problem med sina föräldrar och detta kan resultera i psykosomatiska besvär. Även den 

socioekonomiska situationen inom familjen kan påverka ungas psykiska tillstånd. 
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Undersökningen visar att unga vars föräldrar har sämre ekonomi lider av psykiska besvär i 

större utsträckning än vad unga vars föräldrar har det bättre ställt ekonomiskt gör 

(Folkhälsomyndigheten 2018). 

I Läkartidningen rapporterar den medicinska redaktören Margaretha Bågedahl om ungas 

psykiska hälsotillstånd i artikeln Ungas psykiska ohälsa – en oroande trend (2018). I artikeln 

förklaras det att allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa, vilket främst framträder i 

depressioner och ångeststörningar. Bågedahl (2018) betonar i artikeln att ett väloljat 

samhällsmakeri där såväl skola som sjukvård synliggör och arbetar med ungas hälsa är av vikt 

för att problematiken med den ökade psykiska ohälsan ska lösas. 

1.1.2 Skolans uppdrag 

 

Samtlig undervisning i skolan ska utgå från skolans värdegrundsuppdrag och 

demokratiuppdrag (Skolverket a.). Förmågorna som ryms inom demokratiuppdraget och inom 

värdegrunduppdraget ska inte enbart förmedlas som fakta utan ska även integreras i den 

ordinarie undervisningen. I värdegrunduppdraget förekommer förmågor som behandlar 

elevernas personliga utveckling i en hälsokontext. Exempelvis framgår det i 

värdegrundsuppdraget under gymnasieskolans uppdrag att utbildning ska bidra till en allsidig 

utveckling för eleverna (Skolverket a.). Förankrat i fakta att värdegrundsuppdraget och 

demokratiuppdraget ska integreras i den ordinarie undervisningen kan bidraget till en allsidig 

utveckling därmed tolkas som att eleverna ska delges didaktiska metoder för 

personlighetsutveckling integrerat i undervisningen. Ytterligare framgår det under 

gymnasieskolans uppdrag att det i värdegrundsuppdraget finns etiska faktorer som 

undervisningen ska behandla. Dessa faktorer innefattar exempelvis att skolan ska bidra till att 

främja elevernas personliga ställningstagande och förmåga att agera ansvarstagande gentemot 

sig själva såväl som gentemot andra (Skolverket a.). Som en följd av att skolans 

värdegrundsuppdrag och demokratiuppdrag ska integreras i undervisning bör skolan 

tillhandahålla utbildning som implementerar de etiska faktorerna i uppdragen.  

1.1.3 Litteraturundervisning på gymnasiet  

 

Svenskämnets centrala innehåll för undervisningen på gymnasiet visar att det finns 

möjligheter för läraren att integrera ett hälsofrämjande arbete i undervisningen utifrån det 

etiska uppdraget ifall aspekterna i värdegrunduppdraget betraktas som hälsofrämjande 

egenskaper (Skolverket a.). 
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Vidare visar läroplanen exempelvis möjligheter att integrera ett hälsofrämjande arbete i 

litteraturundervisningen. Det centrala innehållet för svenskundervisningen på gymnasiet 

behandlar att eleverna ska ges möjlighet att använda skönlitteratur som en källa till självinsikt. 

Om förmågan till självinsikt kan förklaras vara hälsofrämjande erhåller således skönlitteratur i 

likhet med värdegrundsuppdraget möjligheter att integrera ett hälsofrämjande arbete i 

undervisningen. Där utöver ska litteraturundervisningen ge underlag för förståelse av andra 

människors erfarenheter, livsvillkor samt tankar och föreställningsvärldar. Eleverna ska med 

hjälp av skönlitteratur få nya tankesätt och perspektiv. Ytterligare ska undervisningen stödja 

elevernas personliga utveckling (Skolverket b.). Därav finns det underlag för att arbeta med 

litteraturundervisning i en hälsofrämjande kontext.  

Riktlinjerna för litteraturundervisningen stämmer överens med ett hälsofrämjande arbete 

vilket är av vikt med tanke på den psykiska ohälsans omfattning bland ungdomar. Eva Erson, 

Ann-Catrine Eklund & Karin Milles skriver i boken Språk och Kön (2007:98–99) att den tid i 

livet där identitetsskapande är mest aktuell är ungdomstiden. Således är det ytterligare aktuellt 

att undersöka hälsofrämjande möjligheter med litteraturundervisningen på gymnasiet. 

Gunilla Molloy (2003) presenterar svenskämnets möjligheter i boken Att läsa 

skönlitteratur med tonåringar. Molloy (2003:40) menar att svenskämnet kan fungera som ett 

erfarenhetsdidaktiskt demokratiämne, vilket hon definierar enligt Lars-Göran Malmgrens tre 

begrepp rörande svenskämnets färdighets principer. Dessa är svenska som ett färdighetsämne, 

svenska som ett litteraturhistoriskt ämne och svenska som ett erfarenhetsämne. Med 

demokratiämne menar Molloy (2003:38–43) att läraren har ett fostransuppdrag och därmed 

har lärarna ett ansvar att välja relevant och mångfasetterad litteratur som kan ge eleverna både 

kulturarv och bildning samtidigt som litteraturen kan bidra till en meningsskapande aktivitet 

för den enskilde läsarens personliga utveckling.   

Med styrdokumenten (Skolverket a. & b.) i bakgrunden, Erson m.fl (2007:98–99) och 

Molloys (2003:38–43) synpunkter går det att utläsa att det erbjuds möjligheter att integrera ett 

hälsofrämjande arbete i litteraturundervisnigen i svenskämnet på gymnasiet. 

1.1.4 Läsning och hälsa 

 

Olle Nordberg undersöker elevers inställning till litteraturläsning i förhållande till yttre 

faktorer, exempelvis stress. Resultaten redogör han för i avhandlingen Avkoppling och analys, 

Empiriska perspektiv på läsattityder och litterärkompeten hos svenska 18-åringar (2017). 

Nordberg (2017:73) har genom en undersökning arbetat fram information om att ungdomar 

avstår från läsning när de är stressade då de inte finner att litteratur är en prioriterad aktivitet. 



 

4 

Trots att läsning inte prioriteras när stress upplevs så menar ungdomarna att litteraturen 

hjälper för att minska stress. Läsning förknippas till avkopplande aktiviteter, exempelvis 

semester. Insikten att litteratur har en hälsofrämjande effekt i form av stressreducering 

förankrar arbetet med litteraturundervisning som hälsofrämjande ytterligare. 

Psykisk hälsa kan i begreppets bemärkelse förknippas med vårdomsorg. I denna studie 

behandlas psykisk hälsa i en undervisningskontext. Det förankras i att den biblioterapuetiska 

teoribildning som utgör ramverket för studien behandlar läsning som en hälsofrämjande 

aktivitet som inte behöver kontextualiseras till psykiatri eller vård. Läsning som en 

hälsofrämjande aktivitet förklaras i boken Biblio / Poetry Therapy: The interactive process 

skriven av Arleen McCarty Hynes & Mary Hynes-Berry (2012:10) särskiljas från exempelvis 

beteendeterapi som är förankrad i vården. De menar att hälsofrämjande läsning inte 

nödvändigtvis avser behandla ett identifierat problemområde, vilket vårdsektorn ofta förhåller 

sig till. Läsare kan under läsning upptäcka saker i sig själva som de kan utveckla i ett 

hälsofrämjande syfte men det behöver inte handla om konkreta problem. Därmed möjliggörs 

läsning som en hälsofrämjande aktivitet även utanför en vårdkontext. 

Eva Sellin som är bibliotekarie och skribent presenterar i artikeln God litteratur är 

bokhäxans recept för bättre hälsa (GT 2019:32–33) att man inte behöver vara sjuk för att 

läsning ska kunna ha en hälsofrämjande funktion. Läsning kan trots att läsaren mår bra bidra 

till ökat välbefinnande och oavsett läsarens hälsotillstånd innehåller litteratur en läkande kraft. 

Genom litteratur kan läsaren få större förståelse för sig själv och för andra människor. 

 

1.1.5 Literacypraktik och literacyhändelse  

 

Som nämnts i avsnitten ovan mår många ungdomar dåligt och det finns stöd i 

gymnasieskolans styrdokument för skolan att arbeta med elevernas allmäntillstånd. Det skulle 

exempelvis kunna ske i litteraturundervisningen på gymnasiet med utgångspunkt i att läsning 

kan fungera hälsofrämjande utifrån ovanstående redogörelse.  

Litteratur som en hälsofrämjande aktivitet får stöd av biblioterapi. Enligt biblioterapuetiska 

teoribildningar är det möjligt att läsa sig till välbefinnande redogör Cecilia Petterson 

(2014:55) för i artikeln Biblioterapi i ett litteraturvetenskapligt perspektiv. En lässtrategi som 

tillhandahåller en liknande effekt som biblioterapi är literacypraktik vid läsning av 

skönlitteratur.  

Sangeeta Bagga-Gupta förklarar begreppet literacypraktik i boken Literacy-praktiker i och 

utanför skolan (2013). Hon förklarar att begreppet innefattar aktiviteter som fungerar 
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meningsskapande med fokus på identitetspositionering (Bagga-Gupta 2013:20). Vidare 

specificerar hon definitionen av begreppet genom att förklara att literacypraktik handlar om 

”läsning och skrivning i mening” (Bagga-Gupta 2013:19). 

 Judith Langer (2017:17–18) förklarar i boken Litterära föreställningsvärldar, 

Litteraturundervisning och litterär förståelse att literacypraktik innebär att läsaren bearbetar 

språket och tänkandet för att skapa mening. Genom Langers (2017:33–42) modell för 

boksamtal som baseras på föreställningsvärldar genomgår läsaren en literacypraktik då 

läsaren ges möjlighet till utveckling av färdigheter genom bearbetning av språket och 

utvecklande av tänkande kring litteraturen.  Läsaren ges möjlighet att genom texten reflektera 

över sig själv och omgestalta både sig själv och omvärlden. Detta kan bidra till ny kunskap 

om livssituationer och därmed ges läsaren verktyg för att strukturera sitt eget liv genom en 

literacypraktik. 

 Molloys (2003:38–43) förklaring till hur svenskämnet ska fungera stämmer överens med 

hur Langers (2017:33–42) modell för boksamtal i en literacypraktik fungerar. Ytterligare 

stämmer Molloys (Ibid) förklaring överens Bagga-Guptas (2013:19–20) definition av 

literacypraktik då även Molloy (Ibid) menar att läsning kan fungera meningsskapande.  

I mötet med litteraturen under boksamtal kan läsare uppleva en så kallad literacyhändelse. 

Molloy redogör för literacyhändelser i boken Svenskämnets roll (2017:40–41). Hon förklarar 

att en literacyhändelse kan vara en del i mötet med litteratur och en del i samtal om det lästa. 

När en literacyhändelse sker upplever läsaren mening med det lästa. Det är möjligt att läsaren 

förstår något som personen inte gjort innan, exempelvis kan läsarens ordförståelse öka. Även 

problemlösning av eventuella problem som förekommer för karaktärerna i textvärlden kan 

utvecklas genom literacypraktiker om en literacyhändelse sker och läsaren fokuserar på att 

förstå textens innehåll.  

Genom boksamtal kan en literacyhändelse ske för eleverna när läraren utifrån Langers 

(2017:21) modell för boksamtal i en literacypraktik hjälper eleverna att träda in i en text och 

bearbeta textens innehåll utifrån personliga referenser för att utveckla nya meningsfulla 

perspektiv. Joanna Larson & Jackie Marsh (2005:16) skriver i boken Making Literacy Real; 

Theories and Practices for learning and Theaching att läsning och samtal om litteratur kan 

fungera som en literacypraktik som kan bidrar till personlighetsutveckling hos läsaren. Detta 

genom att literacyhändelser kan ske i mötet med litteraturen när läsaren får möjlighet att 

samtala om litteraturen och därmed får tillfälle att reflektera över det lästa. 

Utifrån fakta ovan om literacypraktik används begreppet i den här studien enligt en egen 

utformad definition som innebär att literacypraktik är en läspraktik som kan ske genom 
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lärarledda boksamtal och som kan inneha effekten att kunna fungera hälsofrämjande. Detta 

med stöd i forskningen som presenterats i detta avsnitt och som påvisar effekter som 

literacypraktik kan ha för individen. Effekterna tolkas som möjligt positiva för hälsan hos 

läsaren.  

De olika skrivningarna i styrdokumenten för svenskämnet på gymnasiet ger plats åt att 

integrera ett hälsofrämjande arbete i undervisningen och dessutom är litteratur en central del i 

innehållet som undervisningen ska behandla. Därav överensstämmer literacypraktik som 

didaktisk metod i litteraturundervisningen på gymnasiet väl överens med aktuella riktlinjer för 

undervisningen i svenskämnet på gymnasiet.   

