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ringen av det kvinnelige, hvorfor er det da om å 
gjøre å unndra seg betegnelsen ”kvinnerevy”? Når 
Garpes og Ostens intensjon har vært å gi unge jen-
ter og kvinner et bilde av den patriarkalske under-
trykkelsen som de lider under, hvorfor er det da 
om å gjøre å unndra seg beskyldninger om å være 
entydig? Og til sist, når Garpe og Osten med sitt 
feministiske og pragmatiske teaterprosjekt hadde 
helt klare, politiske og dagsaktuelle mål, hvorfor 
er det da om å gjøre å forsvare disse forestillingene 
som kanoniserte kunstverk?

Disse dilemmaene er kvinners kunst og femi-
nistisk litteraturforskning forfulgt av, og det er 
på ingen måte rettferdig å klandre BJ for ikke å 
ha løsninger og svar. Tvert om vil jeg framheve 
avhandlingen som et stimulerende bidrag og en 
fin anledning til reflektere over 70-tallets kjønn-
steori og estetikk versus dagens. I innledningen 
understreker BJ at Garpes og Ostens feminisme 
og teaterestetikk for henne føltes gammeldags da 
hun første gang ble kjent med den. ”Men jag upp-
fattade också retoriken som omöjlig på 1990-ta-
let,” skriver hun (9). Det er estetikken som virker 
datert, mens tematikken omkring arbeid, kjær-
lighet og barn fremdeles synes aktuell og gyldig. 
Den tematiske problematikken bestemmer hun 
som en eksistensiell konflikt i Simone de Beau-
voirs ånd, en konflikt mellom autonom frihet 
og en begrensende, immanent, situasjon. Kra-
vet om kvinnens frihet var det viktigste i Ostens 
og Garpes oppsetninger, hevder Johansson (10), 
og denne problematikken kan hun fortsatt iden-
tifisere seg med.

Jeg har prøvd å vise at identifikasjonen med 
materialet har skapt en sympatisk og solidarisk 
lesemåte som etter min smak har vært for lite 
kritisk og distansert i forhold til materialet, og 
som derfor også kan oppfattes som en kjønnste-
oretisk posisjon på linje med det. Mot slutten av 
avhandlingen kommer det imidlertid andre sig-
naler fram. Her presenterer BJ en oppdatert vers-
jon av feministisk teori, som er helt ok, men som 
også kan gi inntrykk av at hun selv glir over i en 
ny posisjon og projiserer den tilbake på materia-
let og på sine tidligere analyser.

Etter å ha adoptert det essensialistisk ladde be-
grepet ”kvinnelig erfaring” og anvendt det aktivt 
gjennom hele avhandlingen, både som et inven-
tar i Garpes og Ostens selvforståelse, og som en 
relevant betegnelse i sin egen analyse, kommer 
BJ i det siste kapitlet inn på dikotomien essensia-
lisme versus konstruktivisme, og hevder at Garpes 

og Ostens posisjon var konstruktivistisk, ja, til og 
med poststrukturalistisk, jf. sidene 231–232. 

Jeg er enig i at deler av det teaterestetiske re-
pertoaret til Garpe og Osten kan minne om Ju-
dith Butlers ideer om kjønn som iscenesettelse og 
dragshow. Men når de samtidig holder fast ved 
den kvinnelige erfaringen som en sann og viktig 
samlende verdi for alle kvinner, er det like mye 
forskjellen mellom da og nå som kommer til syne. 
Teaterets bruk av overdrivelser og parodier er etter 
min oppfatning i mindre grad et uttrykk for en 
forståelse av kjønn som performativt enn det er 
et virkemiddel for å skape provokasjon og kritisk 
bevissthet. Og jeg tror jeg vil hevde at analysene 
hadde sett annerledes ut om Judith Butler hadde 
fått spille en større rolle helt fra begynnelsen av.

Men uansett, og til tross for de innvendingene 
jeg har hatt, så er dette en interessant avhandling, 
og det er viktig for faget og for kvinnehistorien at 
det foreligger en så grundig og inspirerende stu-
die om dette stoffet.

