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Abstract 
The aim of this essay is to seek an answer to if a schools educational measures in their 

recommendation of reader-friendly books can be seen as an utterance of symbolic violence 

and to examine what kind of ethical dilemmas can arise from a book that portrays social 

exclusion. Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron’s theories of symbolic violence and 

Donald Broady’s theory of the hidden curriculum show that teachers wield and exercise a 

kind of power against and in relation to their students. Robert K. Merton’s theory about 

unintended consequences exemplifies the kinds of consequences that purposive social action 

can have. Previous research presented in this essay show that young people often see a 

correlation between academic failures and social exclusion. 

After a textual analysis of Kim Olin’s book series about Simon, and blog posts written by 

teachers and school librarians, our results show that a provision of this type of reader-friendly 

literature can be seen as an action of symbolic violence against the reciever, and that there is 

an ethical dilemma to be found in the books subject matter in relation to the intended reader. 
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Sammanfattning 
Denna uppsats belyser oavsiktliga konsekvenser som kan uppstå när skolpersonal 

rekommenderar läsvänliga böcker som skildrar utanförskap. Uppsatsen ämnar söka svar på 

om skolans pedagogiska åtgärd att rekommendera läsvänliga böcker kan ses som en 

oavsiktlig symbolisk våldföring samt undersöka vilka etiska dilemman som kan uppstå på 

grund av att böckerna skildrar utanförskap. Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passerons teori 

om symboliskt våld och Donald Broadys teori om ”Den dolda läroplanen” visar att det finns 

en maktutövning mellan elever och lärare. Robert K. Mertons teori om oavsiktliga 

konsekvenser visar vilka konsekvenser som kan uppstå till följd av målmedvetna sociala 

handlingar. Den tidigare forskning som presenteras i uppsatsen pekar bland annat på att 

ungdomar ser ett samband mellan skolmisslyckanden och socialt utanförskap. 

Efter textanalys av Kim Olins bokserie samt blogginlägg skrivna av lärare och 

skolbibliotekarier har resultaten visat att tillhandahållandet av denna typ av läsvänlig 

litteratur kan ses som en form av symbolisk våldföring samt att det finns ett etiskt dilemma i 

böckernas innehåll i relation till den tänkta läsaren. 

 

Titel: Läsvänlig litteratur som skildrar utanförskap: en studie om oavsiktliga konsekvenser 

och symboliskt våld i skolan 
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1. Inledning 
I en studie utförd av UNICEF berättar 15-åringar i Sverige om hur de får kämpa med skolan. 

En pojke säger i studien att han är orolig över att inte kunna slutföra sina studier, att han tror 

sig i framtiden vara utan utbildning och jobb, och därmed hamna i kriminalitet. Flera av dessa 

barn berättar att de önskar att de fick mer hjälp, att det är för svårt och pinsamt att komma 

tillbaka efter en tids frånvaro, på grund av till exempel skolkning, och många upplever att det 

är försent att återvända till skolan (Pålsson 2012). 

 

Enligt den PISA-undersökning som redovisades 2012 når nästan var femte svensk elev i 

åldern femton inte upp till basnivån för läsförståelse. Det är framförallt pojkar som har 

svårigheter med läsningen och ungefär en fjärdedel av dem räknas till gruppen ”svaga 

läsare”. I denna grupp är också de elever födda utomlands eller födda i Sverige av utländska 

föräldrar överrepresenterade. Undersökningen visar även att Sverige under det senaste 

decenniet har fallit under genomsnittet i läsförståelse för OECD-länderna (SOU 2012:10).  

 

För att höja svenska elevers läskunskaper tillhandahåller skolor, skolbibliotek och de 

kommunala biblioteken böcker i ett läsvänligt format. Böckerna är strukturerade på ett sätt 

som ska få en ovan läsare att lättare följa med i texten. Texten är vänsterställd, meningarna är 

kortare och de skrivs i ett speciellt utformat typsnitt. Förlaget Argasso är ett exempel på 

bokförlag som ger ut böcker i ett läsvänligt format. De riktar sig till barn och ungdomar med 

dyslexi eller lässvårigheter av andra orsaker och till barn och ungdomar med svenska som 

andraspråk.  

 

I följande uppsats har vi valt att belysa en särskild åtgärd som är tänkt att öka läsförståelsen 

bland unga. Den läsvänliga bokserie som enligt flera av de blogginlägg vi analyserar tilltalar 

särskilt elever som är ”tuffa killar”. Böckerna följer en ung man i ett socialt utanförskap och 

berättar historien om hans vardag som innehåller våld, droger och kriminalitet. Då UNICEF:s 

undersökning visar att 15-åringar i Sverige kopplar brist på skolgång till socialt utanförskap 

(Pålsson 2012) vill vi undersöka om det finns en problematik i att tillhandahålla dessa böcker 

till elever som befinner sig i ett redan utsatt läge, även då syftet är att höja de ungas 

läskunskaper. Vi vill undersöka om det kan uppstå oavsiktliga konsekvenser och om det kan 
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finnas andra underliggande maktfunktioner som kan utläsas av det pedagogiska handlandet 

då lärare tillhandahåller elever denna form av läsvänligt litteratur. Då dessa böcker även är 

tänkta för unga med svenska som andraspråk kan ett eventuellt stereotypiserande av socialt 

utanförskap ha en påverkan på framtida integration. Finns det etiska dilemman som de 

inblandade pedagogerna borde vara medvetna om? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en djupare kunskap om vilka oavsiktliga konsekvenser som 

kan uppstå när skolan uppmuntrar till att höja särskilda gruppers läskunnande genom att 

tillhandahålla böcker som skildrar unga i utanförskap. Finns det en problematik och ett etiskt 

dilemma med att skolan uppmuntrar till läsning genom skönlitteratur utan att ta hänsyn till 

hur dess innehåll eventuellt kan tänkas påverka mottagaren? 

 

För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågeställningar att behandlas: 

- Hur kan skolans pedagogiska åtgärd att tillhandahålla läsvänlig litteratur ses som en 

oavsiktlig symbolisk våldföring? 

- Vilka etiska dilemman kan uppstå, av vilka skolan borde ta hänsyn till på grund av att 

böckerna skildrar utanförskap? 

1.2 Relevans för Socialt arbete 

Medvetenhet om osynliga maktstrukturer kan vara till stor fördel i all typ av socialt arbete. 

Det kan ses som en självklar hjälpinsats att rekommendera en elev med lässvårigheter eller 

dyslexi läsvänliga böcker för att öka elevens intresse för litteratur och därmed höja elevens 

läsförståelse. Att eventuell problematik kan uppstå som en oavsiktlig konsekvens vid 

hjälpåtgärder är viktigt för alla som arbetar med människor att vara medveten om, och då 

även för socialarbetare. En sådan insikt kan bidra till att hjälpinsatser problematiseras och 

utvärderas för att i framtiden förhoppningsvis nå ett mer önskvärt resultat. 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att analysera en särskilt utvald bokserie och ett antal lärares och bibliotekariers 

blogginlägg om dessa böcker och därför är vårt resultat starkt kopplat till just den aktuella 

bokserien av läsvänliga böcker. Den läsvänliga litteratur som undersöks i denna uppsats riktar 
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sig till elever med svenska som andraspråk och till högstadie- och gymnasieelever med 

dyslexi eller andra lässvårigheter. Vi har funnit bokrecensioner skrivna av elever angående 

dessa böcker men vi har valt att inte undersöka elevernas texter i just denna uppsats, vilket vi 

redogör för närmare i metodavsnittet. Huruvida läsningen av böckerna kan bidra till 

reproduktion av utanförskap kommer endast i denna studie diskuteras utifrån de teorier och 

den tidigare forskning som vi har valt att använda i vår studie.  

1.4 Uppsatsdisposition 

Den här uppsatsen består av fem avsnitt; inledning, teoretisk ram och tidigare forskning, 

metod, analys och resultat samt slutsats och diskussion. I det inledande avsnittet presenteras 

våra forskningsfrågor tillsammans med syftet bakom dem och hur det i sin tur är kopplat till 

socialt arbete. I det andra avsnittet presenteras de teorier vi har använt oss av i 

analysprocessen. Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passerons teori om reproduktion och 

socialt våld visar de maktförhållanden vilka existerar inom utbildningsväsendet, vilket i stort 

även påverkar samhället som helhet. Med hjälp av Robert K. Mertons teori om oavsiktliga 

konsekvenser belyser vi de eventuella konsekvenser av skolans åtgärder vilka är menade som 

hjälpmedel riktade till elever. Vi har även använt Donald Broadys teori om ”Den dolda 

läroplanen”. I samma avsnitt redovisar vi tidigare forskning vilken rör ungdomars syn på 

skolan och utanförskap vilket använts för att kunna svara på våra frågeställningar. I det tredje 

avsnittet metod, beskriver och problematiserar vi våra val av metodologiska utgångspunkt, 

urval, analysmetod och redogör för insamlad empirisk data. I det fjärde avsnittet analyseras 

den utvalda bokserien och de bloggar som ligger till grund för det femte avsnittet där vi 

presenterar studiens slutsats och diskussion. 

 

2. Teoretisk ram och tidigare forskning 
För att kunna svara på våra frågeställningar har vi valt att använda oss av Mertons teori om 

oavsiktliga konsekvenser, med syfte att få djupare kunskap om vilka negativa konsekvenser 

skolans pedagogiska handlande skulle kunna bidra till då de rekommenderar just dessa 

läsvänliga böcker. De teorier vi ha använt oss av för att visa på den tysta kommunikationen 

mellan lärare och elev samt det maktförhållande som upprätthålls är hämtade ur Bourdieu och 

Passerons Reproduktionen (2008) och Broadys ”Den dolda läroplanen” (2007). För att 

analysera våra texter och visa på hur de unga skulle kunna påverkas har vi även använt oss av 
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forskning som presenterar svenska ungdomars egna tankar om utanförskap och skolgång, 

statistik över svenska elevers läs- och skrivkunskaper samt Fischbein och Folkanders (2000) 

studie om sambandet mellan läs- och skrivkunskaper och tidigare skolerfarenhet. Slutligen 

presenterar vi en artikel skriven av Donna L. Miller (2012/2013) som berör positiva faktorer 

med inkluderande litteratur.  

2.1 Oavsiktliga konsekvenser 

Konsekvenser som kan uppstå till följd av målmedvetna sociala handlingar är ett resultat av 

ett samspel mellan den specifika situationen, handlingen och dess förutsättningar. Om detta 

skriver Merton i artikeln ”The unanticipated consequences of purposive social action”.  

 
The intended and anticipated outcomes of purposive action, however, are always, in the very 

nature of the case, relatively desirable to the actor, though they may seem axiologically negative 

to an outside observer. This is true even in the polar instance where the intended result is ’the 

lesser of two evils’ or in such cases as suicide, ascetic mortification and self torture which, in 

given situations, are deemed desirable relative to other possible alternatives (Merton 1936, s. 895).  
 

Merton menar att den sociala handlingens avsiktliga ändamål alltid är önskvärda, åtminstone 

för den som utför handlingen, även om det inte alltid kan te sig så för den som handlingen 

riktas till. Även om handlingens utfall är den mest fördelaktiga av två onda ting, är den 

önskvärd av den som utför handlingen. Vidare menar Merton att oförutsedda konsekvenser 

till följd av sociala handlingar inte nödvändigtvis behöver likställas med oönskade 

konsekvenser (1936, s. 895).  

 

Vad gäller de möjliga konsekvenser en målmedveten social handling kan få delar Merton in 

konsekvenserna i följande kategorier: 

 
(a) consequences to the actor (s),  
(b) consequences to other persons mediated through  
    (1) the social structure,  
    (2) the culture and  
    (3) the civilization (Merton 1936, s. 895). 
 

