
 



 



Vilka förutsättningar/ 
världsbilder 

möjliggjorde detta? 



 
En eurocentrisk värld… 



 

Vilka bilder bör vi 
med oss och hur 
påverkar det oss? 

Apollo 13, första 
gången vi såg 
detta… 



Diskursanalys 

• Verkar det avancerat? Jag är ingen expert! 

• Finns olika sorters diskursanalys –Frågorna ni använder 
idag är specialanpassade. Utgår från maktperspektiv. 
Inte likadan som den till uppgiften, men mycket lik. 

• Diskursanalys är en process, något man kan använda 
för att synliggöra något 

• Det är skillnad på att värdera och analysera 

• Moralisk analys kräver ofta lite mer (Torpmans 
exempel) 

• Exempel konsekvensialism - dygdetik 



Till ert arbete 

• Utgå från det skrivna (eller bilder)  

• Ha inga förutfattade meningar, inga svar 

• Utgå inte bara från det ni ser/läser. Vad är det 
ni INTE ser? 

• Använd referenser 

• Var självkritiska 

• Försök hitta något nytt, något intressant! 



Varför är detta viktigt för hållbar 
utveckling? 

 



 

From this perspective, discourse can 
be considered a way of talking and 

writing about an area of knowledge or 
social practice that both reflects and 

creates the structuring of the area 



Rather than explicitly encouraging oppression 
and exploitation, ideology often manifests itself 

more effectively by being implicit.   

 

This is achieved by basing discourse on 
assumptions that are treated as if they were 

commonsense but which are, in fact, “common 
sense assumptions in the service of sustaining 

unequal relations of power”  

(Fairclough, 1989, p. 84) 



This process of revealing “common sense” 
assumptions can be important because, as 

Fairclough (1989) writes, “If one becomes aware 
that a particular aspect of common sense is 
sustaining power inequalities at one’s own 

expense, it ceases to be common sense, and 
may cease to have the capacity to sustain power 

inequalities” 



Titta efter… 

 

• Dolda maktförhållanden i texten, och vem som är ”talesperson” i texten 

• Vilken är den tilltänkta publiken/målgruppen för texten? 

• Hur används språket för att positivt eller negativt förstärka något? 

• Vad är det som INTE sägs eller diskuteras I texten? Finns det perspektiv som 
saknas? 

• Vilka synonymer använder man för att beskriva något? T.ex. 
Pruduktionsenhet/sugga 
 



Frågor att ställa… 

• Vad är budskapet författarna VILL att du som läsare ska ta med dig? 

• Finns det bilder, varför är just de utvalda?  

• Vad repeteras I texten och I andra texter kring samma fråga? 

• Om språket hade används på annat vis, hade det då gynnat en annan diskurs? 

• HUR presenteras frågan/ problemet? 

• HUR beskrivs personerna I texten? 

 

Ytterligade övergripande analys: 

Vad håller aktören för sant, vad är dess verklighetsuppfattning? 

Vad värderar/tycker aktören? 

Vad rekommenderar aktören för handling? 

 


