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Poststrukturalismen har i dag vundet indpas i de samfundsvidenskabelige såvel som de humanistiske
discipliner. Indtil nu har diskussionen imidlertid overvejende været præget af teoretiske og teorihistoriske
bidrag, hvilket har skygget for en diskussion af spørgsmålet om poststrukturalismens anvendelighed i

konkrete analyser. På denne baggrund sættes der i denne antologi fokus på spørgsmålet om, hvilken forskel
poststrukturalismen gør i den konkrete analyse. Med andre ord anlægges der i antologien et analysestrategisk
perspektiv på poststrukturalismen. Poststrukturalistiske analysestrategier præsenterer en række forskellige

analysestrategier, sådan som de udfoldes i de vigtigste forfatterskaber inden for traditionen. Antologien udgør
dermed et inspirerende katalog over den sproglige vendings omsætning til konkrete strategier for forskning,

der har relevans både for studerende og forskere. Poststrukturalistiske analysestrategier omfatter både
repræsentanter for strukturalismen (Claude Levi-Strauss, Roland Barthes, Jacques Lacan), den klassiske

poststrukturalisme (Jacques Derrida, Michel Foucault, Ernesto Laclau) og forfattere på kanten af
poststrukturalismen (Slavoj i ek, Niklas Luhmann og Gilles Deleuze/Felix Guattari). Denne bog er produceret

sideløbende med bogen Socialkonstruktivistiske analysestrategier, også udgivet på Roskilde
Universitetsforlag.
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