Den senare kategorin är extra intressant för vår uppsats då det är konsekvenser till följd av en 

målmedveten social handling i form av rekommendation av läsvänlig litteratur som behandlas 
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i denna uppsats. Vi tänker oss att skolsystemets pedagogiska handlande kan bidra till 

konsekvenser som rör alla de ovanstående fälten: den sociala strukturen, kulturen och 

samhället i stort. 

 

För att nå ett visst mål genom sociala handlingar i en specifik situation, kan det finnas ett 

begränsat antal möjliga åtgärder som går att tillämpa. Man väljer då det sätt som ens kunskap 

säger är den mest troliga att lyckas nå detta ändamål, men det är ändå inte säkert att målet 

nås. Vad gäller den målmedvetna sociala handlingen skriver Merton om två kategorier som 

beskriver hur den organiseras: formellt organiserade handlingar samt oorganiserade 

handlingar. Formellt organiserade handlingarna beskrivs som handlingar utförda av 

likasinnade individer som gemensamt arbetar för att nå ett gemensamt mål och uppfylla ett 

gemensamt syfte. Vidare förklarar Merton, att oförutsedda konsekvenser kan vara en följd av 

båda kategorier av handling, alltså både de formellt organiserade och de oorganiserade (1936, 

s. 896). En upprepande handlings eventuella konsekvenser behöver inte vara konstanta på 

grund av att de är upprepande. Det kan uppstå ett flertal olika konsekvenser utifrån dessa 

sociala handlingar. Det går visserligen att ha tillräcklig kunskap för att anta vilken 

konsekvens som kommer att uppstå, men det är omöjligt att med säkerhet veta hur en specifik 

handlings resultat kommer se ut (Merton 1936, s. 898-899).  

 

Teorin om oavsiktliga konsekvenser är relevant för vår studie då vi ser skolans pedagogiska 

åtgärd som en formellt organiserad handling och då skolpersonal inte nödvändigtvis alltid är 

medvetna om sina sociala handlingars olika konsekvenser. För att visa vilka oavsiktliga 

konsekvenser som skolans åtgärder kan bidra till presenterar vi vidare teorier om 

reproduktion och symboliskt våld. 

2.2 Reproduktionen och det symboliska våldet 

Efter att ha studerat universitetsstudenter publicerade Bourdieu och Passeron boken 

Arvtagarna (1964) där de undersökte studenters tillvaro, studier och fritid, deras hållningar, 

värderingar och även hur det sociala och geografiska ursprunget såg ut för de studerande. 

Donald Broady skriver i förordet till Reproduktionen att Bourdieu och Passeron i Arvtagarna 

(1964) såg att förutom andra givna resurser såsom ekonomiska var det det kulturella kapitalet 

och föräldrarnas utbildningsnivå som skiljde åt vilka grupper av studenter som hade tillgång 

till och behållning av studierna (2008, s. 12-13). Kulturellt kapital kan förklaras som den 
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värdering som ligger i att till exempel kunna föra sig i specifika situationer och sociala 

sammanhang. Vilket kulturellt kapital en person har kan påverka hur dennes skolgång kan 

komma att se ut. Reproduceringen av sociala gruppers kulturella kapital sker bland annat 

genom utbildningssystemet (Goldberg 2010, s. 70). I Reproduktionen (2008) utvecklar 

Bourdieu och Passeron sina studier och undersöker vilka mekanismer som orsakar att 

tillgången till utbildning är beroende av elevens kulturella kapital och därmed gör den 

ojämlik. Författarna visar att det pedagogiska handlandet, den pedagogiska auktoriteten och 

dess godtycklighet spelar en stor roll.  

 

Bourdieu och Passeron beskriver tre olika fält som utgör det pedagogiska handlandet varav 

alla påverkar varandra. Familjefostran är den fostran där det pedagogiska handlandet utförs 

av familjen eller den grupp en individ växer upp tillsammans med, alltså det språk och 

kulturella kapital en person har med sig in i skolvärlden. Den diffusa fostran är den som 

utförs av de utbildade i en typ av grupp eller i samhället och den institutionaliserade fostran 

är den där en institution har som uppgift att fostra vilket ingår i skolans roll (2008, s. 51).  

 

För att visa hur den pedagogiska utbildningen omedvetet upprätthåller ojämlikhet använder 

Bourdieu och Passeron det sociologiska begreppet symboliskt våld. De menar att utbildning 

och pedagogik rymmer en dold, smygande och oavsiktlig maktutövning vilket är det de kallar 

symboliskt våld. Det symboliska våldet sker då den kulturella godtyckligheten, det som med 

historien kulturellt har utformats och som sedan ses som naturligt, påbördas av den 

godtyckliga makten (2008). I en vardaglig situation kan vi se hur det symboliska våldet utförs 

då en lärare har rätt att i sin yrkesutövning förmedla vissa kunskaper till eleverna som på 

olika sätt är kopplat till hens egna kulturella kapital.  

 

Bourdieu och Passeron jämför det symboliska våldets godtyckliga legitimitet med det 

legitima fysiska våld som staten har rätt att utföra (2008, s. 42). Den stora skillnaden mellan 

det symboliska våldet och det legitima fysiska våldet är att det symboliska våldets utövare 

reproducerar betydelsen av dess egen maktposition omedvetet. Bourdieu och Passeron visar 

på att denna typ av makt kan vara svår att uppfatta eftersom den är historiskt godtycklig och 

för att kulturen, i detta fall utbildningskulturen, har genom uppfattningen att ”så har det alltid 

varit” blivit naturaliserad (2008). Bourdieu och Passeron menar att den naiva bild av 

utbildningssystemet som något mekaniskt som sker av sig självt gör att det symboliska våldet 

tillåts och bidrar till att samhällets maktpositioner reproduceras genom utbildningssystemet. 
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Bara det sätt som utbildningssystemets urval och exkludering sker på bidrar till reproduktion 

och är i högsta grad godtyckligt eftersom det inte finns någon universell fysisk, biologisk 

eller andlig princip som har bestämt hur det ska gå till (2008, s. 54). Bourdieu och Passeron 

visar att det pedagogiska handlandet alltid försöker reproducera rådande maktförhållanden 

vad gäller det kulturella kapitalet mellan olika grupper eller samhällsklasser. Genom att 

reproducera det kulturella kapitalets godtycklighet reproduceras också den godtyckliga 

makten (2008).  

 

Bourdieu har fortsatt diskutera det symboliska våldet och lite mer än 20 år efter att 

Reproduktionen publicerades 1970 noterar Bourdieu att de som är minst gynnsamma till att ta 

till sig begreppet symboliskt våld är just de intellektuella eftersom det är de i större 

utsträckning än andra som har blivit utsatta för det symboliska våldet och de som även bidrar 

till att det fortsätter (Bourdieu & Wacquant J. D. 2007). Det symboliska våldet kan även ses i 

situationer då den dominerande i sin intention att hjälpa den andra parten väljer en strategi att 

möta den på dennes nivå. Bourdieu menar att det i alla samtal och meningsutbyten finns olika 

maktstrukturer utöver det uttalade innehållet vilket är en del av den verbala kommunikationen 

Han visar på hur makten kan utspela sig genom användandet av språket med ett exempel ur 

ett kolonialt sammanhang. Hur gör en nybyggare då den ska tala till en person ur 

ursprungsbefolkningen? Om den dominerande väljer att prata den andras språk för att få 

jämlikhet menar Bourdieu att det förmodligen görs genom en nedlåtande strategi. Det blir en 

strategi där den dominerande parten sänker sig till den andres nivå och därmed behåller sin 

dominerande ställning samtidigt som den inte känner sig vid den. Förutom att tydliggörandet 

av det symboliska våldet, där den dominerande ”sänker sig” till den andres nivå som en typ 

av hjälp, kan bidra till nya sätt att se på det problematiska arbetet med integration, kan det 

också appliceras på de läsvänliga böcker som skrivs för att främja läsförståelsen (Bourdieu & 

Wacquant J. D. 2007, s. 143). 

2.3 Den dolda läroplanen 

Tidskriften KRUT publicerade år 2007 en artikel av Donald Broady där han diskuterar 

begreppet som han kallar ”Den dolda läroplanen”. Tidigare har begreppet behandlats av 

amerikanska och tyska forskare och då kallats ”the hidden curriculum” och ”der heimliche 

Lehrplan” (Broady 2007, s. 7). Begreppet ”Den dolda läroplanen” innebär att skolor förutom 

att ge elever kunskap utifrån en given läroplan även har en dold läroplan som har en fostrande 



 8 

inverkan på eleverna. Broady visar med olika exempel på hur skolan är en fostrande 

institution som då den samtidigt lär ut en viss typ av kunskap även lär en del elever att de till 

exempel är misslyckade. När läraren och skolan lär ut en viss sorts kunskap är det oundvikligt 

att det händer något annat med eleverna förutom den kunskap de tillgodogör sig. Broady 

poängterar att det inte går att lära ut en viss typ av kunskap utan att detta ”något annat” 

händer och menar att det är det som betecknas ”något annat” som är ”Den dolda läroplanen”. 

Vidare påpekar Broady att det är självklart att skolan agerar fostrande gentemot sina elever 

och att detta faktum inte går att undkomma samt att det är under skolans undervisning som 

den viktigaste fostran sker (2007, s. 17-18). 

 

Broady bygger vidare på teorin om det symboliska våldet och säger att en del av ”Den dolda 

läroplanen” är att elever lär sig att de är misslyckade när de inte uppfyller skolans 

förväntningar (2007, s. 17-18). Till exempel menar Broady att skolan fostrar vissa elever till 

att vara duktiga och andra inte. Elever i olika årskurser får tillgång till ungefär samma 

grammatikkurser som sina jämnåriga då de flesta lärare i svenska arbetar efter en ungefärligt 

liknande grammatikkurs. Vissa elever lär sig snabbare än andra och vissa lär sig ingenting. 

Broady menar att det ofta är samma elever som inte lär sig något i årskurs sju som sedan inte 

lär sig något i senare årskurser. Detta kan bland annat förklaras genom att en del barn inte är 

mogna för den nivå som den traditionella undervisningsnivån innefattar. Vidare menar 

Broady att mer fokus bör läggas på att svensklärare ägnar mycket tid åt att lära ut till elever 

som inte tar emot den givna kunskapen (2007. s.18). De elever som i det här exemplet inte lär 

sig grammatik lär sig just det, att de inte kan lära sig grammatik och att de är ”korkade”. Att 

inte vara bra nog och inte duga kan vara den tydligaste lärdomen denna grupp av elever får 

med sig från skolan. Detta sker samtidigt som andra elever lär sig skillnader mellan olika 

ordklasser enligt utbildningsplanen och att de tillhör den grupp som har större chans till 

framgångar likväl inom skolan värld som i livet (2007, s.18-19).  

 

Det finns sex krav som uppfyller det som brukar kallas ”Den dolda läroplanen”. Broady 

framför Mette Bauers och Karin Borgs sammanställning av dessa krav som de skapat utifrån 

observationer av danska elever i klassrumsmiljö: 

● Kravet att arbeta individuellt 
● Kravet att vara uppmärksam 
● Kravet att kunna vänta 
● Kravet att kontrollera sig motoriskt och verbalt 
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● Kravet att undertrycka sina egna erfarenheter 
● Kravet att underordna sig lärarens osynliga auktoritet (Broady 2007, s. 17) 

 

Liksom Bourdieu och Passeron menar Broady att skolan upprätthåller maktförhållanden och 

att ”Den dolda läroplanen” inte bara har att göra med skolans eget upprätthållande av sina 

inbördes institutionella system utan att skolan även har en samhällelig funktion. Om detta 

skriver Broady:  

 
Att skolsystemet därutöver har ’samhälleliga funktioner’ innebär framför allt att eleverna förvaras, 

sorteras och socialiseras så att de rådande maktförhållandena, klasskiktningen, tillgången på 

arbetskraft, arbetsdelningen och ytterst samhällsordningen som helhet upprätthålles och utvecklas 

(Broady 2007, s. 48).  
 