 

1.2 Syfte 

 

Som det framgår av den bakgrund jag har tecknat är ohälsa bland unga ett vanligt fenomen.  I 

det sammanhanget är det intressant att se på de skrivningar i styrdokumenten som berör 

möjligheterna att integrera ett hälsofrämjande arbete i skolarbetet genom 

litteraturundervisningen på gymnasiet. Syftet med den här studien är att undersöka om och i 

så fall på vilka sätt det finns möjligheter att integrera ett hälsofrämjande arbete i 

litteraturundervisningen genom Judith Langers (2017) didaktiska modell för boksamtal som 

en literacypraktik. I studien utgår jag inte från att läsning och boksamtal är en hälsofrämjande 

aktivitet som enbart hör hemma i vården. Detta med stöd av tidigare forskning som visar att 

läsning som en hälsofrämjande aktivitet inte behöver kontextualiseras till vårdsammanhang. 

Jag prövar möjligheterna att arbeta med läsning som hälsofrämjande aktivitet även i en 

undervisningskontext.  

För att uppfylla syftet sker en kritisk närläsning av Langers (2017) modell för att studera 

om och på vilket sätt modellen tillhandahåller möjligheter till ett hälsofrämjande arbete i 

litteraturundervisningen. Vidare analyseras resultatet av närläsningen med hjälp av en 

biblioterapuetisk teoribildning framtagen av Arleen McCarty Hynes & Mary Hynes-Berry 

(2012).  

I slutet av studien appliceras Langers (2017) modell för boksamtal som en literacypraktik 

på romanen Slutet skriven av Mats Strandberg 2018. Med det avser jag pröva Langers (2017) 

modell för boksamtal som en hälsofrämjande literacypraktik i exemplarisk närläsning. 
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2. Tidigare forskning 
 

Teorin som används för att undersöka om det eventuellt finns hälsofrämjande egenskaper i 

boksamtal baserade på Langers (2017) modell som literacypraktik är hämtad från 

biblioterapuetisk teoribildning. Biblioterapi definieras nedan och definitionen förankrar 

motiveringen till att en biblioterapuetisk teori är relevant för studiens syfte. Tidigare 

forskning om läsning som en hälsofrämjande praktik är främst förankrad i en vårdkontext 

med fokus på terapi men vissa forskare och biblioterapeuter betonar att praktiken inte behöver 

förankras i vården. Främsta skillnaden i den tidigare forskningen är vederbörande forskares 

olika bakgrunder men trots de olika professionerna tillhandahåller de liknande resultat som 

följd av deras studier och praktiker. Forskningsöversikten baseras främst i kvalitativa 

praktiska studier då det är en central metod inom medicinsk humaniora som området 

hälsofrämjande läsning ingår i. Denna studie skiljer sig i metod från den forskning som det 

redogörs för nedan då denna studie är kvalitativ teoretisk. Därmed kompletterar denna studie 

den tidigare forskning.  

Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap skriver i boken Kultur och hälsa (2014:159) 

att litteraturforskning idag till stor del fokuserar på läsningens hälsofrämjande aspekter. 

Forskare studerar fiktionens betydelse för individers behov av att förstå existentiella frågor. 

Läsning bidrar till såväl kognitiv som emotionell utveckling visar forskning inom 

biblioterapuetisk teoribildning. Genom läsning utifrån en biblioterapuetisk process kan 

individer få hjälp att orientera sig till svar i livskriser och vid psykiska problem. Litteratur ska 

inte enbart kopplas till underhållning eller faktainhämtning. 

Forskaren Cecilia Petterson (2014:55) förklarar att biblioterapi är en behandlingsform på 

frammarsch inom den västerländska kulturen. Behandlingsformen fungerar som en 

terapeutisk metod för att främja människors hälsa genom läsning av litteratur och samtal kring 

det lästa. Litteraturen fungerar som en möjlig väg till rekreation och rehabilitering. Läsning 

som en del i rehabiliteringsprocesser har visat sig fungera för såväl barn som vuxna i tillstånd 

av chock och sorg samt vid psykiska sjukdomar.   

Vidare har Petterson (2018) utfört en studie med syftet att ta reda på om deltagarna i en 

studiecirkel upplever att deras psykiska välmående påverkas genom läsning och samtal kring 

det lästa. Resultatet redogör hon för i artikeln Psychologica well-being, improved 

selfconfidence, and social capacity: bibliotherapy from a user perspective.  

 Läsecirkeln vars deltagares upplevelser som Petterson studerade (2018 S:125) bestod av 

mellan sju till fem deltagare per tillfälle för läsecirkeln. Fem personer närvarade vid samtliga 
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möten. Alla medlemmar upplevde psykiska besvär men de deltog inte i gruppen som 

patienter. Deltagarna fick i samband med boksamtalen medverka i djupintervjuer. Baserat på 

intervjuerna framkom ett resultat som visar deltagarnas upplevelser av förändring kring deras 

psykiska hälsa (Petterson 2018 S:126–131). Studiens resultat visar att läsningen gav positivt 

resultat för alla deltagarnas välmående. De upplevde bland annat ökad motivation, starkare 

självkänsla samt att läsningen och samtalen kring det lästa hade en botande effekt (Petterson 

2018 S:127–129). Resultatet som deltagarna upplevde kring deras välmående var främst 

kortvarig, en faktor kring hälsan som höll i sig under hela tiden som gruppen träffades var en 

ökad förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Några andra långvariga konsekvenser för hälsan 

identifierades inte. (Petterson 2018 S:131). Petterson (2018 S:127) förklarar att deltagarnas 

upplevelser går att jämföra med biblioterapins egenskaper, hon utgår i resonemanget från 

biblioterapeuterna Hynes och Hynes-Berry, vars biblioterapuetiska teoribildning fungerar som 

ett ramverk för denna studie. Viktiga aspekter med läsningen i studiecirkeln som var 

avgörande för hälsan var kvalitén på litteraturen, ledarens förmåga samt faktumet att 

läsecirkeln fungerade som en social aktivitet (Petterson 2018 S:127). Petterson (2018 S:126) 

belyser en aspekt som hon menar kan vara problematisk vad gäller läsning och förbättring av 

den psykiska hälsan. Hon menar att den psykiska ohälsan kan problematisera 

koncentrationsförmågan och därmed försvåra läsningen. 

Biblioterapeuterna Hynes & Hynes-Berry (2012:3) redogör för biblioterapi utifrån en teori 

som de själva har utvecklat. De börjar med att redogöra för vad biblioterapi är genom att ange 

en definition av begreppet. Definitionen lyder att biblioterapi använder litteratur för att få 

fram en terapeutisk interaktion mellan deltagande och en facilitator och att interaktionen 

mellan dessa tillsammans med läsningen kan ha en positiv effekt för deltagarnas 

välbefinnande. Deltagare utgörs av läsare och facilitatorn är en person som gör det möjligt för 

deltagarna att reflektera över litteraturen genom vägledda samtal. Vidare förklarar författarna 

definitionen utifrån att ge ett exempel som utmärker en biblioterapuetisk process. Processen 

innehåller tre element som är av vikt för den biblioterapuetiska sessionen. Delarna är 

litteratur, deltagande och en facilitator. Exemplet handlar om den cancersjuka Yfrem 

Podduyev som en dag börjar läsa boken What Men Live By skriven av Tolstoy. Boken 

fungerar som en kraft i kontext till sjukdomen. Podduyev funderar över titeln och innehållet 

och talar om detta med samtliga personer på sjukhusets avdelning för cancersjuka. Samtalen 

skapar en process inom honom där han börjar reflektera tills han kommer fram till ett svar 

som han är nöjd med. I exemplet är Podduyev facilitatorn, Tolstoys bok är litteraturen och de 

andra patienterna är deltagarna.  
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För att definitionen ovan ska gälla behöver somliga begrepp definieras. Hynes & Hynes- 

Berry (2012:10) har formulerat sju punkter som ligger till grund för att definitionen ska kunna 

råda. För det första handlar det om att biblioterapi är en interaktiv process. För det andra 

definieras litteratur som en bred genre som rymmer såväl böcker som musik och film. Enda 

kravet är att litteratur innehåller språk. Den tredje punkten är att biblioterapi tar form i både 

klinisk biblioterapi och i utvecklingsbiblioterapi. Som fjärde punkt betonar de att biblioterapi 

kan ske individuellt eller i grupp. Den femte punkten som de lyfter är att biblioterapi har visat 

goda resultat för självkänsla och beteende. Sjätte punkten betonar att biblioterapi är en form 

av terapi men att avsikten inte är att kartlägga ett problem utan biblioterapi ska snarare 

fungera som en kraft som kan synliggöra problem och utveckla den sinnliga hälsoaspekten. 

Sista punkten betonar vikten av facilitatorns ledarförmåga. Facilitatorn måste välja 

individanpassat material och föra en ständig dialog med deltagaren då det är genom dialogen 

som deltagaren får en djupare självförståelse. 

 Hynes & Hynes-Berrys (2012:10) sjätte punkt påvisar att det finns möjligheter att arbeta 

med läsning som en hälsofrämjande praktik även utanför vårdsektorn. Det innebär att det 

skulle kunna finnas möjligheter att arbeta med läsning på det viset även i skolan. 
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3. Teori 
 

Hynes & Hynes-Berrys (2012) teori används som ramverk för studien. Ovan nämndes Hynes 

& Hynes-Berrys (2012:3) definition av biblioterapi. Här presenteras deras teori som är en 

praktisk vägledning för tillämpning av biblioterapi med positiva hälsofrämjande funktioner.   

Enligt Hynes & Hynes-Berry (2012:31) sker den biblioterapuetiska processen i fyra faser. 

Läsaren bearbetar faserna i ordning men viss avvikelse kan ske och läsaren kan gå tillbaka till 

en fas som redan bearbetats en gång. Begreppen översätts till svenska och används i studien 

med den svenska översättningen. Faserna är igenkänning ’recognition’, undersökning 

’examination’, sammanställning ’juxtaposition’ och självtillämpning ’self – application’. 

Fasen igenkänning innebär att något i litteraturen engagerar deltagaren. Det som fångar 

deltagaren är snarare förståelsen för en karaktär eller en erfarenhet som presenteras i 

litteraturen än själva litteraturen i sig. Deltagaren kan uppleva en igenkänningsfaktor i att hon 

eller han kan sympatisera med eller känna igen sig i en karaktär eller situation. Igenkänningen 

sätts igång av medvetna eller omedvetna associationer och ibland kan dessa behöva 

frammanas genom att facilitatorn vägleder deltagaren genom dialog. Upplevelsen och 

igenkänningen av litteraturen kan få deltagaren att börja analysera över varför de reagerat 

eller känt på ett specifikt sätt vid inhämtandet av litteraturen. Vidare kan detta leda till att 

deltagaren kommer i en djupare kontakt med sig själv (Hynes & Hynes-Berry 2012:33–34).   

När man ser på en film, läser en bok eller lyssnar på musik kommer ofta igenkänning 

automatiskt när mottagaren berörs av något. Undersökningsfasen däremot, att undersöka det 

som mottags kommer sällan automatiskt utan det är något som läsaren måste arbeta med. 

Deltagaren ska försöka klargöra vad det är som får vederbörande att känna på ett visst sätt och 

vad det som upplevdes under igenkänningsfasen betyder för läsaren genom att besvara 

frågorna: vem, vad, när, varför och hur mycket? I fasen ska deltagaren se bortom vad som 

engagerade personen och fokusera på varför de blev engagerade. Undersökningsfasen 

förmedlas således inte via litteraturen utan inom deltagaren när hon eller han börjar reflektera 

över frågorna (Hynes & Hynes-Berry 2012:38).  

När deltagaren har genomgått de två första faserna kan ytterligare intryck uppstå. Den 

tredje fasen kallas sammanställning och innebär att samtliga reaktioner som deltagaren 

upplevt ställs intill varandra. Deltagaren ska jämföra sin första reaktion med den senaste 

reaktionen för att sätta sina tidigare tankar och handlingar i nytt ljus. Problemet som utlöste 

den första reaktionen får en djupare betydelse när deltagaren kan se varför problemet finns 

och hur problemet kan lösas. Som en följd av de olika faserna får läsaren förståelse för hur 
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hon eller han kan förändra sina egna tankar och handlingar. Litteraturen kan således agera 

föredöme och förmedla förebilder till deltagaren som bidrar till förändring i deltagarens liv 

(Hynes & Hynes-Berry 2012:39–40).   