Unni Langås

Maria Österlund, Förklädda flickor. Könsöverskrid-
ning i 1980-talets svenska ungdomsroman. Åbo Aka-
demis förlag- Åbo Akademi University Press. Åbo 
2005.

Vad innebär det att vara flicka, och hur ser 
”flickskapet” ut? Både i skönlitteratur och i de-
batt under senare år har flickor i gränszonen mel-
lan barn och vuxen varit ett ofta diskuterat tema. 
Särskilt flickornas många gånger dåliga självför-
troende, deras sexuella utsatthet och den framträ-
dande kropps- och utseendefixeringen har tagits 
upp. Sådana frågor berörs också i Maria Öster-
lunds avhandling Förklädda flickor: Könsöverskrid-
ning i 1980-talets svenska ungdomsroman, framlagd 
vid Åbo akademi. Det är således en i flera avseen-
den aktuell undersökning med räckvidd även ut-
anför det litterära fältet.

Utgångspunkten för Österlunds avhandling 
och dess primärmaterial utgörs av elva svenska 
ungdomsböcker publicerade under perioden 
1977–1988. De behandlar alla temat könsöver-
skridande, som enligt Österlund under 1980-ta-
let var vanligt förekommande. Verk av åtta förfat-
tare, fem män och tre kvinnor, tas upp: Stridshäs-
ten av Harry Kullman (1977), Love, love, love av 
Hans-Eric Hellberg (1977), Missne och Robin av 
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Inger Edelfeldt (1980), de fyra emancipationsbe-
rättelser som utgör den s.k. Skugg-serien av Ma-
ria Gripe (1982 – 1988), Dårrfinkar och dönickar 
av Ulf Stark (1984), Janne, min vän av Peter Pohl 
(1985), Stortjuvens pojke av Cannie Möller (1985) 
och Anna-Carolinas krig av Mats Wahl (1986). 
De studerade romanerna gestaltar skilda histo-
riska epoker och utnyttjar olika genrer som sam-
tidsrealism, förväxlingskomedi, fantasy, gotik och 
historisk roman. Materialurvalet har skett utifrån 
tidigare forskning, översiktsverk, sökning i biblio-
teksdatabaser och utgivningskataloger. Både litte-
rärt och allmänt kan 1980-talet enligt Österlund 
karakteriseras som ett androgynt decennium, då 
en tydlig maskulinisering av kvinnan ägde rum. 
Bilden av kvinnan i karriären, en kvinna som age-
rade i manliga strukturer och övertog manliga 
handlingsmönster, lanserades då i såväl populär- 
som finkultur. Också flickskildringen under 80-
talet påverkades av tidens ideal. Enligt Österlund 
utformades den ofta så att den förändrade och 
skymde flickan. Hon blev en förklädd flicka.

Förklädnad blev ett aktuellt forskningsområde 
under 1990-talet inom ämnen som litteraturve-
tenskap, kulturstudier, antropologi och sociologi. 
Inom barnlitteraturforskningen är förklädnads-
motivet dock ett föga utforskat ämne, varför För-
klädda flickor fyller ett tomrum och bidrar med ny 
kunskap. Begreppet förklädnadsroman definieras 
av Österlund som en text där en konkret förkläd-
nad till det motsatta könet är berättelsens kärn-
händelse. I de i avhandlingen studerade texterna 
handlar det i samtliga fall om flickor som under 
längre eller kortare perioder uppträder i pojkklä-
der. Flickans förklädnad rubbar den sociala ord-
ningen, och det sker en lek i könets tecken, varvid 
en androgyn vision framträder. Förklädnadsmo-
tivet har anor långt tillbaka och hör till en före-
trädesvis manlig litterär tradition. I Shakespeares 
pjäser uppträder androgyna gestalter som Viola 
i Trettondagsafton och Rosalind i förväxlingsko-
medin Som ni behagar. Mignon i Goethes roman 
Wilhelm Meisters Lehrjahre kan räknas hit, lik-
som vår egen Tintomara, denna gäckande figur 
som attraherar både män och kvinnor i C J L 
Almqvists Drottningens juvelsmycke. Den käcka 
Katja Koch i Hjalmar Bergmans berömda roman 
från 1920-talet klädde sig provokativt i frack.Un-
der inflytande av modernismens diskussion om 
den nya kvinnan utvecklades vid denna tid en 
ny kvinnoroll, präglad av ett gränsöverskridande 
mellan könen. I litteraturen gav detta utslag bl.a. 

