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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:
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I’ve always felt that the greatest and most beau-
tiful stories in the history of humanity were not 
sung by wandering bards or written by playwrights 
and novelists, but told by science. The stories of 
science are far more magnificent, grand, involved, 
profound, thrilling, strange, terrifying, mysterious, 
and even emotional, compared to the stories told 
by literature. Only, these wonderful stories are 
locked in cold equations that most do not know 
how to read.
 The creation myths of the various peoples and 
religions of the world pale when compared to the 
glory of the big bang. The three-billion-year his-
tory of life’s evolution from self-reproducing mol-
ecules to civilization contains twists and romances 
that cannot be matched by any myth or epic. There 
is also the poetic vision of space and time in rela-
tivity, the weird subatomic world of quantum me-
chanics … these wondrous stories of science all 
possess an irresistible attraction. Through the me-
dium of science fiction, I seek only to create my 
own worlds using the power of imagination, and to 
make known the poetry of Nature in those worlds, 
to tell the romantic legends that have unfolded be-
tween Man and Universe.
 But I cannot escape and leave behind reality, 
just like I cannot leave behind my shadow. Reality 
brands each of us with its indelible mark. Every 
era puts invisible shackles on those who have lived 
through it, and I can only dance in my chains. (Liu 
2014, 428 f.)

Citatet fångar nästan allt som står på spel i Daniel 
Helsings avhandling om hur världsalltet konstrue-
ras i samtida populärvetenskap: naturvetenskapen, 
litteraturen, mänskligheten, romantiken, myterna, 
de kalla ekvationerna, kosmologin, universum – 
och de osynliga fjättrar som begränsar oss alla.

I fokus för avhandlingen står hur vetenskapen, 
mänskligheten och universum konstrueras ge-
nom litterära grepp och retoriska strategier. Ma-
terialet omfattar ett stort antal populärvetenskap-
liga böcker om fysik och astronomi utgivna under 
de senaste decennierna för en anglosaxisk publik, 
med särskilt fokus på två amerikanska verk: den 
teoretiske fysikern Lawrence M. Krauss The Grea-
test Story Ever Told – So Far (2017) och astrofysi-
kern Neil deGrasse Tysons Astrophysics for People 
in a Hurry (2017). Avhandlingen utgörs av en in-
ledning, nio kapitel, slutord, källförteckning och 
ett personregister, totalt 311 sidor, där avhandlings-
texten sträcker sig till sidan 264. Så långt är vi på 
fast mark.

Redan i avhandlingens fullspäckade inledning 
blir det dock åka av, då den rymmer diskussioner 

om det mesta mellan himmel och jord: naturve-
tenskap, filosofi, litterära tekniker, termen popu-
lärvetenskap, den västerländska vetenskapens upp-
komst, utmaningarna med att popularisera veten-
skap och friktionen mellan att se naturvetenska-
pen som något rent och som något meningsfullt. 
Därtill återfinns de sedvanliga genomgångarna av 
syfte, teori, metod, material, tidigare forskning och 
disposition, men även definitioner av viktiga be-
grepp som ”constructivism”, ”literary techniques”, 
”meaning”, ”boundary work”, ”rhetorical strate-
gies”, ”narrative”, ”core narrative”, en beskrivning 
av avhandlingens konstruktivistiska ramverk och 
dess förhållande till STS (Science and Technology 
Studies) samt en introduktion till dess narratolo-
giska metod.

Redan tidigt introduceras även två viktiga be-
grepp, bägge med sin egen akronym:

1) ”WCD science”, som bör utläsas som den väs-
terländska, kulturellt dominanta (”Western Cul-
turally Dominant”) synen på naturvetenskap som 
präglad av reduktionism, mekanisering och strikt 
åtskillnad mellan subjekt och objekt (21). Akrony-
men används också för att diskutera vad som kallas 
”the WCD science–imagination gap” (23), eller 
svårigheterna de flesta (västerländska) människor 
tycks ha med att på djupet förstå eller föreställa sig 
naturvetenskapens metoder och resultat, exempel-
vis de enorma avstånden i tid och rum, kvantmeka-
nik eller ett kallt universum utan mening och mål.

