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login, såväl om dess begränsningar som dess po-
tential.

Magnus Ullén

MariaMargaretaÖsterholm,Ett flicklaboratorium
i valda bitar. Skeva flickor i svenskspråkig prosa från
1980 till 2005.Rosenlarv förlag. Årsta 2012.

MariaMargaretaÖsterholmsEtt flicklaboratorium
i valda bitar. Skeva flickor i svenskspråkig prosa från
1980 till 2005 är en uppfinningsrik, innovativ och
nydanande avhandling som rör sig inom det inter-
nationella forskningsfältetGirls studies. Flickforsk-
ning, som forskningsområdet heter på svenska, är
ett tvärvetenskapligt, vitalt fält som utvecklats se-
dan 1990-talet och somär i växande.Härfinns fors-
karnätverk somFlickforsk! i Sverige, internationella
konferenser och tidskrifter som Girlhood Studies.
An Interdisciplinary Journal (2008–).
Också inom de aktivistiska rörelserna har flick-

ors liv och erfarenheter varit viktiga. Österholm
skriver i det inledande kapitlet ”Berättelser om en
ljusröd flicka som skaver” (s. 17–51) bl.a. om Riot
Grrrl-rörelsen iUSA under 1990-talet och omhur
viktig SaraMarcusGirls to the Front.TheTrue Story
of The Riot Grrrl Revolution (2010) var för henne
själv när den kom ut och satte ord på saker, liksom
den kraft som fanns i S.K.A.M.s litteräramanifest,
som publicerades i Bang i början av 2000-talet.
Österholmmötte också skönlitteratur som gestal-
tade ochproblematiserade litterära flickor som inte
ville eller kunde hålla sig inom ramarna, som inte
ville vara ”Riktiga Flickor”, somvar skeva,men vem
förde denna litteraturs talan?
Österholms forskningsproblem härrör från

den diskrepans som var uppenbar för henne vid
2000-talets början.Det var en tid då skönlitteratu-
ren ställde viktiga genusrelaterade politiska frågor
samtidigt som framträdande litteraturkritiker inte
erkändedetta, utanmenade att den svenskspråkiga
skönlitteraturenpå90-talet och i början av00-talet
var ”navelskådande” ochutmärktes av ”privat pate-
tik” (s. 26).Det fanns också en föreställning om en
rådandebacklash inom feminismen.Österholmar-
gumenterar emot detta och menar att ”[b]erättel-
sen om feminismens tre vågor ger sken av att inget
sker i dalarna” (s. 31).Det ligger enhel del i det.Den
feministiska aktiviteten försvann inte på 80- och
90-talet, den tog sig andra uttryck, ochÖsterholm
för inledningsvis en diskussion om historieskriv-

ningen med hjälp av Clare Hemmings begrepp
framsteg, förlust och återkomst. Här ställs en rad
skarpsinniga frågor somrör fråganomvar den ljus-
röda flickan beskrevs och varför det saknats forsk-
ning omhenne i genus- och litteraturvetenskapen.
Inom såväl den teoretiska som den aktivistiska fe-
minismen har diskussionen om dess subjekt varit
mycket brännbar, och är nog det fortfarande i viss
mån. Kritiken mot den vita, västerländska, hete-
rosexuella medelklasskvinnan har kommit från så-
väl postkolonialt som queert håll. OchÖsterholm
skriver: ”Den där kvinnan som feminismen käm-
par för är allt annat än enhetlig” (s. 19) – och vem
är den rätta feministen, vembestämmerdet?Knap-
past den skeva, tänker jag. Det har, som vi vet, på-
gått kamper inom de akademiska och aktivistiska
rummen,men avhandlingsförfattaren väljer att inte
redogöra för eller upprepa dessa. Det är heller inte
nödvändigt i detta sammanhang. Avhandlingens
fokus är skönlitteraturens gestaltningar av flickor
som inte vill vara Riktiga Flickor, utan flickor som
skevar: Diva, Aliide, den namnlösa iKamalas bok,
Patricia, Evelyn, Berenike, OCD-flickan, Jenny,
Andrea, Doris, Heidi, m.fl.
Syftet med avhandlingen är alltså att ”belysa

och skriva fram” den ljusröda flickan (s. 53). Öst-
erholm vill ”lyfta fram de skeva litterära flickornas
feministiska och genusproblematiserande möjlig-
heter” (s. 53) och det teoretiskt viktigaste begrep-
pet är skev. Skev är en hybrid av queer, där norma-
tivitet diskuteras utifrån andra aspekter än sexuellt
begär.Det är enöversättning avnorskans skjev och
sombegrepp introducerades det i svensk litteratur-
vetenskap i Tidskrift för litteraturvetenskap 2005:3
av Eva Heggestad, Maria Karlsson och AnnaWil-
liams. Det används i Mia Francks intressanta av-
handling Frig jord oskuld om svenska ungdomsro-
maner 2009. Ett annat viktigt delsyftemed avhand-
lingen är att ge begreppet skev ”kropp av text och
flickor” (s. 53), att omsätta det i den vetenskapliga
praktiken och att skriva avhandlingen på skeviska.
I ”Doxlaboratoriet” (s. 75–95), märks det ske-

