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for authenticity that drives much of the early fic-
tion, is ironized and partly relinquished in these 
texts, which dramatize and implicitly celebrate 
the potentiality, even the disruptive potentiality, 
of the child. Agamben speaks of ‘impotentiality,’ by 
which he means a withheld, but redemptive pos-
sibility. I do wonder here whether ‘impotential-
ity’ might be one of those unhelpful neologisms of 
theory, or whether the term is a product of specu-
lative translation from the Italian, but we get the 
drift. Interestingly, Elmgren emphasises what she 
calls ‘the revocation of vocation,’ the special incan-
descence of childhood that comes from its lack of 
seriousness.

This quality goes a long way to capturing the pe-
culiar airiness of these novels, which manage to be 
both playful and philosophically portentous with-
out having an obvious allegorical point. While on 
the subject of vocabulary and the vagaries of trans-
lation, it also strikes me as odd that Agamben, or 
his translator, should use the word ‘study’ to convey 
the undirected free play of the child. We know what 
he means — study in a pure sense has no agenda, it 
is a blue-sky undertaking, and is therefore close to 
play — but its connotations evoke earnestness, and 
studiousness, a note that is not necessarily helpful.

Charlotta Elmgren has written an exception-
ally fine dissertation that will undoubtedly make 
its mark on Coetzee studies, especially as critics try 
to come to terms with Coetzee’s most recent tril-
ogy, the Jesus novels.

David Attwell

Sandra Grehn, Dom stökar och bråkar och kastar 
sten. Iscensättning och hybridisering av dominerande 
diskurser i Backa Teaters uppsättningar Lille kung 
Mattias, Gangs of Gothenburg och 5boys.com. Gö-
teborgs universitet. Göteborg 2020.

Sandra Grehns avhandling i litteraturvetenskap – 
Dom stökar och bråkar och kastar sten. Iscensättning 
och hybridisering av dominerande diskurser i Backa 
Teaters uppsättningar Lille kung Mattias, Gangs of 
Gothenburg och 5boys.com – har inte den drama-
tiska texten i fokus. Avhandlingen vetter snarast 
mot teatervetenskap då det är tre av Backa Teaters 
uppsättningar som analyseras. Sandra Grehn söker 
kopplingar mellan Backas teaterföreställningar och 
det omgivande samhället genom att analysera och 
jämföra de diskurser som gestaltas på scenen med 

dominerande diskurser i samtidens Sverige. Det 
övergripande syftet med studien är att bidra till en 
kritisk diskussion om hur och med vilka medel som 
barn och unga iscensätts inom den professionella 
scenkonsten för ung publik. Grehn vill också dis-
kutera hur scenkonst för barn och unga kan repro-
ducera eller förändra problematiska maktstruktu-
rer, där hennes underliggande syfte är att visa om 
– och hur – Backa Teaters scenkonst bidrar till ett 
ifrågasättande av normer rörande barn och unga. 
Ytterligare ett uttalat syfte är att utforma en metod 
för diskursanalys av scenkonst.

Sandra Grehn utgår från att scenkonst är ett 
diskursivt medium. I Backa Teaters uppsättningar 
knyts rollfigurerna till specifika dominerande dis-
kurser och i avhandlingen undersöks huruvida 
dessa diskurser reproduceras eller hybridiseras. Hy-
bridisering använt på detta symboliska sätt är ett 
begrepp lånat från postkolonial teori, där hybri-
den består av flera olika delar, som kan vara olika 
och polariserade diskurser, men som i kombina-
tion betyder något ytterligare. Hybrida diskurser 
öppnar alltså för nya perspektiv. Det gäller gene-
rellt dominerande diskurser i svensk och väster-
ländsk kontext, genom att de fångar upp debatten 
i offentligheten och utgör en bas för de regelverk 
som styr samhällets institutioner. Grehn undersö-
ker sedan på vilka sätt diskurserna hybridiseras ge-
nom uppsättningarnas komposition. Forsknings-
frågorna leder in på hur idéer om kön/genus, sexu-
alitet, ras och ålder kan utgöra delar av de aktuella 
diskurserna och hur diskurserna byggs upp genom 
konstnärlig gestaltning, som rollbesättning, skåde-
spelarkonst, dramaturgi, regi och scenografi/rums-
skapande. En fundamental fråga handlar om vilka 
representationer av barnet/den unga människan 
som gestaltas utifrån diskurserna.