En framstående faktor i ”Den dolda läroplanen” är att eleverna ska uppleva sig själva som 

utbytbara. I ett exempel från klassrummet beskriver Broady hur läraren sitter vid katedern 

och hur eleverna befinner sig på en slags marknad som framträder då en elev förväntas ha 

”...tillräcklig ’köpkraft’ (veta det rätta svaret för att våga träda in på denna ’marknad’ (räcka 

upp handen) och skaffa sig de ’varor’ (lärarens välvilja; prestige; betyg) som där utbjudes” 

(Broady 2007, s. 34). Denna marknad beskriver Broady som en varumarknad där alla 

konsumenter är utbytbara då alla måste kunna betala för sig (2007, s. 34).  

2.4 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 

Broady menar att man ska ställa sig kritiskt till bestämda former av skolundervisning, så att 

dess strukturer synliggörs och man därmed blir medveten om dem. ”Begreppet ’Den dolda 

läroplanen’ kan vara ett redskap när vi vill få ögonen på hur fostran konkret går till i 

klassrummet” (Broady 2007, s. 19). Teorin om ”Den dolda läroplanen” tillsammans med 

Bourdieu och Passerons teori om det symboliska våldet visar på de smygande och inte alltid 

uppenbara maktutövningar som sker i skolan mellan lärare och elev. Då vi analyserar texterna 

från de läsvänliga böckerna om huvudkaraktären Simon och rekommendationerna i form av 

blogginlägg, skrivna av lärare och bibliotekarier, har vi dessa teorier som redskap för att se 

om det finns ett dolt maktutövande och därmed en problematik i att skolan tillhandahåller 

dessa böcker. 
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2.5 Tidigare forskning om läsförståelse och skolgång 

Vi ser att tillgången till språket och dess betydelse är starkt förknippat med elevers känsla av 

lyckande eller misslyckande. I Reading and writing ability and young drop out in the Swedish 

upper secondary school, en studie av Siv Fischbein och Mona E. Folkanders (2000) 

undersöktes sambandet mellan läs- och skrivkunskaper och tidigare skolerfarenhet hos 

svenska ungdomar i gymnasieåldern. Studien visade att de lågpresterande eleverna beskrev 

skolan som alltför krävande och att de inte klarade av de uppgifter som tilldelades dem. De 

beskrev även känslor av nederlag, att de inte kände sig behövda och att de ”hölls kvar i 

skolan”. I studiens resultat presenterades också att lågpresterande elever känner sig stressade 

och förödmjukade för att de inte hänger med i skolan vilket förklaras utifrån deras läs- och 

skrivsvårigheter (Fischbein & Folkanders 2000). I studien beskrev de lågpresterande eleverna 

sin skolsituation med egenskaper som: 

 
- Läs- och skrivsvårigheter 
- Inget stöd från föräldrar  
- Olika lärare 
- Ingen grundkunskap  
- Specialundervisning 
- Ingen struktur 
- Koncentrationssvårigheter  
- Rastlöshet 
- Stress 
- Ignorans av dyslexi     
- Skoltrötthet 
- Tillfälliga avhopp (Fishbein & Folkanders 2000, s. 268) 

 

En studie utförd av UNICEF visar liknande resultat, där 15-åringar i Sverige berättar om sina 

uppfattningar om socialt utanförskap. Ungdomarna pratar om misslyckande och en pojke 

säger: ”Jag har missat mycket i skolan och nu känns det som att det är kört. Det känns som att 

det är uppbyggt så att chanserna ska bli mindre och mindre” (Pålsson 2012, s. 25). I samma 

studie berättar en annan pojke att när skolkuratorn försökte få tillbaka honom till skolan efter 

en längre tids frånvaro var det försent, han skämdes och tyckte att det var jobbigt och pinsamt 

att vara där. Studien visar att samtidigt som ungdomarna ser sig själva som aktiva aktörer i 

utformandet av sina liv är de väl medvetna om sina begränsningar (Pålsson 2012).  
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I artikeln ”Literature opens doors for all children” skriver Donna L. Miller om litteratur som 

inkluderar barn med autism och att dessa barn kan dra fördel av denna form av litteratur 

genom att de bland annat utvecklar kommunikationsförmåga och sitt språk. Även icke-

autistiska barn skulle dra fördel av denna sorts litteratur då vi genom att använda 

inkluderande litteratur skulle kunna bryta negativa stereotypiseringar (Miller 2012/2013, s. 

28).  

 
When we meet students on their turf, when we find the language and discussion points that 

interest them, we increase engagement and foster reading pleasure. Helping students 

connect texts to their lives simultaneously develops literacy achievement. (Miller 

2012/2013, s. 29). 
 

Miller menar att inkluderande litteratur kan få eleven att bättre förstå sig själva och sin 

omgivning (2012/2013). ”When readers see themselves represented in stories, they realize 

that they matter, that their experiences count” (Miller 2012/2013, s. 29). Ungdomar knyter an 

till berättelserna på grund av att de identifierar sig med och drar paralleller mellan sina egna 

liv och berättelsens karaktärer. Om karaktärernas problematik liknar läsarens kan även det 

påverka läsarens identifiering med karaktärerna. Det är även möjligt att tillhandahållandet av 

inkluderande litteratur utvidgar läsarens syn på både sig själv och världen. Millers artikel 

grundar sig i studier som visar hur relaterbarheten kan öka elevens motivation. Att eleverna 

ser ”sig själva” representeras i den inkluderande litteraturen påverkar också motivationen att 

läsa, menar Miller (2012/2013, s. 29). Miller presenterar faktorer som bör tas hänsyn till 

angående inkluderande litteratur som riktar sig till barn med olika former av 

funktionsnedsättningar. Några av dessa faktorer är att överväga möjliga effekter på barnets 

självbild och att se om det finns några laddade ord i litteraturen. Vad gäller barnets självbild 

är det viktigt att se till att det i historien presenteras minst en person som barnet kan 

identifiera sig med och att den personen samtidigt är en bra förebild för barnet. Inkluderande 

litteratur bör inte innehålla laddade ord som kan vara specifika för barn med funktionshinder. 

Exempel på sådana ord kan vara ”efterbliven” eller ”idiot” (2012/2013, s. 30-31). 

 

2.5.1 Sammanfattning tidigare forskning 

Den ovanstående presenterade forskningen visar vilken vikt läsförståelse och utbildning har 

ur elevers perspektiv. Studier visar att eleverna anser att läsförståelsen spelar stor roll för att 

de ska kunna följa med i skolan men också hur bristen på densamma kopplas till socialt 
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utanförskap. Vi har med hjälp av den tidigare forskningen och de teorierna om symboliskt 

våld och ”Den dolda läroplanen” problematiserat skolans åtgärder mot bristande läsförståelse. 

Även om denna uppsats ämnar kritiskt granska den utvalda bokserien, vill vi ställa oss öppna 

till olika synsätt för hur läsvänlig litteratur kan förstås. Av denna anledning har vi även 

presenterat Millers artikel om inkluderande litteratur vilken vi vidare kommer diskutera under 

avsnittet slutsats och diskussion av denna uppsats. 

 

3. Metod 
I detta metodavsnitt presenteras, problematiseras och motiveras studiens metodologiska 

utgångspunkt, analysmetod och den data som analyseras i uppsatsen. Först presenteras 

studiens metodologiska utgångspunkt och sedan presenteras en motivering samt den 

avgränsning som ansågs nödvändig för att uppfylla studiens syfte och frågeställningar. Sedan 

följer en presentation av insamlingsteknik och urval samt en förklaring för hur materialet har 

bearbetats och analyserats. Slutligen framförs de etiska överväganden som gjorts inför och 

under arbetet med denna uppsats. 

3.1 Metodologisk utgångspunkt 

För att uppfylla studiens syfte analyseras texterna genom det hermeneutiska tolkandet och vi 

ämnar hitta de data som kan ge ett meningssamband och en helhetsförståelse för vårt syfte. 

Det hermeneutiska perspektivet har som mål att skapa en fördjupad förståelse och inte endast 

begriplighet. Ordet hermeneutik kan förklaras som tolkningslära där en viktig faktor är 

relationen mellan det stora och det lilla (Esaiasson et. al. 2012). Den hermeneutiska cirkeln 

kan förstås som en regelbunden växling mellan det teoretiska och det praktiska, mellan 

erfarenhet och förförståelse. Genom denna växelverkan skapar forskaren förståelse utifrån 

sina föreställningar. Den hermeneutiska cirkeln antyder genom sin spiralliknande form att det 

även alltid finns mer erfarenhet att införskaffa (Thurén 2013, s. 60-61). Cirkeln som symbol 

kan ses som en symbol för fullkomlighet, helhet och som en harmoni mellan helheten och 

delen samt mellan förförståelse och förståelse (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 277). 

3.2 Motivering 

Då vi hade hört talas om den läsvänliga bokserien om Simon och hans kriminella liv och hur 

populär den var bland ungdomar, tyckte vi att det skulle vara intressant att utreda varför vårt 
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första intryck var att tillhandahållandet av dessa böcker och dess tilltänkta målgrupp kändes 

problematiskt. Böckerna är skrivna av en eller flera författare under pseudonymen Kim Olin 

vilket vi anser är intressant i förhållande till innehållets problematik och den specifika 

målgruppen. Vi vill problematisera sammanhanget mellan dem som rekommenderar 

böckerna och böckernas tänkta målgrupp och titta på vilka maktförhållanden som kan finnas 

dem emellan. Om vi hade valt andra läsvänliga böcker med mindre problematiskt innehåll 

hade kanske inte ytterligheterna varit lika tydliga men vi tänker oss att en del av 

maktrelationen lärare/elev ändå hade visat sig. 

3.3 Insamlingsteknik och urval 

Urvalet till denna studie består av fyra böcker ur en bokserie skriven av pseudonymen Kim 

Olin; Avhopparen (2007), Beskyddaren (2008), Checka in (2009) och Drakens skugga (2010) 

samt åtta stycken blogginlägg skrivna av lärare och bibliotekarier. 

 

I den läsvänliga bokserie vi har valt att studera skildras Simons liv. Historien inleds då han är 

i 16-årsåldern och hoppar av gymnasiet. Simon lever sedan i ett socialt utanförskap bestående 

av våld, droger och gängkriminalitet. Johannesson och Tufte (2010) skriver att det kan vara 

ett strategiskt val att välja ett objekt att studera som är extremt, speciellt eller avvikande. Den 

bokserien av läsvänliga böcker vi har valt är ett exempel på ett sådant extremt objekt då den 

innehåller våld och kriminalitet vilket vi tycker är intressant eftersom det väcker tankar om 

problematiska maktförhållanden och etiska dilemman.  

 

Den första av seriens fyra böcker är strukturerad i korta meningar och vänsterställd text, 

dessa egenskaper är enligt förlaget menade att hjälpa en ovan läsare att hänga med i texten 

(Argasso 2015). Allt eftersom bokserien fortskrider blir meningarna längre, och i den fjärde 

boken är uppbyggnaden av texten likvärdig en vanlig ungdomsroman. Bokförlaget som har 

gett ut bokserien heter Argasso och skriver på sin hemsida att deras läsvänliga böcker lämpar 

sig för gruppen som de kallar 15 år/vuxen (Argasso 2015). 