viska redan med ordvalet i kapitelrubriken och
kapitlet diskuterar just metodfrågor och syftet
att skriva avhandlingen på ”skeviska” (s. 76) Bak-
grunden är att avhandlingen undersöker skeva lit-
terära texter av svenska och finlandssvenska för-
fattare under perioden 1980 till 2005. Inger Edel-
feldt, Monika Fagerholm, Mare Kandre är front-
författare, men här finns många fler: Malin Lind-
roth, Pirkko Lindberg, GertrudHellbrand,Maria
Hede,NinniHolmqvist, Anna Jörgensdotter, An-
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nikaKorpi, BernyPålsson, Linda Skugge,Anna Jo-
hansson – och hur kan man skriva om dessa utan
att ”begå brott”mot de litterära uttrycken? En väg
är att skriva på skeviska och därmed gå i klinch
med den opersonlighetsnorm, som Hanne-Lore
Andersson visat existerar i avhandlingenDoxa och
debatt. Litteraturvetenskap runt sekelskiftet 2000
(2008).
Med stöd i aktuell genusforskning, där grän-

serna mellan litterära och vetenskapliga uttrycks-
sätt livligt diskuterats och teoretiserats under se-
nare år och där gränserna överskridits på flera sätt,
är ett syfte med avhandlingen alltså att skriva teo-
retisk/litterärt ochdärmedutmanadoxanoch göra
något nytt. Österholm tar stöd av svenska littera-
turvetare somAnnelieBränströmÖhmanochMa-
ria Jönson som i flera texter luckrat upp gränserna
för det akademiska skrivandet och av forskare i
andra ämnen som Mona Livholts samt interna-
tionella forskare som Laurel Richardsson, Donna
Haraway, Rosi Braidotti, Nina Lykke och Teresa
de Lauretis. Den senare citeras både inledningsvis
(s. 82) och i summaryn (s. 316) i anslutning till att
skönlitteratur kan göra feministisk teori:

[…] they also construct figures, at once rhetorical
and narrative, that in resisting the logic of those
conceptions, point to another cognition, a reading
otherwise of gender, sexuality and race.This is the
sense in which these texts ’do’ feminist theory and
are not simply feminist fiction.

Det här är en avhandling där stil och akademiskt
skrivande är en del av projektet, varför de skeva
flickorna berättelser måste få höras, synas och vara
närvarande. Med inspiration från Gilles Deleuze
och Félix Guattaris rhizomatiska skrivande som
metod möts teori och skönlitteratur och tillsam-
mans utmanas det akademiska, traditionella, skri-
vandet. Att tänka med feministiska figurationer
somHaraways cyborg, Braidottis nomadiska sub-
jekt, Butlers queer samtTrinhT.Minh-has ochHa-
raways inappropriate/d others är ett sätt för teori
att ta kroppochplats. SomÖsterholm skriver: ”De
figurationer jag använder är framvuxna ur queer-
teorins skamstrategier, ord och uttryck som skiftat
mening från vad den heteronormativa ordningen,
patriarkatet, eller det phallogocentriska systemet
som Braidotti skulle säga, menat att de var och
borde förbli.” (s. 87) I avhandlingen sammanlän-
kas flera figurationer rhizomatiskt och den skeva
flickan är dess mittpunkt. De excentriska subjek-
ten, för att tala med de Lauretis, är nödvändiga i

motståndskampen och i disidentifikationen med
heteronormativiteten. Och denna position är,
med de Lauretis ord, ”a position of resistance and
agency” (citerat ur avh. s. 89).
Utifrån tre figurationer, där de två förstnämnda

hör ihop med olika flickformer och den sista med
enplats, byggs avhandlingens tre analyskapitel upp
om”Skelettfåglarna”, ”Monsterflickorna” och ”Det
skeva flickrummet”. Men före det redogör Öster-
holm, i metodkapitlet (s. 91–95), för sitt skeva lä-
sande och skrivande. Den läsning med vilken hon
griper sig an skönlitteraturen benämns ”välvillig
läsning”, vilket är en läsart som”frågar vad texterna
berättar om skeva flickskap, inte vad de gömmer”
(s. 92).Medhänvisning tillKosofsky Sedgwicks ar-
tikel ”Paranoid Reading and Reparative Reading,
or, You’re So Paranoid, You Probably Think This
Essay Is About You” (2003), om den reparativa
queera läsningen som ett alternativ till litteratur-
vetenskapens paranoida läsart, som dominerat lit-
teraturvetenskapen med sitt ideal av kritiskt tän-
kande och tolkning och letande efter vad texten
egentligen säger, villÖsterholm istället ”[l]yssna på
vad flickorna och böckerna säger” (s. 93). Till av-
handlingens okonventionella formhörnågra korta
litterära texter som inleder analyskapitlen.Här har
en så kallad markovtextgenerator använts, som ett
slags sampling, och av resultatet harÖsterholm satt
ihop nya figurativa brev.
Avhandlingens teoretiska ramverk beskrivs i ka-

