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Abstract 
One of the generic learning outcomes to be achieved by science students at 
Lund University is the ability to communicate science also to a non-
specialist audience. In this report we analyze popular science papers 
written by undergraduate students of biology. The aim is to investigate 
the quality of the observed learning outcomes of a course in 
communicating with the general public. Through textual analysis we have 
studied four issues: how the papers are composed, how they appeal to the 
reader, how they are suited for the situation and for the reader, and how 
formally correct they are. The purpose of the report is to identify the 
strengths and the weaknesses of students’ popular writing. Our results 
show that the students generally succeed in writing a catching title and an 
interesting introduction, whereas the following parts in many cases tend 
to have a more scientific approach. It is obvious that the students are not 
familiar enough with the popular science genre. Besides a sometimes 
unreflected use of technical terms most students have difficulties in 
changing perspectives, and in arguing the importance and relevance of 
their findings. Based on our results we suggest a model for integrated 
communication training, where different tasks accompanied by feedback 
from fellow students or teachers, will help students to make progress in 
their communication skills. We discuss the relationship between scientific 
and popular science writing, and the potential of communication as a 
didactic tool. Our concluding remark is that communication is an 
underestimated vehicle for learning in the scientific disciplines, and that 
popular science writing would add significant value to the process of 
learning how to argue scientific claims. 
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1.1 Inledning 
I början av 1990-talet infördes ett moment där biologistudenter på den 
naturvetenskapliga utbildningen i Lund får träning i att skriva 
populärvetenskap. Momentet går ut på att varje student skriver en 
populärvetenskaplig text om sitt examensarbete, en uppgift som är obliga-
torisk. Syftet är att studenterna ska utveckla förmågan att kommunicera sitt 
ämne med en bredare allmänhet, för att på så sätt förbereda sig för det 
kommande arbetslivet.  
För de allra flesta biologistudenter är det först vid detta tillfälle, i samband 
med examensarbetet, som de får träning i populärvetenskapligt skrivande. 
Som en förberedelse inför skrivuppgiften ges en föreläsning som tar upp 
olika textgenrer och språkstilar, vanliga retoriska grepp inom populär-
vetenskapen, och parametrar som bidrar till att ge texten flyt. Stor vikt läggs 
vid skillnader mellan den vetenskapliga och den populärvetenskapliga 
genren. När texten är skriven får studenterna individuell återkoppling av 
läraren och har därefter möjlighet att arbeta om den. De populär-
vetenskapliga texterna, omkring hundra per år, trycks i en årlig samling och 
publiceras också på Naturvetenskapliga fakultetens webbsidor. 
De populärvetenskapliga texterna avspeglar studenternas förmåga att 
kommunicera sitt ämne med icke-specialister. Texternas kvalitet kan därför 
ses som en måttstock på denna förmåga. Den övergripande fråga som vi 
intresserar oss för i vår undersökning är hur väl rustade för kommunikation i 
arbetslivet naturvetare blir under sin utbildning, och hur deras kommunika-
tiva förmåga svarar mot de mål som definieras i utbildningsplanen för en 
naturvetenskaplig kandidatexamen (Naturvetenskapliga fakulteten 2006). 
Enligt planen ska studenten efter genomgånget program ha 

förmåga att inom sitt område använda och förmedla 
naturvetenskapliga kunskaper och delta i fritt meningsutbyte 
också i kontakt med människor med annan 
utbildningsbakgrund.  

I denna undersökning analyserar vi texter som biologistudenter har skrivit, 
den återkoppling som de har fått av sin lärare samt i vilken utsträckning och 
på vilket sätt de har ändrat sina texter med utgångspunkt i återkopplingen. 
Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om hur bra naturvetar-
studenter är på att kommunicera sitt ämne, samt att identifiera kunskaper, 
färdigheter och förmågor som behöver stärkas. Målet är att lägga en grund 
till hur kommunikationsträning kan utformas i de naturvetenskapliga 
utbildningarna. Det är vår förhoppning att denna modell ska leda till både 
förbättrad kommunikationsfärdighet och ett fördjupat naturvetenskapligt 
lärande.  
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1.2 Introduktion  
Inom den naturvetenskapliga utbildningen finns en relativt stor valfrihet 
bland de kurser som ska ingå i examen. Det innebär att utbildningens 
innehåll kan variera mycket mellan enskilda studenter. Eftersom olika 
kommunikationsmoment ofta är knutna till specifika kurser finns det stor 
variation även där. Det är därför svårt att säga något generellt om omfattning 
och kvalitet på naturvetarstudenters kommunikationsträning under 
utbildningen. Det är också svårt att veta i vilken utsträckning olika studenter 
får träna sina kommunikationsfärdigheter och hur återkopplingen ser ut i 
olika kurser.  
För att kunna bedöma kvaliteten på studenters texter behövs kriterier. Det 
behövs också kunskap för att tolka kriterierna. Även om de allra flesta 
naturvetare kan skilja en bra text från en dålig, är det inte alltid uppenbart 
vad det är som gör den bra texten bra och den dåliga dålig. Utan 
språkvetenskapliga verktyg är möjligheterna begränsade. För den enskilde 
naturvetarläraren är det därför inte alltid självklart hur man på ett 
systematiskt sätt kan analysera texterna och bedöma deras kvalitet. Genom 
finansiering med s.k. frömedel från LärandeLund, Lunds universitet, har vi 
kunnat möta behovet av en undersökning om naturvetares populärveten-
skapliga skrivande – ett område där vi inte har kunnat hitta några tidigare 
studier. I projektet samverkar vi över fakultetsgränserna, vilket gör det 
möjligt att analysera studenters texter både ur ett språkvetenskapligt och ett 
naturvetenskapligt didaktiskt perspektiv.  

Varför populärvetenskap? 
Momentet populärvetenskapligt skrivande har införts på den naturveten-
skapliga utbildningen i Lund för att tillgodose utbildningsplanens mål att 
studenten ska ha förmåga att kommunicera med allmänheten. Det står nog 
utom tvivel att samhället tjänar på att naturvetare har en sådan förmåga. 
Enligt Dyring (1983:22–24) fyller populärvetenskapen flera funktioner: 

1. Den överför användbar kunskap till samhället. 
2. Den ger insyn i och skapar kontakter till aktuell forskning. 
3. Den förmedlar kunskap som vidgar vår världsbild och våra värderingar. 
4. Den granskar och kritiserar aktuell forskning. 