2) ”TEUSH”, eller ”the Triumphant Epic of the 
Universe, Science, and Humankind”, vilket beskrivs 
som synen att naturvetenskapen inte endast ”holds 
the key to intellectually understanding and techno-
logically controlling the world – it is also the pro-
vider of ultimate truth, existential meaning, emo-
tional satisfaction, and spiritual connection” (24). 
Det här är alltså i princip den kosmiska och tri-
umfatoriska berättelse som sträcker sig från den 
stora smällen för ungefär 13,8 miljarder år sedan 
till människans uppkomst på jorden och hennes 
uppfinnande av naturvetenskapen som ”the crow-
ning achievement of both the cosmos and human-
kind” (25).

Bägge begreppen behövs för att förstå avhandling-
ens mer exakta syfte och forskningsfrågor, där ana-
lysernas mål är att undersöka hur de populärveten-
skapliga verken ”construct science as a pure and ob-
jective yet meaningful and human endeavor in or-
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der to claim epistemological authority for science 
while simultaneously bridging the WCD science–
imagination gap” (27). De tre forskningsfrågorna 
kan citeras i deras helhet, inte minst för att illus-
trera ambitionerna och bredden i studien:

1. What notions of science, scientists, gender, 
human nature, the universe, humankind’s place in 
the universe, and the meaning of life predominate 
in the books under investigation, and how are they 
constructed? In particular, what roles do the ro-
manticization of science and the TEUSH narra-
tive play in the constructions?
 2. What tropes, narratives, and notions from the 
history of philosophy, literature, and science are 
present in the books under investigation, and how 
do they affect the meanings of the texts?
 3. What societal functions and effects does the 
construction of science in the books under investi-
gation have, and in what ways can alternative con-
structions of science in popular science contribute 
to more nuanced and fruitful images of what sci-
ence is and can be? (27 f.)

Vidare menar Helsing att de tre orden i avhand-
lingens undertitel – sanning, transcendens och tri-
umf – pekar på kärnan i hans analyser, och det är 
lätt att läsa in ett ironiskt tonfall i utgångspunkten 
(eller om det är ett prematurt resultat) att ”Science 
is constructed as being epistemologically superior 
to all other attempts to explain and understand 
the world; it has ’truth on its side.’ Science is con-
structed as being able to transcend the ’frail,’ ’im-
perfect’ human senses and access ultimate reality. 
And science is constructed as a triumph of the hu-
man intellect, as the pinnacle of human evolution, 
and even as a guiding force in achieving utopia on 
Earth or in space.” (28)

Ambitionerna återspeglas även i materialet, 
som är uppdelat i tre nivåer: 1) en stor, ospecifi-
cerad mängd anglosaxiska populärvetenskapliga 
böcker om fysik och astronomi utgivna sedan det 
sena 1970-talet; 2) ett urval av synnerligen populära 
eller tongivande sådana böcker av 23 nästan uteslu-
tande manliga författare; 3) de två redan nämnda 
böckerna av Lawrence M. Krauss och Neil deGrasse 
Tyson.

Som redan den drygt 30-sidiga källförteck-
ningen vittnar om är studien emellertid långt ifrån 
den första att studera populärvetenskapliga verk. I 
redogörelsen för tidigare forskning är Helsing dock 
tydlig med vad som är nytt i avhandlingen jämfört 
med tidigare studier av populärvetenskap utifrån 
litteraturvetenskapliga utgångspunkter: i sina ana-

lyser utvidgar han repertoaren av använda litterära 
grepp, inte minst till främmandegöring (”defami-
liarization”); han använder sig av narratologi (Ge-
nette och Chatman) för att spåra tvetydigheter i 
konstruktionen av naturvetenskap; han vill med 
bland annat begreppet TEUSH betona likheterna 
mellan böckerna i sitt material och argumentera för 
att det narrativet är skräddarsytt för att främja sci-
entism (ungefär tron att naturvetenskapen har svar 
på allt, även existentiella, religiösa och moraliska 
frågor); han undersöker romantikens påverkan på 
samtida populärvetenskap; och slutligen ställer han 
de populärvetenskapliga böckernas berättelser om 
naturvetenskapen, människan och världsalltet i ett 
miljöperspektiv (48 f.).