Vidare är det dags för självtillämpningsfasen (Hynes & Hynes-Berry 2012:40–41). Läsaren 

ska integrera de nya erfarenheterna och insikterna i sitt liv. Deltagaren måste undersöka hur 

dennes nya erfarenheter kan påverka ens egna liv för att avgöra om det är av intresse att ta 

med de nya erfarenheterna vidare i livet. Därefter måste de nya erfarenheterna tillämpas i 

deltagarens handlingar och beteende. En skillnad mellan biblioterapi och psykologi är enligt 

Hynes & Hynes-Berry (2012:10) att inom psykologi söker man oftast problemet på en gång 

medan man inom biblioterapi låter eventuella problem komma upp till ytan med tiden. Ofta 

vet inte deltagarna innan de möter litteraturen att det finns ett behov av att identifiera ett 

problem och förändra något. Litteraturen kan när den lyfter allmänmänskliga förhållanden 

fungera som en resurs till förändring. Självtillämpningsfasen behöver utgå från diverse 

vägledande frågor då biblioterapi enligt Hynes och Hynes-Berry (2012:10) inte fungerar som 

ren psykologi när patienten från början vet att något behöver förändras. Deltagare i 

biblioterapi kan i denna fas fundera över frågorna: På vilket vis kan det som lästs och 

diskuterats beröra mig? Hur hanterar jag känslorna som litteraturen och dialogen genom 

boksamtalet som facilitatorn handlett frammanat? Förnekar jag känslorna eller ser jag dem 

som en faktor som kan hjälpa mig att växa? Vilken inverkan har reaktionerna som 

framkommit under processen för mitt liv?  Vad behöver jag göra för att integrera de nya 

insikterna i mitt liv och är jag villig att göra det (Hynes & Hynes-Berry 2012:40–41)? 

Det är viktigt att hela tiden bearbeta litteraturen och genom dialog med en facilitator 

uttrycka sina känslor och tankar som uppstår i samband med inhämtandet av texten för att 

processen ska kunna fungera hälsofrämjande. Resultatet av den biblioterapuetiska 

läsprocessen för deltagaren menar Hynes & Hynes-Berry (2012:42) antingen är 

omstrukturering av livet eller ökad självmedvetenhet.  

Hynes & Hynes-Berry (2012:20) ger ett exempel på hur den biblioterapuetiska processen 

kan se ut i skolan. En skolbibliotekarie ledde ett boksamtal om en karaktär vid namn Julie. 

Karaktären Julie upplevde rädslor som kan identifieras som vanligt förekommande hos unga 

personer. Eleverna som var deltagare i boksamtalet började med att identifiera problemen och 

sedan resulterade diskussionen i lösningar på hur Julies problem kan förebyggas. Deltagarna 

kopplade Julies problem till sina egna och använde lösningarna på Julies problem som 

proaktiva lösningar i deras egna situationer. Exemplet tydliggör att läsning för välbefinnande 

inte behöver kontextualiseras till vårdsammanhang.  
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4. Metod och Material  
 

Först presenteras den metod som studien vägleds efter och därefter presenteras materialet som 

bearbetas med hjälp av metoden. 

4.1 Metod 

 

Metoden utgörs av en hermeneutiskt förankrad kvalitativ teoretisk litteraturanalys med syfte 

att undersöka om det finns möjligheter att integrera ett hälsofrämjande arbete i 

litteraturundervisningen genom Judith Langers (2017) didaktiska modell för boksamtal som 

en literacypraktik. 

Metoden är vald efter relevans för att besvara om det finns möjligheter att integrera ett 

hälsofrämjande arbete i litteraturundervisningen genom Langers (2017) didaktiska modell för 

boksamtal som en literacypraktik. Detta genom att studera huruvida Langers (2017) modell 

för boksamtal som en literacypraktik innehar egenskaper som kan fungera för välbefinnande. 

Tillvägagångssättet för studien utgår från två olika steg. Första steget är kritisk närläsning 

av Langers (2017) modell för boksamtal. Modellen (Langer 2017) innebär att läsaren ska 

bearbeta fem steg gällande föreställningsvärldar i en läsprocess genom läsning och samtal 

kring det lästa. Den kritiska närläsningen av modellen utgörs av en analytisk textstudie där 

modellens eventuella hälsofrämjande egenskaper synliggörs. Med närläsning är syftet att 

studera innebörden i modellens steg. Då Langer (2017) inte uttrycker att modellen fungerar 

hälsofrämjande utan endast genom modellens innehåll förmedlar att den innehar 

hälsofrämjande möjligheter är det av vikt att analysera modellen genom närläsning. Detta för 

att se om modellen erbjuder hälsofrämjande möjligheter eller inte.  

Närläsningen sker utifrån en subjektiv forskarroll vilket tas i beaktning vid bedömning av 

reliabiliteten och validiteten. Tillvägagångsättet för att kritiskt närläsa modellen sker genom 

att texten läses organiserat för att få en förståelse för innehållet. Modellens olika steg läses var 

för sig oberoende av varandra och aspekter i stegen som kan tyda på att modellen kan erbjuda 

hälsofrämjande möjligheter för läsaren uppmärksammas. För att närläsningen ska ske kritiskt 

läggs vikt vid att även undersöka avvikelser i Langers (2017) modell som möjligen skulle 

motsätta modellen som hälsofrämjande.   

Nästa steg för att uppfylla syftet med studien är att analysera materialet från närläsningen 

genom en jämförelse med en biblioterapuetisk teoribildning framtagen av Hynes & Hynes- 

Berry (2012). Teorin är hämtad från medicinsk humaniora med fokus på välmående. 

Anledningen till att det är en biblioterapuetisk teori som används är att biblioterapi är en 
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praktik inriktad på hälsofrämjande aspekter med läsning och biblioterapins avsikter stämmer 

överens med literacypraktikens möjliga hälsofrämjande förmågor. Eftersom biblioterapi och 

literacypraktik innehar likheter är det relevant att använda biblioterapi som teoribildning och 

ramverk för att synliggöra eventuella hälsofrämjande delar i Langers (2017) modell. Hynes & 

Hynes-Berrys (2012) teori består av fyra olika faser som tillsammans utgör en läsprocess med 

syfte att bidra till välmående för läsaren. Samtliga faser jämförs med de fem stegen som utgör 

läsprocessen enligt Langers (2017) modell. Likheter och skillnader mellan teorin och 

modellen synliggörs. Genom detta besvaras huruvida Langers (2017) modell erbjuder 

hälsofrämjande möjligheter eller inte. 

Genom hermeneutikens holistiska förhållningssätt som innebär att se helheten i 

forskningsproblemet behandlas syftet med studien. Tillvägagångssättet för holism betecknas 

med begreppet hermeneutisk spiral redogör Patel & Davidsson (2015:28–30) för i boken 

Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. I 

denna studie tar holismen form i att stegen i Langers (2017) modell för boksamtal som en 

literacypraktik är beroende av delarna i teorin som utgörs av Hynes & Hynes-Berrys (2012) 

biblioterapuetiska teoribildning för att ett helhetsperspektiv ska kunna framträda. Under 

jämförelsen sker en holistisk tolkning där samtliga delar i modellen och teorin jämförs med 

varandra. Delarna jämförs inte endast i kronologisk ordning, dels på grund av att holismen 

handlar om att se ett helhetsperspektiv och dels för att både modellens (Langer 2017) och 

teorins (Hynes & Hynes-Berry 2012) delar är dynamiska. Stegen i Langers (2017) modell 

läses var och en för att se vilken eller vilka delar i teorin (Hynes & Hynes-Berry 2012) som 

överensstämmer med modellen.  

I slutet av studien presenteras en exemplarisk närläsning av romanen Slutet (Strandberg 

2018). Romanen närläses utifrån Langers (2017) modell med syftet att utarbeta konkreta 

ingångar till boksamtal i form av frågor som lärare kan använda för att vägleda läsaren genom 

läsningen av romanen utifrån Langers (2017) modell för boksamtal som en literacypraktik. 

Närläsningen sker genom att romanen läses noggrant utifrån föreställningsvärldarna i Langers 

(2017) modell. Vidare studeras ingångarna till boksamtal utifrån Hynes & Hynes-Berrys 

(2012) biblioterapuetiska teoribildning för att undersöka vilka hälsofrämjande möjligheter 

som Slutet (Strandberg 2018) kan erbjuda genom att romanen bearbetas genom Langers 

(2017) modell. Syftet med den didaktiska implikationen är att pröva Langers (2017) modell 

för boksamtal som en literacypraktik och hur den skulle kunna fungera hälsofrämjande i 

kontakt med en roman i undervisning.  
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4.2 Validitet, Reliabilitet, Generaliserbarhet  

 

Hermeneutik möjliggör en subjektiv forskarroll då forskaren ska medverka i tolkningarna. Det 

är därför viktigt att beakta förståelsehorisonten för att avgränsa subjektiviteten för ett 

trovärdigt resultat (Patel & Davidsson 2015:30). Bristen på medvetenhet om 

förståelsehorisonten kan annars resultera i att validiteten minskar. Validitetens styrka avgörs 

av huruvida det som avses mätas faktiskt mäts (Patel & Davidsson 2015:102). Att använda en 

hermeneutisk forskningsansats som möjliggör en omfattande tolkning av Langers (2017) 

modell som en literacypraktik med hälsofrämjande egenskaper med hjälp av Hynes & Hynes-

Berrys (2012) teoribildning ger hög validitet till studien. Eftersom det som avses mätas i hög 

grad mäts. För att beakta subjektivitetens påverkan har avvikelser i resultatet studerats och 

redogjorts för, detta ökar validiteten ytterligare.  

   Att testa modellen som en hälsofrämjande literacypraktik i en verklig 

undervisningssituation skulle kunna höja validiteten ytterligare. Studien utgår endast från en 

teoretisk metod då det på grund av tidsaspekten och omfattningsskäl inte är möjligt att utföra 

studien i en praktisk kontext där syftet behandlas i en verklig undervisningskontext. Fördelar 

med att utföra studien teoretiskt är att det ges utrymme att fokusera på närläsning av 

modellen. Resultatet om Langers (2017) modell kan fungera hälsofrämjande eller inte kan 

ligga till grund för ett hälsofrämjande arbete i skolan och således finns det möjligheter till att 

vidareutveckla studien till praktisk tillämpning.   

   Vad gäller reliabiliteten för studien finns det inga slumpmässiga inflytanden som kan 

påverka metodens tillförlitlighet (Patel & Davidsson 2015:103). Forskaren behöver vara 

medveten om att belysa alla alternativa fakta som framträder under tolkningen för att inte 

missa eventuella avvikelser. Om det förekommer avvikelser behöver dessa medvetandegöras 

och betraktas som en del i resultatet (Patel & Davidsson 2015:106).  Eventuella avvikelser 

uppmärksammas i studien. Reliabilitetens styrka kan vara problematisk vad gäller 

hermeneutiken då tolkningen av problemet till stor del utgår från forskarens egen förståelse. 

Metoden har inte som syfte att erhålla en studie med hög reliabilitet, validiteten är av tyngre 

vikt vid denna typ av forskning (Patel &  Davidsson 2015:103-104). Trots det tas forskarens 

subjektiva roll i beaktningen även under bedömningen av reliabiliteten för studien. Angående 

fakta som utgörs av tolkningen finns en medvetenhet om en subjektiv förståelse. 

Reliabiliteten för studien kan således tolkas som hög då inga slumpmässiga inflytanden finns 

med och avvikelser tas med i resultatet. Samtidigt kan den subjektiva forskarrollen kring 

tolkningen påverka reliabiliteten i motsatt riktning.  
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    Studiens generaliserbarhet kan betraktas som låg i och med forskarens subjektiva roll som 

kan påverka resultatet, dock kan validitetens styrka öka generaliserbarheten för studien. Det 

som avses undersökas studeras i enhet med syfte, därmed får generaliserbarheten en viss 

styrka. En specifik modell undersöks utifrån en specifik teori. Validitetens styrka som ett 

resultat av forskningsmetoden hermeneutik ökar generaliserbarheten på studien då det som 

avses mätas i hög grad mäts.  

Ytterligare resonemang kring validitet, reliabilitet och generaliserbarhet förekommer under 

rubriken Diskussion och Slutsats. Begreppens styrka värderas där i förhållande till studiens 

resultat. 

4.3 Material 

 

Langers (2017) didaktiska modell för boksamtal baserade på läsning utifrån olika steg i 

litteraturens föreställningsvärldar undersöks som en möjlig hälsofrämjande literacypraktik. 

Detta för att se om det är möjligt att genom modellen integrera ett hälsofrämjande arbete i 

litteraturundervisningen. Modellen som studeras är en praktisk didaktisk tillämpning för 

boksamtal som literacypraktik och den är en vanligt förekommande didaktisk metod för 

boksamtal i undervisningskontext. Därav är det av hög relevans att undersöka modellens 

eventuella hälsofrämjande möjligheter. 

Langer (2017:15–18) redogör för att läsning av skönlitteratur är en kognitiv handling som 

behandlar problemlösning och resonerande. Förmågan att läsa skönlitteratur är någonting som 

måste tränas och om en läsare besitter förmågan att läsa litteratur som en kognitiv handling så 

kommer personen ha användning av den kunskapen i flera livssammanhang. Förmågan som 

kan utvecklas genom läsning kan ge läsaren möjlighet att se problemlösningar och 

handlingsalternativ i situationer även utanför läsning. 

Vidare utvecklar Langer (2017:26) resonemanget om läsning som en kognitiv handling till 

att läsning med utgångspunkt i att det är en kognitiv handling kan fungera som en 

literacypraktik. Vilket gör det möjligt för läsaren att reflektera över sig själv och omgestalta 

både sig själv och omvärlden. Genom läsning som en literacypraktik kan läsare ges möjlighet 

att utforska sig själva och andra. Litteratur skapar tillfällen för läsare att definiera och 

omdefiniera vem man är, vem man vill vara och vem man kan bli. Karaktärer och handlingar i 

litteratur bidrar till att läsare kan se människans potential och genom identifiering med 

karaktärerna får läsaren möjlighet forma sin identitet och omstrukturera sitt liv. Det finns fall 
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då litteratur kan vara intellektuellt provocerande och låter läsare se handlingar och tankar ur 

olika vinklar.   