Studenterna i vår undersökning har fått uppgiften att skriva för en tänkt 
populärvetenskaplig tidskrift av typen Illustrerad vetenskap med den tänkta 
målgruppen gymnasieelever på naturvetenskapliga programmet. Av de fyra 
punkterna ovan är den fjärde inte aktuell för biologistudenternas 
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skrivmoment. Däremot borde texterna ge insyn i aktuell forskning och 
förmedla kunskap som vidgar läsarens världsbild och värderingar.  
Men det populärvetenskapliga momentet är inte bara till för samhället utan 
också för studenterna själva. Genom det populärvetenskapliga skrivandet 
befäster studenten sitt eget lärande. För att studenten ska kunna göra sitt 
examensarbete begripigt för en icke-specialist krävs en vidgad förståelse av 
ämnet och dess samband med annan forskning. För att nå ut till allmänheten 
måste perspektivet vidgas. Det populärvetenskapliga skrivandet ger också 
studenten anledning att spekulera och reflektera över forskningens 
möjligheter. Därför vill vi addera en femte punkt till de fyra ovanstående där 
vi ser till vilken funktion populärvetenskapen fyller för skribenten: 
5. Den utvecklar skribentens förståelse av ämnet. 

Material 
Undersökningens empiriska material består av populärvetenskapliga texter 
från ca 300 studenter. Texterna är skrivna av studenter som gör examens-
arbete i något av den naturvetenskapliga utbildningens biologiska 
huvudämnen: biologi, molekylärbiologi och marinbiologi. Varje text omfattar 
en A4-sida och finns i en version före och en efter det att återkoppling har 
getts av läraren. Ur materialet har 25 studenters populärvetenskapliga texter 
med tillhörande återkoppling slumpmässigt valts ut för en detaljerad analys. 
Av de 25 studenterna är 7 män och 18 kvinnor, vilket motsvarar köns-
fördelningen på utbildningen. 
I denna rapport ger vi exempel på kortare och längre stycken ur studenternas 
texter. I avsnitt 2–5 är de citerade texterna huvudsakligen hämtade ur 
studenternas förstaversion, medan avsnitt 6 citerar texter både ur den första 
och den slutgiltiga versionen. Samtliga texter är exakt återgivna. (Om text-
erna har modifierats i något avseende så anges detta.) Eftersom det i detta 
sammanhang är mindre intressant vem som har skrivit vad, har vi valt att 
inte ange studenternas namn i anslutning till citaten. Samtliga studenter har 
tillfrågats om de godkänner att vi anonymt citerar deras första respektive 
andra version av texten. För alla som har gett sitt medgivande används 
fingerade namn. För dem som inte har besvarat frågan har citaten hämtats 
enbart från den slutgiltiga, offentliga versionen av texterna. I dessa fall anges 
författarnamnets initialer i anslutning till citatet, och det fullständiga namnet 
redovisas i Appendix 1. 
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Rapportens disposition 
Vår förhoppning är att denna rapport ska kunna fungera som ett praktiskt 
stöd för pedagoger som arbetar med skrivande och kommunikationsträning 
på utbildningar i naturvetenskap och angränsande ämnesområden. 
Resultaten från vår undersökning presenteras genomgående mot en teoretisk 
bakgrund. Denna integrering av teori och empiri är avsedd att göra 
rapporten lättare att använda i undervisningen. 
Vi har undersökt vårt material utifrån fyra olika aspekter som beskrivs i 
avsnitt 2–5. Analysmallen bygger på den modell för textanalys som presen-
teras av Hellspong och Ledin (1997). 
I avsnitt 2 beskrivs hur texterna är uppbyggda, dvs. deras textmönster och 
textbindning samt skribenternas förmåga att retoriskt leda in läsaren i texten 
med hjälp av rubrik och visuella signaler.  
Avsnitt 3 visar i vilken utsträckning texterna appellerar till läsaren genom 
pedagogiska grepp. 
Avsnitt 4 behandlar texternas läsaranpassning, dvs. i vilken grad de förut-
sätter en viss kunskapsnivå hos läsaren. Här diskuteras också för- och nack-
delar med att räkna ut texters läsbarhet med hjälp av s.k. läsbarhetsindex, 
LIX. 
Avsnitt 5 ägnar vi åt texternas språkliga form och diskuterar språkriktighets-
frågor som berör dessa. 
I avsnitt 6 sammanfattar vi våra iakttagelser om texternas styrkor och 
svagheter och diskuterar om studenternas bakgrund har betydelse för deras 
kommunikativa kompetens. 
Avsnitt 7 beskriver hur studenterna får återkoppling på sina texter och hur 
de tar till sig återkopplingen. 
Våra didaktiska slutsatser av undersökningen finns i avsnitt 8. Här sätter vi 
det populärvetenskapliga skrivandet i ett kognitivt sammanhang och disku-
terar hur kommunikationsträningen på den naturvetenskapliga utbildningen 
kan struktureras. 
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2 Hur är texterna uppbyggda?  
När vi läser och tolkar en text använder vi våra tidigare läserfarenheter. Det 
går lättare att läsa en texttyp som vi är bekanta med, eftersom vi känner igen 
textmönstret. Är vi t.ex. vana deckarläsare vet vi att man ska vara uppmärk-
sam på ledtrådar under läsningen, är vi vana att läsa avhandlingar vet vi att 
frågeställningen brukar finnas i början och slutsatser i slutet etc. Vi väljer 
alltså vår lässtrategi utifrån våra förväntningar på textmönstret.  
Biologistudenter är vana att skriva vetenskapliga rapporter och är ofta 
förtrogna med deras textmönster. När de ställs inför uppgiften att skriva 
populärvetenskap måste de tänka om. I detta avsnitt granskar vi hur 
studenterna har byggt upp sina texter, framför allt i vilken mån de anpassat 
textmönstret till genren populärvetenskap. 

Textmönster  
För journalistiska texter (exempelvis populärvetenskapliga artiklar) finns ett 
dominerande mönster: den emfatiska dispositionen. En emfatisk disposition 
framhäver det viktigaste, genom att placera det först. Inte sällan 
sammanfattas artikeln både i textens rubrik och i dess första stycke, 
ingressen. När läsaren tidigt ser vad som är textens budskap, sätts annan 
information i relation till detta och blir begriplig i sammanhanget.  
Den emfatiska dispositionen kan jämföras med det textmönster som förordas 
i retorisk tradition. Enligt denna tradition ska varje del i texten fylla en 
bestämd funktion. 

• Exordium, inledningen, ska skapa intresse, välvilja och läraktighet hos 
läsaren.  

• Narratio, bakgrunden, ska vara kortfattad och saklig och ge läsaren 
information nödvändig för att förstå resten av texten. 

• Propositio, textens budskap, ska vara tydligt uttryckt. 

• Demonstratio, textens huvuddel, ska utveckla och motivera budskapet. 

• Peroratio, avslutningen, ska bestå av en slutsats, en uppmaning eller 
något annat som man vill ska dröja sig kvar i läsarens minne. 

En skribent som – medvetet eller omedvetet – bygger upp sin text utifrån 
dessa funktionella delar får en text med emfatisk disposition, med en 
inledning som direkt griper tag i läsaren och skapar en förväntning på vad 
texten kommer att handla om. 
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Flera av de undersökta texterna är präglade av den vetenskapliga genren. Det 
viktigaste lyfts inte fram i inledningen, narratio. Bakgrunden, är inte särskilt 
kortfattad och skribenten tycks ha svårt för att ”komma till saken”. I många 
fall inleds texten istället av en detaljerad redogörelse för metod och 
undersökningsförlopp, d.v.s. ett narratio som kronologiskt beskriver under-
sökningen. Bara några få rader i slutet ägnas åt resultatet. När textmönstret 
på detta sätt avviker från det typiskt populärvetenskapliga blir läsaren 
tveksam i val av lässtrategi, och kan bli osäker på vad texten vill säga.  