På inledningen följer tre bakgrundskapitel, va-
rav det första behandlar naturvetenskapens och po-
pulärvetenskapens historia, från antikens Grekland 
och naturvetenskapens rötter i filosofi och naturfi-
losofi till naturvetenskapens professionalisering på 
1800-talet och uppsvinget för populärvetenskap 
på 1970-talet. I kapitlet diskuteras även markna-
den för populärvetenskap från och med det tidiga 
1800-talet, de ekonomiska intressen som samexis-
terar med de ideologiska, pedagogiska och kun-
skapsfrämjande samt populärvetenskap och genus, 
då fältet är och har varit extremt mansdominerat.

Det andra kapitlet fokuserar på romantiken och 
naturvetenskapen, särskilt romantiska troper i sam-
tida populärvetenskap, som det ensamma geniet, 
forskningsresan och betonandet av förundran och 
vördnad. Kapitlet rymmer också en diskussion om 
avförtrollning och romantikernas motstånd mot 
reduktionistisk naturvetenskap samt egna avsnitt 
om Goethe, Mary Shelleys Frankenstein (1818) 
och Carl Sagans tv-serie Cosmos. A Personal Voy-
age (1980).

I det tredje och sista bakgrundskapitlet under-
söks olika uppfattningar om naturvetenskap, från 
vetenskapsfilosofi, STS, de två kulturerna och de 
så kallade vetenskapskrigen (”Science Wars”) till 
definitioner av naturvetenskap i ordböcker, hos 
vetenskapliga organisationer, myndigheter, NPR 
(National Public Radio), NASA och i domstols-
beslut om intelligent design i den amerikanska lä-
roplanen. Kapitlet avslutas med en diskussion om 
världslig och transcendent mening, användandet 
av psykologisk forskning samt närvaron eller från-
varon av värderingar, där även begreppet metodo-
logisk nihilism introduceras.

Först efter denna långa startramp, på nästan 130 
sidor, kommer vi in på avhandlingens kanske egent-
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liga ärende och bidrag till forskningen – de sex ana-
lyskapitlen (kapitel 4–9), vilka ofta fokuserar på 
Krauss och Tysons böcker. Det första av dessa (ka-
pitel 4) är en fortsatt undersökning av definitio-
ner av naturvetenskap, men också det som kallas 
”boundary work” (i detta fall arbetet med att be-
vaka naturvetenskapens gränser gentemot filosofi 
och fiktionsberättelser), idealiseringen av natur-
vetenskap, bruket av filosofiska sidospår samt sci-
entism och naturaliseringen av naturvetenskapen. 
Det andra (kapitel 5) fokuserar på främmandegö-
ring, i synnerhet det som benämns ”perspective” 
och ”foregrounding” och vilka funktioner de har 
för att exempelvis etablera naturvetenskapens auk-
toritet och naturvetenskapen som grunden för san-
ning och mening. Det tredje (kapitel 6) behandlar 
motsatsen, ”refamiliarization” eller ”re-contextua-
lization”, genom en undersökning av liknelser och 
metaforer, och en narratologisk analys av det första 
kapitlet i Tysons Astrophysics for People in a Hurry. 
I det fjärde (kapitel 7) studeras de populärveten-
skapliga böckernas protagonister, från kosmiska 
agenter som liv, väte och stjärnstoft till vetenskaps-
männen själva, såsom Michael Faraday, James Clerk 
Maxwell och Albert Einstein, vilka ofta ses som de-
tektiver, hjältar och manliga genier. Det femte (ka-
pitel 8) handlar om bruket av känslor i populär-
vetenskapliga böcker (kapitlets underrubrik lyder 
”Creating a Sense of Connection in a Cold Uni-
verse”), särskilt skönhet, förundran, vördnad, em-
pati och nyfikenhet. Det sista analyskapitlet (kapi-
tel 9) behandlar politiska och teknologiska rättfär-
diganden av naturvetenskap, och i synnerhet deras 
outtalade villkor samt bristen på diskussioner om 
naturvetenskapens möjliga bieffekter i de populär-
vetenskapliga böckerna.