pitlet ”Skeva flickor i skeva berättelser. Ett teore-
tiskt paraply och en gurlesk kjol” (s. 97–132), där
det relativt nya begreppet gurlesk introduceras.
ArielleGreenbergmyntade begreppet, som inrym-
mer en estetik sombestår av feministisk ochqueer-
teori. Begreppen gurlesk och skev är avhandlingens
tyngsta teoretiska begrepp, där gurlesk kan ”förstås
som en estetik som är olydig” (s. 101). Det handlar
om gullighet, äckel, överdrifter, men också om hu-
mor. Det handlar likt performativitetsteorin om
görande, omhurflickor görs ochomsubversiva ut-
trycksformer. Romankaraktärerna som analyseras
och diskuteras i avhandlingen är långt ifrån en en-
hetlig grupp flickor, och alla är inte barn. Flickska-
pet kan fungera som en frizon för att slippa vara
En Riktig Flicka, som Kandre och Lindroth skri-
ver.Det gurleska och skeva flickskapet rör sig alltså
bortom det måttfulla – tänk på t.ex. femme, och
om att överskrida kroppars gränser, där det okon-
trollerbara kan ta form. I detta sammanhang an-
vändsMaryRussos den feminina grotesken sombe-
grepp, vilket passar väl in i analysen.
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Efter de inledande premisserna för avhand-
lingen, där också en forskningsöversikt ryms om
forskningen kring de skönlitterära verken (s. 63–
74), följer tre täta analyskapitel utifrån de tre
nämndafigurationerna.Det första kapitlet handlar
om”Skelettfåglarna i självmordsklubben.Berättel-
ser omätstörningar och självdestruktivitet” (s. 133–
182). Istället för att som den tidigare forskningen
betrakta böckerna om ätstörningar som en genre
undersöker Österholm hur böckerna förkroppsli-
gar ochutför skevheter i berättandet. Figurationen
skelettfåglarna är en gurlesk historia och här ges
många goda exempel på anorektiska flickor som
väger varje gram, på flickor som hetsäter och på
flickor som skär sig. Kapitlet visar övertygande på
romanernas och flickornas motstånd mot att vara
enRiktig Flicka. En viktig strategi visar sig vara skri-
vandet. Flera av flickorna ägnar sig åt skrivande –
Berny, Aliide, Andrea – men på olika vis, och här
finns gott om exempel på metafiktion som kan ses
som en feministisk motståndsstrategi.
Kapitlet innehåller flera intressanta analyser ex-

empelvis omHedes romanEvelyn spöke, därÖster-
holm övertygande visar hur anorexin också utförs
performativt i texten. Här är det inte fråga om en
anorektisk stil, utan en annan ätstörd stil än den
som Katarina Bernhardsson visat exempel på i sin
avhandling Litterära besvär. Hos Österholm är
det ”läckage, radbrott och raseri” (s. 155). Gilbert
& Gubars galna kvinna, som diskuteras i avhand-
lingen, har så att säga klivit ned från vinden och
för nu sin egen talan. Skelettfåglarna är alltså inte
stumma, tysta utan hörs och syns, iblandmed gur-
leska uttrycksformer somKatrin i Fagerholms no-
vell ”Katrin”, somäter förmycket.Andra är stumma
somflickanKari iDiva. Kapitlet tar också uppdub-
belgångarmotivet som gör sig påmint i flera av de
självdestruktiva flickorna, och där vilddjuret inom
flickan gör henne skev. Påtagligt är hurmycket våld
och övergrepp av olika slag som förekommer i tex-
terna. En mycket intressant och våldsam debutro-
man är Gertrud Hellbergs Vinthunden, där den
skeva flickan konstaterar att ”[d]et enda som hjäl-
permothud är vasst stål”, till skillnad frånDiva som
meddelar att ”det enda som hjälper mot tankar är
hud” (s. 173 i avh.). Spännvidden är stor imaterialet.
Det andra analyskapitlet, ”Mittemellanförska-

petsmonsterflickor”, tar fasta påflickor somär ”bå-
deoch” och ”varkeneller”. Här analyseras förvand-
lingar från djur till människa som i Fagerholms
novell om Patricia som förvandlas till kanin, och
här finns en rad exempel på dubbelgångartematik,

dvs. flickor sombetraktas somgalna.Monsterflick-
orna är skeva och det tar sig ofta fysiska uttryck:
som hår som växer sig långt, som hos Kari i roma-
nenDiva, eller hårsvallets betydelse för Berenike i
romanen Berenikes hår av Pirkko Lindberg, vilket
är två texter och romankaraktärer som analyseras
mest i kapitlet. Att vara eller uppfattas sommonst-
ruös är förstås en överdriftdär det groteskt gurleska
är uppenbart påtagligt. Som Judith/Jack Halber-
stam lyft fram i Skin Shows (1995) ingjuter monst-
ren både begär och skräck hos personerna, men
Österholm poängterar att hennesmaterial inte in-
gjutermonsterflickorna skräck, utan snarare ligger
det i berättarperspektivet en sympatimed de skeva
flickorna. Påfallandemånga av romanerna är också
jagromaner. SomEdelfeldtsKamalas bok, somdis-
kuteras utifrån ett dubbelgångarmotiv, där varg-
flickan Kamala tar över berättelsen, och Kandres
Bübins unge, där det skrämmande är attUngenhar
sådana likheter med Kindchen, dvs. huvudperso-
nen själv.
Så kort något om det sista analyskapitlet, som