Det omedelbara intrycket 
Enligt retorisk tradition ska texten alltså inledas med ett exordium som 
skapar intresse, välvilja och läraktighet. Då är chanserna stora att läsaren 
fortsätter in i texten. Läsarens intresse, välvilja och läraktighet avgörs dock 
inte bara av inledningen, utan också av faktorer som rubrik, introduktions-
stycke och visuell form. 

Rubrik 

Rubriken är den allra viktigaste ledtråden till textens huvudtema. Om 
rubriken inte stämmer överens med texten i övrigt blir denna svår att förstå, 
och läsaren kan behöva läsa en bra bit in i texten innan huvudtemat framgår. 
En bra rubrik gör alltså läsaren ”läraktig”, den förbereder honom eller henne 
på vad texten ska handla om, den ger helhet och skapar en tolkningsram som 
gör att de olika delarna av texten hänger ihop.  
Det finns dock fler krav på en god rubrik, framför allt att den ska väcka 
läsarens intresse. En rubrik får heller inte vara alltför lång, och den bör vara 
någorlunda klatschigt formulerad. Idealet – en informativ, intresseväckande, 
klatschig och lagom lång rubrik – är inte alltid så lätt att uppfylla; att skapa 
bra rubriker är något av en konst som det kan ta lång tid att lära sig. Ibland 
har studenterna lyckats med något eller några av dessa krav men inte alla. 
Det finns dock, som vi ska se, flera goda exempel på rubriker som uppfyller 
alla dessa krav.   
Ibland har skribenterna lyckats med uppgiften att skapa en rubrik som 
väcker intresse, men där kopplingen mellan rubrik och text är otydlig. 
Exempel på rubriker som inte riktigt stämmer överens med innehållet är  
Vad gräshoppor vill ha… egentligen (Peter) – Texten handlar inte om 
gräshoppor och deras förväntningar på livet utan om s.k. nyckelarter och om 
gräshoppan möjligen kan fungera som nyckelart. 
Hur hittar man en viruspartikel som är 0,000019mm bred? (LL) – Texten 
handlar inte om hur svårt det är att hitta små viruspartiklar, utan om 
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möjligheten att hitta antikroppar mot ett virus som orsakar en sjukdom på 
sockerbetor. 
Asteroidnedslaget dödade dinosaurierna – men krokodilerna överlevde 
(Jens) – Texten handlar inte om konsekvensen av asteroidkraschen mot 
jorden utan om krokodilernas stamträd. 
I några av fallen har rubrikförfattarna ansträngt sig för att formulera en 
slagkraftig rubrik, och då byggt in frågor som utifrån artikelförfattarens 
synvinkel kan vara intressanta, men som knappast väcker spontant intresse 
hos läsare av populärvetenskap:  

Vem samarbetar proteinet StoA med? (JM) 
Är ”junk” protein- en viktig spindel I nätet? (JL) 
Är det människorna som flyttar de små fiskarna? (Erika) 
Bättre en inflammation i handen än tio på labben (LJ) 

För att frågan om vem proteinet StoA samarbetar med ska upplevas som 
intressant och relevant för en läsare krävs nog att denne redan vet något om 
vad StoA är och gör. ”Junkprotein” är kanske mer allmänt känt, men 
användningen av den bestämda formen nätet bygger in en presupposition, 
nämligen att läsaren och skribenten är överens om vilket nät som avses – och 
så är nog inte fallet här. Problemet med den tredje rubriken är förstås att den 
antingen tycks förutsätta att skribent och läsare är ense om vilka de små 
fiskarna är (detta hänger också delvis samman med användningen av den 
bestämda formen de små fiskarna) eller att de små fiskarna refererar till 
småfiskar i allmänhet. ”Mystifierande” rubriker av ovannämnda slag hör inte 
hemma i populärvetenskapen, men i praktiken kan kanske konstiga rubriker 
locka till läsning i alla fall – läsaren blir nyfiken på en artikel just därför att 
rubriken är konstig. På det sättet kan kanske slagkraftiga men konstiga 
rubriker vara mer effektiva än informativa men lite tråkigare dito. 
I några fall stämmer rubrikerna väl med huvudtemat, men signalerar att 
texten hör till en annan genre än populärvetenskaplig text. Några exempel: 

Stoppa invasionen av cancerceller! (Alice) 
Om jag gör hål på en cell och ingen ser det … går det ändå hål? 
(CA) 

Den första rubriken anspelar på genren appell eller upprop, medan den 
andra rubriken snarast leder tanken till en filosofisk essä. Till 
rubrikförfattarnas försvar ska dock sägas att de verkar ha tagit rubrikens 
betydelse på allvar och ansträngt sig för att vara intresseväckande. 
Det finns också en hel del goda exempel i materialet på klatschiga, 
välformulerade rubriker som både berättar om artiklarnas huvudteman och 
som lockar till läsning: 

Humlor i jordbrukslandskapets olika landskapstyper (Louise) 
Sjögräs och bakterier – ett otippat team (HM) 
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I ögat på en kubmanet (Desirée) 
Rubriker som dessa fyller sin funktion: de gör läsaren välvilligt inställd och 
intresserad, samtidigt som de skapar läraktighet. 

Introduktionsstycke 

Om rubrikens uppgift är att skapa välvilja, intresse och läraktighet, så ska det 
första stycket bygga vidare på detta. Temat som antyddes i rubriken ska här 
utvecklas till en sammanfattning av hela textens budskap. I tidningsartiklar 
brukar det första stycket vara en ingress i fetstil. Ingressen sammanfattar 
artikeln, och fungerar också som självständig text.  
Det är viktigt att det första stycket utgår från något som läsaren kan relatera 
till, det vill säga något vardagligt eller välkänt. Idealet är om läsaren känner 
att han eller hon har nytta av att läsa artikeln. Här följer ett exempel på en 
inledning där exordium saknas och narratio är långt. Inledningen väcker inte 
särskilt stort intresse hos lekmannen, och den skapar inte förförståelse. Ett 
resultat av detta är förmodligen att texten inte har särskilt goda 
förutsättningar att locka till läsning, och att begripligheten dessutom blir 
ganska låg.  