Om man nu trodde att slutordet endast skulle 
knyta samman allt detta tar man miste. För efter 
att avhandlingens utgångspunkter och argument 
sammanfattats introduceras här nytt material och 
nya analyser, i form av fyra populärvetenskapliga 
böcker som får tjäna som exempel på andra sätt att 
skriva populärvetenskap, och slutligen en diskus-
sion av begreppen tragedi (”tragedy”) och vildmark 
(”wilderness”) som motpunkter till det triumfato-
riska narrativet i de populärvetenskapliga böcker 
som avhandlingen främst ägnat sig åt.

Som denna sammanfattning visar rör det sig om en 
fullspäckad, om än något framtung avhandling, där 
de många genomgångarna i de tre bakgrundskapit-
len uppvisar en imponerande beläsenhet inom om-

rådet, men vars kontextualiseringar inte alltid är 
nödvändiga för att föra fram avhandlingens forsk-
ningsresultat. Att det huvudsakliga föremålet för 
analyskapitlen är Lawrence M. Krauss och Neil de-
Grasse Tysons två böcker, vilka bägge utkom så sent 
som 2017, antyder också att avhandlingen från bör-
jan haft ännu bredare ambitioner som fått snävas in 
något. Om detta vittnar möjligen även materialets 
andra nivå, med verk av hela 23 författare, av vilka 
de flesta endast förekommer i texten sporadiskt. 
Urvalet av Krauss och Tysons verk motiveras för 
övrigt med att de är så samtida som möjligt, men 
också att de utkom samma år, vilket ”removes em-
phasis on temporal differences” (44). Vad som inte 
påpekas är dock att de flesta, om inte samtliga, av 
kapitlen i Tysons bok bygger på artiklar som tidi-
gare publicerats i Natural History Magazine, några 
av dem rentav på det sena 1990-talet.

Vad gäller själva analyserna av böckerna är de of-
tast originella och insiktsfulla, men trots den goda 
kontextualiseringen av populärvetenskap i allmän-
het i bakgrundskapitlen tycks de materiella och 
ekonomiska omständigheterna kring genren tidvis 
glömmas bort, med resultatet att Helsing stund-
tals efterfrågar lite för mycket nyansering och kritisk 
granskning av naturvetenskapen av verk som ändå 
är kommersiell, bästsäljande populärvetenskap äm-
nad för en stor och bred publik, och som med nöd-
vändighet måste förenkla och förbigå vissa saker. 
Några av de aspekter Helsing kritiserar verken för 
att inte befatta sig med är exempelvis ”the historical 
messiness and philosophical complexity with which 
science is inexatricably linked” (140; jfr 133); ”nuan-
ced discussions of the socioeconomic realities ne-
cessary for the practice of science in today’s world” 
(140); ”historical contingency, sociocultural factors 
in the construction of science, and environmental 
consequences of the material conditions of science” 
(206, jfr 234); samt ”the thoroughgoing dependence 
of science and technology on industrial civilization; 
and […] some of the environmental consequences 
of powering civilization through fossil fuels” (243). 
Iakttagelserna är goda, men frågan är om det ens är 
möjligt att inlemma alltför mycket av detta utan 
att ett populärvetenskapligt verk blir så svårt att 
marknadsföra och sälja för en bredare publik att det 
måste förbli outgivet, eller ges ut för en mer nischad 
publik (vilket skulle göra att det förmodligen inte 
kvalificerade för Helsings studie).