 

De åtta blogginlägg vi använt består av själva blogginläggen och dess kommentarer, vilka vi 

fick fram genom att söka på böckernas fyra boktitlar Avhopparen, Beskyddaren, Checka in, 

och Drakens skugga och på pseudonymen Kim Olin med hjälp av sökmotorn Google. Vi 

sökte även efter ovanstående sökord följda av ordet ”blogg”. Detta resulterade i ett första 
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urval om tio blogginlägg och kommentarer. Ett andra urval skedde då vårt krav på 

blogginlägg och kommentarer var att de skall vara författade av någon som arbetar inom 

skolans värld och har en uttalat given kontakt med elever. Insamlingen av bloggmaterial 

resulterade i åtta blogginlägg på sammanlagt sju olika bloggar. Samtliga åtta blogginlägg 

säger sig vara skrivna av lärare och/eller skolbibliotekarier. Det går inte att säkerställa om 

dessa personer verkligen har de yrken de uppger eftersom bloggförfattarna har möjlighet att 

vara anonyma, men vi har valt att behandla dessa lärares/skolbibliotekariers yrkesroller som 

att de är sanna. De datum som blogginläggen är publicerade sträcker sig över tidsperioden 

2009/07/21–2015/05/29. Vid en större studie skulle det vara intressant att komplettera dessa 

inlägg med en större insikt i lärarnas intentioner. Genom djupintervjuer eller 

enkätundersökningar skulle vi kunna komma åt dels de lärare som inte väljer att 

tillhandahålla dessa böcker på grund av dess innehåll och dels få en större förståelse för hur 

de lärare som idag rekommenderar böckerna ställer sig till problematiken i det våldsamma 

innehållet. 

 

I vårt sökande efter lärares åsikter kring böckerna hittade vi även flera bokrecensioner 

skrivna av elever på olika skolbloggar. Efter att ha övervägt att ha med dessa i studien 

beslutade vi oss för att inte inkludera dem. Vad eleven som mottagare har skrivit om 

böckerna, i form av en recension, är inte relevant i vår studie då det vi undersöker är de 

oavsiktliga konsekvenser som kan uppstå av att skolan tillhandahåller dessa böcker. Däremot 

anser vi att det i en framtida studie skulle vara relevant att samla in material som berör just 

elevernas uppfattning i form av djupintervjuer eller attitydenkäter. 

3.4 Bearbetning och analysmetod 

I vår studie använder vi kvalitativ textanalys som metod då den lämpar sig bäst för studier där 

forskaren vill undersöka texters huvudsakliga innehåll, vilket sker genom noggrann läsning 

av likväl textens kontext som dess olika delar och helhet (Esaiasson et. al. 2012, s. 210). En 

kvalitativ textanalys är bäst lämpad för denna studie då vi ämnar få både en övergripande bild 

av texternas innehåll likväl en mer detaljerad bild av vad texterna möjligtvis förmedlar 

mellan raderna till läsaren. Detta kan användas för att få en djupare kunskap om sambandet 

mellan böckerna, dess tänkta läsare och reproduktion av sociala stereotyper. En möjlig 

nackdel med textanalys kan vara att vi även om vi kan urskilja saker mellan raderna så har vi 

inte möjlighet att ställa följdfrågor till vårt material. 
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När alla texter var noggrant lästa påbörjade vi analysprocessen där vi systematiserade texten 

och skapade ett kodschema för att kunna besvara våra frågeställningar. Efter att vi 

klassificerat koderna i olika teman kunde vi sortera vårt datamaterial och därmed urskilja 

skillnader och likheter och se mönster i materialet. De identifierade mönstren kunde vi sedan 

analysera med hjälp av vår tidigare forskning och med våra teoretiska utgångspunkter 

(Johannessen & Tufte 2010). Vi valde att inte koda texten i böckerna och texten i 

blogginläggen på samma sätt. I blogginläggen sökte vi efter två övergripande teman; ord som 

beskrev böckerna och ord som beskrev läsaren. Detta för att se om blogginläggens författare 

själva problematiserade det våldsamma innehållet och för att se om det skedde en 

stereotypisering av läsaren, alltså eleven som boken riktas mot. Innehållet i böckerna 

analyserade vi också utifrån två övergripande teman vilka var tänkta att hjälpa oss att se om 

skolans pedagogiska åtgärd kan ses som en oavsiktlig maktutövning och om det finns etiska 

dilemman som uppstår då böckerna handlar om utanförskap. Det första övergripande temat 

rörde själva texten där vi tittade på underkategorierna: ”Språket”, ”Lättläst” och ”Det 

kulturella kapital som förväntas av läsaren”. Det andra temat rörde själva innehållet där vi 

sökte urskilja mönster i underkategorierna vilka alla handlar om huvudkaraktären Simon: 

”Simons språk”, ”Simons tillgång till kulturella kapital” och ”Fostrande som Simon 

upplever”. Under analysens gång upptäckte vi två kategorier som vi ansåg vara relevanta för 

att tolka just de möjliga oavsiktliga konsekvenserna och den möjliga stereotypiseringen 

utförd av lärare/bibliotekarier, de valde vi att kalla Gangsterromantik och Moraliska 

pekpinnar. De kategorier och mönster systematiseringen gav oss analyserade vi med hjälp av 

våra valda teorier och tidigare forskning.  

3.5 Etiska överväganden 

Det område vi studerar berör främst unga mäns utanförskap och läskunskaper och då vi som 

forskare inte har någon förstahandserfarenhet av hur det är att vara en ung man i utanförskap 

har vi tillsammans gått igenom våra eventuella förutfattade meningar som berör ämnet och 

den berörda gruppen i fråga. Vi har under studiens gång varit medvetna om att många lärare 

ser bokserien som en stor hjälp för att främja läsning och vi har inte haft som syfte att ta det 

ifrån dem utan syftet har varit att försöka få en djupare kunskap om de oavsiktliga 

konsekvenserna som dessa lärare kan ha bidragit till. 
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4. Analys och resultat 
Utifrån Bourdieu och Passerons teori om symboliskt våld, Mertons teori om oavsiktliga 

konsekvenser samt Brodys teori om den dolda läroplanen har vår empiri analyserats genom 

textanalys. Vi har under huvudteman som rör den ordagranna texten och det vi läser mellan 

raderna, kategoriserat och sorterat vår empiri. Vi har valt att analysera den eventuella 

problematik som kan finnas i läsvänlig litteratur av det slag som behandlas i denna studie. 

Denna analys och resultatdel är indelad i två avsnitt: Textanalys 1: Bokserien och Textanalys 

2: Bloggar. Den första textanalysen inleds med en kortare beskrivning av böckernas handling 

och de för analysen viktigaste karaktärerna i bokserien samt deras relation till varandra. 

Sedan följer fyra rubriker: ”Socialt utanförskap”, ”Gangsterromantik och moraliska 

pekpinnar”, ”Skolgång och fängelse” samt ”Språket”. I den andra textanalysen redovisas de 

blogginlägg som bearbetats i denna uppsats. 

4.1 Textanalys 1: Bokserien 

4.1.1 Kort introduktion om böckernas handling 

Bokserien handlar om Simon som bor i en fiktiv förort till Stockholm kallad Pulverland. I 

Pulverland råder ett krig om vem av de kriminella bossarna Tobias Flemming och Jonathan 

”Johnny” Pilman som ska styra. I Avhopparen (2007) hoppar Simon av gymnasiet och börjar 

arbeta för bossarna vilka båda vill ha Simon på sin sida. Simon har väldigt lite kontakt med 

sin familj, hans mamma har gått bort, hans styvfar har flyttat till en annan stad och han har i 

början av serien ingen kontakt med sin pappa. Hans flickvän Elsa använder precis som Simon 

droger och rör sig i kriminella kretsar. Simon har en moster som han ska bo hos men han är 

aldrig där under historiens gång. I Beskyddaren (2008) dras Simon allt djupare in i den 

kriminella världen då han återigen hoppar av gymnasiet. I Checka in (2009) träffar Simon sin 

pappa som sitter på samma anstalt där Simon hamnar efter att ha tagit på sig skulden för en 

dödsskjutning i föregående bok. Drakens skugga (2010) är den fjärde och avslutande delen i 

serien och handlar om en komplicerad hämndhistoria som tar många vändningar där Simon 

slutligen störtar bossen Johnny Pilman. 
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4.2 Socialt utanförskap 

4.2.1 Hur framställs det sociala utanförskapet? 

Det sociala utanförskap huvudpersonen Simon upplever är påtagligt i bokserien och 

framställs ofta i form av uttryck av Simons känslor av att inte passa in. Vid ett flertal tillfällen 

är det även någon utomstående som påtalar Simons sociala utanförskap. Exempelvis Johnny 

använder sig av Simons uttalade utanförskap för att locka över Simon till sin sida. Detta blir 

extra påtagligt i följande citat vilket är en konversation mellan Johnny och Simon angående 

huruvida Simon återigen skall börja arbeta i Johnnys kriminella verksamhet:  

 
’Så om jag går över på din sida’, kastade han fram, ’vilken roll får jag då? Samma ynkliga 

som tidigare eller något bättre?’ 
Johnny blinkade till. Så log han svagt. ’Det får vi se. Jag vet att du inte gillar tanken på att 

dras in i den här världen igen, men tänk efter - vad har samhället någonsin gjort för dig, annat 

än att ignorera dig? Varför skulle du vara lojal mot dem?’ 
Simon teg. Vad samhället hade gjort för honom? Inte mycket, om han skulle vara ärlig. Men 

å andra sidan hade han inte gjort särskilt mycket för samhället heller. Så kanske var de kvitt 

vid det här laget (Olin 2010, s. 141-142). 
 

Simons utanförskap och hans medvetenhet om det visas genom att Simon vid flertalet 

tillfällen påpekar att han inte besitter någon valmöjlighet vad gäller hans livssituation; en 

hopplöshet inför sitt eget utanförskap. På sätt och vis kan Simon sägas inte vilja tillhöra den 

kriminella världen då han ofta påpekar att han inte har något annat val utan bara gör vad han 

måste. Simon försöker i samtliga böcker finna ett innanförskap och pendlar i de första två 

böckerna mellan skolans värld och den kriminella världen. I den tredje och den avslutande 

fjärde boken har Simon helt lämnat skolans värld och befinner sig konstant i den kriminella 

världen på ett eller annat sätt.  

 

4.2.2 Kulturellt kapital 

Det kulturella kapital läsaren förväntas inneha kopplar vi ihop med olika uttryck eller ord 

som läsaren förväntas förstå. I boken Checka in beskrivs en situation som: ”... ett grekiskt 

drama utan slut” (Olin 2009, s. 73) I böckerna refereras det till Wallander, en person beskrivs 

att se ut som en haschodlare från sjuttiotalet och läsaren väntas vara bekant med och förstå 

termer såsom dråp, dom, riksmottagning och ”sexresor till Thailand”. Dessa uttryck eller ord 

är några bland flera som vi hittar och tycker sticker ut med tanke på den tänkta läsaren. 
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Simons kulturella kapital eller snarare bristen på det kan ibland uppfattas i beskrivningen av 

andra. I beskyddaren skriver författaren: ”Simon visste att greken hette Andreas, men på 

gatan kallades han bara Den kultiverade greken eftersom han kunde allt om viner och döda 

författare” (Olin 2008, s. 32). Författaren har valt referera till grekiskt drama och presenterar 

en karaktär med kunskap om ”viner och döda författare” och kopplar således ihop detta med 

att vara kultiverad vilket särskiljer Simons kulturella kapital från ”Den kultiverade grekens”. 