handlar om ”Det skeva flickrummet”. Här analy-
seras en rad spännande rum – eller ”experiment-
verkstäder” (s. 235). Här skapas och skapar flick-
orna heterotopier i Foucaults mening. I dessa al-
ternativa rumfinnsdet plats för drömmar, visioner,
egna regler och skevhet. Som bassängen utan vat-
ten i FagerholmsDenamerikanska flickan, därDo-
ris och Sandra bara kan vara, eller skrubben iDiva,
denna storartade roman om en flicka med samma
namn som kan göra vad hon vill. Här finns också
tystnad, som hos Aliide som i Kandres roman blir
stum, men som slutligen talar högt och ljudligt i
skrift. Eller som Eila i den intressanta debutroma-
nenHevonen Häst av Annika Korpi, som skriver i
sin EGEN JOURNAL: ”Jag har inte tystnat för gott.
Jag vill bara få berätta någonting vackrare.” (s. 250)
Liksom docklaboratoriet iDiva rör det sig om en
rad subversiva strategier. OchÖsterholm visar hur
flickorna gör motstånd mot normativitet och att
flera av romanerna, som Diva, Aliide, Aliide och
Berenikes hår, också i sin genre gör motstånd mot
realismen genom de metafiktiva kommentarerna
och ett ifrågasättande sanningsbegrepp (s. 282).
I avhandlingens slutkapitel dras trådarna ihop

och Österholm sammanfattar hur de skeva flick-
orna i samtidslitteraturen för sin egen talan.Det är
övertygande och de hörs på många olika vis.

Ett flicklaboratorium i valda bitar är en problem-
orienterad och spännande avhandling i val av ämne
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och stil. Att analysera skeva flickor i svenskspråkig
prosa 1980–2005 och göra det på skeviska är både
originellt och uppfriskande. Avhandlingen bygger
på ett stort skönlitterärt material från Inger Edel-
feldts novell ”Snälla, snälla Jenny” och ”Bollo Sé”
i Fiskens mage (1984) och Kamalas bok (1986) till
Berny PålssonsVingklippt ängel ochGertrudHell-
brandsVinthunden (2004).Däremellanfinns pro-
satexter av Monika Fagerholm – ”Katrins värld”
i Sham (1987), ”Patricia Kanin” i Patricia. Berät
telser (1990), Diva. En uppväxts egna alfabet med
docklaboratorium (en bonusberättelse ur framti
den) (1998) ochDen amerikanska flickan (2005) –
ochMareKandresBübings unge (1987) ochAliide,
Aliide (1991) som huvudnummer. Vidare diskute-
ras i bokstavsordning Maria Hedes Evelyn Spöke
(1987), Ninni Holmqvists Kostym (1995), Anna
Johanssons Vissa föddes perfekta och andra som jag
(2002),Anna JörgensdottersPappaPralin (2002),
AnnikaKorpisHevonen häst (2003), PirkkoLind-
bergsBerenikes hår (2000),MalinLindrothsFlick
orna (1997) ochkortLinda SkuggesDet här är inte
en bok (2001). Det är som synes ett mycket om-
fångsriktmaterial, där romanenDiva är fixstjärnan.
Hurhar då dessa romaner valts? Ett kriteriumär att
författarna skall ha debuterat efter 1980, undanta-
get Edelfeldt, belysa en mångfald av skeva flickor
och att skönlitteraturen inrymmer ”genusproble-
matiserande frågor men som alltför ofta inte setts
som feministisk” (s. 60). Jag instämmer i att valet
att visamångfald är gott, men efterlyser något tyd-
ligare argument för urvalet. Har inte också flera av
de texter somvalts just betraktats som feministiska?
Och varför väljs all ungdomslitteratur bort? Det
är synd i en avhandling som vill bryta upp gränser.
Gränsen mellan vuxenlitteratur och ungdomslit-
teratur i forskningen förefaller vara svår att rucka,
mendet finns gott om skevaflickor i ungdomslitte-
raturen som torde kunna ha varit med i denna stu-
die, som exempelvis Juliane och jag (1982) av Inger
Edelfeldt.Argumentet att böckerna ”har enhel del
gemensamt till form, språk och innehåll” (s. 59) är
också väl oprecist eftersom det finns stora skillna-
der dememellan.Avhandlingenbetonar breddoch
fågelperspektiv före djup, vilket gör att fågeln fly-
ger högt och vackert,menockså att texterna ibland
glider ihop.
Det teoretiska och metodiska ramverket är in-

ternationellt uppdaterat och tvärvetenskapligt.Av-
handlingsförfattarenbehärskar forskningen skick-
ligt, redogör för snärjiga teorier på ett välformule-
rat vis och valet av teoretiska ingångar är väl över-