Om jag gör hål på en cell och ingen ser det…går det ändå hål?  
Ett verktyg som ofta används när funktioner och mekanismer 
hos celler ska undersökas är membranpermeabilisering. Det 
innebär att konstgjorda hål eller kanaler görs i cellens 
plasmamembran eller andra membranstrukturer inuti cellen. 
Syftet kan vara att en substans ska kunna läcka in i cellen för att 
påverka den utan att orsaka dödliga skador på den. Det kan 
också vara att forskare att något ska läcka ut från cellen för 
därigenom kunna undersöka något i cellens inre. Metoderna för 
att permeabilisera celler kan vara mer eller mindre 
spektakulära. Från användandet av en ”kanon” som skjuter hål 
på membran med små partiklar till kemiska substanser som 
påverkar membranet på ett sådant sätt att hål bildas. En sådan 
kemisk substans är alameticin som har sitt ursprung i en 
parasitisk svamp och som i svampen fungerar som ett skydd 
mot bakterieangrepp. Alameticinets förmåga att göra hål i 
cellmembran har människan tagit tillvara på och det är nu en 
substans som används regelbundet i laboratorier för detta syfte. 
(CA) 

Efter att ha läst CAs inledning hopar sig frågorna för en läsare utan för-
kunskaper: Angår detta mig? Varför ska man undersöka funktioner och 
mekanismer hos celler? Var finns cellerna? Vem är ”man”? 
Ett annat exempel, där skribenten lyckas bättre, är MFs inledning: 

Är du rädd för framtidens farliga bakteriesjukdomar?  
Tänk om de farligaste sjukdomsspridande bakterierna kommer 
att bli resistenta mot antibiotika i framtiden. Hur ska vi 
förhindra dem att sprida sig eller att eventuellt orsaka en 
pandemi eller epidemi? Ett viktigt redskap som kommer att 
behövas är nya typer av antibiotika som kan blockera 
livsnödvändiga processer hos bakterierna. Om vi t.ex. kan 
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stoppa celldelningen av bakterier kan de inte dela sig och bilda 
miljontals nya celler. För att uppnå detta är det viktigt att veta 
exakt hur celldelningen hos bakterier fungerar och vilka 
proteiner som är involverade. Det finns ett protein kallat för 
FtsZ som bildar en Z-ring som bestämmer när och var i cellen 
delningen skall ske. Idag vet vi inte riktigt hur detta fungerar 
och genom att undersöka biokemiska aspekter på proteinet kan 
vi få en bättre kunskap om celldelningsprocessen. (MF) 

MFs rubrik och inledande mening fungerar som ett exordium som väcker 
välvilja, intresse och läraktighet genom att starta på läsarens kunskapsnivå 
och lyfta fram ett problem som kan tänkas engagera gemene man. Genom att 
presentera huvudtemat ”antibiotikaresistenta bakterier” redan i första men-
ingen förbereder hon läsaren på det kommande innehållet. Begreppet är 
allmänt känt och kräver inga förkunskaper – hon utgår alltså från läsarens 
befintliga kunskaper innan hon introducerar nya begrepp. Efter genom-
läsning av det första stycket anar man textens budskap: ”genom att 
undersöka proteinet FtsZ kan vi få kunskaper som kan leda till en lösning av 
problemet”.  
Att skriva en intresseväckande inledning är inte lätt, och det är viktigt för 
studenterna att inse värdet i inledningstextens kvalitet, men för att det högre 
målet ska uppfyllas – att läsarna inte ska ge upp utan lockas att läsa hela 
texten, måste inledning och resten av texten länkas ihop. I synnerhet bör man 
som skribent fundera över hur man ska göra för att inte läsaren ska tröttna i 
övergången mellan inledningsstycket och det andra stycket. Det är tydligt när 
vi läser texterna att en kritisk punkt för skribenterna är övergången från 
första stycket till det andra. Många ägnar mycket omsorg åt att skapa en 
intresseväckande inledning som ska vara begriplig för lekmannen, men 
mäktar inte att upprätthålla samma läsaranpassning i det andra stycket.  
MF använder i exemplet ovan modellen problem–lösning för att motivera till 
vidare läsning. Inledningsstycket presenterar problemet och antyder att en 
lösning presenteras längre fram i texten.  
Ett annat exempel på hur inledningsstycket kan locka läsaren vidare in i 
texten är HMs text om sjögräs och bakterier. Inledningsstycket retar läsarens 
nyfikenhet genom att hon presenterar ”ett mysterium”: 

Men trots att maten ibland tar slut så växer och förökar sig 
sjögräs ändå, vilket är ett mysterium. 

Nyckeln till svaret på mysteriet som presenteras ges i det andra stycket: 
På sjögräset lever det bakterier och dom kan faktiskt vara svaret 
på gåtan. 

Visuell form  

Själva poängen med populärlitteratur jämfört med facklitteratur är att den 
ska vara tillgänglig. Att det visuella uttrycket inbjuder till läsning är då 
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centralt. För skribenten är det en god idé att skriva ut sin text och betrakta 
den på avstånd för att se vilket intryck den gör. Ser den inbjudande ut? Eller 
kompakt och svår? 

Styckeindelning  
Det allra första intrycket som en läsare får av en text hör ihop med 
styckeindelning, nämligen styckenas längd. Det finns två ytterligheter: för 
långa och för korta stycken. För långa stycken – eller kanske ingen 
styckeindelning alls av en lång text – ger ett kompakt intryck som kan stöta 
bort en läsare. Nytt stycke signalerar att läsaren på detta ställe kan få en 
tankepaus. Detta behövs därför att texter utan möjlighet till tankepaus helt 
enkelt är mer krävande att läsa. För korta stycken, däremot, hackar upp 
texten, och läsaren förlorar den lotsande funktion som styckeindelningen är 
tänkt att utgöra. I kvällstidningar ser man ofta exempel på texter där styckena 
består av en enda mening.  
I vårt material har de flesta skribenter lyckats väl med styckeindelningen, 
vilket till viss del kan bero på att de uppmanas att följa en gemensam mall 
med markerad plats för rubrik, handledaruppgifter etc. Det är bara i ett par 
av texterna som styckeindelningen är otydlig och styckena alltför långa. 
Däremot har ingen av skribenterna använt alltför korta stycken.  

Andra visuella signaler 
Det är inte bara luftigheten som avgör vilket intryck texten ger, utan även 
andra visuella signaler. Läsaren får också ett visuellt intryck av själva texten 
redan innan han eller hon börjar läsa. Christinas text nedan kastar redan i 
andra stycket in läsaren i en medicinsk-biologisk terminologi: 

Syftet med detta projekt var att undersöka effekten av 
tobaksrök på enzymerna UDP-Glukuronosyl-transferas (UGT) 
och Glutatione S-transferas (GST) i lunga och lever från möss 
som utsatts för tobaksrök. Aktiviteten i rökexponerade möss 
jämfördes med aktiviteten i möss som inte utsatts för tobaksrök. 
UGT och GST är fas II enzymer vilka konjugerar substanser 
(Christina) 

Förmodligen reagerar icke-vana läsare på rent grafiska signaler i stycket 
ovan, nämligen obekanta förkortningar, UDP, UGT och GST, samt de långa 
orden med bindestreck, Glukuronosyl-transferas och Glutatione S-transferas, 
som är iögonfallande. Det finns ingen undersökning som visar att förkort-
ningar i allmänhet stör läsprocessen, medan andelen långord i en text allmänt 
antas ha denna effekt. (Bland annat är andelen långord en av de två paramet-
rar som används när man beräknar läsbarhetsindex, LIX, se avsnitt 4 nedan.)  
Ett annat exempel på ett visuellt avskräckande textstycke är LLs text nedan 
som mest liknar en faktaruta: 
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BSBMV är ett stavformat virus och är 19 nm brett och 50 till 400 
nm långt, det vill säga 0,000019 mm brett och 0,00005 till 0,0004 
mm långt. Viruset består av ett proteinhölje med fyra 
enkelsträngade RNA-kedjor inuti. Det är från dessa fyra RNA-
kedjor viruset kodar för sitt proteinhölje, replikering, symptom 
på betan m.m. RNA-kedjorna är virusets arvsmassa. 