Ibland dyker ord eller uttryck upp i böckerna som Simon tydligt visar att han inte förstår eller 

tycker om och vid flertalet tillfällen uttrycker han tankar eller ord som visar på en slags 

irritation över det. Exempel på detta kan vara Simons följande reaktion: ”Till belåtenhet. Vad 

var det för snobbsnack?” (Olin 2007, s. 65).  

 

Det kulturella kapitalet är kopplat till hemförhållande och socialt arv och i Simons fall har 

han i största delen av sitt liv varit utan stöd hemifrån. I Checka in (2009) får Simon träffa sin 

pappa för första gången, där pappan sitter av ett långt straff på samma avdelning som Simon, 

och i Drakens skugga (2010) får Simon reda på att han är släkt med bossen Johnny. Simons 

reaktion får läsaren följa genom bland annat följande tankegångar: ”Släkt. Det var därför han 

var den han var. Avhoppare, värsting, brottsling. För att han var släkt med den där galningen” 

(Olin 2010, s. 151). Dessa tankegångar om Simons släktskap med Johnny bekräftar för Simon 

vem han är och varifrån han kommer. Genom böckerna finns en koppling mellan 

familjebakgrund, socialt arv och det sociala utanförskapet. Tobias Fleming, en grym mördare 

och boss, säger att Simon inte skulle vilja se hans barndom (Olin 2010). 

4.3 Gangsterromantik och moraliska pekpinnar 

Simon beskrivs som tuff och ”manlig” och att han har en undertryckt ilska vilken han lyckas 

behärska tack vare sitt intellekt. Han vet vad han ska göra i olika situationer för att klara sig 

ur dem. Simons undertryckta ilska framställs ofta genom kroppsliga uttryck såsom att han 

spänner käkarna eller att han som det beskrivs i följande citat: ”… Simon knöt händerna 

längs sidorna. Han ville kasta ut mannen ur rummet. Pressa händerna runt hans hals och 

strypa honom. Att sitta kvar i stolen krävde all hans behärskning” (Olin 2010, s. 18-19).  

 

När Simon ljuger, manipulerar, och som det ofta nämns ”spelar cool” beskrivs det på ett sätt 

som kan få läsaren att tycka att Simon är beundransvärd. Simon talar också ofta om en mask 

han tar på sig för att klara sig ur svåra situationer. Detta för att inte visa känslor och därmed 
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ha förmågan att framstå som tuffare än vad han egentligen är eller vill vara. Vi tolkar sådana 

inlägg i texten som att Simon egentligen inte vill bete sig på det sätt han gör, som en slags 

påminnelse från författaren till läsaren att det Simon gör är fel, som en slags moralisk 

pekpinne.  

 

Genomgående framställs Simon som en ”good guy” som trots att han ofta är inblandad i 

våldsamma situationer aldrig själv utför de värsta våldsdåden. Exempel på detta finns i 

beskrivningen av den första boken Avhopparen (2007) i vilken Simon är inblandad i en 

massaker på en nattklubb. Då böckerna är läsvänliga inleds varje bok med en kort 

introduktion om vad som hänt tidigare i historien och boken Beskyddaren (2008) inleds med 

en beskrivning av massakern:  

 
Ett krig om makten i Pulverland slutar mycket blodigt när en man som kallar sig Johnny låter 

skjuta ihjäl tretton personer på nattklubben Night Light. Mitt i händelsernas centrum finns 

Simon, en hemlös ung man som lurades att tro att Johnny arbetade under täckmantel som polis, 

och som därför valde att hjälpa honom (Olin 2008, s. 7). 
 

Vi kan i exemplet ovan läsa att ”Johnny låter skjuta ihjäl tretton personer”. Vad som inte 

nämns i denna text vilken introducerar läsaren till boken Beskyddaren (2008) är att Simon 

hade en stor roll i situationen som ledde fram till att de tretton personerna sköts ihjäl. Vi 

uppfattar det som ett medvetet val från författarens sida då det kan vara lättare att rättfärdiga 

våldet om Simon inte själv framställs som den som genomför de värsta handlingarna. I 

Checka in (2009) får Simon ett uppdrag som går ut på att ”krossa” en person vid namn Mats 

P. Simon funderar länge på hur han skall gå till väga men beslutar till sist att sprida ett rykte 

om att Mats Ps närmaste man Milo är pedofil. Det framgår tydligt att Simon är medveten om 

att pedofiler inte behandlas väl i fängelser av andra intagna. Simon planerar vidare: 

 
Och det var det som var hela poängen. Ett tungt pedofilrykte skulle tvinga bort Milo från 

Källunda och försvaga Mats, för vad var Mats utan Milo? Förhoppningsvis inte mycket. Utan sin 

närmaste man skulle Mats bli betydligt lättare att komma åt (Olin 2009, s. 69).  
 

Ryktet som Simon startar leder slutligen till att Milo mördas i fängelset. Så här beskrivs 

Simons reaktion efter mordet:  
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Han såg allt som hände, och han kände sig kall inombords. Det här var hans verk. Alltihop. Han 

satt i sin cell och stirrade framför sig med händerna pressade mot nacken medan han försökte att 

inte tänka på vad han hade gjort. Han fick bara tänka strategiskt. På allt Milo gjort sig skyldig 

till. På att han var tungt kriminell /…/ Han fick inte tänka på något annat än det (Olin 2009, s. 

76-77). 
 

Trots att Simon mordhotar flera personer och är delaktig i tortyr beskrivs han för läsaren som 

en ”bra kille” och inte lika ond som dem han själv utsätter för våld. Vid varje tillfälle Simon 

tillgriper våld eller hot om våld påminner texten läsaren om vilken dålig person den utsatta 

personen är. De våldsdåd Simon blir beordrad av bossarna att uträtta rättfärdigas genom att 

det konstant är Simon som agerar rätt och att de som råkar ut för honom har gjort sig 

”förtjänta” av våldet. Detta kan i vår mening uppfattas som en romantisering och ett 

rättfärdigande av Simons livsstil och de val han gör eller inte gör.  

 
Han hade sett våld. Han hade sett blod också. Och det var sant, det var inte som i ett dataspel. 

Det var rått och fult och smutsigt. Det var bara dålig sömn och värk överallt och lösa tänder och 

krossade näsor och ingen återvändo någonsin. Det var bara död till ingen nytta, så varför skulle 

han vilja ha mer av det som han kunde slippa? 
Men vad han ville och inte ville spelade ingen roll - inte i Pulverland (Olin 2010, s. 28). 
 

Denna långa beskrivning av det våld Simon omges av efterföljs direkt av det faktum att vad 

Simon vill och inte vill inte spelar någon roll. Detta försvarande är inte ovanligt i bokserien 

och trots att Simon gör många olämpliga och olagliga gärningar finns en bakomliggande 

litterär ton av acceptans genom hela historien.  

 

I analysen av böckerna har vi uppfattat en genomgående romantisering av Simon som 

”Avhopparen” och trots att det går att utläsa att Simons gamla skolkamrater anser att Simon 

borde återvända till sina studier, finns det ändå faktorer i historien som romantiserar och 

mystifierar Simon. Vi menar att förskönandet av Simons avhopp visas genom 

klasskamraternas nyfikenhet och respekt gentemot Simon. När Simon besöker sin gamla 

skola på uppdrag av Pulverlands boss i syfte att ”klå upp” två små-langare som lurat bossen 

på pengar, får läsaren veta följande: ”Folk som passerade tittade nyfiket på dem. Han var 

känd. Avhopparen. Killen som hoppat av” (Olin 2007, s. 22) samt ”Men de visste att det gav 

status att synas med Avhopparen, så de protesterade inte” (Olin 2007, s. 25). Efter detta möte 

på skolan omtalas Simon som ”Avhopparen” vid flertalet tillfällen, även då i en 
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romantiserande och mystifierande ton. Den möjliga identifiering läsaren kan göra med Simon 

är av stor vikt när vi diskuterar hur ungdomar kan påverkas av bokserien som så tydligt 

skildrar utanförskap och vilka möjligheter individer i utanförskap har. En ungdom som inte 

följer med i skolans utbildningsplan vad gäller läsförståelse, menar vi redan befinner sig i en 

form av utanförskap gentemot sina klasskamrater. Simon ger följande beskrivning på hur han 

anser sig passa in i skolan: 

 
Han kunde inte hålla sig borta från skiten. Såna som Simon passade helt enkelt inte in i skolan. Det var 

dags att ge upp. Smita ut bakvägen. Det var liksom kristallklart. Han hade inte kunnat lyckas. Han hade 

försökt, och misslyckats (Olin 2008, s.18)  
 

Lägger vi här till den romantisering av Simons liv och det faktum att han hoppat av skolan 

för att han inte känner att han passar in befinner vi oss i en problematisk situation där vi 

måste fråga oss vilket som väger tyngst: Att följa skolans läroplan och lära sig läsa dessa 

läsvänliga böcker eller att läsa dessa läsvänliga böcker som möjligtvis reproducerar läsarens 

roll i samhällets maktordning.  

4.4 Skolgång och fängelse 

4.4.1 Institutionell fostran - Skola och fängelse 

I bokserien alternerar Simon mellan att gå i skolan, att röra sig i kriminella kretsar och att 

utföra kriminella handlingar. Vid ett tillfälle jämför Simons flickvän Elsa kriminaliteten med 

skolan:  

 
Det tar aldrig slut på skiten. Tar man kål på ett problem dyker det bara upp ett nytt, lika fort. Det är 

som i skolan. Just när man trodde att man var klar med alla prov dyker det ändå upp ett till som gör ens 

liv till ett helvete. Det enda man kan göra är att acceptera det. Ta skiten. Fattar du? (Olin 2008, s. 177). 
 

Elsas uttalande är ett exempel på hur Simon får bekräftat för sig att han inte kan göra något 

åt, och bör finna sig i situationen och i förlängningen även i sitt sociala utanförskap. 

 

I Beskyddaren (2008) har Simon påbörjat sina studier igen efter det första avhoppet och 

möter nu svårigheter i att följa med i skolans arbete: ”Han visste aldrig vad han skulle säga på 

lektionerna. Ändå verkade lärarna på fullt allvar förvänta sig att han redan i mitten av oktober 

skulle kunna diskutera de ekonomiska följderna av… whatever” (Olin 2008, s. 16).  
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Simons relation till skolan är minst sagt komplicerad och genom berättelsens gång får Simon 

berättat för sig att skolvärlden inte är något för honom. ”Det var skolans fel. Den spred sig 

som ett gift inom honom, och han måste hitta ett motgift, fort. Skolböckerna var som arton 

tegelstenar staplade på varandra. Ogenomträngliga” (Olin 2008, s. 17). Detta är ett tydligt 

exempel på hur Simons tankar kretsar kring hans eventuella skolgång. Simon är högst 

medveten om att han inte passar in i skolan och en del av medvetenheten grundar sig i att 

Simon fått förklarat för sig att han inte hör hemma där. Vad gäller skolans roll i Simons liv 

får läsaren aldrig göra sig bekant med någon av Simons lärare, vilket är anmärkningsvärt då 

berättelsen bland annat handlar om att Simon inte passar in i skolvärlden. I citatet kan vi läsa 

att Simon tänker att det är skolans fel. Han likställer skolan med ett gift han måste hitta ett 

motgift till. Detta motgift blir senare den kriminella världen där han inte behöver läsa böcker 

eller gå på lektioner.  