I några fall spetsas också analyserna till i sådan 
grad att de inte ger en helt rättvisande och nyanse-
rad bild av de populärvetenskapliga verken. Detta 
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gäller i synnerhet när Helsing kritiserar Krauss och 
Tyson för att idealisera naturvetenskapen och un-
derlåta att nämna dess kontingens och intrassling 
i exempelvis kapitalismen, politiken och i sociala 
relationer. I Tysons korta bok, uttryckligen riktad 
till ”people in a hurry”, finns dock flera korta passa-
ger som tar upp exempelvis hur naturvetenskapliga 
upptäcker kan göras närmast slumpartat och i kom-
mersiella sammanhang (som den första observatio-
nen av den kosmiska bakgrundsstrålningen), vilken 
inblandning naturvetenskapen kan ha i världspoli-
tiken och i mänskligt lidande (Manhattanprojektet 
och bombningarna av Hiroshima och Nagasaki) 
och hur naturvetenskapsmäns liv påverkas av po-
litiska och samhälleliga faktorer (som förföljandet 
av judiska vetenskapsmän under andra världskri-
get). Bilden som ges är knappast entydigt idealise-
rande, utan naturvetenskapen skildras flera gånger 
som en ganska kaotisk, stökig och potentiellt far-
lig verksamhet.

Det är också lite oklart om Tysons Astrophy-
sics for People in a Hurry är ett helt lyckat exempel 
på TEUSH-narrativet (189), då Tyson inte tycks 
hysa så höga tankar om mänskligheten som sådan. 
I minst en passage i boken närmar sig Tyson sna-
rare ett posthumanistiskt perspektiv, när han kri-
tiserar en psykologiprofessor för tron att männi-
skan är viktigare än allt annat i universum, och be-
rättar att sådana tankar lämnade Tyson ”the day I 
learned in biology class that more bacteria live and 
work in one centimeter of my colon than the num-
ber of people who have ever existed in the world. 
That kind of information makes you think twice 
about who – or what – is actually in charge.” (Ty-
son 2017, 199.) De avsnitt i Tysons bok som Helsing 
menar uttrycker sig nedvärderande om migrerade 
bönder, sweatshoparbetare och hemlösa (238–239), 
för att de inte kan ägna sig åt naturvetenskap, går 
kanske också snarare att se som att Tyson inte en-
dast ödmjukt erkänner sina egna privilegier, utan 
också beklagar världens orättvisa, som inte tillåter 
alla att ägna sig åt naturvetenskap.

Även i Krauss The Greatest Story Ever Told – So 
Far finns det passager som gör att den inte helt går 
att reducera till ett exempel på TEUSH-narrati-
vet. Åtminstone finns i boken försök att kringgå 
sådana anklagelser, som när Krauss, vilket Helsing 
citerar (198), menar att ”there is no obvious plan 
or purpose to the world we find ourselves living in” 
(Krauss 2017, 4), eller när han i samma prolog me-
nar att naturvetenskapens senaste landvinningar 
”further decrease our cosmic significance” (Krauss 

2017, 6). I jämförelse med Tysons ödmjukhet är 
emellertid den uttalade ateisten Krauss mycket tyd-
lig i sitt avståndstagande från andra sätt att se på 
världen, vilket inte minst märks när han i det ny-
skrivna förordet till pocketutgåvan av boken inte 
kan låta bli att reta kristna genom att kalla Bibeln 
”The Goat Herders Guide to the Universe” (Krauss 
2018, opag.).

Vad gäller just världsåskådningar och tron på na-
turvetenskapens världsbild rymmer avhandlingen 
flera spännande och klargörande diskussioner uti-
från begrepp som metodologisk relativism (105), me-
todologisk naturalism (119), epistemologisk realism 
(142), ontologisk naturalism (142), epistemologisk 
scientism (143) och ontologisk scientism (143), vilka 
samtliga har att göra med naturvetenskapens san-
ningsanspråk och förklaringsvärde. Medan Helsing 
menar att de flesta författare till populärvetenskap-
liga verk om fysik och astronomi tenderar att om-
famna scientism i någon form ser han inga tecken 
på utbrett anammande av en scientistisk världs-
åskådning bland vare sig forskare eller allmänhet. 
Han menar rentav att ”scientism of all varieties is re-
jected by most scholars in STS and the humanities” 
(144). Ser man på de definitioner som ges av episte-
mologisk scientism (”science is our only source of 
knowledge about ourselves and the world, while re-
maining non-committal on whether it is also the 
final arbiter of what exists”; 143) och ontologisk 
scientism (”science has the last word on what ex-
ists: Only those things exist that science – or per-
haps a future, finalized science – recognizes or pos-
tulates”; 143), bägge av filosofen Jeroen de Ridder, 
framstår dock uttalandet som långt ifrån självklart.