Även i detta stycke finns det förkortningar, BSBMV och RNA, men det är nog 
inte förekomsten av dessa som gör texten besvärlig – termen BSBMV är redan 
introducerad och RNA torde vara bekant för de flesta – utan de många 
siffrorna, som i sammanhanget dessutom är ganska irrelevanta. 
Både siffrorna och förkortningarna i exemplen ovan är iögonfallande. 
Överhuvudtaget är grafiska markörer i text intressanta, inte minst därför att 
en skribent som blir uppmärksammad på dessa och tar påpekandet på allvar 
tvingas att anta ett läsarperspektiv på sin text. Möjligtvis kan uppmärk-
samhet på grafiska signaler av detta slag göra att skribenterna även funderar 
över textinnehållet ur ett läsarperspektiv.  
Till det visuella intrycket hör förstås också förekomsten av illustrationer. I 
nästa avsnitt lyfter vi fram illustrationen som pedagogiskt grepp. 

Koherens – den röda tråden 
Många av undersökningens texter är svåra för att de är inkoherenta. För 
läsaren innebär det att de enskilda meningarna och styckena i texten är 
begripliga, men att det är svårt att säga vad texten egentligen handlar om 
eftersom den verkar handla om så mycket. Ju mindre läsaren kan om ett 
ämne, desto mer hjälp behöver han eller hon för att se sambanden. Därför 
måste en populärvetenskaplig text ha en tydlig röd tråd. Man kan skapa 
koherens med hjälp av referensbindning (ord som refererar till samma 
företeelse), styckeindelning och metatext (kommentarer till den egna texten). 
Dessa tre begrepp presenteras nedan.  

Referensbindning 

Att en text blir en text, och inte bara en samling meningar, beror främst på 
innehållet. Detta syns genom att ord i meningarna har samma referenter eller 
referenter med någon form av samband. Detta kallas referensbindning. I Alices 
inledning nedan syns hur ord i olika meningar binder samman en text genom 
att referera till samma sak. Ledfamiljen celler är svärtad och ledfamiljen cancer 
är understruken. 

En kropp är byggd av celler som bildar vävnader och organ. 
Cellerna i en kropp samarbetar och bibehåller kroppens balans 
mellan celldelning och celldöd. Det är en fin balansgång och 
för att korrigera den kommunicerar cellerna med varandra 
genom att skicka och ta emot signaler så att inte alla celler delar 
sig samtidigt. Cancer är den dödliga påminnelsen om vad som 
händer då en cell i en organism förlorar kontrollen över 
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celldelningen. Det finns flera kontrollsystem i kroppen som 
håller balansen mellan celldelning och celldöd i schack. 
Cancer

Allra tydligast är referensbindningen förstås när en referent alltid benämns 
med samma ord, som i exemplet ovan, men det finns risk för störande 
upprepningar. Ett alternativ är att använda synonymer som i följande text. I 
stället för att upprepa ordet schizofreni används sjukdomen, vilket gör 
framställningen mer varierad.  

celler bryter mot kontrollsystemens regler och de tar 
tillvara på varje tillfälle att göra det. De är egoister och en enda 
cell som tar sig förbi delningskontrollen kan äventyra hela 
organismens framtid. (Alice) 

Schizofreni är en mycket allvarlig psykisk sjukdom som känne-
tecknas av varaktiga defekter i perceptionen eller verklighets-
uppfattningen. Risken för att utveckla sjukdomen

Exemplet är oproblematiskt eftersom läsaren förmodligen vet att schizofreni 
är en sjukdom och dessutom får det förklarat i första meningen. Men 
synonymer bör bara användas om man vet att läsaren förstår dem. 

 är… (ID) 

Leden i en ledfamilj måste inte referera till samma sak. De kan också vara 
över- och underordnade begrepp. I följande exempel är blommor överordnat 
begreppen rödklöver, fibbla, vitklöver och blåklocka.  

Jag gjorde också en rankning av vilka blommor som var 
populärast hos humlorna. Den visade att rödklöver och fibbla 
var viktiga växter för insamling av pollen, men också vitklöver 
och blåklocka

En ledfamilj kan också hållas samman genom vår förmåga att associera olika 
företeelser till varandra. Sambanden i följande text fungerar bra på grund av 
vår kunskap om världen:  

 var viktiga beroende på vilken landskapstyp man 
tittade på. (Louise) 

Framför allt grönländarna är en utsatt grupp för miljögifter, då 
gifterna förs till Arktis

För att den associativa referensbindningen verkligen ska hålla ihop texten 
krävs att vi förstår sambanden. I exemplet ovan är det oproblematiskt 
eftersom det inte krävs specialkunskaper för att se sambandet mellan 
grönländare och Arktis eller havsströmmarna och fisk. Det enda läsaren måste 
veta är att Grönland ligger i närheten av Arktis och att fiskar lever i havet.  

 med havsströmmarna. Dessa ansamlas i 
fettet på fisk (Charlotte) 

Textbitarna ovan är alla exempel på väl fungerande referensbindning. Men 
ibland brister referensbindningen, oftast för att skribenten överskattar 
läsarens kunskaper och tror att läsaren ska se samband som inte är uttryckta i 
texten. I följande inledning bygger referensbindningen också på association, 
men här är kraven på förkunskaper högre. Texten hålls samman av led-
familjen cancer, men detta står inte i texten, utan läsaren förutsätts själv se 
helheten. 