i Agnes von Krusenstjernas romansvit om frök-
narna von Pahlen. Även i populärlitteraturen och 
i ungdomslitteraturen togs förklädnadsmotivet 
upp under 1930- och 40-talen, bl.a. av Lisa Hö-
gelin och av Gerda Ghobé i böckerna om Anne 
Vildkatt. Utspritt i Österlunds avhandling ges 
viss information om förklädnadsmotivets histo-
rik. Men jag saknar ett samlat resonemang om 
förklädda flickor i litteraturen före 1980-talet, inte 
minst därför att ett av avhandlingens syften är att 
övertyga läsaren om att motivet är så starkt knu-
tet till just 80-talet.

Österlunds motivstudie hör hemma i en fe-
ministisk forskningstradition. Hon vill analy-
sera hur förklädnadsmotivet används av förfat-
tarna, emancipatoriskt, subversivt eller affirma-
tivt, och hur kön konstrueras i de undersökta ro-
manerna. Vidare studeras hur förklädnaden som 
motiv iscensätts på olika sätt – som begärsdriven 
identitetsbrottning, förväxlingskomedi, androgyn 
utopi eller som metafor för ett både estetiskt och 
etiskt ideal. Förklädnaden blir enligt Österlund 
inte sällan ett medel för flickan att komma undan 
de förväntningar och krav som är förbundna med 
flickrollen. Den gör det möjligt för henne att be-
fria sig från könsidentitetens begränsningar och 
göra motstånd mot det föreskrivna flickbeteendet. 
Flickan får i fiktionen en funktion som katalysa-
tor, vilket gör att skillnaden mellan könen fram-
träder i ny och skarpare belysning.

Förklädda flickor, en omfattande studie på 272 
sidor, berör sålunda flera och stora problemfält 
vilka delvis går in i varandra. Förklädnadsmotivet 
kopplas bl.a. till androgynitet, till förklädnads-
forskning, s.k. crossdressing, och ungdomsboks-
forskning. För att studera de effekter skildring-
arna av den förklädda flickan medför tillämpas ett 
flertal teorier såsom feministisk narratologi, kar-
nevalsteori och ideologikritik,. Kopplingar görs 
också till queerteori och dess kritik av den norma-
tiva heterosexualiteten. Könsförklädnaden bygger 
på förekomsten av en genusordning, präglad av 
en normativ heterosexualitet som reglerar förhål-
landet mellan manligt och kvinnligt. Utan en he-
gemonisk heteronormativitet i samhället behöv-
des inte någon förklädnad för flickans del, menar 
Österlund med rätta.