 

Titeln på den tredje boken Checka in (2009) anspelar på tillfället då Simon hamnar på 

anstalten Källunda. Personalen på fängelset försöker hjälpa Simon att vända på sitt liv och 

uppmuntrar honom att börja studera men Simon har redan en relativt klar bild av hur hans liv 

kommer att se ut vilket inte inkluderar studier. I texten uttrycks nedsättande ord om 

personalen, även de som försöker hjälpa Simon blir kallade för glåpord. Han talar ofta om 

vakterna med nedsättande ord om deras utseenden såsom tjock, kort och flint och i texten 

beskrivs vakterna även som jävel, plit eller plitjävel. 

 

4.4.2 Diffus fostran och familjefostran 

När Simon arbetar för Johnny vill han att Simon ska ”skolas in” och bli bättre på sitt nya 

arbete. Följande citat är en konversation mellan Johnny och Simon: 

 
’Jag har funderat lite. Jag tror att jag ska låta en av mina ekonomer lära upp dig, så att du kan sköta 

skjortsysslor åt mig i framtiden. Privat skolning. Vad säger du?’ 
’Skolning? Du skämtar.’ 
’Varför skulle jag göra det? Påstår du att du inte behöver det?’ 
’Nej, men … nä, du skojar. Jag knäcker lärare på fem minuter, okej? Det är min grej.’ 
’Nåja’, sa bossen torrt. ’Det finns ingen anledning till att du ska gå omkring och vara obildad bara för 

att du hoppade av skolan. Inte om du ska arbeta för mig på allvar’ (Olin 2008, s. 75). 
 

Vi finner flera faktorer extra intressanta i ovanstående citat. För det första ställs Simon inför 

ett beslut att utveckla sin kriminella identitet och han får veta att han faktiskt måste ”studera” 
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även om han inte går i skolan. Detta skulle kunna vara ett sätt, om än ett drastiskt sådant, att 

legitimera eller åtminstone förminska allvaret som ligger i att utföra kriminella handlingar. 

För det andra säger Johnny att Simon inte ska vara ”obildad” vilket antyder att det finns fler 

sätt att bli bildad på än i den ordinära skolan. Vidare menar Johnny att det nästintill är ett 

krav om Simon skall fortsätta arbeta för honom. Även Tobias Flemming, den andra bossen i 

Pulverland, ger Simon order och visar honom hur den kriminella världen fungerar. Enligt 

Bourdieu och Passeron (2008) består den ”diffusa” fostran av den som utförs av de utbildade 

i en grupp eller ett samhälle. Vi tolkar att dessa bossar, Johnny och Tobias, fungerar som en 

del av Simons ”diffusa” fostran då de är dem som kan allt i den kriminella världen som 

Simon lever i.  

 

I bokserien har vi funnit att familjefostran är relativt icke-existerande i Simons liv och det 

säger också en del om Simons uppväxt. Simons pappa lämnade familjen tidigt och inte förens 

i tredje boken Checka in (2009) bekantas läsaren med honom. Simons familj har präglats av 

psykisk ohälsa, elaka styvföräldrar och hans mamma dog när han var fjorton år. Avsaknaden 

av en föräldragestalt kan vara en anledning till att Simon tyr sig till andra personer som visar 

intresse för honom och hans liv. Johnny är den person som oftast tar på sig en slags faderlig 

roll i Simons liv och förklarar ofta för Simon hur han ska bete sig i olika situationer. Till detta 

är det viktigt att komma ihåg att Johnny även är god vän till Simons pappa och att detta kan 

spela in på Johnnys ansvarskänslor inför Simon. Johnny talar med Simon: ”Du kan inte 

fortsätta så här. Leva som du gör. Du förstör din framtid” (Olin 2007, s. 67). Vid första 

anblick tycks detta uttalande vara omvårdande, och att Johnny uttrycker en oro över Simons 

sätt att leva sitt liv. Det problematiska är dock att Johnny säger detta när han låtsas vara en 

undercover polis och försöker övertala Simon att samarbeta med honom. Vi ser här att 

Johnnys omvårdande intentioner kan tolkas olika, då de både innefattar att Simon borde 

skärpa till sig och sluta leva såsom han gör och att han försöker få Simon att börja arbeta för 

honom i hans kriminella verksamhet. Vid ett annat tillfälle talar Johnny med Simon igen: 

”Var ärlig nu, sa Johnny. Du passar inte in i skolan. De har ingen nytta av dina talanger. Du 

hör hemma hos oss. Det har du väl insett vid det här laget?” (Olin 2008, s. 11-12). Här kan vi 

se att Johnnys fostran inte enbart är en positiv sådan, utan snarare utvecklar Simons känsla av 

att inte passa in i skolvärlden. 
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4.5 Språket 

4.5.1 Läsvänlig skönlitteratur med litterära utmaningar? 

Något som fångat vår uppmärksamhet i dessa böcker är att kulturella och litterära referenser 

omnämns. Vi har valt att exemplifiera detta med två referenser ur Avhopparen (2007). Simon 

hotar två yngre barn efter ett slagsmål och säger ”Då blir det inte jag som kommer och hälsar 

på, utan två andra killar, och dom kommer att få det här att se ut som ett teparty med tant 

Gredelin” (Olin 2007, s. 30). I en annan situation träffar Simon en polis och han ifrågasätter 

varför polisen inte har sin polislegitimation. Polisen svarar att han inte kan ha det med sig när 

han arbetar under täckmantel. Simon svarar: ”Nämen så praktiskt för dig då, Donnie Brasco” 

(Olin 2007, s. 68). Sådana litterära och kulturella referenser kan vara intresseväckande om 

läsaren inte själv förstår referenserna eftersom Simon i båda exemplen framstår som kunnig 

och levererar referenserna på ett häftigt sätt. Det vi här måste ta hänsyn till är dock inte enbart 

hur och vad Simon säger, utan även när han säger det. I det första exemplet med tant 

Gredelin har Simon just skurit en av pojkarna över hakan med sin kniv, samt måttat ett slag i 

magen och ett på hakan på honom. Den andre pojken har Simon just gett en örfil och knäat i 

skrevet. Med tanke på uppbyggnaden fram till de litterära och kulturella referenserna kan vi 

verkligen fråga oss om det enbart innebär ett positivt intresseväckande. 

 

4.5.2 Simons språk 

Simons språkbruk förändras beroende på i vilken situation han befinner sig i. När han hamnar 

i situationer där han förväntas vara ”proffsig” skärper han till språket och använder färre 

slanguttryck. Genomgående anser vi att Simon, förutom den ena bossen i Pulverland, Johnny 

Pilman, är den som använder ett mest korrekt språk. Simon använder ofta sitt språk för att 

inge en känsla av professionalism och att ställa sig över den han talar med på ett språkmässig 

plan. Exempelvis brukar han i större grad den korrekta termen av ”de” och ”dem” när han 

talar med någon av bossarna. När han talar med vänner är det tydligare att han använder ord 

såsom ”dom” och fler slanguttryck. I en situation där Simon talar med Bossen i Pulverland 

om ett uppdrag som Simon genomfört åt honom kan vi däremot se ett korrekt användande av 

de/dem: 

”De lovar att betala tillbaka det dubbla senast på lördag och att inte stjäla igen. Men de kan 

skapa andra problem. De är inte speciellt smarta, de där två” (Olin 2007, s. 45). Vi kan i detta 

exempel även se att Simons språkbruk blir mindre talspråksbaserat och att han talar med mer 

korrekta termer i utvalda situationer. Detta kan tyda på att Simon själv är medveten om sitt 
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språkbruk. Det kan även vara ett medvetet val från författarens sida för att visa att Simon är 

den som har mest vårdat språk i böckerna förutom bossen Johnny Pilman. Det är av vikt att vi 

här frågar oss huruvida Simons språkbruk kan påverka läsarens identifiering med Simon och i 

förlängningen vara en oavsiktlig konsekvens i form av stereotypiserande. 

 

4.5.3 Identifiering genom språket 

Uttryck som visar på stereotypisering genom språket kan vara de som beskriver vilka attribut 

som kopplas till kriminalitet: ”De såg ut som små-ligister brukar se ut. Tröja med huvan 

uppe, slitna jeans, splitternya Nike-skor som de snott i nån affär, kedjor om halsen” (Olin 

2007, s. 24). I ovanstående citat kan vi se inte bara en tydlig bild av hur ”små-ligister” 

förväntas se ut och även att stjäla Nike-skor hör till vanligheten.  

 

Författarens språkbruk skulle kunna påverka läsarens eventuella identifiering med 

karaktärerna och med boken som helhet och vi menar därför att det är av vikt att ta hänsyn till 

denna faktor i analysen av böckernas språkbruk. Vi har funnit ett klart ”ungdomligt” språk 

som inte enbart presenteras genom slanguttryck och diverse förkortningar utan även genom 

ett modernare SMS-språk. Simon får ett sms av en vän där det står: ”Skeppa Elsa t hispan 

HELVETE!!! Kul d lever kom tebaks?” (Olin 2008, s. 43). I sms:et framgår ett flertal 

förkortningar och slanguttryck som vi menar kan vara ett sätt för författaren att knyta an till 

den unga läsaren som med stor sannolikhet inte bara förstår språket utan även kan känna igen 

sig i dess bruk. Läsaren skriver kanske själv sms på liknande sätt. Att använda ett ungdomligt 

språk i böckerna kan självklart vara ett sätt att göra boken mer läsvänlig, men vi kan absolut 

fråga oss om det verkligen behövs ett ”felaktigt” språk (och med felaktigt avser vi 

felstavningar m.m.) för att väcka ett intresse hos läsaren. Det kan självklart vara ett sätt att 

göra berättelsen mer trovärdig då det säkerligen är många unga som skriver sms på ett sådant 

sätt. Ett annat exempel på hur författaren kan tänkas använda språket för att knyta an till 

läsaren är det tydligt förenklade språket: ”Kom Tobias på honom med nåt sånt här skulle han 

knäppa honom direkt” (Olin 2007, s. 59). Föregående citat är inte ett uttalande, utan Simons 

tankar. Att skriva ”nåt sånt” istället för ”något sådant” kan ses som en relativt liten språklig 

förändring, men vi kan ändå fråga oss vad denna förenkling i språket bidrar till i läsarens 

upplevelse. Vi upplever att de språkliga förenklingarna blir mindre tydliga i de senare 

böckerna jämfört med i den första. Detta kan vara ett sätt att fånga upp och väcka läsarens 

intresse för att successivt utveckla språket i böckerna och även läsarens språkkunskaper. 
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Genom det sätt som Simons sociala utanförskap beskrivs i boken skulle läsaren kunna 

identifiera sig med Simon. I följande exempel är det tydligt att språket är en faktor som 

särskiljer Simon från en bildad värld. ”Simon stirrade på snuten. Till belåtenhet. Vad var det 

för snobbsnack?” (Olin 2007, s. 65). Det förefaller tydligt att Simon inte själv använder ord 

som ”till belåtenhet” och att han värderar ordet som något som en snobb skulle använda, 

alltså inte han själv. Vi kan inte utesluta att Simons upplevda distans till polisen inte grundar 

sig i ett förakt mot polisens yrke, men det är hur som helst ett val av författaren att beskriva 

Simons distans till polisen på detta sätt.  

4.6 Textanalys 2: Bloggar 

I de teorier som presenteras i denna uppsats framhäver författarna till ”Den dolda läroplanen” 

(Broady 2007) och Reproduktionen (Bourdieu & Passeron 2008) att lärare innehar en 

maktposition gentemot elever och att de därmed besitter makt att upprätthålla de redan 

befintliga maktstrukturerna. ”Den dolda läroplanen” innefattar att eleven även skall 

underordna sig den osynliga auktoritet som läraren besitter (Broady 2007) vilket vi har i 

tankarna då vi analyserar blogginlägg författade av lärare och skolbibliotekarier vilka vi anser 

har en betydande roll i skolvärlden. Vi har funnit fyra huvudteman som återkommer i 

blogginläggens beskrivning av böckerna om Simon; språket, böckernas utformning, 

berättelsen och våldet.  