Langer (2017:21) betonar att det är viktigt att utveckla ett litterärt tänkande för att 

litteraturen ska kunna fungera till sin fulla potential. Litterärt tänkande utvecklas i mötet med 

litteratur, exempelvis genom att läsning sker utifrån Langers (2017) modell. Resultatet av att 

en läsare utvecklat sitt litterära tänkande är att läsaren genom litteratur kan utveckla sin 

personlighet samt sina sociala och intellektuella förmågor. För att möta litteraturen och 

utveckla sitt litterära tänkande menar Langer (2017:26) att läsaren ska bearbeta läsningen 

utifrån fem steg där läsaren möter litteraturens föreställningsvärldar. Tillsammans bidrar de 

olika stegen i läsprocessen till skapande av den litterära föreställningsvärlden och skapade av 

nya föreställningsvärldar. De fem stegen som ska bearbetas är kliva in i föreställningsvärlden, 

röra sig genom föreställningsvärlden, kliva ut ur föreställningsvärlden, kliva ut ur 

föreställningsvärlden och objektifiera upplevelsen samt gå ut ur föreställningsvärlden och 

röra sig vidare. Stegen sker i ordning efter läsningens gång men stegen är flytande och 

läsaren kan kliva tillbaka till ett steg som tidigare lämnats. Hur läsaren tar sig an 

föreställningsvärldarna är individuellt och beror på personens tidigare erfarenheter och 

upplevelser, då samtliga steg innebär att mötet med litteraturen integrerar med läsarens 

tidigare erfarenheter kring ämnena som litteraturen berör (Langer 2017:37–43). Även den 

personliga relationen till den aktuella läsupplevelsen är av vikt för hur innehållet i 

föreställningsvärldarna tolkas (Langer 2017:37). 

Föreställningsvärldar förklaras av Langer (2017:28) vara en sammansättning av tankar, 

förväntningar och argument. Världarna skapas ständigt och inte enbart i en litterär kontext. 

När en individ lär sig något nytt, oavsett område, förändras föreställningsvärlden kring det 

aktuella området. En individs föreställningsvärldar är antingen öppna för förändring eller i 

förändring då de utgör en process för skapade av nya verklighetsbilder.  

Den didaktiska modellen är en vägledning för praktiska boksamtal som kan ske i grupp 

eller enskilt med endast en läsare och en ledare. Modellen riktar sig mot individuell 

utveckling hos läsaren (Langer 2017:20–21). 

4.3.1 Kliva in i föreställningsvärlden  

 

Det första steget i läsningen utifrån modellen innebär att läsaren ska kliva in i 

föreställningsvärlden (Langer 2017:37–38) och integrera med texten. Syftet är att läsaren ska 

samla information om vad texten kommer handla om. Det är en bräcklig fas då det kan vara 

svårt att samla in information från texten tidigt i läsningen. Trots att läsaren inte har erhållit 
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mycket information från litteraturen börjar läsaren redan i det här steget föra ett samtal med 

sig själv när hon eller han börjar skapa föreställningsvärlden i litteraturen. Samtalet inom 

läsaren behandlar en tolkning av det som sker i litteraturen i relation till vederbörandes egna 

erfarenheter. Därmed utvecklas första steget med utgångspunkt i läsarens tidigare 

erfarenheter, värderingar och upplevelser. Uppfattningen om karaktärerna, miljön och 

situationen bildas utifrån läsarens personliga värld.   

Olika personer kan läsa samma litteratur och skapa föreställningsvärldar som skiljer sig åt 

mellan dem, då de möjligen har olika erfarenheter att ta utgång ifrån. Att kliva in i 

föreställningsvärlden är inte något som endast sker i början av läsningen av en text utan 

läsaren kan flera gånger under läsningen vara tvungen att aktivt söka ny förståelse för textens 

innehåll (Langer 2017:33–38).  

4.3.2 Röra sig genom föreställningsvärlden 

 

Nästa steg i läsningen är att röra sig genom föreställningsvärlden. Läsaren möter de 

utmaningar som romankaraktärerna är ställda inför. Med hjälp av läsarens egna erfarenheter 

fördjupar sig personen i texten genom att ifrågasätta textens innehåll. De egna erfarenheterna 

fungerar som en referenspunkt till tolkning av textens innehåll. Läsaren funderar över textens 

handling, motiv och eventuella relationer och känslor som berättelsen tillhandahåller. Ett 

tidsperspektiv kan anläggas där läsaren kan fundera på vad som hänt innan berättelsen i 

romankaraktärernas liv. För att detta ska kunna ske använder vederbörande till stor del sin 

egen erfarenhet om sig själv, sitt liv och sin omvärld för att skapa sig en uppfattning om 

verkets djupare betydelse. Läsaren spekulerar kring svar på frågan: Varför? för att testa sina 

idéer om textens djupare innebörd. Genom att fundera över varför något är på ett visst vis kan 

läsaren kartlägga vad som hänt tidigare i karaktärernas liv (Langer 2017:39). 

4.3.3 Kliva ut ur föreställningsvärlden  

 

Det tredje steget är att kliva ut ur föreställningsvärlden. I steget använder läsaren inte längre 

sina tidigare preferenser för att få förståelse för textens innehåll, istället omvandlar läsaren 

textens innehåll och skapar nya egna erfarenheter och preferenser utifrån litteraturen. De 

utvecklade kunskaperna som läsningen har givit läsaren ökar personens egen kunskap och 

bildar ny erfarenhet. Föreställningsvärldens innehåll utvecklas till att handla om vad den kan 

innebära för läsaren själv. Tidigare kunskaper och tankar kan sättas på omprövning när 

föreställningsvärlden används för att reflektera över tidigare erfarenheter och tankar. 

Lärdomar från litteratur kan fungera värdefullt och betydande för att läsaren ska kunna ordna 
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upp sitt eget liv. Läsaren kan betrakta de gamla erfarenheterna intill de nya där hon eller han 

sätter upp dessa och sig själv i speglar intill varandra. Den ena spegelbilden visar hur 

personen tidigare skulle ha handlat utifrån sina äldre erfarenheter och den andra spegeln visar 

hur personen kan handla utifrån de nya erfarenheterna. Detta steg i läsningen är kraftfullt och 

i många fall är steg tre i läsprocessen en betydande anledning till att människor läser litteratur 

(Langer 2017:40–41). 

4.3.4 Kliva ut ur föreställningsvärlden och objektifiera upplevelsen 

 

Det fjärde steget i läsning utifrån Langers (2017:41–42) modell innebär att läsaren ska kliva ut 

ur föreställningsvärlden och objektifiera upplevelsen av läsningen. Läsarens roll i steget är att 

vara kritiker, detta genom att läsaren distanserar sig från föreställningsvärlden som byggts 

upp och reflekterar över och bedömer innehållet i den. Det sker en kritisk granskning och 

analys av textens innehåll och läsaren funderar över varför texten är viktig för vederbörande.  

Steget i modellen innebär att läsaren studerar texten på avstånd och uppmärksammar 

skillnader mellan föreställningsvärlden och läsarens egna liv och världsbild. Ett kritiskt 

perspektiv från läsaren och en objektifiering av föreställningsvärldens innehåll kan 

förekomma vid flera tillfällen under läsning. Ibland dömer läsaren textens innehåll på förhand 

utan att ha byggt upp föreställningsvärlden och om det sker riskerar läsaren att göra en 

missbedömning av föreställningsvärldens betydelse för vederbörande.  

4.3.5 Gå ut ur föreställningsvärlden och röra sig vidare 

 

Det femte och sista steget i modellen handlar om att läsaren ska gå ut ur föreställningsvärlden 

och röra sig vidare. Langer (2017:41–42) jämför händelseförloppet i modellens femte steg 

med en kompositör som inspireras av ett litterärt verk när personen ska komponera en ny 

symfoni. På samma sätt som kompositören använder de nya erfarenheterna vid skapandet av 

symfonier kan läsare när de kliver ut ur föreställningsvärlden ta med sig de nyvunna 

insikterna i skapandet av nya föreställningsvärldar. Langer (2017:28) förklarar att 

föreställningsvärldar är något som individer ständigt skapar inom sig själva när en person lär 

sig något nytt om sig själv, omvärlden eller om andra. Att röra sig vidare från 

föreställningsvärlden fungerar som en vidareutveckling av individens tidigare erfarenheter 

(Langer 2017:41–42). 
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5. Resultat 
 

Genom kritisk närläsning av Langers (2017) modell avser studien pröva om modellen 

innehåller egenskaper som skulle kunna fungera hälsofrämjande. Detta för att se om det är 

möjligt att integrera ett hälsofrämjande arbete i litteraturundervisningen genom användning av 

Langers (2017) modell. Här sker en kritisk närläsning som avser uppmärksamma aspekter i 

modellen som kan fungera för välbefinnande. Under rubriken Analys studeras resultatet av 

närläsningen utifrån Hynes och Hynes-Berrys (2012) teori.  

5.1 Närläsning av Langers modell  

 

Enligt Langer (2017:15–18) föranleder litteratur positiva konsekvenser för läsare. Hon 

redogör inte för sin modell som en hälsofrämjande praktik, däremot är det möjligt att utläsa 

att hon menar att modellen skulle kunna ha hälsofrämjande konsekvenser för läsaren. Läsning 

utifrån hennes modell är en literacypraktik som låter läsaren utforska sig själv, såväl som 

andra och dessutom ger litteraturen möjlighet till läsaren att omgestalta sig själv och andra. 

Om en läsare efter bearbetning av litteratur utifrån Langers modell (2017) upplever dessa 

resultat och kan omgestalta sig själv i en version som skiljer sig positivt från den tidigare 

versionen skulle modellen kunna betraktas inneha hälsofrämjande egenskaper.   

Langer (2017:26) menar att läsning är en kognitiv handling som kan utvecklas i takt med 

läsning, vidare kan den kognitiva handlingen appliceras i olika livssituationer. Med 

definitionen att den kognitiva handlingen innebär de förmågor som utvecklas i en 

literacypraktik skulle det gå att dra slutsatsen att resultatet av literacypraktiken, exempelvis 

omgestaltning av sig själv kan appliceras i flera olika livssituationer. Om så är fallet skulle 

modellen kunna tolkas som hälsofrämjande.  

De olika stegen i modellen (Langer 2017:37–38) skulle kunna betraktas innehålla olika 

hälsofrämjande egenskaper. Första steget i modellen gå in i föreställningsvärlden kan bidra 

till att läsaren ser sin egen livssituation när läsaren försöker skapa sammanhang i texten 

baserat på sina egna erfarenheter. Läsaren möter i detta steg nya karaktärer med nya 

livsomständigheter som kan få läsaren att reflektera. Personen som läser kan således få upp 

ögonen för sitt eget tillstånd i relation till de nya erfarenheterna. Att synliggöra sin egen 

situation skulle kunna vara en utgångspunkt till att förändra något i livet, vilket skulle kunna 

fungera positivt för välbefinnandet.  
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Det andra steget i modellen innebär att läsaren ska röra sig genom föreställningsvärlden. 

Även i detta steg använder läsaren sina egna erfarenheter som referenspunkt för att fundera 

över textens innehåll. Läsaren kan fundera på vad som påverkat romankaraktären tidigare och 

utifrån sina egna erfarenheter fundera på varför karaktärerna handlar som de gör (Langer 

2017:39). Ur ett hälsoperspektiv skulle det kunna tolkas som att läsaren ges möjlighet att på 

ett djupare plan fundera över sin egen erfarenhet när den sätts i kontext till textens innehåll.  

Vidare ska läsaren bearbeta nästa steg i läsningen utifrån modellen som är att kliva ut ur 

föreställningsvärlden. I steget ges läsaren möjlighet att skapa nya erfarenheter och preferenser 

utifrån att kritiskt ompröva den egna identiteten och därmed eventuellt se möjligheter till att 

omgestalta sig själv. Läsaren får möjlighet att jämföra sina egna livssituationer och livsval 

med karaktärernas liv (Langer 2017:40–41). Detta skulle kunna fungera hälsofrämjande om 

förmågan att ompröva sin egen identitet och omgestalta sig själv kan bidra till välbefinnande. 

Följaktligen sätts läsarens tidigare tankar på prov när de äldre och de nya erfarenheterna 

synliggörs i spegelbilder intill varandra (Langer 2017:40–41). Det skulle kunna fungera 

hälsofrämjande om detta resulterar i att läsaren kan överföra den nya kunskapen till sitt liv. 

Langer (2017:40–41) menar att litteraturläsning kan bidra till att läsaren kan ordna upp sitt liv 

utifrån de nya erfarenheterna som läsningen ger. Om läsningen ger konsekvensen att läsaren 

kan omstrukturera sitt liv i en positiv riktning skulle det tredje steget kunna betraktas som 

hälsofrämjande. 