Avhandlingen består av fem välmatade kapitel 
samt ett sjätte avsnitt, rubricerat ”Slutord” där 
trådarna knyts ihop. De två första kapitlen, ”Per-
spektiv på flickskildringen” och ”Från flickbokens 
typgalleri till förklädnadsromanens flicktyp”, är av 
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introducerande art. De ger en övergripande teore-
tisk bakgrund och placerar in avhandlingen i ett 
vidare sammanhang. Det första kapitlet redogör 
också för syfte och frågeställningar samt tar upp 
begrepp aktuella för avhandlingen. Kapitlet av-
slutas med en kortare presentation av de åtta för-
fattarna och de elva verk som är avhandlingens 
undersökningsobjekt. I det andra kapitlet disku-
teras flickskildringens mönster, dels i flickboken 
och dels i ungdomsromanen. För att kunna be-
svara den för undersökningen grundläggande frå-
gan om hur den litterära flickskildringen är utfor-
mad utgår Österlund från begreppet karaktärsty-
pologi. Hon etablerar också vad hon benämner 
en ”flickmatris” som fungerar som mönster vid 
granskningen av flickskildringen i de skönlitte-
rära texterna. Matrisen bygger på olika flickka-
tegorier som sållats fram genom historiska tillba-
kablickar över äldre flickskildringar. Som jämfö-
relse har en motsvarande pojkmatris upprättats. 
Dessa matriser fungerar som analysverktyg vid 
granskningen av romanernas berättarperspektiv, 
vilket är av betydelse både för hur den förklädda 
flickan gestaltas och för handlingens utveckling. 
Först i det tredje, narratologiskt inriktade kapit-
let rubricerat ”Berättarperspektiv grumlar köns-
tillhörighet” startar den regelrätta analysen av de 
skönlitterära texterna. I kapitel IV om den karne-
valska könsordningen är syftet att synliggöra den 
maktförhandling som är förklädnadsromanens 
kärnhändelse. Kapitel V, ”Upplösningens eman-
cipatoriska potential”, ägnas de könsideologiska 
aspekterna av romanernas upplösning. Har den 
förklädda flickan vunnit något på att ha fram-
trätt som pojke, eller är slutet enbart en eftergift 
till den heterosexuella matrisen?

Dispositionen är överskådlig och lätt för läsa-
ren att orientera sig i, med undantag av att det 
förekommer en del upprepningar. Dock det rör 
sig om en ganska lång transportsträcka, innan lä-
saren får ta del av analyserna av de romaner som 
står i centrum för arbetet. Framställningen i de 
två inledande kapitlen är bitvis något ostruktu-
rerad. Det finns ett drag av eklekticism såväl i de 
inledande avsnitten som i avhandlingen i dess 
helhet. Jag efterlyser ett tydligare fokus liksom 
en tydligare markering av hur Österlund själv för-
håller sig till de teorier hon lyfter fram. En krafti-
gare renodling av teorier och perspektiv hade va-
rit önskvärd. Men författaren är väl bevandrad i 
tidigare forskning inom området, inte minst den 
internationella. Någon gång bygger dock resone-

mangen på i sammanhanget mindre centrala verk. 
När Judith Butler tas upp liksom i den allmänna 
diskussionen om kön och genus hade det varit 
tacksamt att hänvisa till Åsa Carlsons grundläg-
gande arbete Kön, kropp och konstruktion: en un-
dersökning av den filosofiska grunden för distink-
tionen mellan kön och genus (2001), där Butler in-
gående behandlas.

Det finns vidare anledning att fundera över hur 
Österlund ser på författaren, texten, olika tolk-
ningsperspektiv och olika läsarter. Hon läser tex-
terna i ett särskilt perspektiv i syfte att frilägga den 
potential av emancipation som finns i dem. Det 
rör sig om en motståndsläsning, en läsning som 
går på tvärs mot eventuella författarintentioner. 
Men det förefaller trots det som om Österlund i 
sin textläsning inte enbart tar ställning till bety-
delsepotentialer som ligger utanför författarens 
intentioner. Åtminstone implicit tycks det som 
om författarintentionen beaktas i analysen. På s. 
29 kan man läsa att de studerade romanerna vi-
sar att det varken är ”entydigt eller enkelt att för-
söka sig på ett emancipatoriskt omformulerings-
projekt”. Är det författarna som skulle stå för ett 
sådant projekt? Och hur kan Österlund veta att 
de i så fall drivs av en emancipatorisk strävan? 
Det finns en besvärande tendens hos Österlund 
att ibland formulera sig alltför kategoriskt. På s. 
3 kan man läsa: ”Det centrala i flickskildringen 
som varje författare har att ta ställning till är frå-
gan hur man kan skildra en flicka i skönlitteratu-
ren utan att underordna henne.” Formuleringen 
tyder på att Österlund anser att varje författare 
bör skildra flickor så att de inte underordnas, ett 
klart normativt påstående. Det skulle innebära 
att varje författare som skildrar flickor borde ha 
en feministisk grundhållning, vilket inte behöver 
vara fallet. Det kan ju rent av finnas manschauvi-
nistiska författare.