 

4.6.1 Det litterära språket och böckernas utformning 

Vad gäller språket och böckernas utformning använder flera av bloggförfattarna ordet 

läsvänligt, som även förlaget Argasso kallar det formatet böckerna är skrivna i, i kombination 

med ordet lättläst. Bloggförfattarna ger ofta en kort beskrivning av vad som gör dessa böcker 

läsvänliga och nämner att böckerna blir tjockare och svårare ju längre i bokserien eleven 

kommer. Böckernas utformning framställs enbart som positiv, och en lärare skriver så här om 

de läsvänliga böckerna från förlaget Argasso: 

 
Det som är så bra med dessa lättlästa böcker är att de inte är förkortade versioner av andra 

böcker, utan ’riktiga’ böcker skrivna av ’riktiga’ författare. Det känns inte så torftigt som det 

kan göra ibland när man läser lättlästa böcker. Personerna är verkliga och historierna ofta väldigt 

gripande (Lilla O 2009). 
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Vi hittar att samtliga blogginlägg framhäver det läsvänliga formatet som ett positivt inslag i 

deras vilja att främja läsning.  

 

4.6.2 Berättelsen och våldet 

Bloggarna skriver en kort redovisning av vad böckerna handlar om och flera bloggförfattare 

har kompletterat med den text som beskriver respektive bok på förlagets hemsida. I 

analysarbetet såg vi ett mönster vi anser mycket intressant angående beskrivningarna av 

böckernas innehåll. De berättar på ett ungefär de dramatiska händelser som sker i Simons 

liv— exempelvis att han har hoppat av skolan, att han inte har någonstans att bo, att han 

säljer droger och att han väljer att samarbeta med kriminella ligor— men oftast helt utan 

något slags inlägg av egna värderingar. Däremot beskrivs böckerna ofta som ”spännande” 

och en problematisering av det våldsamma och kriminella innehållet uteblir med undantag för 

följande blogginlägg:  

 
Även om jag ibland irriterade mig på att det blev lite väl macho tycker jag att Olin försöker 

problematisera den våldsamma värld som Simon lever i. Varken våld eller droger glorifieras och Simon 

försöker trots allt göra det rätta även om det inte alltid blir som han tänkt sig (Lilla O 2009). 

Ovanstående bloggförfattare menar att våld och droger inte glorifieras och motiverar detta 

med att Simon alltid försöker göra det som är ”rätt”. Som vi påvisat i analysen av bokserien 

har vi inte samma uppfattning av den uteblivna glorifikationen av våldet som Lilla O har. 

Med tanke på den makt vilken lärare besitter anser vi att kritiken mot att använda böckerna i 

pedagogiskt syfte är förvånande frånvarande just i förhållande till Simons hårda leverne, 

kritiken lyser nästan med sin frånvaro. 

 

 

 

 

4.6.3 Den tänkta läsaren 

Vi har funnit två tydliga kategorier som beskriver bokens tänkta läsare, vilka vi väljer att 

kalla eleven, i blogginläggen; Ord som beskriver elevens kunskaper och ord som beskriver 

eleven.  
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De ord och meningar som beskriver elevens kunskaper har oftast störst fokus på elevens 

bristande kunskaper i läsförståelse. Gruppen elever beskrivs av bloggförfattarna med begrepp 

som ”ovana läsare”, ”barn och ungdomar med dyslexi” och ”barn och ungdomar med svenska 

som andraspråk”. Dessa begrepp nämns av förklarliga skäl då böckerna redan i skrivstadiet är 

menade att rikta sig till ungdomar med lässvårigheter som till exempel dyslexi eller till 

ungdomar med svenska som andraspråk. Däremot finns det ord som vi tolkar svävar mellan 

ord som beskriver elevens kunskaper och ord som beskriver eleven. Exempel på detta är: 

”Vill du få en läsovillig tonåring att läsa?” (Eriksson 2012) och ”... de går som smör i solsken 

bland de mest läsovilliga av våra elever...” (Tina O 2012). Här beskrivs de tänkta eleverna 

som ovilliga att läsa vilket vi finner intressant då hela världens utbud av böcker borde vara 

tillräcklig hjälp för läraren eller bibliotekarien att väcka ett intresse för att läsa och då i ett ej 

läsvänligt format. 

 

I de olika blogginläggen beskrivs åldern på den tänkta läsaren olika, någon säger att böckerna 

är skrivna för elever på mellan- till högstadiet medan andra skriver att böckerna passar elever 

på högstadiet och gymnasiet. När bloggförfattarna beskriver eleverna, de tänkta läsarna, som 

subjekt används ord som ”killar”, ”ett gäng killar” och de ”tuffare killarna”. En 

bloggförfattare skriver att ”Beskyddaren är inte skriven för mig utan vänder sig till ovana 

läsare och då främst killar” (Lilla O 2009). Att bloggförfattaren skriver att boken inte är 

skriven för henne och i samma mening skriver att böckerna är främst för killar ger en ganska 

bra bild av hur könsbestämda de olika bloggförfattarna anser att böckerna är. Av alla 

blogginlägg är det ingen av bloggförfattarna som nämner att även tjejer kan eller vill läsa 

dessa böcker. Kanske är det så att de som använder ord såsom ungdomar eller kidsen även 

inkluderar de kvinnliga eleverna men i det stora hela tolkar vi att bloggförfattarna är överens 

om att böckerna riktar sig mot killar och gärna en tuff typ av kille.  

 

4.6.4 Kritik i blogginläggen 

Som vi tidigare nämnt är samtliga blogginlägg en slags rekommendation av bokserien och det 

finns en genomgående positiv inställning till böckerna. Trots detta har vi i texterna funnit 

kritik vilket vi tycker är intressant då det är i den kritiken, vilken dock är väldigt sparsam, vi 

kan finna att bloggförfattarna är något medvetna om det problematiska innehållet i böckerna.  
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Jag tyckte trots min skepsis mot den här typen av böcker att den var riktigt spännande faktiskt. Jag tar 

med den till mitt jobb (skola), och kommer att plasta in den för annars kommer den snart att vara helt 

utsliten om jag känner mina elever rätt! (Eriksson 2012). 
 

Bloggförfattaren uttrycker skepsis men utvecklar inte riktigt mot vad. Med ”den här typen av 

böcker” skulle hon med typ kunna mena läsvänlig eller ungdomslitteratur. Vi misstänker att 

hon menar att det är en typ som bygger upp spänning genom att innehålla våld och 

kriminalitet. I en kommentar till ovanstående blogginlägg skriver bibliotekarien Tina O:  

 
Jag håller med dig om att man kan tycka en hel del om den här typen av böcker, men det faktum 

att de går som smör i solsken bland de mest läsovilliga av våra elever på både högstadiet och 

gymnasiet gör att jag är väldigt förlåtande. När serien är slut är det mer regel än undantag att de 

frivilligt kommer och frågar om det inte finns något annat liknande, även om de inte måste läsa 

för skolans skull – en läsgnista har tänts och bibliotekarien jublar inombords! :) (Tina O 2012). 
 

Bibliotekarien skriver också ”den här typen av böcker” utan att specificera vad som menas 

och att hon är ”väldigt förlåtande” på grund av att böckerna får ”de mest läsovilliga” av 

eleverna att läsa. Detta är inget undantag då vi i analysen av blogginläggen finner flera 

exempel på lärare som uttalar en lättnad för att den berörda gruppen av elever visar ett 

läsintresse som inte funnits där tidigare just i samband med innehållet. Mellan raderna läser vi 

att det uttrycks en lättnad över att böckerna kan fungera som en snabb lösning på 

problematiken med elever med lägre läsförståelse och elever som inte visar någon läsvilja.  

 

5. Slutsats och diskussion 
I denna del presenteras uppsatsens slutsatser och dess avslutande diskussion. Syftet med 

uppsatsen har varit att få en djupare kunskap om vilka oavsiktliga konsekvenser som kan 

uppstå när skolan uppmuntrar till att höja särskilda gruppers läskunnighet genom att 

tillhandahålla böcker som skildrar unga i utanförskap. Vi har undersökt om den läsvänliga 

litteraturen möjligtvis kan bidra till ett upprätthållande av samhällets rådande 

maktförhållanden. Vi har även undersökt om det finns en problematik och ett etiskt dilemma 

med att skolan uppmuntrar till läsning genom skönlitteratur utan att ta hänsyn till hur 

innehållet påverkar mottagaren. 
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5.1 Att tillhandahålla läsvänlig litteratur; en oavsiktlig symbolisk våldföring? 

Även om blogginläggen, författade av lärare och bibliotekarier, inte är något som sker i 

klassrummet i direkt relation mellan lärare och elev, visar de fortfarande på lärarens 

auktoritet då de i inläggen diskuterar och rekommenderar en viss form av litteratur. I 

blogginläggens kommentarsfält har vi sett att flertalet lärare rekommenderar och diskuterar 

den läsvänliga litteraturen skriven för ungdomar. Detta nätverk har en övergripande positiv 

attityd till böckerna och vittnar om att fler ungdomar läser dessa läsvänliga och spännande 

böcker. Enligt den positiva kritik vi har hittat från skolpersonal kan dessa böcker bidra till att 

fler ungdomar läser vilket skulle kunna vara tillräckligt för att inte ifrågasätta böckernas 

innehåll. Vi anser dock att det finns ett etiskt dilemma som skaver när det gäller relationen 

lärare och elev. 

 

Eleverna i UNICEF:s studie om utanförskap uttrycker att det är svårt att återkomma tillbaka 

till studierna efter ett avbrott (Pålsson 2012). Även detta kan ses som ett argument för skolans 

åtgärd att tillhandahålla läsvänliga böcker om man anser att det är bättre att hålla kvar 

eleverna i skolan genom liknande metoder och därför inte klassa handlandet som symboliskt 

våld. Men om vi tar ett steg tillbaka och ser fenomenet i en vidare synvinkel tolkar vi att det 

eleverna uttrycker i UNICEF:s studie till stor del beror på att de redan har blivit utsatta för 

det symboliska våldet och därför godtyckligt har accepterat att de inte riktigt passar in vilket 

måste åtgärdas om de vill undvika ett liv i utanförskap. Broady visar på att en viktig del av 

”Den dolda läroplanen” är att lära eleverna att de är misslyckade (2007). Vi tänker att ett 

säkert sätt att berätta för en elev att den är misslyckad är att visa den att den sticker ut och 

därför måste tillges ett specialanpassat material.  

 

Något som vi reagerat på under analysen är hur författarna har valt att framställa Simons 

språkbruk. Simon har ett större ordförråd och använder i mindre utsträckning slangord än 

hans medkaraktärer. Vad som gör Simons språkbruk något märkligt är att det ska sägas av en 

kille som i princip har vuxit upp själv, haft svagt socialt nätverk och har låg närvaro i skolan. 