vägt. Ingången med figurationer fungerar bra, lik-
som sättet att disponera de tre analyskapitlen te-
matiskt runt skelettfåglarna, monsterflickor och
det skeva flickrummet. Metoden att skriva på ske-
viska motiveras på ett förtjänstfullt vis som en fe-
ministisk strategi ochdet är intressant att låta skön-
litteratur och teori samspela på ett rhizomatiskt
sätt. Resonemanget skulle ha kunnat kopplas till
postmodernt berättande och tankar om ett brico-
lage, som etnologen Anita Beckman gör i avhand-
lingenVäntan.Etnografiskt kollage kring ettmellan
rum (2009). Beckman skriver där om sinmetod att
”[b]ricoleuren liknar konstnären i sitt sätt att för-
hålla sig till sitt material. Forskaren ’målar’ med
många ’färger’ och blandar olika stilar på en och
samma ’tavla.’ Resultatet blir en kollageliknande
text, en samling bilder och berättelser som flyter
in och ut i varandra och som tillsammans utgör en
lapptäckeliknande helhet” (s. 32). Det blir en lek-
full och lite trotsig vetenskap. Beckman, som själv
arbetar så i sin avhandling har inflikade partier av
mellanrumsetnografier av litterär karaktär. Precis
som Österholm menar Beckman att forsknings-
ämnet har fått påverka framskrivningen med hän-
visning till såväl Laurel Richardsson och Sara Ah-
med. Österholm har inga mellanrumsetnografier,
däremot inleds analyskapitlen som nämnts ovan
med brev samplade ur en markovtextgenerator.
Hur detta gått till redogörs för i en not (not 51 på
s. 94) som hänvisar till en hemsida som inte visar
sig fungera. Metoden förblir oklar liksom syftet
med partierna i avhandlingen. Österholm antyder
vidare i avhandlingen att hon gjort eftergifter,men
vilka då?Kanskehadehonhelst velat skriva hela av-
handlingen som i den senare artikeln ”Skrubben –
skrivandets skeva utrymme” i antologinQueera läs
ningar. Litteraturvetenskap möter queerteori (red.
KatriKivilaakso,Ann-SofieLönngrenochRita Pa-
qvalén, 2012), dvs. ännu mer litterärt?
Ett viktigt begrepp i avhandlingen är en Riktig

flicka, som ställs mot den skeva. Det är inte alltid
så lätt att skilja demåt, skriverÖsterholm i slutet av
avhandlingen, och jag instämmer. Men vem avgör
vem som är den riktiga flickan? Berättaren, karak-
tären, läsaren? Hur ser normerna ut i de olika tex-
terna? Vidare skriver Österholm att ”[f ]lickorna i
min avhandling delar ett problematiskt förhållande
till femininitet och det är det jag ska skriva om”
(s. 50). Men kan det finnas en femininitet? Finns
det inte alltid flera?
Så något om tidigare forskning. Det är mycket

bra att forskningsöversikten ligger till grund för
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problemformuleringen, fast den kommer först.
Dock skulle vissa forskares insatser lyftas fram yt-
terligare.Åsa Stenwall skrivermer kring romanerna
Diva och Berenikes hår i studien Portföljen i sko
gen. Kvinnor och modernitet i det sena 1900talets
finlandssvenska litteratur (2001) än vad som fram-
kommer i avhandlingen. Stenwall konstaterar t.ex.
att romanenDiva ”utmanar våra förutfattade me-
ningar omvad enflicka är och tänker” (s. 206), och
att flickan inte är ett offer ”för sin kropp utan som
förmår ’spränga’ den med hjälp av sin fantasi och
sitt intellekt” (s. 206). Däremot är Kari ”dömd till
tystnad” (s. 207), vilket är liktydigt med döden.
Stenwalls intressanta iakttagelser skulle alltså ha
kunna varamedmer i analyserna, liksomytterligare
referenser som Pia Ingström ”Den nyaste prosan”,
i Finlands svenska litteraturhistoria, andra delen,
1900:talet (2000), Amanda Doxtaters ”Women
Readers, Food and Consumption of Text: Karin
Boye’s Kris and Monika Fagerholm’s Diva”, iGen
der–Power–Text.NordicCulture in theTwentieth
Century (red.HelenaForsås Scott, 2004) ochKris-
tina Malmios ”Phoenix-Marvel Girl in the Age of
finde siècle. PopularCulture as aVehicle toPostmo-
dernism in Diva by Finland-Swedish Author Mo-
nika Fagerholm”, iNodes of Contemporary Finnish
Literature (2012). Förutomfler noter till dessa tex-
ter saknas också en not, t.ex. på s. 225, om Bübins
unge till Ebba Witt Brattström, som i Ur könets
mörker kallar texten för ”en pubertetsrit” (s. 175).
Österholm skriver utan hänvisning om ”en sorts
övergångsrit”.
Så något om tolkningarna. Analyserna är över-

tygande och skarpa i kapitel 1, särskilt vad beträf-
far berättarstilen i romanen Evelyn spöke liksom
framlyftandet av agens hos skelettflickorna (exem-
pelvis s. 157). Analysen avAnna Johanssons roman
ochflickanKaroline (s. 171) är ocksåmycket intres-
sant, därÖsterholmvisar hur textsjokenblir vildare
ochfler uppbrutna rader kommer ju längre in i ano-
rexian protagonisten kommer. En annan analys i
detta kapitel som jag vill lyfta fram är under rubri-
ken ”Gerillaätande”.Det rör sig omFagerholms in-
tressanta novell ”Katrins värld” urSham, ennovell-
samling som inte finns tillgänglig på något biblio-
tek i hela Göteborg. Österholms läsning av denna
skeva flicka som fat drag är bra, men jag efterlyser
något citat eller två som illustrerar detta. En pas-
sage som skulle kunna ha varit med här är den där
den överviktiga Katrin är på väg till Viktväktarna,
sommamman skickat henne till:

När jag går till viktväktarnas möten klär jag mig i
mina allra spädaste jeans och den gula angoratröjan
som slutar just vid naveln. På det sättet uppstår en
härlig anhopning löst slipprigt hullmellan byxrand
och tröjkant.De andra ser äcklat påmig.Men sam-
tidigt uppskattande: här har vi en som vågar vara
ärlig mot sig själv. (s. 36)

Romanen Vinthunden av Hellstrand är en smärt-
full, välskriven roman med sexuella övergrepp
och våld. I analysen blir några scener diskuterade
(s. 173–175 i avh.) och fokus är på flickan, den unga
kvinnan. I romanen är också den unga mannen
som flickan träffar intressant. Han är t.ex. iklädd
en särk, leker med sina roller, och också han ver-
kar skev. Romanen inrymmer mycket våld, äckel
och Österholm skriver att ”[u]nderordningen be-
traktas iVinthunden ofta som lust och bekräftelse”
(s. 174). Jag instämmer däri, men skulle vilja till-
lägga att det också rör sig om en plågad flicka som
förefaller rädd. Här finns också ett bisexuellt tema
som tas upp lite grann, men som skulle kunna ha
utvecklatsmer eftersomflickan också känner läng-
tan efter Angela som givit sig av och kommer till-
baka i slutet. Det queera motivet skulle kunna ha
analyseratsmer,men sexualiteter är inte huvudsyf-
tet i avhandlingen.
Störst utrymme får Diva. Flera gånger citeras

”Jag ärDiva, allt jag berättar är sant” (s. 106 i avh.),
men talar Diva sanning? Lena Kåreland konstate-
rar i ”Flickbokens nya kläder. OmMonika Fager-
holm” i antologinOmklädningsrum (2004) att ytt-
randet fårmotsatt effekt. Divas ljugande har emel-
lertid en subversiv karaktär ochblir ”enmotbild till
det konforma, till flickschablonerna” (s. 136).Med
detta sagt vill jag konstatera att Österholm har en
tendens attminska berättarperspektivets betydelse
i romanen. För somMalmioutrett är romanen ”not
a novel aboutDiva and her life and family; the no-
vel and the protagonist are the same.Diva is Diva,
and vice versa” (s. 72). Diva tar olika former, som
Phoenix-Marvel, BabyWonder, Diva och allt ut-
spelas i Divas huvud. Diva skapar sig själv genom
språket, narrationen.Hon skapar nya ord, klichéer,
drömmar. Allt sker i Divas medvetande. Men det
är frågan om tvåDiva.Den ena ärDiva, 13-åringen
som berättar. Den andra är Diva som berättar från
en annan punkt, ospecificerat i tid och rum. Båda
berättar mest i presens. Malmio argumenterar för
att det finns tre berättare. En är den som berät-
tar titeln på boken, som skriver kapitelrubrikerna,
dvs. texterna utanför själva narrationen samt två
berättare i narrationen. Romanen Divas avance-
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rade berättarteknik, som jag ingalunda kan redo-
göra för här,med ironi, parodi på flickboksgenren,
ochnya ordkonstellationer, skulle kunnahautretts
något mer i Österholms avhandling. Att romanen
Divamed de olika flickkaraktärerna är ett bra val
av analystext instämmer jag till fullo i, och både
Kari, SannaMaria och Frances beskrivs som skeva
flickor. I analyserna förefaller de bli som egna ka-
raktärer, nästan som verkliga människor som ta-
lar. Men vad kan vi veta egentligen? I analysen av
EdelfeldtsKamalas bok i kapitlet ”Mittemellanför-
skapets monsterflickor”, som inrymmer utmärkta
iakttagelser om det smygande alter egot Gattame-
lata som drag cat i Berenikes hår och en jämförelse
med Fagerholms ”Patricia kanin”, förefaller Öster-
holm läsa karaktärerna sommer ”verkliga” männi-
skor.Österholm skriver: ”Men sommaren somKa
malas bok utspelar sig tillbringar hon ensam.Hen-
nes hopplöse ochnonchalante kille, Stefan, har åkt
på tågluff.” (s. 217)Men om Stefan är hopplös och
nonchalant kan vi inte veta, och är berättaren i jag-
romanen alltid pålitlig? Berättarrösten är ibland
också ironisk. Ett annat exempel är då Österholm
spekulerar vad Kamala skulle ha gjort: ”Kamala
skulle nog också dansa på lina om hon slapp jobba
i en presentbutik eller rikta sitt begär mot någon
sval och personlighetsbefriad Stefan.” (s. 224)Här
går tolkningen för långt från romantexten.
Kapitel 3, om ”Det skeva flickrummet”, är också