Min allvarligaste invändning mot Österlunds 
arbete är att jag anser att hon bygger sina resultat 
på en empiri som är diskutabel. Den korpus på 
elva romaner med motivet könsförklädnad som 
behandlas utgör en alltför liten del av den totala 
ungdomsboksutgivningen för att man skall kunna 
dra några säkra eller långtgående slutsatser. Därför 
ställer man sig undrande inför påståendet (s. 3) att 
de elva böckerna skulle uttrycka ”en djupgående 
tendens under årtiondet, det vill säga könsöver-
skridningen. Eftersom författarna därutöver till-
hör den absoluta eliten har dessa flickskildringar 
fått en genomslagskraft som bidrar till att forma 
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en särskild flickbild, typisk för decenniet.” Hur 
kan man utifrån elva titlar tala om en ”tendens” 
som dessutom betecknas som djupgående? Och 
på vilka kriterier grundar sig uttalandet om att 
författarna i fråga tillhör den ”absoluta” eliten, 
en i hög grad kategorisk formulering? Rör det 
sig om en personlig bedömning och värdering av 
böckernas litterära kvaliteter eller bygger uttalan-
det på andra källor, på kritikens värdering t.ex.? 
Hur som helst krävs någon form av förklaring el-
ler förtydligande. Man frågar sig vidare hur Öster-
lund kan vara övertygad om att skildringarna haft 
en så stark genomslagskraft. Har hon tagit del av 
försäljningsstatistik eller studerat läsarundersök-
ningar? Och varför knyts denna genomslagskraft 
så entydigt till påståendet att författarna hör till 
eliten? Ett sådant orsaksresonemang kan ifråga-
sättas, då det snarare ju är så att populärkultu-
ren har en betydligt starkare genomslagskraft än 
högkulturen. Här hade behövts en utförligare ar-
gumentering och ett resonemang kring de olika 
påståendena.

Ytterligare ett syfte med avhandlingen har en-
ligt Österlund varit att omvärdera den bild som 
tidigare forskning gett av 1980-talets ungdoms-
bok. Decenniet har framställts som huvudsakli-
gen dominerat av manliga författare, vilka också 
ansågs vara de stora förnyarna av ungdomsbo-
ken. Därmed kan avhandlingen delvis ses som ett 
kanonkritiskt arbete. Österlund för i detta avse-
ende främst en polemik mot Ulla Lundqvists ar-
bete från 1994 Tradition och förnyelse. Svensk ung-
domsbok från sextiotal till nittiotal. De sex manliga 
författare som där tas upp ses som representativa 
för 80-talets realistiska svenska ungdomsbok och 
som viktiga förnyare av genren. Min uppfattning 
är att Österlund läst Lundqvist på ett vinklat och 
onyanserat sätt. Hon tycks bortse från det fak-
tum att Lundqvist i introduktionen till sin bok 
(ett avsnitt på dryga 100 sidor) gett en relativt fyl-
lig bild av ungdomsbokens utveckling under den 
för avhandlingen aktuella perioden. Lundqvist 
har där tagit upp också kvinnliga författare, t.ex. 
de för Österlund aktuella Inger Edelfeldt och Ma-
ria Gripe. Ännu ett belägg för de kvinnliga förfat-
tarnas betydelse under 80-talet får man om man 
går till Sonja Svenssons behandling av 1980-talet 
i Lars Furulands och Mary Örvigs Ord och bilder 
för barn och ungdom III, den del som behandlar 
Ungdomslitteraturen, 1994. Svensson har där skri-
vit att ”de manliga vägröjarna skall ingalunda en-
samma ha äran av den svenska ungdomsbokens 