Helsings egen ståndpunkt i frågan är inte heller 
glasklar, då avhandlingen dels utgår från en kon-
struktivistisk syn på naturvetenskapen, eller en me-
todologisk relativism som sätter frågan om natur-
vetenskapens sanningsanspråk inom parentes (34 
f.), dels rymmer tvärsäkra uttalanden om klimat-
förändringarna som lutar sig tungt mot naturveten-
skapens världsbild och rön: ”As is well known, the 
use of fossil fuels is causing climate change. Since 
the late nineteenth century, the global average tem-
perature has risen by about 1.25°C. The time lag in 
the climate system – it takes about ten years for the 
temperature effects of emissions of carbon dioxide 
emissions to be fully realized – guarantees that the 
Paris target of limiting the global average tempera-
ture rise to 1.5°C is impossible to meet without ne-
gative emissions technologies” (249).

Besläktad med detta är avhandlingens behand-
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ling av antropocentrism, där Helsing dels kritiserar 
Tyson för att ha en antropocentrisk världsåskåd-
ning (231), dels verkar mena att det är självklart att 
klimatförändringarna är något negativt (26), när 
mycket tyder på att det finns flera arter som kom-
mer att gynnas av en högre halt av växthusgaser i 
atmosfären, såsom mygg, ormar, maneter och al-
ger. När det verkligen kommer till kritan tycks vi 
ändå vara många som sätter människan främst, eller 
rentav närmar oss en scientistisk världsbild.

I avhandlingens konstruktivistiska ramverk in-
går också, influerat av bland andra Donna J. Hara-
way, en syn på kunskap som situerad: ”People are 
always and inescapably situated in particular geo-
graphic locations, historical periods, cultures, and 
ideologies.” (35) I linje med detta kritiseras också 
att Tyson ”shows no awareness of the influence of 
his own situatedness – in terms of being human, 
male, Western, a scientist – on the interpretations 
he makes, instead assuming that his interpretations 
are automatically valid and translatable” (173).

I en doktorsavhandling som kritiserar populär-
vetenskapliga verk för att inte tillräckligt situera 
kunskap och vetenskap avseende exempelvis kul-
turell, social, politisk och ideologisk kontext finns 
dock överraskande lite som situerar Helsings egna 
studie vad gäller till exempel tid, plats och sociala 
relationer. Några ledtrådar till att den skrivits inom 
ämnet litteraturvetenskap och försvarats vid Lunds 
universitet ges i avhandlingens paratext (eller, mer 
specifikt, peritext), och ett litet antal referenser i 
fotnoterna antyder att i alla fall delar av den till-
kommit i en svensk kontext. Vidare finns några 
citat från det amerikanska punkrockbandet Bad 
Religion, som ger viss personlig prägel. Men med 
den tämligen märkliga praxis som vidlåder avhand-
lingar i litteraturvetenskap framlagda vid Lunds 
universitet finns i den inget för- eller efterord, vil-
ket ger intrycket att avhandlingen är ett verk av 
en solitär vetenskapsman som varit ute på en lång 
och mödosam inre forskningsresa, snarare än en av-
handling skriven av en livs levande doktorand med 
handledare, kollegor, vänner, familj och släktingar, 
och att avhandlingen dessutom är ett resultat av en 
mycket specifik och villkorad socialisationsprocess 
med nödvändig anpassning till både en vetenskap-
lig disciplins och en särskild akademisk miljös nor-
mer, värderingar och traditioner – och därtill inte 
minst sociala och känslomässiga uppoffringar gent-
emot vänner och familj.