det ett tätt kapitel, där heterotopibegreppet fun-
gerar mycket väl liksom begreppen gurlesk och
skev. Beskrivningarna av rummen och tystnaderna
som strategier, som är tydliga hos t.ex. Aliide, är
välfunna.Analysen avHevonenhäst är också intres-
sant just därför att tystnaden får tala genom skri-
vandet. Det skeva flickrummet framkommer tyd-
ligt i analysen av simbassängen iDen amerikanska
flickan och jag instämmer i tolkningarna här.
Så närmar vi oss avhandlingens slutkapitel, där

Österholm sammanfattar och kommenterar så-
dant som inte diskuterats: ”De skeva flickornas
figurationer bygger helt på det som är flickornas
egna upplevelser, så som de gestaltas i böckerna.
Vithet, funktionalitet, medelklassighet, ibland till
och med någon form av heterosexualitet, är inte
något som ofta problematiseras av flickorna eller
berättelserna.” (s. 295) Mitt intryck är emellertid
att den problematiska heterosexualiteten i exem-
pelvis Kamalas bok och Pappa Pralin är framträ-
dande och att detta hade kunnat diskuteras mer i
avhandlingenkopplat till berättarperspektiven.Vi-
dare slås jag av hurmycket våld och övergrepp som

flickorna utsätts för och den vrede som finns hos
flera av dem. Vreden att inte få vara skev, att inte få
vara flicka, att ha blivit utsatt.
Till sist något om akribin. Avhandlingen har en

litterär stil och rytm som gör den lättläst, trots ett
avancerat teoretiskt ramverk och innehåll. Så här
kan det låta: ”Ätstörda och självdestruktiva flickor
är inga feministiska hjältinnor som funnit vägen
ut ur en förtryckande tillvaro. Och jag är ingen
pro ana-anhängare. [Not 71: ”Pro ana är en sub-
kultur sommenar att anorexia är en livsstil och inte
en sjukdom.”] Om det nu var någon som trodde
det. Men de självdestruktiva flickornas böcker be-
rättar något viktigt och handgripligt om flickor
som inte kan eller vill vara Riktiga.” (s. 50) Vidare
uppfinner Österholm en rad egna ordbildningar
som exempelvis ”[m]ittemellanförskapets mons-
terflickor” (s. 183), ”skeviska” (s. 76), ”doxskåpet”
(s. 76), ”omochomigen” (s. 261) och ”Bådeoch” och
”varkeneller” (s. 183).Det har sina poänger. I citaten
förekommerdet en rad smärre korrekturfel, särskilt
vad gäller romanen Diva. Enkla citattecken sak-
nas på många ställen (t.ex. s. 9, s. 81, s. 160, s. 178,
s. 235, s. 262, s. 263, s. 287, s. 288 och s. 302). En rad
indrag saknas i citaten (t.ex. s. 157 och s. 173) och
de Lauretis ord ”something else” är översatt i bröd-
texten till ”något annat” (s. 89), vilket förefaller en
smula överflödigt. Ett mindre fel, men tråkigt så-
dant, är förstås att det står fel sidor i innehållsför-
teckningen. Det saknas kursivering på några titlar,
som t.ex. Svenska Akademiens ordbok (s. 55) och i
litteraturlistan saknas genomgående sidor på ar-
tiklar. Vidare står Ingrid Holmquists artikel ”Den
’rena’ relationen och kvinnofrigörelsen” i Genus
vetenskapliga litteraturanalyser 2010 och det skulle
kunna ha nämnts att den första gången är tryckt i
Kjærlighetens institusjoner. Festskrift till Irene Iver
sen (red. Jon Haarberg & Anne Birgitte Rønning,
Oslo 2002, s. 197–211). Slutligen är det en klar för-
del att det finns register till begrepp, personer och
romankaraktärer i denna avhandling som behand-
lar samma skönlitterära texter på flera ställen.

MariaMargaretaÖsterholmsEtt flicklaboratorium
i valdabitar är en engagerande, problemorienterad,
aktivistisk och akademisk bådeochavhandling som
utmanarden litteraturvetenskapligadoxans sätt att
skriva avhandlingar på. Det är djärvt och uppfris-
kande. Avhandlingen bygger främst på högaktuell
internationell genusteori, där begrepp somgurlesk,
figurationer och skevt visat sig varamycket använd-
bara. Österholm visar övertygande att 1980- och
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1990-talet inte var en tid då feminismen förlorat
i betydelse. Tvärtom visas genom en god kartlägg-
ning att det finns många svenskspråkiga prosatex-
ter från denna tid som både innehållsmässigt och
formmässigt gestaltar flickor som handlar och age-
rar skevt.Det skönlitteräramaterialet är stort,med
stjärntexter som Diva, Kamalas bok och Aliide,
Aliide, men här finns betydligt fler texter som är
högintressanta. Analyskapitel 1, om skelettflick-
orna, och analyskapitel 3, om det skeva flickrum-
met, är de mest intressanta och figurationerna är
övertygande. I analyserna går bredd före djup och
karaktärsbeskrivning förenarratologiskadjupanaly-
ser, även om formaspekter också inryms. Jag har ef-
terlyst fördjupad analys av berättandet av denkom-
plexa romanenDivaoch ifrågasatt att romankarak-
tärerna har en tendens att tolkas somverkligamän-
niskor. Jag har också önskat fler referenser till tidi-
gare forskning, haft synpunkter pånågra tolkningar
och akribin. Det hör till min uppgift.
Sammanfattningsvis är Ett flicklaboratorium i

valda bitar en kaxig, nydanande ochmycket spän-
nande avhandling.Den ställer viktiga frågor, skeva
frågor, och den gör skillnad.

Anna Nordenstam

PeterDegerman, ”Litteraturen, det är vadmanun
dervisar om”. Det svenska litteraturdidaktiska fäl
tet i förvandling.Åbo Akademis förlag. Åbo 2012.

Under det senaste decenniet har litteraturdidak-
tiken blivit en angelägenhet för litteraturveten-
skapen på annat sätt än tidigare. Peter Degermans
avhandling ”Litteraturen, det är vad man under
visar om”. Det svenska litteraturdidaktiska fältet i
förvandling är den första mer omfattande gransk-
ningen av litteraturdidaktiken i Sverige och är en
angelägen genomlysning av ett forskningsområde
vars framväxt i hög grad varit kopplad till politiska
satsningar på lärarutbildning, samt präglats av sin
position mellan utbildningsvetenskap och littera-
turvetenskap. Genom sitt metaperspektiv kom-
mer avhandlingen sannolikt bli svår att kringgå för
den fortsatta forskningen: den definierar inte bara
forskningsområdet, utan skriver också dess historia
från 1970-talet och framåt.Undersökningens syfte
är att beskriva förändringarna inom det litteratur-
didaktiska forskningsfältet, framförallt med fokus
på tretton litteraturdidaktiska avhandlingar fram-
lagdamellan 2000och 2009,menockså i det omgi-

vande samhälle där litteraturens och litteraturstu-
diets legitimitet, funktion och värde aktualiserats.
Frågan om ”vilken betydelse förhållandet mellan
teoretiska utgångspunkter ochmetoder i litteratur-
didaktisk forskning får för de didaktiska huvudfrå-
gorna om litteraturämnets förmedling och legiti-
mitet” (s. 22) är viktig för avhandlingen,menockså
högst relevant i förhållande till områdets forskning
och förstås även till undervisningspraktiken.
Avhandlingen är uppdelad i fyra delar: den

första delen (kapitel 1–2) utgör inledning ochbak-
grund, den andra delen (kapitel 3–4) redogör för
fältets uppkomst och förändring 1975–1999, den
tredje delen (kapitel 5–7) behandlar de litteratur-
didaktiska avhandlingarna 2000–2009, och i den
fjärde delen (kapitel 8–10) diskuteras den littera-
turdidaktiska forskningen i en bredare samhällelig
kontext, såsom ”vetenskap” i relation till ett mer
allmänt ”vetande”. Inledningsvis deklarerarDeger-
man tydligt att han väljer att betrakta litteraturdi-
daktiken ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv.
Han talar samtidigt om att han inte betraktar de
disciplinära gränserna mellan pedagogik, utbild-
ningsvetenskap och litteraturvetenskap som grän-
ser mellan forskningsfält i sociologisk mening,
utan att han undersöker den nya svenska littera-
turdidaktiken som ”en särskild formation av utsa-
gor i förhållande till ett forskningsobjekt” (s. 19),
det vill säga diskursanalytiskt.Diskursanalysen kan
alltså betraktas som en metod med vars hjälp en
rad utsagor om lärande och litteratur kan avgrän-
sas i materialet och tillsammans bilda ämnet lit-
teraturdidaktik. Till avhandlingens starka sidor
hör dess teoretiska perspektiv, med utgångspunkt
i Foucaults begrepp savoir och connaissance, ett be-
greppspar somanvänds för att skiljamellanden for-
mella, akademiska kunskapen (connaissance) och
de utomvetenskapliga diskurser som påverkar den
akademiska forskningen (savoir). I avhandlingen
handlar det konkret om hur det vetenskapliga fäl-
tet är beroende av föreställningar om litteraturens
kris och legitimitet på en bredare samhällelig nivå.
Den ämneshistoriska genomgången i kapitel 2

utgör bakgrund till redogörelsen för det svenska
litteraturdidaktiska fältets uppkomst och föränd-
ring 1975–1999 (kapitel 3–4).Degermanmenar att
det är ”möjligt att se perioden från omkring 1890
till 1970 som tämligen enhetlig vad gäller studiet
av den litterära texten” (s. 56), eftersom texten fram
till dess betraktas somdet självklara studieobjektet,
medanpedagogikämnet kännetecknas av en större
”pedagogisk eklekticism” (s. 56).Degermanvisar på