Backa Teater är en fristående scen vid Göteborgs 
stadsteater. Backa började 1978 som en grupp skå-
despelare på Göteborgs stadsteater med uppdrag 
att spela för barn och unga och har genom decen-
nierna utvecklats till den mycket etablerade scen 
som det är idag. Namnet Backa fick man 1982 när 
man flyttade till en lokal på Backa fritidsgård, där 
man stannade i fyra år. Sedan 2007 huserar Backa 
i en renoverad maskinhall på Lindholmen. Spelsti-
len, som präglat Backa sedan teaterns första konst-
närliga ledare Eva Bergman, utmärks av bland an-
nat teatralitet, tydligt publiktilltal och musikaliska 
inslag – teatern hade redan från början flera heltids-
anställda musiker. Backa Teater har haft en förhål-
landevis stabil ensemble och starka regissörer som 
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konstnärliga ledare. Alexander Öberg efterträdde 
Eva Bergman 2001 och 2006 tillträdde dramati-
kern och regissören Mattias Andersson som varit 
konstnärlig ledare fram till i år. Mattias Anders-
son har satt en stringent prägel på repertoaren, inte 
minst genom sin egen speciella variant av doku-
mentärteater. Han undersöker i sitt konstnärskap 
gränserna mellan autentiskt och konstruerat, mel-
lan verklighet och fiktion, och hans uppsättningar 
spänner från aktuell, samtida debatt till existen-
tiella frågor. Mattias Andersson har som konstnär-
lig ledare också gett plats för andra dramatiker och 
regissörer.

En kortfattad genomgång av befintlig och rele-
vant forskning ges i kapitlet ”Barn- och ungdoms-
teater som forskningsfält” och Sandra Grehn kan 
konstatera att detta är ett sparsamt beforskat om-
råde. Hon gör en internationell utblick och beskri-
ver skillnaden mellan å ena sidan theatre for young 
audience (som främst fokuserar professionell scen-
konst) där Suzanne Osten och hennes verksam-
het på Unga Klara getts mest utrymme inom både 
svensk och internationell forskning och å andra si-
dan den mer omfattande inriktningen theatre in 
education (som vetter mot dramapedagogik och 
teater som pedagogiskt verktyg). Grehn ger också 
exempel på diskursanalys inom svensk barnteater-
forskning.

I ett omfattande kapitel redogör Sandra Grehn 
för teoretiska utgångspunkter och metodval. Hon 
har utarbetat en analysmetod som förenar teater-
semiotik och kritisk diskursanalys med syfte att 
analysera och tolka hur betydelse skapas genom 
de diskurser som formas och gestaltas i föreställ-
ningarna. Teatersemiotik handlar om att analysera 
teatral kommunikation genom teatrala tecken, alla 
de element som finns i en föreställning, exempel-
vis rollgestaltning, scenografi, kostym, ljus, ljud, 
musik och text. Just rollbesättningen blir i studien 
mycket intressant ur ett semiotiskt perspektiv och 
i analyserna diskuteras hur de skådespelarkroppar 
som gestaltar rollerna blir en del av publikens me-
ningsskapande.

Kodbegreppet används för att kunna avläsa 
den teatrala teckenstruktur som kommuniceras. 
Flera klassiska teatersemiotiker har gett inspira-
tion, bland andra Patrice Pavis, Keir Elam, Erika 
Fischer-Lichte, George Savona och Elaine Aston. 
Med utgångspunkt i semiotiskt inriktad föreställ-
ningsanalys, som visar hur tecken kan skapa makt-
strukturer genom teckenhierarkier och dominanta 
tecken, kombineras teatersemiotiken med kritisk 

diskursanalys. Sandra Grehn är inspirerad av ling-
visten Norman Faircloughs kritiska diskursanalys 
där en utgångspunkt är att diskurser ses som en so-
cial praktik och där diskursiva praktiker kan pro-
ducera, reproducera eller omskapa maktrelatio-
ner som rör exempelvis klass, genus, sexualitet, ras 
och ålder. Med kritisk diskursanalys kan man visa 
hur sociala och kulturella praktiker (där språkbru-
ket ses som social praktik) är sammanlänkade och 
hur de upprätthåller ojämlika maktförhållanden 
– för att i förlängningen kunna bidra till föränd-
ring. Grehn betonar att den kritiska diskursanaly-
sen koncentrerar sig på både kommunikativa hän-
delser (som teaterföreställningar) och diskursord-
ningen (alla de diskurser som verkar inom ett soci-
alt fält). Diskurser ger ramar för vad som anses möj-
ligt, men kan alltså förändras. Grehn tydliggör hur 
teaterns subversiva potential ligger i hybriddiskur-
ser, vilka kan förändra diskursordningen och i sin 
tur påverka den sociala praktiken. På teatern kan 
hybrida diskurser både iscensätta, problematisera 
och utmana dominerande maktstrukturer. Ett vik-
tigt tolkningsraster i avhandlingen är det intersek-
tionella, det vill säga en kombination av teoretiska 
utgångspunkter om hur olika maktrelationer sam-
spelar avseende kön/genus, ras, ålder och sexualitet.