Som helhet sett är emellertid Daniel Helsings 
avhandling ett respektingivande och gediget aka-

demiskt arbete som med stort mod och beundrans-
värd beläsenhet ger sig i kast med vad som måste 
ses som en av vår tids största och viktigaste frågor, 
nämligen synen på och tilltron till naturvetenskap 
(och i förlängningen vår syn på mänskligheten och 
världsalltet), i detta fall genom att undersöka bland 
annat populärvetenskapliga verks retorik och lit-
terära grepp. Just de narratologiska analyserna av 
verken är, sånär som på en temporär och knappast 
ovanlig sammanblandning av Genettes heterodie-
getiska och extradiegetiska berättare (190), omdö-
mesgilla. Särskilt intressant blir frågan om berät-
tarens position – homodiegetisk eller heterodie-
getisk? – i en bok som Neil deGrasse Tysons Ast-
rophysics for People in a Hurry, där berättaren för-
stås kan ses som en del av diegesen (antingen den 
definieras som berättelsen eller berättelsens värld), 
men endast under ett drygt halvsekel av de 13,8 mil-
jarder år som berättelsen utspelas på.

Än mer imponerar dock analyserna i kapitlet 
om främmandegöring, och delar av avhandlingen 
erbjuder faktiskt just det slags främmandegöring 
och hisnande perspektiv som utmärker de analyse-
rade populärvetenskapliga böckerna om fysik och 
astronomi. Detta gäller inte minst den narratolo-
giska analysen av det första kapitlet i Tysons bok, 
som öppnar upp ögonen för vilka begränsade tids-
avstånd som litteraturvetenskapen vanligen befat-
tar sig med: ”The story time is 13.8 billion years, or 
the age of the known universe. The discourse is 17 
pages or 376 lines long, which means that the av-
erage speed of the chapter is a staggering 36.7 mil-
lion years per line.” (183)

Avhandlingen är dessutom tvärvetenskaplig i or-
dets bästa bemärkelse och hämtar, förutom från 
litteraturvetenskapen och STS, perspektiv från 
allt från psykologi (123–125), Shakespeareforsk-
ning (137) och studier av biljardbollars dynamik 
(177) till humanekologi (243) och marxism (248). 
Dess akribi är vidare mycket god, och avhandlingen 
är, vad jag kan bedöma, skriven på utmärkt ame-
rikansk engelska, med endast ett trettiotal note-
rade stavnings- och grammatiska fel (dess föredöm-
liga bruk av Oxford comma signaleras för övrigt re-
dan i undertiteln). Möjligen kan man anmärka på 
att vissa av citaten ur de analyserade verken åter-
kommer lite väl ofta (även om de oftast analyse-
ras ur nya perspektiv), till exempel Tysons meta-
for om stjärnstoft, som återkommer inte färre än 
fem gånger (154, 166, 180, 187, 197). Eller att den 
extrema noggrannhet som präglar de ibland väl 
många referenserna (och utförliga fotnoterna) på 
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de första knappa 130 sidorna inte alltid återspeg-
las i avhandlingens andra hälft. Detta är emeller-
tid randanmärkningar till en avhandling som är 
svår att inte beundra för dess intellektuella rörlig-
het, dess omfattande beläsenhet och inte minst dess 
höga ambitioner.

Jerry Määttä

Jenny Jarlsdotter Wikström, Materiella vänd-
ningar. Läsningar av Parland, Lispector, Berg och 
Byggmästar. Umeå Universitet. Umeå 2020.

I vilken mån har en författare kontroll över sitt 
verk och i vilken mån är det andra instanser som 
råder över texten? Detta är ingen ny fråga, men 
i tider då förvridna klimatfenomen gjort oss allt-
mer påtagligt medvetna om relationerna mellan 
mänskliga och icke-mänskliga agenser, ställs frå-
gan med fördel på nya sätt. Om poststrukturalis-
men på 1960-talet förklarade författaren död och 
beskrev ”den öppna texten” som läsarnas dialogiska 
spelplan, så har de senaste decenniernas olika post-
humanistiska perspektiv börjat tänka kring texten 
som medskapad av ytterligare parter än författare 
och läsare. Som Jenny Jarlsdotter Wikström skri-
ver i inledningen av sin avhandling, apropå Eva-
Stina Byggmästars naturnära poesi: ”Kan vi tänka 
oss att fjärilen, kronbladet, ja mikroorganismerna 
och molekylerna inte bara utsätts för språket ge-
nom representation, utan till och med själva skri-
ver sig in i dikten?” (3) Borde kanske poeten (och 
mänskligheten) alltså upphöra att ta hela äran av 
skrivandets skapelseakt, för att istället tillerkänna 
andra entiteter poiesis – en materie-semiotisk ska-
parkraft? Hade människan alls kunnat skriva fram 
växten i texten, om inte växten redan visat vägen 
genom att på sina egna sätt framställa sig själv och 
kommunicera sin härvaro till omgivningen?