framgångar under 1980-talet.” (s. 296) Ord och bil-
der för barn och ungdom finns märkligt nog inte 
med bland Österlunds referenser. Det gör heller 
inte Svenssons kapitel om barn- och ungdomslit-
teratur i Den svenska litteraturen, red. av Delblanc/
Lönnroth. Kontentan blir att Österlund alltför 
polemiskt profilerar sig mot tidigare forskning på 
ett sätt som inte har täckning i vad som finns skri-
vet om decenniet. I strävan att argumentera för 
de förbisedda kvinnliga författarna nämner hon 
inte heller de båda monografier som ägnats Maria 
Gripe, dels Carina Lidströms Sökande, spegling, 
metamorfos och Ying Toijer Nilssons Skuggornas 
förtrogna, två arbeten där Gripes betydelse fram-
hålls. De kvinnliga författarna ter sig således inte 
så försummade i historieskrivningen som Öster-
lund hävdar.

Avhandlingens främsta förtjänst ligger i de 
olika textanalyserna, vilka för det mesta är in-
trängande och skarpsynta. T.ex. visas skickligt hur 
valet av berättarperspektiv i Edelfeldts Missne och 
Robin bidrar till att skapa tvivel kring könstillhö-
righeten. I analysen av Stortjuvens pojke av Can-
nie Möller klargörs likaså insiktsfullt hur Möller 
genom rörlig fokalisering kan illustrera hur mak-
tens män agerar mot en maktlös kvinnotrio. Nå-
gon gång kan man dock sakna nyanseringar i tolk-
ningar och omdömen. Några exempel: Vid ana-
lysen av Möllers roman bortser Österlund från 
Ris-Kajsas utveckling och den kvinnokraft hon 
i bokens slut ger prov på. Den flicka som är en 
av huvudpersonerna i Hellbergs Love, love, love 
framstår inte enbart som ett objekt för den man-
liga blicken, vilket Österlund hävdar. Även poj-
ken i denna roman blir ibland ett objekt för en 
flickas granskande blick. I Mats Wahls historiska 
krigsberättelse från trettiåriga kriget, en utpräg-
lat maskulin genre, förekommer den förklädda 
flickan, Anna-Carolina, som berättare. Berättar-
rösten är typiskt maskulint rätlinjig och avskalad 
på känslouttryck, framhåller Österlund. Den ut-
trycker liksom i Hellbergs fall en kvasifeminin 
flicka. I romanen dominerar maskuliniseringen 
över en möjlig emancipationsintrig, fastslås det 
(s. 220). Anna-Carolina har som personlig berät-
tare internaliserat en ”kompakt föraktfull attityd 
till det feminina”. Denna tolkning kan ifrågasät-
tas. Rör det sig verkligen om förakt hos Anna-Ca-
rolina? Är hon så helt avskalad på känslouttryck? 
Det finns inslag i romanen som talar för mot-
satsen. Man kan vidare tolka den objektiva håll-
ningen hos berättarjaget, vilket på ett plan kan ses 
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som känslokyla hos Anna-Carolina, som en följd 
av en traumatisk chock på grund av de hemskhe-
ter hon under kriget upplevt och bevittnat. Hon 
är så skadad att hon inte orkar eller kan reagera 
känslomässigt adekvat i alla situationer. Anna-
Carolina uttalar sig även vid ett tillfälle om kvin-
nors styrka på ett sätt som det är svårt att karak-
terisera som en kompakt föraktfull attityd till det 
kvinnliga: ”Och vi kvinnor är ändå de starkaste 
[…] Visserligen är vi utlämnade åt männen, men 
de starkaste är vi. – Med oss kvinnor är det så, sa 
jag, att vi ter oss svaga, men i verkligheten är det 
vi som är de starka.” (Wahl, 1986, s. 130)

Beträffande analysen av Starks Dårfinkar och 
dönickar kunde de olika typer av gränsöverskri-
danden och lek med identiteter som där iscensätts 
knytas till Butlers resonemang om performativi-
tet. De skulle då kunna ses som subversiva försök 
till förändring, då de pekar på sprickor i den he-
teronormativa ordning som kan tyckas så enhet-
lig och absolut. Överhuvudtaget kunde Butler ha 
kommit till användning mer konkret i de enskilda 
textanalyserna än vad som skett, inte minst med 
tanke på avhandlingens syfte att studera perfor-
mativitetens uttryck.