Kan det vara så att författarna medvetet har gett honom ett mer städat ordförråd än de andra 

karaktärerna eftersom Simon som huvudperson fungerar som ett slags förebild för dem som 

läser boken? Om så är fallet lyser en del av författarnas känsla av ansvar igenom.  
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I böckerna hittar vi ett tydligt mönster där huvudpersonen Simons moraliskt tveksamma 

handlingar alltid följs upp av ett slags försvar. När Simon utför något riktigt hemskt mot en 

annan människa följs det upp av beskrivningar över hur ond den andra människan är eller helt 

enkelt att Simon inte har något annat val. Vi får uppfattningen att de små försvaren eller 

rationaliseringarna av Simons handlande dyker upp som en svag påminnelse om att 

författaren är medveten om att böckerna riktar sig mot ungdomar. I vår analys av språket i 

böckerna hittade vi flera exempel på det som Bourdieu beskriver som ett tydliggörande av det 

symboliska våldet då den dominerande parten ”sänker sig” till den andres nivå (Bourdieu 

&Wacquant J.D. 2007). Av de skäl att böckerna är av ett läsvänligt format var meningar 

uppbyggda på ett enklare sätt men förutom det hittade vi ord som ”nåt” och ”sånt” vilket vi 

tolkar som exempel på att ”sänka sig” till den andres nivå. 

 

I vårt resultat berättar vi att lärarna och bibliotekarierna förutom att nämna de elever som av 

orsaker såsom dyslexi eller att de har svenska som andraspråk också nämner de ”läsovilliga” 

eleverna som tänkta läsare. Vi menar att vara ovillig att läsa inte nödvändigtvis behöver 

likställas med bristande läskunskaper. Lärarna beskriver böckerna som spännande och som 

ett tips om man har att göra med läsovilliga elever vilket vi ser skulle kunna vara en enkel 

och snabb lösning men också ett till exempel på det symboliska våldet skolvärlden utsätter 

eleverna för. Det pedagogiska handlandet strävar alltid efter att reproducera maktförhållandet 

mellan olika klasser och kulturer (Bourdieu & Passeron 2008). Beroende av det stöd den 

”läsovillige” eleven får hemifrån kan de rekommendationer skolan ger vara avgörande för 

elevens kunskaper i kultur eller läsning. Med tanke på skolans möjliga inflytande kan vi 

tänka oss att rekommendationen att läsa läsvänligt kan bidra till att den ”läsovillige” eleven 

räknar sig själv som en misslyckad elev. Merton (1936) skriver att de oavsiktliga 

konsekvenserna av formellt organiserat pedagogiskt handlande kan vara av den typen att de 

påverkar andra personer genom den sociala strukturen, kulturen och samhället vilket är det vi 

tror att dessa böcker kan göra. Detta gör även att vi tolkar den pedagogiska åtgärden av att 

tillhandahålla läsvänlig litteratur som en handling av symboliskt våld samt en oavsiktlig 

maktutövning utförd av skolpersonalen.  
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5.2 Etiska dilemman till följd av böckernas skildring av utanförskap? 

5.2.1 Stereotypisering och identifiering med huvudkaraktär 

I analysen av bokserien har vi redovisat hur Simons liv ser ut och den möjliga identifiering de 

unga män som läser böckerna kan göra med honom. Simons avhopp i skolan, hans tillgång 

till droger, bruk av droger och hans tydligt uttalade sociala utanförskap är något som skulle 

kunna bidra till att en stereotyp bild av unga män i utanförskap stärks. Han väljer ofta den 

breda vägen och hamnar i flera olika våldsamma och kriminella situationer men han lyckas 

alltid ta sig ur dem. Han tycker sig inte ha en plats i samhället och han funderar på varför han 

ska bidra till det samhälle som inte gjort något för honom. Ifrågasättandet av vad samhället 

har gjort för Simon ser vi som ett tecken på Simons sociala utanförskap och ett tydligt 

exempel på hur Simon känner inför samhället och sin egen roll i det. Detta anser vi visa det 

problematiska i böckernas innehåll då det finns en möjlighet att de ungdomar som läser 

böckerna kan befinna sig i liknande former av utanförskap. Samtidigt som Simons liv är fullt 

av bekymmer finner vi det problematiskt att Simon som person aldrig riktigt känns hjälplös. 

Problemen hopar sig men Simon klarar sig alltid.  

 

UNICEF:s studie visar att ungdomar själva har en bild av samhället som något man kan 

tillhöra eller inte. I studien uttrycker en ungdom att den kriminella banan är en utväg för den 

som inte har klarat av sin skolgång och därför är arbetslös (Pålsson 2012). Simon uttrycker 

flera gånger att han inte har några valmöjligheter och en hopplöshet inför sitt utanförskap. 

UNICEF:s studie pekar på att ungdomar är väl medvetna om sina begränsningar inom 

skolans värld och har en tydlig bild av sitt eget utanförskap. Studien visar även att de barn 

som riskerar socialt utanförskap är de barn med sociala problem som skolmisslyckanden och 

brotts- och missbruksrelaterade problem i kombination med att de befinner sig i ekonomiskt 

utsatthet (Pålsson 2012). Vi anser att det är problematiskt att det är just skolvärlden som 

tillhandahåller ungdomar denna bokserie. Böckerna målar upp en stereotyp bild av en ung 

man i socialt utanförskap utan en diskussion kring hur Simons val påverkar hans liv negativt. 

 

Miller skriver att den inkluderande litteraturen främjar läsandet för unga med olika 

funktionsnedsättningar för att den unge knyter an till historien lättare om det finns någon att 

identifiera sig med (2012/2013). Vi tror att en ungdom i ett socialt utanförskap ganska lätt 

kan identifiera sig med Simon. Vi tolkar att detta, enligt Millers studie, skulle främja 

läskunskaperna då ungdomen skulle kunna knyta an till historien vilket vi förstår är en positiv 
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utgångspunkt för berörda lärare och skolbibliotekarier. Miller påpekar dock att det finns olika 

faktorer som man måste ta hänsyn till när det gäller de funktionshindrade barnen. Historien 

måste inneha en person som vid en identifiering på ett positivt sätt stärker barnets självbild 

(2012/2013). Problematiken i huruvida ungdomar, och då särskilt de i någon slags 

utanförskap, identifierar sig med Simon ligger i att han trots sina dåliga val beskrivs som en 

hjälte med stort mod och list. Han visar stor omtänksamhet mot dem han bryr sig om vilket 

inte bara bidrar till det positiva intrycket vi får av honom som person utan också tar bort 

allvaret i de våldsamma och moraliskt tveksamma handlingarna han utför mot andra 

människor. Vi tror att en identifiering med Simon mycket väl kan positivt stärka en ungdoms 

självbild men då utanför samhällets ramar eftersom det är i den kriminella världen Simon är 

inkluderad och uppträder med mod och heder. 

 

Broady menar precis som Bourdieu och Passeron att skolsystemet upprätthåller rådande 

maktförhållanden mellan grupper och klasser och att skolan därför har en samhällelig 

funktion (2007). En del av det symboliska våld vi tycker oss finna är att dessa böcker på ett 

mycket tydligt sätt flirtar med unga och med hjälp av spänning och kriminalitet målar upp en 

bild av huvudpersonen Simon som en hjälte. Vi ser det som en oavsiktlig maktutövning att de 

lärare och skolbibliotekarier i de analyserade blogginläggen rekommenderar dessa böcker och 

gör det med läsfrämjandet i största fokus och utan att ta hänsyn till de negativa konsekvenser 

som kan uppstå på grund av läsarens möjliga identifiering med Simon.  

 

5.2.2 Etiska dilemman - vems ansvar? 

Under studiens gång har vi funderat på de etiska dilemman, som har uppstått i just 

förhållandet mellan texternas innehåll och den tänkta målgruppen, och på var ansvaret ligger i 

att undvika dessa. Vi har nämnt tidigare att vi är väl medvetna om att de blogginlägg och 

kommentarer vi har analyserat skrivna av lärare och bibliotekarier angående bokserien har 

varit skrivna som en rekommendation. Även då de har en positiv inställning till böckerna 

tycker vi att det är förvånande att så få etiska dilemman har problematiserats eller ens tagits 

upp av bloggförfattarna. Böckerna skrivs i ett bestämt syfte och är utformade mot en bestämd 

målgrupp, de ges också ut av ett förlag speciellt inriktad mot skolvärden för att främja 

läskunskaper. Alla dessa faktorer tillsammans tycker vi visar på att, förutom lärare och 

bibliotekarier, både författare och förlag har ett ansvar att problematisera och behandla 

innehållet gentemot de tänkta läsarna vilket gör det extra anmärkningsvärt att böckerna skrivs 

under en pseudonym. Vi tänker oss att en anledning till att böckerna är skrivna under en 
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pseudonym skulle kunna vara att författaren är medveten om det etiska dilemmat att böckerna 

skrivs för unga och därför inte vill publicera sitt namn. En annan anledning kan vara att 

anonymiteten av böckernas författare kan öka spänningen för läsaren och pseudonymen gör 

att läsaren bildar en uppfattning att böckerna är verklighetsförankrade. Det som beskrivs i 

böckerna kanske är självupplevt? Att läsaren skulle uppleva böckerna som 

verklighetsförankrade och kanske självupplevda anser vi vara ännu mer tvivelaktigt och det 

tar än mindre hänsyn till den målgrupp som böckerna riktar sig mot. 

5.3 Sammanfattning slutsats och diskussion 

Oavsett om dessa böcker skapar läsintresse och motiverar unga att gå vidare i sin litterära 

upplevelse eller inte, kvarstår ändå problematiken med att dessa böcker kan bidra till 

reproduceringen och upprätthållandet av maktstrukturer och därmed bildar ett tydligt etiskt 

dilemma. Böckerna skildrar en ung man som efter att han hoppat av gymnasiet lever ett liv 

omringad av våld, gäng, droger och annan kriminalitet. Vi tolkar att de lärare och 

bibliotekarier som rekommenderar böckerna, och för den delen författarna, ser kriminaliteten 

och det hårda livet som gestaltas i böckerna som ett sätt att fängsla de ”tuffa killarna” med 

spänning och därmed skapa ett läsintresse. Vi finner en paradox i att skolpersonal 

rekommenderar läsvänliga böcker för att främja läskunskaper och läsviljan hos de ”tuffa 

killarna” och för att få dem att stanna i skolan och lyckas, samtidigt som de läsvänliga 

böckerna med sitt problematiska innehåll påminner dem om att de är misslyckade elever och 

att den kriminella banan är en alternativ utväg. 

 

Vi menar att den enligt oss problematiska skildringen av skolgång och utanförskap i 

bokserien inte går att rättfärdiga endast genom det faktum att fler elever med lägre 

läsförståelse börjar läsa. Detta grundar vi på den problematik som uppstår då lärare i 

egenskap av anställda på en fostrande institution inte verkar ta hänsyn till de oavsiktliga 

konsekvenser som kan uppstå till följd av rekommendationen av denna typ av läsvänlig 

litteratur. Då böckerna riktar sig till unga med svenska som andraspråk finner vi ytterligare en 

problematik då det i förlängningen även skulle kunna påverka integrationen av de unga med 

svenska som andraspråk. 

 

Vi funderar på vad som skulle hänt om Simon hade blivit rekommenderad dessa böcker i 

skolan innan hans avhopp. Då Simon är så tydlig med att han vet att han inte har en plats i 
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samhället tror vi att en sådan typ av bok skulle bekräfta och förstärka hans självbild som en 

person utanför samhällets ramar snarare än främja hans läskunskaper och tillgång till skolan. 

 

För vidare studier vore det intressant att utforska den faktiska påverkan eleverna drabbas av 

på grund av dessa oavsiktliga konsekvenser samt elevernas egna tankar om denna sort av 

läsvänlig litteratur. För att få en djupare insikt i hur eleven själv uppfattar böckernas innehåll 

och hur den kopplar det till sitt eget liv skulle det vara intressant att genomföra 

gruppdiskussioner med den tänkta målgruppen parallellt med djupintervjuer.  
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