Det teoretiska kapitlet är massivt och en aning 
svårgenomträngligt, även fast själva grundstenarna 
är tydliga och trots att kombinationen teatersemi-
otisk föreställningsanalys och kritisk diskursanalys 
motiveras väl. Texten tyngs delvis av en del upp-
repningar, några inte helt nödvändiga stickspår 
och oklarheter. Dit hör relationen mellan tecken-
struktur, kod och diskurs, där några skrivningar 
hade vunnit på en mer pedagogisk framställning. 
En liknande oklarhet finns i analyskapitlet om Lille 
kung Mattias, där begreppet ”barnism” behandlas 
en aning svävande.

Sandra Grehn har utgått från filmade föreställ-
ningar. Hon resonerar kring vissa grundläggande 
frågor med bäring på analyserna. Det är stor skill-
nad mellan dagföreställningar med (icke frivillig) 
skolpublik och kvällsföreställningar med främst 
teaterintresserade vuxna i salongen. Vidare måste 
själva det filmade materialet som källa problema-
tiseras, med hänsyn till kamerans urval, förskjut-
ningar i avstånd och rumsuppfattning, publik-
kommunikation, med mera. Inför varje analys har 
Grehn ”översatt” det filmade materialet till skri-
ven text (som beskriver allt hon uppfattar i scen-
rummet). Första steget i analysprocessen är alltså 
beskrivning. Sedan följer tolkning där författa-
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ren gjort ett urval av för analysen centrala, speci-
fika, avgränsade aktiviteter där roller, objekt och 
andra komponenter interagerar och där analysen 
och tolkningen utgår från frågor som Vad hän-
der? Hur? Och med vilka? – frågor som möjlig-
gör analysen av maktrelationer och hur aktivite-
terna kopplas till den sociala situationen. Det sista 
steget i analysprocessen är förklaring som utifrån 
relationen mellan interaktion och social kontext 
visar på sociala effekter. I föreställningsanalyserna 
handlar det om vilka diskurser som iscensätts. Fö-
reställningarna analyseras med hjälp av några frukt-
bara begrepp. Inom varje aktivitet som namnges 
med en rubrik används kategorierna schema (som 
handlar om ett slags ordning av elementen utifrån 
sociala och kulturella normer), ram (som innefattar 
vad och vilka som finns inom en aktivitet, det kan 
röra sig om personer eller objekt, men också pro-
cesser eller abstraktioner) och skript (som represen-
terar de subjekt, eller grupper av subjekt, som ingår 
i aktiviteten och deras relationer, vilket i förläng-
ningen handlar om positioner och maktrelationer). 
Några socialsemiotiska nyckelbegrepp som nyttjas 
för analyserna handlar om avstånd, närhet, blick, 
funktionalisering, identifikation och subjektsposi-
tion. För Lille kung Mattias är det diskursen ”Barn 
som medborgare” som står i fokus. I Gangs of Goth-
enburg undersöker Grehn ”Den unga gängmed-
lemmen” och i 5boys.com handlar det om diskur-
sen ”Pojkar och maskulinitet”.

Analyskapitlen är genomgående välskrivna, in-
formativa och analytiskt skarpa. Här visar Sandra 
Grehn sin förmåga att levandegöra teaterföreställ-
ningens karaktäristika och göra insiktsfulla tolk-
ningar med samhällsanalytisk relevans. I kapitlet 
”Lille kung Mattias – barnet som medborgare och 
makthavare” analyseras Lille kung Mattias (pre-
miär hösten 2009, för barn från 11 år), som bygger 
på en bok av Janusz Korczak från 1923. Korczak är 
mycket känd inom barnrättsfältet som en föregång-
are till Barnrättskonventionen. Uppsättningen var 
interaktiv och inbegrep publiken. Den blev mycket 
uppmärksammad. I Lille kung Mattias tar barnen 
makten och i fiktionen får de vuxna ministrarna 
sparken av elvaårige kung Mattias. Publikens barn 
intar roller som ministrar, sedan också som kung 
Mattias. Slutligen bjuds alla barn i publiken upp på 
scenen för att i grupper arbeta med Sveriges bud-
get för olika departement. Strukturen är konstru-
erad av vuxna, som förberett med arbete byggt på 
research med barn.