Allt fler forskare misstänker att tumörer av olika ursprung kan 
innehålla en grupp celler med mindre känslighet för såväl 
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cytostatika- som strålbehandling. Närvaron av dessa celler 
skulle göra det möjligt för en tumör att relativt snabbt 
återhämta sig efter en behandling

I följande text krävs specialkunskaper för att referensbindningen ska fungera: 

 för att vidare återuppta sin 
tidigare skepnad i kroppen. (Hedvig) 

Utveckling av cellspecifik genterapi 
I vårt labb arbetar vi med att utveckla genterapi som alternativ 
behandlingsform för Parkinsons sjukdom. Genom att överföra 
gener till sjukdomsdrabbade områden i hjärnan skulle man 
kunna behandla Parkinsons sjukdom. Vanligtvis används 
viruspartiklar som verktyg i genterapi. Viruspartiklar har en 
bra förmåga att infektera hjärnceller. Men denna metod

De understrukna orden binder för den insatta läsaren ihop texten eftersom de 
alla betecknar någon form av behandling, men en läsare utan förkunskaper 
ser nog inte ordet infektera som synonym till behandla. Likaså är sambanden 
mellan de dubbelt understrukna orden gener och hjärnceller inte självklart.  

 
behöver förbättras innan den kan användas storskaligt. (HH) 

Sammanfattningsvis är referensbindningen avhängig av läsarens kunskaper. 
För att referensbindningen ska fungera krävs att läsaren förstår alla termer 
och känner till sambanden mellan olika referenter. För en oinsatt läsare kan 
texten verka handla om flera olika saker, medan experten ser helheten.  

Styckeindelning: ett stycke – en tankegång 

En väl genomtänkt styckeindelning är till stor hjälp för en läsare. Idealet för 
en text är att styckeindelningen hänger ihop med innehållet. Förståelsen av 
helheten och hur de olika delarna hänger samman med denna underlättas 
betydligt om man håller sig till en tankegång per stycke.  
Hur de olika tankarna är organiserade i stycken, länkas till varandra, bör 
framgå alldeles i början av respektive stycke. Desirée skapar till exempel en 
elegant övergång mellan inledningsstycket och resten av texten med hjälp av 
referensbindning. Det inledande stycket hålls samman av ledfamiljen manet, 
men en ny ledfamilj introduceras också, öga. I nästa stycke hakar hon på 
ledfamiljen öga och introducerar ledfamiljen rhopalier, som sedan utgör tema 
för resten av texten: 

Maneter, och däribland kubmaneter, hör till de enklaste synliga 
djur vi kan tänka oss. Därför är det svårt att föreställa sig att 
kubmaneter
Ögonen sitter i klubbformade strukturer som kallas för 
rhopalier. Varje 

 har ögon, än mindre att varje manet har 24 stycken. 

manet har fyra rhopalier, och varje rhopalium 
har sex ögon. Två av ögonen är så kallade linsögon, jämförbara 
med våra egna ögon, och dessa är relativt komplicerat 
uppbyggda för ett i övrigt så enkelt djur. De övriga fyra ögonen 
är av två typer, båda typerna är mycket enklare uppbyggda än 
linsögonen, och man vet inte så mycket om dem. Linsögonen 
däremot vet man innehåller celler, så kallade fotoreceptorer, 
som fångar in synintryck. (Desirée) 
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Man kan ytterligare underlätta för läsaren genom att låta den första 
meningen i varje stycke vara en kärnmening. Kärnmeningen lyfter fram 
styckets huvudtanke, och resten av stycket kan sedan användas till att 
utveckla denna. Meningen Ögonen sitter i klubbformade strukturer som kallas för 
rhopalier. kan på detta sätt sägas formulera styckets huvudtanke, och de 
följande meningarna specificerar och utvecklar kärnmeningen. En kärn-
mening i början av varje stycke underlättar inte bara för läsaren, utan faktiskt 
också för skribenten. Det är lättare att se strukturen i sin egen text om man 
utgår från ett antal kärnmeningar och sedan bygger ut dem till hela stycken. 
Studenterna tycks i allmänhet vara ganska medvetna om idén ” ett stycke – 
en tankegång”. Den stora svårigheten tycks ligga i att länka styckena till 
varandra så att det inte uppstår tankehopp. Hur ett stycke hänger ihop med 
det föregående och med texten som helhet bör vara något som framgår 
alldeles i början av stycket. I annat fall blir läsaren tvungen att ”lagra” 
information i minnet för att sedan kunna koppla den nya informationen till 
den gamla och till helheten. Ett exempel på detta är JLs text, där inlednings-
stycket tar upp natural killers, d.v.s. celler som är involverade i immun-
försvaret. Nästa stycke börjar med något som snarast tycks vara en ny 
inledning: 

Har du någonsin tänkt över vad som händer när du bränner dig 
på brännnässlor eller varför vissa människor inte tål att ha på 
sin klocka? Utslaget som man ser på huden kallas för contact 
dermititis. (JL) 

Övergången från natural killers till brännässlor och kontakteksem är något 
förbryllande för läsaren. Det faktum att de senare temana tas upp i andra 
stycket gör att de rimligtvis bör tolkas som relaterade till natural killers i 
stycket före, men hur detta samband skulle kunna tänkas se ut mer i detalj är 
för en lekman ganska oklart. Svaret följer i meningarna som följer i samma 
stycke: 

Forskare idag menar att denna reaktion orsakas av en annan 
slags immun cell, än natural killer cellen, nämligen T cellen. Vi 
ville därför se om natural killer cellen eventuellt är involverad i 
hudutslag, dvs. Om den med sina gift vapen, är med till att 
skapa små blåsor på huden, efter man fallit över en 
brännnässla. (JL) 

Läsaren får alltså till slut svar på hur natural killers och brännässlor/ 
kontakteksem hör ihop, men det dröjer. Information måste alltså ”sättas på 
vänt” ett tag innan den kan knytas till sitt sammanhang. Om vi ändrar infor-
mationsordningen i stycket blir det lättare: 

Vi ville se om naturalkiller-cellen eventuellt också är involverad 
i hudutslag, t.ex. om den bidrar till reaktionerna som skapas på 
huden efter kontakt med en nässla eller en armbandsklocka. 
Forskare idag menar att denna reaktion orsakas av ett annat 
slags immuncell än naturalkiller-cellen, nämligen T-cellen. 
(Bearbetad version av JLs text) 
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Nu får naturalkiller-cellen, som knyter an till det föregående stycket, stå först, 
och det blir lättare att se sambandet mellan styckena. 

Metatext och sambandsord 

Som påpekades i inledningen till detta avsnitt är ett välbekant textmönster 
idealiskt för läsaren. Om läsaren förstår vad som är sammanfattning, bak-
grund, exempel och slutsats vet han eller hon vilken lässtrategi som ska 
användas och har lättare att begripa.  
För att underlätta för läsaren kan skribenten dels använda det genretypiska 
textmönster som visas i avsnitt 2 ovan, dels använda metatext. Metatext är text 
som kommenterar den egna texten eller visar hur den är uppbyggd. Metatext 
kan bestå av hela meningar, antingen påståenden eller frågor. Följande 
formuleringar guidar läsaren genom texten genom att visa att den 
efterföljande texten är ett exempel, en slutsats respektive att den reder ut 
orsaken till något: 

Här följer ett exempel på resonemanget ovan.  
Av detta kan man dra slutsatsen att… 
Vad kan detta bero på? 