Att humaniora traditionellt riktat sitt intresse 
mot den mänskliga sfären står inskrivet i själva ter-
men: humaniora är de ämnen som studerar männi-
skan som kulturell varelse. Posthumanismens per-
spektiv – som tonar ner människans exceptionali-
tet och hellre talar om relationer, materialitet, eko-
logier och fenomen – skakar därmed humanioras 
själva grund. Hur ska en posthumanistiskt intres-
serad litteraturvetare agera utifrån dessa premis-
ser? I vilken mån bör hon ifrågasätta sitt männis-
kofokus och i vilken mån hålla fast vid detsamma, 
som något artspecifikt intressant i mångfalden av 

uttryck? Det är som inspel i denna för litteratur-
forskningen livsviktiga diskussion Jenny Jarlsdot-
ter Wikströms inspirerande och kunskapsrika av-
handling har sin relevans. Studiens övergripande 
ambition är att undersöka hur en posthumanistisk 
revision av litteraturstudiet i praktiken kan se ut.

Istället för att med nyfrälst ideologisk självsäker-
het diskvalificera invanda praktiker intar avhand-
lingsförfattaren en klok och öppet undersökande 
attityd inför de möten mellan posthumanistiska 
teorier och skönlitterära texter hon iscensätter. 
Som hon själv uttrycker saken:

Syftet med föreliggande avhandling är att genom 
läsning av verk ur fyra författarskap pröva några 
centrala teoretiska tankegångar i den materiella 
vändningen, såsom den tagit sig uttryck i litteratur- 
och genusvetenskapliga sammanhang. Dessa tan-
kegångar rör relationerna mellan begrepp som sub-
jekt, objekt, materia, natur och representation. På 
så sätt tar sig avhandlingen an skönlitteraturen och 
det teoretiska materialet på lika grunder, så att de 
reagerar med varandra. (7)

Avhandlingens disposition är relativt traditionell 
och presenterar efter syftesframställningen sitt val 
av skönlitterära och teoretiska texter, forsknings-
läge och metodtankar. Metodkapitlet är inled-
ningsdelens mest överraskande avsnitt: det utfor-
mas till en flödande reflektion över läsning som 
icke-metod och över den posthumanistiska läsning-
ens speciella fallgropar. Den mest gångbara post-
humanistiska läsarpositionen formulerar författa-
ren i termer av prövande och misslyckande: läsaren 
(liksom författaren) vill men kommer aldrig förbi 
sina mänskliga begränsningar: ”Detta är också av-
handlingens paroll och tillika slutsats”: ”kan inte 
men måste.” (11)

Avsnittet om läsning ringar in vad avhandlings-
författaren inte vill göra (och verkligen lyckas und-
vika): till exempel att moralisera över de studerade 
texternas etik och politik. Däremot – och det är 
synd – sägs inte mycket om den övergripande läs-
metod som avhandlingen faktiskt sätter i spel, och 
som formuleras i syftets passage om att ta sig an 
”skönlitteraturen och det teoretiska materialet på 
lika grunder”. Den dubbla riktningen som formu-
leringen anvisar, där skönlitteraturen får utvärdera 
teorierna lika mycket som tvärtom, förstår jag som 
avhandlingens själva grundmetod, som också bi-
drar med ett möjligt svar på den återkommande 
frågan: hur ska vi läsa nu? Alltså: vi ska läsa utifrån 
insikten att olika sorters texter (akademiska respek-