Kärnan i Lille kung Mattias handlar om barns 

rättigheter, maktstrukturer och hierarkier mellan 
barn och vuxna. Forskningsfrågan belyser hur Lille 
kung Mattias iscensätter och problematiserar dis-
kursen ”Barn som medborgare”. Barnmedborgar-
diskursen hämtas ur det omgivande samhället från 
såväl diskussion som forskning kring barns rättig-
heter, barns rösträtt och barn som medborgare. 
Grehn rubricerar den som ”Blivandediskursen” ut-
ifrån synen på barn som icke-vuxna och hon visar 
hur den utmanas och hybridiseras i föreställningens 
andra del. Också scenografin blir medskapande då 
den faller och drastiskt förändrar relationen mellan 
scen och salong. Ett intressant resonemang hand-
lar om den i sammanhanget inte helt oproblema-
tiska situationen att en stor del av det interaktiva 
inslaget som syftar till barnpublikens delaktighet i 
så hög grad är vuxenstyrd och sker på vuxnas vill-
kor. Detsamma gäller att barnpublikens budgetför-
slag ska skickas till den dåvarande finansministern, 
vilket å ena sidan beskrivs som en subversiv hand-
ling, men å andra sidan med insikten att ministern 
förmodligen inte ägnar dessa alternativa budget-
förslag något intresse alls. Även här kan finnas en 
diskrepans i förförståelsen mellan vuxna och barn 
och frågan inställer sig om handlingen bör ses som 
en falsk påverkansmöjlighet och en skenbar delak-
tighet eller ett aktiverande pedagogiskt sätt att sti-
mulera barns påverkansmöjligheter.

I kapitlet ”Gangs of Gothenburg – den vita 
blicken på gängmedlemmen” behandlas Gangs of 
Gothenburg (premiär hösten 2009), för ungdo-
mar från 15 år på dagtid, och vuxna på kvällstid. 
Uppsättningen bygger på dokumentärt material: 
intervjuer med gängkriminella, tidigare gängkri-
minella, deras anhöriga och ungdomar som blivit 
utsatta för brott. Analysen handlar om huruvida 
den diskurs som rubricerats som ”Den marginalise-
rade gängmedlemsdiskursen”, med stoff från dags-
press och dokumentär litteratur, utmanas och hy-
bridiseras. Denna dominerande diskurs bygger på 
att gängmedlemmen är en ung man som rasifieras 
som icke-vit, som bor i socio-ekonomiskt utsatt 
förort, som inte har arbete och som har låg status 
i det svenska samhället. De marginaliserade unga 
männen sugs upp av gängen som erbjuder potenti-
ell status, trygghet och inkomster. ”Den marginali-
serade gängmedlemsdiskursen” konstrueras genom 
återkommande ord och begrepp som segregation, 
utanförskap och våld. Sandra Grehn analyserar se-
dan hur det hon kallar rasifieringsskriptet och det 
maskulina skriptet iscensätts. Hon visar hur gäng-
medlemsdiskursen hybridiseras genom föreställ-
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ningens komposition med motdiskurser som görs 
genom bland annat scenografi, kostym, musik, roll-
figurer och skådespelare. Uppsättningen visar sig 
vara mycket komplex i lagren av och relationerna 
mellan gäng och gängmedlemmar, förövare och of-
fer – inte minst i termer av klass, kön och status. Ra-
men breddas och innefattar offer för gängvåld samt 
en ung vit kvinna i en annan typ av gäng. Grehn på-
pekar också att hybridiseringen är manligt kodad 
medan den kvinnliga gängmedlemmen och hen-
nes offer mer fungerar som exempel på att inte alla 
gängmedlemmar är män, något som snarast förstär-
ker en stereotyp könsuppdelning.