Det fjärde steget innehar hälsofrämjande egenskaper i form av reflektion. Läsaren ska i 

detta steg kliva ut ur föreställningsvärlden och objektifiera upplevelsen av läsningen. Läsaren 

resonerar i steget kring varför läsningen av texten var viktig för henne eller honom. Det ges 

möjlighet att resonera kring vad mötet med romankaraktärerna kan betyda för läsaren. Här 

ställs läsarens tidigare erfarenheter i perspektiv till de nya erfarenheterna (Langer 2017:41–

42).  Reflektionen och värderingen av de nya erfarenheternas betydelse för individen kan ha 

värdefull effekt för välbefinnandet om förloppet leder till något positivt för läsaren. Om 

läsaren genom reflektion kring det lästa får en nyanserad bild av hur exempelvis ett beteende 

kan ageras eller hur en handling kan utföras på ett bättre sätt jämfört med hur vederbörande 

tidigare betett sig eller handlat, så har läsaren möjlighet att ändra sitt eget beteende och sina 

egna handlingar därefter.  Detta skulle kunna leda till högre välbefinnande. 

Sista steget i modellen innebär att läsaren ska röra sig vidare från föreställningsvärlden. 

Läsaren får möjlighet som ett resultat av den kognitiva processen att ta med sig de nya 

erfarenheterna och inspireras av dem i fortsättningen (Langer 2017:41–42).  Om läsningen 

bidragit till att läsaren synliggjorts nya erfarenheter som konkurrerar med de äldre 
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erfarenheterna och läsaren väljer att följa de nya erfarenheterna i fortsatta handlingar kan det 

sista steget i processen avsluta literacypraktiken med en hälsofrämjande konsekvens. Detta då 

de nya erfarenheterna möjligen är gynnsamma för läsaren och kan ersätta handlingar som 

tidigare varit problematiska för läsaren. 

Sammanfattningsvis går det att härleda ett resonemang om att Langers (2017) modell som 

en literacypraktik skulle kunna fungera hälsofrämjande utifrån en kritisk närläsning av 

modellen. Genom stegen i modellen får läsaren möjlighet att synliggöra sin egen situation 

med hjälp av lärarledda boksamtal och genom litteraturen erhålla möjligheter till förändring 

av sin livssituation. En kritisk reflektion som uppkommer som en avvikelse i tolkningen är att 

Langer (2017) inte erhåller någon information om att de nya erfarenheterna alltid är positiva. 

Det finns således ingen garanti för att läsning utifrån modellen bidrar till välbefinnande utan 

resultatet av läsningen skulle likväl kunna ha en motsatt effekt.   

5.2  Analys 

 

För att undersöka hälsofrämjande möjligheter i Langers (2017) didaktiska modell för 

boksamtal som en literacypraktik studeras resultatet av tolkningen av modellen genom Hynes 

& Hynes-Berrys (2012) biblioterapuetiska teoribildning. Detta för att få en 

forskningsförankrad bekräftelse angående om Langers (2017) modell kan fungera som en 

hälsofrämjande literacypraktik som kan integreras i litteraturundervisningen.  

5.2.1 Kliva in i föreställningsvärlden  

 

Langers (2017:33–38) första steg i boksamtal utifrån föreställningsvärldarna innebär att 

läsaren kliver in i textvärlden för att utifrån sin personliga värld bilda sig en uppfattning om 

textvärlden genom integrering med texten.  Detta går att jämföra med Hynes & Hynes-Berrys 

(2012:33–34) igenkänningsfas i den biblioterapuetiska processen. Läsaren ska i 

igenkänningsfasen engageras av något i texten genom förståelse för en karaktär eller 

erfarenhet som framkommer i litteraturen.   

Langers (2017) modell behandlar samtal kring litteratur som didaktiska boksamtal ledda av 

exempelvis en lärare. Även Hynes & Hynes-Berrys (2012:10) teori innefattar att det måste 

finnas en ledare vid boksamtal. De benämner ledaren för samtalet som en facilitator vid den 

biblioterapuetiska processen. Det är av vikt att det finns en facilitator som kan vägleda läsare 

genom den biblioterapuetiska processen. Lärare som leder boksamtal för elever skulle kunna 

jämföras med att vara en facilitator.   
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Enligt prövningen av Langers (2017) första steg i boksamtal som en literacypraktik med 

hälsofrämjande egenskaper utifrån Hynes & Hynes-Berrys (2012) teori synliggörs likheter 

mellan modellen och teorin. Både modellen och teorin visar en likvärdig ingång i 

läsprocessen och eftersom teorin tillhandahåller hälsofrämjande egenskaper skulle Langers 

(2017:33–38) första steg i modellen kunna betraktas inneha egenskaper som påverkar 

välbefinnandet.   

5.2.2 Röra sig genom föreställningsvärlden 

 

I detta steg av läsningen ska läsaren röra sig i föreställningsvärlden och fördjupa sig i 

litteraturen utifrån sina tidigare erfarenheter. Steget i modellen innebär att frågan: Varför? ska 

besvaras för att läsaren ska få förståelse för texten (Langer 2017:39). Att röra sig genom 

föreställningsvärlden kan jämföras med steg två i den biblioterapuetiska processen som 

innebär att läsaren ska genomgå en undersökningsfas. I fasen ska läsaren undersöka vad det är 

som engagerat läsaren i texten under igenkänningsfasen. Läsaren ska undersöka detta genom 

att försöka besvara frågan: Varför engagerades vederbörande? Att ta reda på vad som utlöste 

engagemanget leder till en djupare förståelse av sig själv. Detta skulle kunna ske i enhet med 

en literacyhändelse när läsaren möter litteraturen på ett djupare plan och känner mening med 

det som läses. Langer (2017:21) anger ingen specifik tidpunkt i läsningen för när en 

literacyhändelse kan ske. Möjligen skulle läsare kunna uppleva en literacyhändelse i steg två i 

modellen om vederbörande upplever att de känner mening med texten när de besvarar frågan: 

Varför? för att få en djupare förståelse av föreställningsvärlden.  

Utifrån jämförelsen mellan Hynes & Hynes-Berrys (2012) teori och Langers (2017) modell 

kan vissa likheter synliggöras mellan teorin och modellen men det finns även en skillnad. 

Hynes & Hynes-Berry (2012:38) menar att undersökningsfasen bidrar till att läsaren får en 

djupare förståelse av sig själv genom att besvara frågan: Varför? medan Langer (2017:39) 

menar att läsaren får en djupare förståelse av texten genom att besvara frågan: Varför? 

Möjligen skulle faktumet att frågan: Varför? ska besvaras enligt både teorin och modellen 

kunna innebär att läsaren även utifrån Langers (2017:39) andra steg får en djupare förståelse 

för sig själv utöver att läsaren får en djupare förståelse för texten. Oavsett behandlar både 

modellen och teorin faktumet att läsaren ska bearbeta texten på en djupare nivå.   

5.2.3 Kliva ut ur föreställningsvärlden 

 

Steg tre i Langers (2017:40–41) modell är en kraftfull fas med möjliga positiva konsekvenser 

för läsarens välbefinnande. Medvetenheten om att granskningen av modellen synliggjorde ett 
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resonemang om att boksamtal baserat på modellen även skulle kunna ha negativa 

konsekvenser finns i åtanke. Läsaren ska i steget omvandla texten och skapa egna erfarenheter 

och preferenser utifrån läsningen. De nya lärdomarna kan fungera för att läsaren ska kunna 

ordna sitt liv. De äldre erfarenheterna och de nya sätts i kontraster intill varandra och utifrån 

jämförelsen kan läsaren välja att ta med sig de nya erfarenheterna eller att inte göra det 

(Langer 2017:40–41).  

Langer (2017:26) menar att stegen i modellen är flytande. Även Hynes & Hynes-Berry 

(2012:33) förklarar i sin teori att faserna är flytande. Därmed är det möjligt att faserna i den 

biblioterapuetiska processen och i Langers (2017) modell överensstämmer utan att komma i 

en specifik ordning. Igenkänningsfasen, undersökningsfasen och sammanställningsfasen 

(Hynes & Hynes-Berry 2012) skulle kunna användas för att undersöka Langers (2017:40–41) 

tredje steg. I igenkänningsfasen får läsaren enligt Hynes & Hynes-Berry (2012:33) möjlighet 

att omstrukturera sina liv utifrån de nya erfarenheterna som framträder i och med att läsaren 

betraktar de nya och de gamla erfarenheterna intill varandra och kan välja att använda de nya 

erfarenheterna för att förändra sitt liv. Detta överensstämmer med Langers (2017:40–42) 

tredje steg i modellen då läsaren även enligt Langer ska sätta de äldre och de nya 

erfarenheterna intill varandra för att synliggöra skillnader. Undersökningsfasen (Hynes & 

Hynes-Berry 2012:38) handlar som tidigare nämnt om att läsaren kan få en djupare förståelse 

av sig själv genom litteraturen, vilket även framträder i Langers (2017:39) tredje steg för 

läsaren när vederbörande synliggör äldre och nya erfarenheter och jämför dem.  

Sammanställningsfasen (Hynes & Hynes-Berry 2012:39–40) innebär att läsaren ska sätta 

sina nya erfarenheter från läsning intill sina tidigare erfarenheter för att synliggöra skillnader. 

Läsaren ska fundera på vad det var som utlöste reaktionen till engagemanget i första 

reaktionen och sätta det problemet intill de nya tankarna om problemet. Den nya bilden som 

framträder kan bidra till att läsaren förändrar sina egna tankar och handlingar. Detta är något 

som Langer (2017:40–42) menar kan hända i modellens tredje steg av läsningen.  

 Samtliga aspekter i modellens tredje steg (Langer 2017:40–41) och teorins 

igenkänningsfas, undersökningsfas och sammanställningsfas (Hynes & Hynes-Berry 

2012:33–40) har egenskaper som skulle kunna bidra till att läsaren upplever mening med 

läsningen. Synliggörandet av äldre och nya erfarenheter kan möjligen frammana en 

upplevelse av att känna mening hos läsaren. Därmed skulle en literacyhändelse kunna ske 

enligt resonemanget.  Langers (2017:40–41) tredje steg i modellen kan betraktas som 

hälsofrämjande utifrån Hynes & Hynes-Berrys (2012:33–40) teori då läsaren ska synliggöra 

tidigare och nya erfarenheter intill varandra, vilket även ska ske i den biblioterapuetiska 
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processen. Detta för att läsaren ska kunna ändra sitt liv både i enhet med modellen och teorin. 

Genom att läsningen kan fungera för att ändra sitt liv kan läsningen fungera hälsofrämjande. 

5.2.4 Kliva ut ur föreställningsvärlden och objektifiera upplevelsen 

  

Läsaren ska i modellens fjärde steg objektifiera upplevelsen av läsningen och fundera på 

varför de nya erfarenheterna är viktiga för vederbörande. Skillnader mellan läsarens eget liv 

och föreställningsvärlden ställs i kontrast till varandra för att besvara detta (Langer 2017:41–

42). Utifrån Hynes & Hynes-Berrys (2012:39–40) teori kan sammanställningsfasen användas 

för tolkning av Langers (2017:42) fjärde steg i modellen som en hälsofrämjande praktik. 

Sammanställningsfasen innebär att läsaren ska identifiera ett problem som kan lösas med de 

nya erfarenheterna. Genom att läsaren engagerades av något i litteraturen under 

igenkänningsfasen och i undersökningsfasen funderar över vad som orsakade reaktionen läggs 

en grund för läsaren att i sammanställningsfasen identifiera ett eventuellt problem som 

orsakade reaktionen under undersökningen. Genom de olika faserna har läsaren haft en 

dynamisk tankeprocess som kan ha medfört att en lösning på det identifierade problemet har 

synliggjorts. Läsaren kan i relation till problem och lösning möjligen se huruvida de nya 

erfarenheterna är viktiga. Förloppet som den biblioterapuetiska processen vid 

sammanställningsfasen erhållit och dess resultat för läsaren går att jämföra med innehållet i 

Langers (2017:41–42) fjärde steg i modellen som avser fungera som en bedömning av de nya 

erfarenheternas vikt för läsaren.   

Vidare går det att betrakta Langers (2017:42) fjärde steg i modellen utifrån fasen 

självtillämpning i Hynes & Hynes-Berrys (2012:40–41) teori. Självtillämpningsfasen innebär 

att läsaren ska fundera på om och hur de nya erfarenheterna kan fungera i läsarens liv. 

Läsaren ska ställa sig frågor om hur det som diskuteras under boksamtalen kan beröra henne 

eller honom samt fundera över hur  känslorna som litteraturen och dialogen skapat kan 

hanteras. Det finns likheter mellan självtillämpningsfasen (Ibid) och Langers (Ibid) fjärde steg 

i modellen då båda har syftet att låta läsaren se en eventuell vikt och relevans av att använde 

de nya erfarenheterna och integrera dem i livet.  