En av Österlunds viktigaste slutsatser är att det 
i hennes material inte går att bortse från författa-
rens kön. De manliga författarna har inte lyckats 
skapa trovärdiga flickröster. Crossvokaliseringen 
har istället resulterat i kvasifeminina flickor. Dä-
remot framstår de kvinnliga författarna som mer 
framgångsrika beträffande flickskildringen. Öst-
erlund konstaterar vidare att traditionella köns-
mönster vanligen döljer sig under en skenbart 
subversiv yta. Att rubba rådande könsordning ter 
sig svårt, särskilt på det individuella planet.

Sammanfattningsvis måste Förklädda flickor 
ses som ett värdefullt tillskott till barn- och ung-
domslitteraturforskningen, särskilt då till utfors-
kandet av den svenska ungdomsromanen. Ana-
lyserna av de litterära texterna är väl utförda och 
kännetecknas av lyhördhet och kreativitet. Trots 
att flera av de romaner som diskuteras tidigare 
har tagits upp av andra forskare tillför Österlunds 
analyser nya dimensioner till verken, detta tack 
vare den kombination av teoretiska perspektiv 
hon använder. Framställningen vittnar också om 
god orientering och beläsenhet i den för under-
sökningen aktuella forskningen. Jag har funnit 
kapitlen I och II mest problematiska, då de bitvis 
saknar koncentration och förlorar i pregnans på 
grund av en alltför stor detaljrikedom. Intressan-

tare är kapitlen III, IV och V, där de åtta författar-
nas verk diskuteras och analyseras. Avhandlingen 
pekar också ut nya, spännande forskningsområ-
den att undersöka. Den ställer intrikata frågor om 
litteratur och kön utifrån ett studium av ett antal 
ungdomsromaner där kvinnliga och manliga för-
fattare ställs mot varandra. Utan tvekan kommer 
Österlunds avhandling, trots de i denna recension 
påtalade bristerna, att vara av avsevärd betydelse 
för fortsatta studier rörande ungdomslitteratur 
och flickskildringar i synnerhet.

Lena Kåreland

Kerstin Bergöö, Vilket svenskämne? Grundsko-
lans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv 
(Malmö studies in educational sciences, 1651–
4513; 20). Lärarutbildningen, Malmö Högskola. 
Malmö 2005.

Hvilket bilde har de nye lærerstudenterna av 
svenskfaget i skolen, hvordan utvikles deres fag-
forståelse gjennom utdanningen og hvordan kan 
en studie av denne utviklingen bidra til en belys-
ning av svenskemnet og svensklærerutdanningen? 
Disse interessante og sentrale spørsmålene lig-
ger til grunn for Kerstin Bergöös doktoravhand-
ling fra 2005.

I et overordnet perspektiv dreier det seg om en 
institusjonell analyse og kritikk av svensklærerut-
danningen, eller, for å bruke KBs egne ord: ”Min 
avsikt är att beskriva, analysera och tolka det som 
skedde i mötet mellan de studerande, deras lärare 
och ett antal olika utbildningstexter. Med hjälp 
av de studerandes muntliga och skrivna texter vill 
jag diskutera centrala frågor om svenskämnet i 
grundskolans tidiga år och om utbildningen av lä-
rare i svenska för det stadiet” (s. 13). Avhandlingen 
har altså et dobbelt siktemål: dels ”att analysera 
och tolka de studerandes svenskämneskonstruk-
tioner” og dels ”att institutionsanalytiskt granska 
utbildningen”.

Tidlig i avhandlingen klargjør KB hvilken 
holdning hun går inn i materialet med. I stedet for 
å støtte opp under diskursen om ”det kulturelle 
forfallet”, vil hun se situasjonen i lys av den didak-
tiske utfordringen (”utmaningen”) som svenskfa-
get står overfor. Her bygger hun på den danske 
didaktikeren Ellen Krogh. Hennes eget ståsted er 
tradisjonen fra Pedagogiska gruppen (PG), som 
hun mener har ”lagt grunden till dagens didak-