I kapitlet ”5boys.com – den patriarkale pojken 
och hans antagonister” avhandlas 5boys.com, en pjäs 
av den slovenska dramatikern Simona Semenič, i 
regi av den serbiska regissören Anja Suša och med 
premiär våren 2012, för unga från 15 år dagtid och 
vuxna kvällstid. Uppsättningen handlar om pojkar 
och det är ”Den dominerande maskulinitetsdiskur-
sen”, men också dess motdiskurser, som iscensätts 
och analyseras. Den patriarkala maskulinitet som 
utgör kontexten hämtas främst från maskulinitets-
forskning. Sandra Grehn har valt ett antal aktivi-
teter som analyseras utifrån de lekar som pojkarna 
praktiserar. Leken är alltså ett nyckelord för analy-
sen. Pojkarnas ofta mycket våldsamma lekar leks 
i en homosocial kontext som präglas av stark ge-
menskap, konkurrens och tydliga regler. Grehn ger 
dock ingen förankring i lekbegreppet. Här kunde 
lekteori eller aktuell lekforskning – om maktlekar 
som kan knyta an till maktrelationer, maktlöshet, 
våld och aggressiva moment, men också till hur 
barn och unga genom lekens sociala samspel kon-
struerar genus och generation – stärka använd-
ningen av lek som analytiskt verktyg. Den patri-
arkala maskuliniteten upprätthålls till stor del ge-
nom negationer, där det kvinnligt kodade, liksom 
homosexualitet, används som negativ projektions-
yta. Rollbesättningen fungerar som en slags mot-
diskurs, eftersom pojkarna spelas av kvinnliga skå-
despelare ur olika generationer, som dessutom 
kommenterar rollerna och spelet i metafiktiva in-
slag. De har också synpunkter på det aggressiva och 
grova språket. Varje pojke, spelad av en skådespe-
lerska, har också en musiker knuten till rollen med 
matchande kostym. Hybridiseringen av den patri-
arkala maskulinitetsdiskursen med sin sexism, mi-
sogyni och homofobi sker genom de motdiskurser 
som skapas genom föreställningens komposition av 
tecken där just valet av kvinnliga skådespelare blir 
avgörande. Även kostym, scenografi och feminint 

kodad rekvisita är betydelsefulla faktorer, liksom 
de smärtsamma sprickor i lekarna som visar på poj-
karna som offer för en destruktiv struktur.

I det sista, korta kapitlet ”Backa Teater – scen-
konsten mitt i samhället” ges en sammanfattning av 
både analyserna och den fruktbara metodutveck-
ling som kombinationen av teatersemiotik och kri-
tisk diskursanalys innebär för ämnet föreställnings-
analys. Sandra Grehn hoppas att hennes metod och 
metoddiskussion kan inspirera också scenkonst-
närlig praktik. Hennes studie synliggör hur domi-
nanta diskurser om barnet och den unga männi-
skan (här kan påpekas att det främst är pojkar och 
unga män i de bärande rollerna) hybridiseras i de tre 
valda uppsättningarna på Backa Teater med aspek-
ter på kön/genus, sexualitet, ras och ålder. Hon vi-
sar också hur diskurser och motdiskurser byggs upp 
genom medveten konstnärlig gestaltning. Sandra 
Grehns avhandling är ett viktigt och välkommet 
bidrag till den svenska teaterhistorieskrivningen, 
särskilt till det alltför outforskade fält som rör barn- 
och ungdomsteater. Hennes analyser lyfter fram 
det som utmärker Backa Teaters komplexa och an-
gelägna scenkonst och dess förankring i det om-
givande samhället, med potential såväl till konst-
närliga upplevelser och mänskliga insikter som till 
samhällsförändring.

Karin Helander

Daniel Helsing, The Literary Construction of the 
Universe. Narratives of Truth, Transcendence, and 
Triumph in Contemporary Anglo-American Popu-
larizations of Physics and Astronomy. Critica Litte-
rarum Lundensis, 18, Lunds universitet. Lund 2019.

Ett av de mest förutsägbara sätten att inleda en re-
cension av Daniel Helsings doktorsavhandling, 
med den långa och beundransvärt anspråksfulla 
titeln The Literary Construction of the Universe. 
Narratives of Truth, Transcendence, and Triumph 
in Contemporary Anglo-American Popularizations 
of Physics and Astronomy, vore att än en gång ge sig 
in i en diskussion om litteraturvetenskapens grän-
ser. Låt oss bara kort konstatera att ämnet torde 
vara närmast unikt inom den svenska disciplinen, 
och istället ägna utrymmet åt att citera den kine-
siske science fiction-författaren Cixin Lius efterord 
till den amerikanska utgåvan av hans prisbelönade 
roman The Three-Body Problem:


