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Förord 

Den här boken kom till i samband med konferensen Forum för textforskning 
11 som arrangerades 2016 i samarbete mellan språkvetenskapliga ämnen vid 
Södertörns högskola och Stockholms universitet. Forum för textforskning 
har av tradition främst riktat sig till text- och diskursforskare med språk-
vetenskaplig bakgrund, men är även öppen för forskare från andra discip-
liner som ägnar sig åt textanalys och textforskning i vidare mening. Den elfte 
konferensen samlade 65 forskare som under två dagar i juni 2016 presen-
terade och diskuterade kring konferensens tema: kritiska textanalyser. 

Aktualiteten och komplexiteten i vad kritiska textstudier egentligen inne-
bär föranledde arrangörerna att bjuda in till en volym med just den frågan i 
fokus. Skribenterna uppmanades att med hjälp av teoretiska, metodologiska 
eller empiriska studier förhålla sig till vad det betyder att bedriva text- och 
diskurskritisk forskning och vilka utmaningar en sådan forskning kan sägas 
ha idag. Resultatet blev elva studier som på olika sätt belyser eller i sig gör 
anspråk på att bedriva kritiska text- och diskursstudier. 

I bokens inledande artikel tar Charlotta Seiler Brylla, Gustav Westberg 
och Daniel Wojahn sig an själva kritikbegreppet och utreder ur ett veten-
skapshistoriskt perspektiv vad det kommit att betyda inom Critical Linguis-
tics, Critical Discourse Studies och diskurslingvistik. Avslutningsvis disku-
terar artikeln vad ett kritiskt förhållningssätt kan innebära idag. 

Melani Schröter vill genom sitt bidrag till volymen vidga den kritiska 
diskursanalysens forskningsprogram och kritiska potential med tre perspektiv. 
Utifrån empiriska exempel argumenterar Schröter teoretiskt såväl som meto-
diskt för att CDS i större utsträckning än hittills bör intressera sig för frånvaro 
och tystnad i diskurser, för motdiskurser och för komparativa analyser. 

Anders Björkvall pläderar i sitt bidrag för nödvändigheten att ta fram 
teoretiska och metodologiska verktyg som kan bidra till en kritisk förståelse 
för genrer i allmänhet och för genren värdegrund i synnerhet. Björkvall 
argumenterar för en kritisk genreanalys som tar hänsyn till texters multi-
modala och interdiskursiva karaktär för att kritiskt förstå hur genrer funge-
rar handlingsdirigerande. 
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Karin Hagren Idevall närmar sig fenomenet kritik från ett vetenskaps-
sociologiskt håll och utforskar i sin artikel den kritiska potentialen i aktör-
nätverksteori (ANT). Med utgångspunkt i rasism som forskningsobjekt visar 
Hagren Idevall hur ANT:s begrepp, frågeställningar och förhållningssätt kan 
fungera som kritisk metod för språkvetare. 

Jessica Holmdahl undersöker i sin artikel hur ätstörningar framställs i 
regionala vårdprogram. Med utgångspunkt i multimodal kritisk diskurs-
analys visar Holmdahl vilka föreställningar om ätstörningar som realiseras 
visuellt i diskursen och vilka möjliga implikationer det har för patienter och 
vårdpersonal. 

Även Per Ledin och David Machin utför en multimodal analys i sin ideo-
logikritiska undersökning av hur IKEA-kataloger kodar kök som en plats för 
nyliberalism, och hur denna kodning främst sker visuellt under perioden 
1975–2016. 

Lena Lind Palicki undersöker hur fanzinet Bleck formulerar feministisk 
kritik. I sin analys frilägger Lind Palicki de interaktionella strategier som 
används för att göra motstånd (mot rådande diskurser) och för att kon-
struera och skriva fram det egna feministiska subjektet. 

I Gunilla Almström Perssons artikel hämtas det kritiska perspektivet från 
retoriken. Artikeln undersöker det östtyska utlandsmagasinet DDR-Revyn 
och hur featurereportage används som strategi i internationellt riktade på-
verkansförsök. 

Claes Ohlsson resonerar i sin artikel om hur text- och diskursanalys av 
bankers annonser i svensk dagspress under perioden 1870–1970-tal kan fun-
gera som ett slags socioekonomisk kritik. 

Otso Kortekangas följer Melani Schröters uppmaning genom att utnyttja 
det komparativa perspektivet i kritisk diskursanalys. Kortekangas kombinerar 
metodologiska koncept från kritisk diskursanalys med en transnationell, jäm-
förande historieanalys av diskurser kring samiska barns språkundervisning i 
Finland, Norge och Sverige under tidigt 1900-tal.  

I den avslutande studien av Susanne Staf och Andreas Nord utforskas 
grundskolans literacyförväntningar så som de artikuleras i nationella prov 
för ämnena geografi och historia. Stafs och Nords kritik är dialektisk och tar 
fasta på hur de nationella provens framskrivna literacyförväntningar präglar 
och normerar undervisningspraktiker och den literacy som elever ges möj-
lighet att utveckla. 

Samtliga bidrag i den här volymen har genomgått ett anonymt peer-
review-förfarande där minst två externa granskare kommenterat varje enskilt 
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manuskript. Vi vill härmed rikta ett varmt tack till dessa granskare som med 
sin kritiska hållning bidragit till färdigställande och förbättrande av volymen. 

 
Stockholm i februari 2018 
 
Daniel Wojahn, Charlotta Seiler Brylla, Gustav Westberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