Men också enstaka ord och fraser kan signalera hur olika stycken och 
meningar ska tolkas. Till exempel eller exempelvis signalerar en exemplifiering, 
därför och eftersom en orsak, således och följaktligen en slutsats samt 
sammanfattningsvis och slutligen en sammanfattning. 
I Peters text nedan visas hur man med enkla medel, tre korta metatextuella 
uttryck, skulle kunna göra textmönstret tydligare för läsaren. De svärtade 
orden är inskrivna i efterhand och fungerar som en guide för läsaren.  

Inom bevarandebiologin används begreppet nyckelart, vilket är 
en art som ska indikera om ett visst naturområde är viktigt 
även för andra arter. Om arten finns och trivs i ett område så 
ska det betyda att flera andra arter finns och trivs i området. 
Som ett exempel har jag försökt ta reda på vad som är viktigt 
för gräshoppor, hur ett område med många gräshoppsarter ser 
ut. Jag har även tittat på om gräshoppor är överens med fjärilar 
om hur ett bra område ser ut, det vill säga om gräshoppor kan 
fungera som en indikator för bra fjärilsområden. 
Jag hittade ingenting som förklarar vad gräshoppor i stort vill 
ha ut av ett område. Det gemensamma för områdena som jag 
besökte var att de var förhållandevis öppna områden med gräs, 
alltså inte skogsområden. Det kan vara så att olika arter av 
gräshoppor har olika smak helt enkelt. För vissa kan till 
exempel högt gräs vara det viktigaste, medan en annan 
gräshoppsart framför allt vill ha en viss fuktighet. 
Det verkar inte heller finnas någon speciell egenskap hos 
gräsmarker som både gräshoppor och fjärilar är ute efter. 
Kanske är de helt enkelt för olika; gräshoppor äter gräs och 
örter, medan fjärilar äter grönt som larver men övergår till 
blomnektar som vuxna. 
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Sammanfattningsvis skulle det ta mycket tid och pengar att ta 
reda på precis vilka arter som finns i ett område, därför 
används begreppet nyckelart: om en specifik art finns där så 
finns där många andra sällsynta arter också. Många studier har 
gjorts på begreppet nyckelart och försökt reda ut om begreppet 
egentligen fungerar. Finns det arter vars närvaro i ett område 
kan tyda på att området är väldigt passande även för andra 
arter? Somliga har kommit fram till att så är fallet, medan andra 
inte har hittat något sådant samband. Kort sagt är detta en 
mycket viktig fråga eftersom om begreppet inte fungerar så 
kommer vi misslyckas att skydda många utrotningshotade arter 
om vi fortsätter att använda det. (Bearbetad version av Peters 
text.) 
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3 Hur appellerar texterna till läsaren? 
I inledningen till denna rapport diskuterar vi den populärvetenskapliga 
textens kontext och syfte. Vi konstaterar att de populärvetenskapliga texterna 
ska ge insyn i aktuell forskning och sprida kunskap som vidgar läsarens 
världsbild och värderingar. Texterna måste också appellera till läsaren genom 
att upplevas som:  

• relevanta 

• intressanta  

• lättillgängliga. 

Pedagogiska grepp 
För en student som är van att skriva för sin lärare eller handledare kräver den 
populärvetenskapliga texten med sin breda målgrupp en stor omställning. 
När texten riktar sig till en läsare utanför forskarvärlden, måste ämnet göras 
relevant, intressant och lättillgängligt. Det finns flera sätt att göra detta. Vi tar 
här upp generalisering, illustration, liknelse och exemplifiering. 

Generalisering 

Graden av specialisering skiljer sig mellan populärvetenskapliga och 
vetenskapliga texter. Medan den vetenskapliga texten kan kretsa kring en 
liten detalj, måste den populärvetenskapliga texten sätta in detaljen i ett 
större sammanhang. I nedanstående text är temat en specifik behandlings-
metod av bröstcancertumörer, PG11047. Textens specificitet och detalj-
rikedom gör den svårtillgänglig för gemene man. Den hade troligtvis blivit 
betydligt mer tillgänglig om den innehållit ett inledande avsnitt om hur 
bröstcancer kan drabba oss och människor i vår närhet och en avslutande del 
om vad det kan innebära för oss som individer och för samhället i stort om vi 
får bättre behandlingsmetoder mot sjukdomen. För att texten ska fungera 
populärvetenskapligt bör makrotemat vara ”behandling av bröstcancer” 
snarare än ”behandling med PG11047”. 

Varför återkommer tumörer efter behandling?  
Allt fler forskare misstänker att tumörer av olika ursprung kan 
innehålla en grupp celler med mindre känslighet för såväl 
cytostatika- som strålbehandling. Närvaron av dessa celler 
skulle göra det möjligt för en tumör att relativt snabbt 
återhämta sig efter en behandling för att vidare återuppta sin 
tidigare skepnad i kroppen. Dessa celler benämns ofta som 
cancerstamceller då man tror att de är ansvariga för 
uppkomsten av tumörerna samt deras existens.  
Om cancerstamcells-teorin stämmer är det av stor vikt att hitta 
en behandling som kan ta död på dessa aggressiva cancerceller. 
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För detta syfte behöver man först lära sig att känna igen 
cancerstamcellerna innan man kan utveckla en lämplig 
behandling som riktar sig mot dessa celler.  
Tidigare undersökningar har visat att cancerstamceller i 
brösttumörer ofta uttrycker ett protein på sin cellyta, CD44, 
medan de nedreglerar uttrycket av ett annat protein, nämligen 
CD24 som också är ett ytprotein. I denna undersökning 
använde jag mig av cancerceller (ursprungligen från olika 
brösttumörer) som odlades in vitro, dvs. utanför kroppen i 
odlingskärl, för att undersöka närvaron av 
bröstcancerstamceller med avseende på uttrycket av CD44 och 
CD24. Jag studerade också hur behandling med en specifik 
substans, PG11047 påverkade bröstcancerstamcellernas 
existens.  
För inte så länge sedan började man utforska 
användningsområdet för PG11047 som senare kom att visa sig 
effektiv som behandling av olika cancertyper. Substansen har 
testats på människor men har inte kommit ut på marknaden 
ännu. Vad är egentligen PG11047? I alla kroppens celler finns 
molekyler som kallas för polyaminer. Generellt sett är dessa 
viktiga för cellernas överlevnad. I cancerceller finns ofta väldigt 
mycket polyaminer, vilket gör att cellerna kan bedriva sin 
elakartade tillväxt. PG11047 kan liknas vid en omgjord 
polyamin (analog) som istället för att livnära kroppens celler 
hindrar dem från att växa och dela sig, i vissa fall kan till och 
med cellerna dö. Cancerceller som är beroende av en hög 
närvaro av polyaminer tros vara extra känsliga för behandling 
med PG11047. PG11047 tros kunna vara en framtida 
cancerbehandling som för tillfället undersöks flitigt. Kanske 
kan detta vara en behandlingsmodell som kan ta död på 
cancerstamcellerna?  
Resultat från min undersökning tyder på att behandling med 
PG11047 resulterade i färre antal bröstcancerstamceller efter 
behandling i vissa fall. I andra fall var antalet cancerstamceller 
oförändrat efter behandling, dock ökade inte antalet celler med 
stamcellsegenskaper i något fall. Resultaten från denna studie 
kan anses vara relevanta för fortsatta studier och för de kliniska 
prövningar som just nu pågår med PG11047. I de fall där 
behandling med PG11047 visade på ett oförändrat antal 
cancerstamceller kan fortfarande substansen vara väldigt 
effektiv mot övriga tumörceller. För framtida behandling av 
dessa bröstcancertyper kan det bli aktuellt att kombinera 
PG11047 med någon annan behandlingssubstans. (Hedvig) 