5.2.5 Kliva ut ur föreställningsvärlden och röra sig vidare 

 

Läsaren kan nu röra sig vidare från läsningen och inspireras av de nya erfarenheterna och 

integrera dessa i sitt liv (Langer 2017:43). Detta sker i enhet med Hynes & Hynes-Berrys 

(2012:40–41) fjärde fas, självtillämpning i den biblioterapuetiska processen. Fasen innebär att 
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läsaren ska integrera de nya insikterna och erfarenheterna i sina handlingar och sitt beteende. 

Fasen kan leda till såväl omstrukturering av livet som till större självmedvetenhet.  Langers 

(2017:42) femte steg och Hynes & Hynes-Berrys (2012:33–41) teori om den 

biblioterapuetiska processen stämmer väl överens i metod och konsekvens då läsaren enligt 

Langers (Ibid) femte steg i modellen genom läsningen genomgått en process som leder till att 

nya erfarenheter kan tillämpas hos individen. Samma resultat som kan framstå genom 

Langers (2017:33–42) modell fungerar som resultat av den biblioterapuetiska processen och 

eftersom den biblioterapuetiska processen fungerar i ett hälsofrämjande syfte (Hynes & 

Hynes-Berry 2012:10) skulle modellen därmed kunna betraktas som hälsofrämjande även om 

det inte uttryckt är syftet med den. 

5.2.6 Literacyhändelse 

 

Literacyhändels är en företeelse som sker i literacypraktiken när läsaren upplever mening med 

läsningen (Molloy 2017:40–41). Enligt Langer (2017:21) sker det i mötet med en text under 

boksamtal när läsaren upplever en djupare mening med det lästa. Innebörden av en 

literacyhändelse har likheter med den främjande funktion för läsaren som biblioterapi har. I 

den biblioterapuetiska processen ges läsaren möjlighet till upplevelse av mening framförallt i 

faserna undersökning och sammanställning Hynes & Hynes-Berry (2012:38–41). I mötet med 

litteraturen utifrån Langers (2017:33–42) modell skulle läsaren kunna uppleva en 

literacyhändelse när identifiering sker och vid synliggörandet av gamla och nya erfarenheter 

exempelvis. 

5.2.7 Langer ur ett biblioterapuetiskt perspektiv 

 

Ovanstående analys besvarar studiens syfte genom en jämförelse av Langers (2017) modell 

för boksamtal som en hälsofrämjande literacypraktik och Hynes & Hynes-Berrys (2012) 

biblioterapuetiska teoribildning.  Det framträder likheter mellan modellen och teorin och av 

dessa går det att dra slutsatsen att boksamtal baserade på Langers (2017) modell för 

boksamtal skulle kunna fungera som en hälsofrämjande literacypraktik.  

 I analysen synliggörs hälsofrämjande delar i Langers (2017:33–42) modell sett utifrån 

Hynes & Hynes-Berrys (2012:33–41) teori. Samtliga steg i Langers (Ibid) modell bidrar till 

delar som kan resultera i läsning som en hälsofrämjande praktik utifrån teorin om hur Hynes 

& Hynes-Berry (Ibid) definierar en biblioterapuetisk process med effekter för läsarens 

välbefinnande.  Likheterna framträder tydligt i analysen trots att teorin är hämtad från 

medicinsk humaniora och modellen från didaktik.  
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 För ytterligare stöd som kan påvisa att Langers (2017:33–42) modell kan fungera 

hälsofrämjande kan literacyhändelser förklaras inneha en hälsofrämjande effekt tolkat utifrån 

Hynes & Hynes-Berrys (2012:33–41) teori. Händelsen uppstår när en läsare känner mening 

med det lästa och enligt Hynes & Hynes-Berry (Ibid) är upplevelsen av mening med läsning 

hälsofrämjande. Vid boksamtal som literacypraktik baserade på Langers (2017:33–42) modell 

skapas möjligheter för läsaren att uppleva literacyhändelser och genom det kan modellen 

ytterligare förankras i förklaringen av att den kan ha en hälsofrämjande funktion. 

 Möjligen går det att föra ett resonemang om att det eventuellt inte är nödvändigt att alla 

steg i Langers (2017:33–42) modell behöver bearbetas för att modellen ska kunna fungera 

hälsofrämjande enligt Hynes & Hynes-Berrys (2012:33–41) teori. Eftersom flera steg i 

Langers (Ibid) modell får liknande jämförelse med faserna i Hynes & Hynes-Berrys (Ibid) 

teori är det möjligtvis inte nödvändigt att samtliga steg uppfylls i modellen för att den ska 

kunna betraktas som hälsofrämjande. Dock tillkommer det då ett didaktiskt resonemang vilket 

bör behandla huruvida uteslutande av steg i modellen påverkar litteraturundervisningens 

huvudsakliga syfte utifrån ämnesplanen. 

 Utöver att modellens steg och resultatet av att följa modellen för boksamtal tillhandahåller 

likheter med den läsprocess som den biblioterapuetiska teorin beskriver, betonar både Langer 

(2017:21) och Hynes & Hynes-Berry (2012:10) vikten av en ledare för boksamtalet. Det finns 

således flera likheter mellan modellen och teorin utöver innehållet i läsprocessen. Läraren 

som samtalsledare kan jämföras med facilitatorn i den biblioterapuetiska processen och 

således förankras möjligheten att leda hälsofrämjande boksamtal enligt Langers (2017:33–41) 

modell ytterligare. 

 Det är av vikt att beakta att Langer (2017:21) betonar att hennes modell för boksamtal i en 

literacypraktik kan ge upphov till reflektion och omgestaltning av sig själv och sin omvärld 

för läsaren. Dessa funktioner som boksamtalet kan kulminera i överensstämmer med den 

biblioterapuetiska processens syfte (Hynes & Hynes-Berry 2012:10). Därmed kan Langers 

(2017:21) egen förklaring av modellens utfall tolkas som hälsofrämjande även om hon inte 

specifikt klargör det.   
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6. Didaktiska reflektioner 
 

Langers (2017) modell har prövats som en möjlighet att tillhandahålla ett hälsofrämjande 

arbete i litteraturundervisningen på gymnasiet. Genom prövningen framstod resonemang som 

tyder på att modellen kan fungera hälsofrämjande. Studien avslutas här med att Langers 

(2017) modell appliceras i exemplarisk närläsning av romanen Slutet (2018) skriven av Mats 

Strandberg. Med närläsningen avses didaktiska implikationer angående användningen av 

Langers (2017) modell som hälsofrämjande literacypraktik synliggöras i en praktisk kontext.  

Romanen valdes utifrån Göteborgs stadsbiblioteks lånehistorik för ungdomslitteratur. 

Bland de tjugo främst lånade böckerna 2018 valdes en bok ut genom ett slumpmässigt urval. 

6.1 Slutet 

 

Slutet (Strandberg 2018) är en bok inom genren unga vuxna som behandlar stora 

livsexistentiella frågor i perspektiv till tid. Boken är en preapokalyptisk berättelse där 

romankaraktärerna måste värdera vad som är viktigt för dem i livet. Jorden närmar sig sin 

undergång och karaktärerna har fått ett slutdatum för sina liv. De ställs inför en avgörande 

fråga: Hur väljer man att leva när jorden bara kommer att finnas kvar i tre och en halv månad?  

Karaktärerna i berättelsen binds samman genom en tragedi och måste tillsammans ta viktiga 

beslut. Livsfrågor orienterar dem genom berättelsen. Centrala teman i boken är exempelvis 

hopp, död, gemenskap och tro.  

 Läsaren följer de sista månaderna i livet för huvudkaraktären Simon som är sjutton år. 

Ungdomens livsfrågor konkretiseras i förhållande till den tid som kvarstår av jordens existens. 

Ytterligare möter läsaren personer som är viktiga i Simons liv. Vikten av gemenskap präglar 

berättelsen, samtidigt följer läsaren enskilda individers inre tankar som pendlar mellan oro 

och hopp. 

6.2 Romanen i ett boksamtal 

 

Syftet med den didaktiska implikationen är att utarbeta konkreta ingångar till boksamtal i 

form av frågor som kan förmedlas genom läraren som ledare till elever som läsare. Frågorna 

fungerar därmed för att vägleda eleven genom modellens olika steg för att vid avslutad 

läsning uppnå positiva effekter för välbefinnandet.   
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6.2.1 Kliva in i föreställningsvärlden 

 

I början av läsningen i Slutet (Strandberg 2018) behöver läsaren bearbeta Langers (2017:33–

38) första steg i byggandet av föreställningsvärlden. Detta görs genom att läsaren skaffar sig 

en uppfattning om bokens handling, karaktärerna och miljön. Läsaren behöver integrera med 

texten utifrån sina egna erfarenheter. Baserat på ens egna erfarenheter skapas olika 

uppfattningar om textens innehåll. Således kan ett gemensamt boksamtal i en klass bidra till 

många olika svar på frågorna.   

Läsaren introduceras för berättelsen i en prolog där det informeras om att någonting händer 

med jorden. Läsaren tilldelas en känsla av panik och rädsla. Det antyds i texten om att 

någonting kommer att hända med jorden. Författaren ger ledtrådar till läsaren om vad det är 

som ska ta slut, exempelvis genom meningen ”Barnen som bor där kommer aldrig bli vuxna” 

(Strandberg 2018:9). Meningen är en inre tanke som flimrar förbi i huvudkaraktären Simons 

huvud. Det är lämpligt att läsaren funderar på vad det är som har hänt med jorden eller håller 

på att hända. Det skulle gå att koppla frågan till verklighetsförankrade förklaringar kring 

exempelvis miljön. På sida 20 (Strandberg 2018) presenteras vad som håller på att hända. En 

komet kommer att förstöra jorden och karaktärerna har endast några månader kvar att leva. 

Läsaren skulle kunna vägledas med frågor som tar reda på om läsaren upplevt något liknande 

tidigare, exempelvis via andra böcker och filmer eller domedagsteorier. 

 Miljön är av intresse att studera för att kartlägga handlingen ytterligare. Läsaren behöver 

ta reda på vart berättelsen utspelar sig och vad miljön har för betydelse för handlingen. Det 

framgår i texten att händelsen utspelar sig i Sverige men att hela världen är drabbad av 

händelsen. Miljön gestaltas av kaos. Läsaren kan fråga sig vad det är som gör att kaos har 

uppstått och vad är det som gör att befolkningen inte kan hantera krisen? Läsaren kan fundera 

utifrån hur vederbörande skulle ha reagerat på krisen. 

 Läsaren ska i det första steget i modellen även bilda sig en uppfattning om karaktärerna 

som gestaltar föreställningsvärlden (Langer 2017:37). Det framgår tidigt att Simon, en 

sjuttonårig pojke är huvudkaraktären. Vidare figurerar Tilda som är en betydelsefull flicka för 

honom i berättelsen. Lucinda är ytterligare en flicka som har en central roll i berättelsen. 

Även Simons mödrar och Simons vänner har betydelsefulla roller. Läsaren ska leta efter 

information om karaktärerna, exempelvis kan läsaren ta reda på karaktärernas aktuella ålder, 

kön, sociala status och hemförhållanden. 
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6.2.2 Röra sig genom föreställningsvärlden 

 

Det andra steget i modellen handlar om att läsaren ska förstå varför allting händer. Läsaren 

studerar fortfarande motiv, karaktärer och miljö men nu ligger fokus på att få en djupare 

förståelse för föreställningsvärldens innehåll. Läsarens egen erfarenhet är ett viktigt verktyg 

som fungerar som en referenspunkt till föreställningsvärldens innehåll (Langer 2017:39). 

Läsarna kan exempelvis fundera på vad som har hänt i Simons och Tildas liv innan de fick 

besked om katastrofen? Hur kan deras nuvarande tankesätt ha formats av deras tidigare 

erfarenheter?  

Läsaren kan leta efter likheter mellan karaktärerna och sig själva, med sina egna föräldrar 

och med sina egna vänner. I texten framgår det att Simon är mycket kär i Tilda men Tilda vill 

leva sin sista tid fri utan att vara tillsammans med någon. Läsaren kan utifrån sina egna 

erfarenheter försöka besvara varför de tror att Simon och Tilda handlar som de gör? Varför är 

ett förhållande viktigt för Simon och varför värdesätter Tilda att vara singel högre än att vara i 

ett förhållande? Vidare får läsaren ta del av ett drogmissbruk som Tilda har. Missbruket har 

hon börjat med i samband med krisen. Läsaren kan fundera på varför Tilda fått ett 

drogproblem just nu? Tilda vill inte ha hjälp och läsaren kan fundera på varför hon inte vill 

det. I slutet av berättelsen framkommer det information som tyder på att Tildas vänner 

verkligen borde ha hjälpt henne då missbruket fick ödesdigra konsekvenser. Med 

utgångspunkt i detta finns det diskussionsunderlag där läsaren kan fundera över vikten av att 

hjälpa folk innan det är för sent. Vidare kan läsaren fundera över varför ingen hjälpte Tilda? 

Simon slits mellan att ta ansvar för sin familjs situation och sina egna relationer. Simons 

roll ger upphov till frågor om ansvar. Vem har man ansvar för, och varför har man det 

ansvaret? Känslan av otillräcklighet återfinns i Simon och i andra karaktärer. Lucinda visar 

känslan genom att berätta att hon alltid haft kroppskomplex. Vidare menar Lucinda att hon 

inte ens vet om hon vågar tro på sig själv i och med otillräckligheten. Även Tilda uppvisar 

otillräcklighet, vilket gestaltar sig i att hon slits mellan att vara Simon till lags samtidigt som 

hon försöker tillfredsställa sig själv. Simons bästa vän Johannes upplever också 

otillräcklighet. Han har också stort ansvar och han slits mellan olika roller. Johannes kan 

exempelvis inte vara tillräcklig för sin flickvän då han är homosexuell. Han kan inte heller ge 

Simon det som han förtjänar eftersom han inte längre orkar dölja för Simon att han är 

förälskad i honom. Simons ena mor är präst och försöker vara till lags för alla i samhället men 

hon känner sig otillräcklig eftersom hon inte kan ge hopp till alla eller hinna trösta alla som 
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vill ha tröst. Otillräcklighet är således en central känsla som läsaren kan diskutera. Varför 

känner man otillräcklighet och hur bör man handla? 

Att Simons ena mor är präst är inte enda faktorn som visar att tro är aktuellt i 

föreställningsvärlden. Exempelvis skriver Lucinda mycket i en app kallad TellUs. Det som 

skrivs där ska fungera som en länk till eventuella Aileens. Alla får skriva i appen för att lämna 

avtryck. Lucinda uttrycker att TellUs fungerar som ett trossystem. Hon skriver ett inlägg om 

tro som läsaren kan reflektera över. 

Jag kanske behöver tro på dig […] Det finns folk som har byggt sina liv på att tro på konstigare 

saker än dig (Strandberg 2018:91). 

 

Människans behov av tro för att hålla hoppet uppe i kristider präglar historian och kan ge 

ytterligare diskussionsunderlag i detta steg i läsningen. Läsaren kan fundera på: Varför är tro 

viktigt för karaktärerna? Tro fungerar dels som en individuell aktivitet för att leda den 

enskilda individen och dels fungerar tro som en faktor som splittrar karaktärerna från 

varandra. Trots att trosuppfattningarna splittrar gemenskapen är det tro som binder samman 

dem alla till slut. Läsaren kan fundera över trossystems sammanläkande förmågor och fundera 

på hur det kommer sig att det tro kan ha förmågan att skapa gemenskap. 

Ytterligare centrala teman i boken som kan hjälpa läsaren att få en djupare förståelse för 

bokens innehåll är kärlek, död, längtan, tröst, ångest, homosexualitet, och behov av vardagliga 

saker, exempelvis sex och att fira julafton. Läsaren kan fundera på varför karaktärerna har 

tankar om dessa fenomen. Varför är det viktigt för karaktärerna att kunna fira julafton trots att 

det är sommar? 

Flera av de centrala karaktärerna uppvisar tankar och handlingar gällande relationer och 

kärlek. Oavsett relationsstatus så visar karaktärerna starka känslor åt något håll i sina 

relationer eller önskan om relationer. Utifrån det kan läsaren fundera över frågan: Varför 

känner karaktärerna så starkt i deras relationer just nu?   Johannes som är Simons bästa vän 

har erkänt att han är homosexuell och kär i Simon, varför har han inte erkänt det innan?  

Vidare bäddar föreställningsvärldens teman för frågor som: Varför har karaktärerna olika syn 

på döden som skall komma? Varför söker individerna tröst på olika vis? Tilda söker tröst 

genom droger, Simon genom kärlek Tilda och Stina genom att ta hand om samtliga 

romankaraktärer. Ångesten tar form hos alla karaktärer på olika vis. Läsaren kan fundera på 

varför ångesten gestaltas olika beroende på person? Frågorna kommer förmodligen få olika 

svar beroende på vem som läser och diskuterar då läsaren enligt Langer (2017:39) besvarar 
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frågorna baserat på egna erfarenheter. Det kan vara av vikt att betona det faktumet till 

eleverna de inte ska begränsa sig till att det finns något rätt eller fel svar på frågorna. 

6.2.3 Kliva ut ur föreställningsvärlden 

 

De nya erfarenheterna kring frågorna som diskuteras och de äldre erfarenheterna kring 

frågorna synliggörs i speglar intill varandra. Läsaren kan om hon eller han känner behov av 

det ta med sig de nya spegelbilderna och applicera dem i sitt eget liv och således ändra på 

tidigare beteende eller handlingsmönster (Langer 2017:40–41). 

I detta steg kan läsaren utgå från svaren på frågorna i föregående steg och fundera över hur 

vederbörande kan ta med sig den nya kunskapen. Exempelvis har läsaren diskuterat vikten av 

att hjälpa andra. Detta kan i speglarna visa olika handlingsmöjligheter kring ansvar. Läsaren 

kan fundera över sitt eget ansvarstagande och synliggöra det i spegeln intill spegeln med 

berättelsens information om ansvarstagande. Ytterligare har känslan av otillräcklighet 

diskuterats. Om läsaren har upplevt en känsla av otillräcklighet är det möjligt att läsaren får en 

bredare bild av varför vederbörande känt på det viset och en bild av hur känslan kan lösas. 

Vem har man störst ansvar för till exempel? Nya sätt att se på tro och nya kunskaper om 

behov av tro kan också sättas upp i en ny spegel intill läsarens tidigare spegel med 

erfarenheter om tro. Vad innebär innehållet i den nya spegeln för läsaren?  

Diskussionerna om teman kärlek, död, längtan, tröst, ångest, homosexualitet, och behov av 

vardagliga saker har gett upphov till nya spegelbilder som sätts bredvid de tidigare 

erfarenheterna av ämnena. Skiljer sig bilderna och hur kan läsaren ta med sig de nya 

erfarenheterna i livet? 

I enhet med att läsaren sätter upp de nya erfarenheterna intill sina gamla är det möjligt att 

känna en djupare mening med det som läses. Därmed sker eventuellt en literacyhändelse som  

kan ligga till grund för att de nya erfarenheterna ska upplevas meningsfulla (Langer 2017:21). 

Literacyhändelser kan ske i övriga faser också.   

6.2.4 Kliva ut ur föreställningsvärlden och objektifiera upplevelsen 

 

Läsaren ska i detta steg uppmärksamma skillnader mellan sina tidigare erfarenheter och de 

nya erfarenheterna som erhållits genom litteraturen. Steget handlar om att se vikten av varför 

det skulle vara relevant att ta med sig de nya erfarenheterna vidare i livet (Langer 2017:41). 

För att undersöka relevansen av att integrera de nya erfarenheterna i livet kan läsaren fundera 

över varför karaktärerna handlar som de gör och varför handlar läsaren på ett visst sätt. Kan 

det vara viktigt att ta med sig de nya erfarenheterna och varför är det i så fall viktigt? Denna 
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följd av frågor i modellens fjärde steg kan gestaltas med frågorna: Hur hanterar läsaren ångest 

och hur hanterar karaktärerna ångest? Finns det något att lära sig av karaktärernas sätt att 

hantera ångest och varför är det i så fall av lärdom?  

6.2.5 Gå ut ur föreställningsvärlden och röra sig vidare 

 

Det sista steget i läsningen av Slutet (Strandberg 2018) möjliggör för läsaren att ta med de 

nyfunna erfarenheterna och integrera dem i sina liv (Langer 2017:42).  Läsaren kan efter 

läsningen av romanen således eventuellt handla annorlunda gentemot vad hon eller han 

tidigare gjort utifrån allt nytt som vederbörande lärt sig. Diskussionerna om teman kärlek, 

död, längtan, tröst, ångest, homosexualitet, och behov av vardagliga saker har gett upphov till 

nya spegelbilder som sätts bredvid de tidigare erfarenheterna. Möjligen kan läsaren få djupare 

förståelse för ämnena som kan komplettera deras tidigare erfarenheter. Enligt Langer 

(2017:21) kan dessa nya erfarenheter ligga som grund för att läsaren ska kunna omstrukturera 

sitt liv. Om de nya erfarenheterna är positiva och integreras i läsarens liv så skulle Langers 

(2017) modell som literacypraktik kunna fungera hälsofrämjande för läsaren. 

6.3  Exemplarisk läsning ur ett biblioterapuetiskt perspektiv 

 

Genom att Slutet (Strandberg 2018) närlästs med vägledning av Langers (2017:33–41) modell 

framträdde potentiella ingångar till boksamtal. Med utgångspunkt i att Langers (2017) modell 

för boksamtal kan fungera som en hälsofrämjande literacypraktik studeras ingångarna till 

boksamtal om Slutet (Strandberg 2018) med Hynes & Hynes-Berrys (2012) teoribildning för 

att synliggöra hur den hälsofrämjande literacypraktiken kan gestaltas i exemplarisk läsning.    

Utifrån Langers (2017:33–38) första steg kliva in i föreställningsvärlden kan läsaren vid 

läsningen av Slutet (Strandberg 2018) ställa sig frågor om miljön, berättelsens motiv och 

karaktärernas personligheter. Här kan läsaren enligt Hynes & Hynes-Berrys (2012:33) 

igenkänningsfas engageras i litteraturens aktuella frågor. Därmed påbörjas den 

biblioterapuetiska processen med utgångspunkt i exempelvis frågor om jordens undergång, 

panik och gemenskap förutsatt att läsaren engageras av något i litteraturen. 

Langers modells (2017:39) andra steg röra sig genom föreställningsvärlden innebär att 

läsaren vid läsningen av Slutet (Strandberg 2018) kan koppla tankar om katastrof, ångest och 

tro till sina egna erfarenheter. Möjliga ingångar till diskussioner och funderingar presenteras 

ovan under närläsningen. Exempel på frågor är, Varför känner man otillräcklighet och hur bör 

man handla? Varför är tro viktigt för karaktärerna? Hynes & Hynes-Berry (2012:33) menar 
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att faserna i den biblioterapuetiska processen är flytande och därmed skulle 

igenkänningsfasen kunna appliceras även här. Därmed kan tolkningen om exempelvis ångest 

och tro ligga till grund för vad som senare ska gestaltas i möjligheter till nya handlingar 

tankar som läsaren kan erhålla och integrera i sitt liv. 

Vidare kan även Hynes & Hynes-Berrys (2012:38) undersökningsfas jämföras med steg 

två i Langers (2017) modell. Läsaren får möjlighet att fundera på varför vederbörande blivit 

engagerad av frågorna om ångest, tro och gemenskap exempelvis. 

När läsaren bearbetar litteraturen i Langers (2017:40–41) tredje steg kliva ut ur 

föreställningsvärlden får läsaren möjlighet att betrakta sina tidigare erfarenheter av samtliga 

frågor som uppstått i mötet med Slutet (Strandberg 2018). Läsaren jämför hur vederbörande 

tidigare tänkte om exempelvis ångest och hur hon eller han handlat i situationer när personen 

själv upplevt ångest med hur karaktärerna hanterar ångest. I enhet med Hynes & Hynes-

Berrys (2012:39–40) teori förklaras detta ingå i sammanställningsfasen och således kan 

synliggörandet av erfarenheter av exempelvis ångest, trossystem, kärlek och ansvar ha en 

hälsofrämjande funktion för läsaren. 

Vidare ska läsaren i steget kliva ut ur föreställningsvärlden och objektifiera upplevelsen av 

läsningen (Langer 2017:42) och fundera på om de nya erfarenheterna av exempelvis ångest 

och tro kan vara av vikt att ta med sig i sitt eget liv. Om läsaren har fått nya perspektiv på hur 

ångest kan hanteras genom att ha läst Slutet (Strandberg 2018) kan läsaren fundera på hur 

ångest kan hanteras och om dessa nya perspektiv vore av vikt att ta lärdom av. Detta kan 

enligt Hynes & Hynes-Berrys (2012:39) sammanställningsfas betraktas som att läsaren 

genom att exempelvis fundera på hantering av ångest genomgår en del i den 

biblioterapuetiska processen. 

Till sist ska läsaren enligt Langer (2017:42) kliva ut ur föreställningsvärlden och röra sig 

vidare och ta med sig sina nya erfarenheter ut i livet. Läsaren har här möjlighet att ta med sig 

sina nya erfarenheter av teman ovan och integrera dem i sina liv. Således möjliggörs frågorna 

som diskuterats om exempelvis ångest, tro och gemenskap utifrån den biblioterapuetiska 

teoribildningens fas självtillämpning (Hynes & Hynes-Berrys 2012:41) som hälsofrämjande 

erfarenheter för läsaren. 

Den exemplariska närläsningen Slutet (Strandberg 2018) och tolkningen av närläsningen 

utifrån Hynes & Hynes-Berrys (2012) teori visar hur Langers (2017) modell kan fungera 

hälsofrämjande med konkreta exempel på fenomen som läsare kan ändra sina liv utifrån.  
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7. Diskussion och slutsats 
 

Syftet med studien är att undersöka om det finns möjligheter att integrera ett hälsofrämjande 

arbete i litteraturundervisningen genom Judith Langers (2017) didaktiska modell för 

boksamtal som en literacypraktik. 

För att besvara syftet har Langers (2017) modell för boksamtal undersökts som en 

hälsofrämjande literacypraktik i en analys genom Hynes & Hynes-Berrys (2012) 

biblioterapuetiska teoribildning. I analysen framträder likheter mellan modellen och teorin 

vilket påvisar att det finns hälsofrämjande möjligheter i Langers (2017) modell för boksamtal 

som en literacypraktik. Därav är det möjligt att integrera ett hälsofrämjande arbete i 

undervisningen i enhet med styrdokumenten genom att utgå från Langers (2017) modell i 

litteraturundervisningen.   

Med bakgrunden som tecknats och som redogör för ungas hälsa är det av vikt att använda 

de redskap som finns i skolan för att öka elevernas välbefinnande. Därav är undersökningen 

av hög relevans och slutsatsen av stort värde. Modellen bör med utgångspunkt i bakgrunden 

användas för att integrera ett hälsofrämjande arbete i svenskämnets litteraturundervisning. 

Möjligen går modellen att använda även i litteraturundervisnigen i andra ämnen. Att använda 

modellen underlättar inte enbart för litteraturundervisnigen i läskontext utan kan bidra med 

positiva effekter för eleverna även utanför en undervisningskontext eftersom läsning utifrån 

modellen exempelvis kan bidra till att eleverna kan omstrukturera sina liv. Således har 

modellen fler funktioner än enbart att användas som ett didaktiskt verktyg. Studiens resultat 

fungerar för eleverna i ett bredare perspektiv än endast en skolkontext om välbefinnandet 

påverkas positivt. Om hälsan förbättras kan eleverna möjligen prestera bättre i olika ämnen 

och få en ökad livskvalitet.   

Slutsatsen om att Langers (2017) modell skulle kunna fungera för välbefinnande ökar 

möjligheten i samhället att tillhandahålla praktiker för välmående. Om skolan kan 

tillhandahålla ett hälsofrämjande arbete integrerat i undervisningen behöver arbete med 

välbefinnande inte kontextualiseras till vårdomsorg.  

 Studiens validitet och reliabiliteten har konsanterats som höga och generaliserbarheten kan 

betraktas som relativt hög i relation till metoden. Här bedöms studiens validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet i relation till studiens resultat. 

 Eftersom analysen synliggör tydliga likheter mellan Langers (2017) modell och Hynes & 

Hynes- Berrys (2012) teori kan materialet och teorin betraktas fungera för en hög validitet på 
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undersökningen. Genom att teoribildningen är förankrad inom hälsa vilket är en central del i 

undersökningen uppfyller teorin avsikten med syftet och det bidrar till hög validitet.  

Reliabilitetens styrka i relation till resultatet kan betraktas som relativt hög. Det 

förekommer inga slumpmässiga inflytanden men det förekommer avvikelser i analysen, 

nämligen problematiken kring huruvida konsekvenserna av läsningen skulle kunna ha negativ 

inverkan på läsaren. Det förekommer ingen fakta varken i modellen eller teorin ifall utfallet 

av läsningen enligt läsprocesserna kan ha negativ effekt för läsaren. En undersökning av 

eventuell negativ påverkan på läsaren efter avslutad läsprocess enligt modellen skulle kunna 

öka reliabiliteten.   

Generaliserbarheten i förhållande till resultatet kan som tidigare nämnt betraktas som 

relativt hög. Det som avses mätas mäts, samtidigt finns möjligt inflytande utifrån en subjektiv 

forskarroll att ta i beaktning. En faktor som kan öka generaliserbarheten på resultatet är att 

den tidigare forskningen visar att läsning kan inneha positiva effekter för läsaren på samma 

vis som Langers (2017) modell kan tolkas inneha hälsofrämjande egenskaper enligt Hynes & 

Hynes-Berrys (2012) teoribildning. Även den höga validiteten stärker generaliserbarheten. 

En faktor som kan påverka såväl validiteten, reliabiliteten och generaliserbarheten är 

närläsningen av Langers (2017) modell utgår från en subjektiv förståelse för hälsa. Detta tas i 

beaktning under analysen. Inga långdragna slutsatser förekommer, detta för att minska den 

subjektiva tolkningen. 

Leffler (2014:159) menar att läsning bidrar till en kognitiv förmåga som kan hjälpa läsare 

att orientera sig i olika livssammanhang. Vidare menar hon att detta i förlängningen kan ha 

positiv effekt för läsarens hälsa. Således kan slutsatsen att Langers (2017) modell fungerar 

hälsofrämjande få visst stöd i den tidigare forskningen och generaliserbarheten påverkas 

därmed i positiv riktning.  

 Läsning som en hälsofrämjande metod framträder även i Pettersons (2014:55) redogörelse 

för biblioterapi. Hon förklarar i sin studie att läsning kan ha effekt för läsares rekreation och 

rehabiliteringsprocess. Faktumet att läsning kan fungera för rekreation stödjer 

generaliserbarheten av resultatet i studien då Langers (2017:26) modell erhåller egenskaper 

som kan bidra till att läsare exempelvis kan omstrukturera sina liv och omdefiniera sig själv 

och sin omvärld. Langers (2017) modell erhåller inte fakta om rehabilitering, därav vägs den 

delen av Pettersons (2014:55) studie inte in som stöd för generaliserbarheten. Däremot skulle 

psykisk rehabilitering möjligen kunna fungera genom läsning även enligt Langers (2017) 

modell. Boksamtalen bidrar till att läsarna får nya erfarenheter och om de fungerar 

hälsofrämjande skulle de möjligen kunna appliceras för psykisk rehabilitering.  
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Sellin (2019:32–33) redogör för att läsning kan bidra till välbefinnande för läsaren oavsett 

vilket hälsotillstånd som personen befinner sig i, det finns således inget krav på att läsaren ska 

ha ett identifierat problem. Denna slutsats ökar generaliserbarheten på att Langers (2017) 

modell kan fungera som en hälsofrämjande literacypraktik då modellen fungerar didaktiskt i 

skolkontext där läsaren inte nödvändigtvis har ett identifierat problem som behöver arbetas 

med. Även syftet med denna studie stärks i relation till Sellins (2019:32–33) forskning då 

fakta visar att läsning som en hälsofrämjande aktivt inte behöver kontextualiseras till 

vårdsammanhang.   

Flera likheter har uppmärksammats mellan den tidigare forskningen och denna studie men 

det finns även en avvikelse mellan resultat från den tidigare forskningen och denna studie. 

Avvikelsen gäller huruvida läsare upplever långvariga positiva effekter av läsprocessen eller 

inte. Petterson (2018 S:125) undersökte hur deltagare i en läsecirkel upplevde att deras hälsa 

påverkades av läsning och samtal kring det lästa i grupp. Syftet med studien var att studera 

om deltagarnas psykiska välbefinnande utvecklades i samband med läsning och samtal kring 

litteraturen. Deltagarna i läsecirkeln upplevde kortvariga positiva konsekvenser men någon 

längre effekt för välbefinnandet identifierades inte genom undersökningen (Petterson 2018 

S:131). Resultatet av Pettersons (2018) studie skiljer sig från resultatet från analysen av 

Langers (2017) modell utifrån Hynes & Hynes-Berrys (2012) teori. Analysen visar att 

boksamtalet kan bidra till vägledning i olika livssituationer och omstrukturering av läsarnas 

liv, vilket skulle kunna vara långvariga konsekvenser. Det framgår inte av teorin (Hynes & 

Hynes-Berry 2012) eller av modellen (Langer 2017) att boksamtalet endast skulle ha ett 

kortvarigt resultat på välbefinnandet. De konsekvenser av läsprocessen som synliggjorts 

genom analysen påvisar aspekter som skulle kunna betraktas som långvariga konsekvenser.    

7.1 Vidare forskning 

 

Langers (2017) didaktiska modell för boksamtal har konstaterats kunna fungera som en 

hälsofrämjande literacypraktik utifrån Hynes & Hynes-Berrys (2012) biblioterapuetiska 

teoribildning. Det vore givande för slutsatsen att även undersöka Langers (2017) modell 

utifrån ytterligare biblioterapuetiska teoribildningar för att få ytterligare bekräftelse och 

synvinklar kring huruvida modellen kan fungera hälsofrämjande. Vidare skulle syftet kunna 

vidgas och fler modeller för boksamtal skulle kunna undersökas utifrån Hynes & Hynes-

Berrys (2012) teori eller annan biblioterapuetisk teoribildning för att synliggöra fler 

möjligheter till att kunna använda litteraturundervisningen i skolan som en hälsofrämjande 



 

37 

literacypraktik. Exempelvis skulle Aidan Chambers (2014) fyra ingångar till boksamtal kunna 

studeras som en hälsofrämjande litteraturdidaktisk modell.  

I bakgrunden till studien ges det stöd via gynmasieskolans styrdokument att arbeta med 

literacypraktik som en hälsofrämjande aktivitet. Det vore intressant att även studera om 

grundskolans styrdokument tillhandahåller liknande möjligheter och hur de eventuella 

möjligheterna skulle kunna ta sig i uttryck i litteraturundervisningen.  

I studien undersöks Langers (2017) modell för boksamtal som hälsofrämjande 

literacypraktik i en teoretisk kontext. För ytterligare bärighet i slutsatsen skulle en praktisk 

kvalitativ metod kunna anläggas där resultatet praktiseras i en klass. I anslutning till en 

praktisk studie av Langers (2017) modell som en hälsofrämjande literacypraktik vore det 

intressant att undersöka om resultatet av läsningen för välbefinnande har långvariga 

konsekvenser eller inte. Petterson (2018 S:131) fick genom studerandet av deltagarnas i 

läsecirkeln resultat att den biblioterapuetiska läsningen inte gav långvariga konsekvenser för 

läsarna. Samtidigt påvisar analysen av Langers (2017) modell ett resultat som skulle kunna 

fungera i ett längre perspektiv. Med tanke på avvikelsen mellan Pettersons (2018) resultat och 

resultatet i denna studie finns det en lucka att fylla, nämligen huruvida användningen av 

Langers (2017) modell i en praktisk undervisningskontext erbjuder långvariga följder för 

välbefinnandet. 

Under analysen av Langers (2017) modell utifrån Hynes & Hynes-Berrys (2012) 

teoribildning uppstod en fråga som påvisar komplexiteten i modellens förmåga att erbjuda 

omstrukturering av läsarens liv. Om läsningen leder till erfarenheter som går att betrakta som 

negativa, innebär det då att Langers (2017) modell inte har en positiv effekt för 

välbefinnandet, utan istället en negativ effekt? Och vad innebär detta för läsaren i längden? 

Vidare studier skulle kunna undersöka denna komplexitet med modellens slutgiltiga produkt  

av läsningen. Om utfallet av en sådan studie är att läsning i enhet med Langers (2017) modell 

kan fungera negativt för välbefinnandet vore det av vikt att undersöka hur det kan motverkas.  
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8. Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att undersöka om det finns möjligheter att integrera ett hälsofrämjande 

arbete i litteraturundervisningen genom Judith Langers (2017) didaktiska modell för 

boksamtal som en literacypraktik. Syftet förankras i att unga i stor utsträckning upplever 

psykisk ohälsa och att styrdokument menar att ett hälsofrämjande arbete ska integreras i den 

ordinarie undervisningen. Med information om ungas ohälsa och skolans möjligheter är det av 

vikt att undersöka möjligheter för hur skolan kan integrera ett hälsofrämjande arbete i 

undervisningen. Således prövades svenskämnets litteraturundervisning med fokus på Langers 

(2017) didaktiska modell som en möjlig ingång till att öka elevernas välbefinnande genom en 

hermeneutisk forskningsansats. Langers (2017) didaktiska modell för boksamtal i en 

literacypraktik undersöktes ur ett biblioterapuetiskt perspektiv framtaget av Hynes & Hynes-

Berry (2012) för att synliggöra eventuella hälsofrämjande egenskaper i modellen. Genom 

analysen framträder resultatet att Langers (2017) modell är en möjlig didaktisk modell för 

boksamtal som en hälsofrämjande literacypraktik. Det är således möjligt att genom Langers 

(2017) modell integrera ett hälsofrämjande arbete i litteraturundervisningen. 

Slutsatsen som arbetet tillhandahåller är faktumet att det finns möjligheter att arbeta med 

elevernas hälsa i litteraturundervisningen på gymnasiet när läraren vägleder eleverna i 

didaktiska boksamtal baserade på Langers (2017) modell utifrån en betraktelse av modellen 

genom Hynes & Hynes-Berrys (2012) teoribildning.  Resonemanget utgår från att modellen 

går hand i hand med en biblioterapuetisk process som resulterar i att läsarens välbefinnande 

påverkas. 

I slutet av studien presenterades en exemplarisk närläsning av romanen Slutet (Strandberg 

2018) för att synliggöra didaktiska implikationer. Den exemplariska läsningen visar konkret 

hur en bok kan tillhandahålla hälsofrämjande aspekter utifrån praktiska exempel på ingångar i 

boksamtal baserade på Langers (2017) modell.  
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