Ett annat exempel är en text (Erikas) som beskriver hur en population av en 
specifik fiskart med namnet elritsa ökar respektive minskar under olika 
förhållanden. Denna text kan sägas ha makrotemat ”utvidgningen av 
elritsans territorium”. Temat är så specifikt att gemene man har svårt att se 
relevansen av undersökningen. Men om man sätter ämnet i ett större 
sammanhang får det relevans för en betydligt större grupp läsare. 
Exempelvis kan makrotemat vara ”människans påverkan på artbeståndet”, 
och fiskarten elritsa kan fungera som exempel. 
För studenten kan det kanske vara svårt att se det egna specialområdet i ett 
samhällsperspektiv, och därmed se det som en liten del i något större, men 
för att texten ska kännas relevant för läsaren är perspektivbytet nödvändigt.  
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Illustration 

En av populärvetenskapens stora utmaningar är 
att göra det svåra begripligt. Ett i populär-
vetenskapliga tidskrifter mycket vanligt peda-
gogiskt grepp är bilden. Den kan åskådliggöra 
processer och samband och säger som bekant ofta 
mer än tusen ord. Illustrationer kan användas för 
att förklara, åskådliggöra och väcka intresse, men 
också för att förstärka. I exemplet från HM (figur 
1) åskådliggör bilden ett förlopp som beskrivs 
både i den löpande texten och i bildtexten. 
Läsaren får därmed samma information tre 
gånger, men i varierad form. Bland de 
undersökta texterna finns bara en illustration, 
men betydligt fler skulle behövas. 
 Figur 1. Åskådliggörande 
 illustration (HM) 
Liknelse 

Ett sätt att målgruppsanpassa texten är att utgå ifrån läsarens kunskaper och 
erfarenheter. Genom att likna något abstrakt eller okänt vid något konkret 
eller välbekant, blir texten lättare, som i följande exempel: 

När man tittar in i cellen så är det som ett stort spindelnät (JL) 
Man kan gå ett steg längre och inte bara likna en företeelse vid en annan, 
utan till och med ersätta den. Detta kallas en metafor. I följande exempel blir 
komplicerade kemiska processer begripliga genom att cancerceller beter sig 
som människor. Metaforerna som används är regler och egoister. (Metaforen 
hålla i schack har knappast någon pedagogisk effekt eftersom den är stelnad 
och har blivit ett konventionaliserat uttryckssätt.) 

Det finns flera kontrollsystem i kroppen som håller balansen 
mellan celldelning och celldöd i schack. Cancerceller bryter mot 
kontrollsystemens regler och de tar tillvara på varje tillfälle att 
göra det. De är egoister och en enda cell som tar sig förbi 
delningskontrollen kan äventyra hela organismens framtid. 
(Alice) 

Exemplifiering 

När man riktar sig till icke-specialister kan abstrakta begrepp och allmänna 
företeelser behöva förtydligas för att bli begripliga. Ett pedagogiskt grepp är 
att illustrera med konkreta exempel. Nedan exemplifieras det abstrakta in-
verkan på landskapet med exemplet vattenreglering. 

Elritsa är en väl utbredd liten sötvattenfisk som bland annat 
finns i Norge, Sverige och större delen av Europa. Arten har 
med all sannolikhet etablerat sig i Skandinavien efter den sista 

Ett litet kretslopp: Sjögräs släp-
per ut avfall som bakterierna 
använder som mat. När bakte-
rierna äts upp av djurplankton, 
blir det spill som sjögräset kan 
ta upp som näring. 
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istiden för 10 000 år sedan. Elritsans naturliga 
utbredningsområde påverkas av människans inverkan på 
landskapet, till exempel genom vattenreglering. (Erika) 

I ovanstående citat har exemplet ganska lite plats. Men exemplet kan också 
vara det som får störst utrymme i texten, vilket ofta är fallet i de undersökta 
texterna. I följande text beskriver Solveig först något allmänt, betesmarker och 
slåtterängar, men flyttar snabbt fokus till ett enda exempel, Kungsmarken, som 
resten av texten kommer att handla om. 

Idag finns endast en bråkdel kvar av de betesmarker och 
slåtterängar som förekom i Sverige för ungefär hundra år 
sedan. Naturreservatet Kungsmarken vilket är beläget cirka 
fem kilometer öster om Lund längst Hardebergaspåret, är det 
enda större bevarade ängsområdet på kalkhaltig moränjord i 
södra- och västra Sverige som fortfarande har den ursprungliga 
växtdiversiteten någorlunda intakt. (Solveig) 

Exempel kan fylla funktionen att åskådliggöra och konkretisera, men det är 
viktigt att läsaren tydligt förstår vad som är huvudtanke och vad som är 
exempel. I nedanstående exempel, som vi också berörde i avsnittet om 
metatext, blir det otydligt: 

Inom bevarandebiologin används begreppet nyckelart, vilket är 
en art som ska indikera om ett visst naturområde är viktigt 
även för andra arter. Om arten finns och trivs i ett område så 
ska det betyda att flera andra arter finns och trivs i området. Jag 
har försökt ta reda på vad som är viktigt för gräshoppor, hur ett 
område med många gräshoppsarter ser ut. (Peter) 

Däremot kan man med enkla medel – de understrukna orden nedan – modi-
fiera texten för att visa vad som är exempel på vad: 

Inom bevarandebiologin används begreppet nyckelart, vilket är 
en art som ska indikera om ett visst naturområde är viktigt 
även för andra arter. Om arten finns och trivs i ett område så 
ska det betyda att flera andra arter finns och trivs i området. 
Som ett exempel har jag försökt ta reda på vad som är viktigt 
för nyckelarten

Processen eller resultatet? 

 gräshoppor, hur ett område med många 
gräshoppsarter ser ut. (Bearbetad version av Peters text.) 

Populärvetenskap skiljer sig innehållsligt från vetenskap. Melanders (1991) 
innehållsanalys av vetenskapliga och populärvetenskapliga texter visar att 
vetenskapliga texter mera ensidigt rör sig inom vetenskapsvärlden medan 
populärvetenskapliga texter rör sig inom flera världar, t.ex. privatvärlden och 
samhället. Populärvetenskapen anknyter ofta till vårt vardagliga liv och 
vardagliga upplevelser, vilket gör att den upplevs som relevant för läsaren. 
Vad som kan anses relevant i en vetenskaplig undersökning, beror på 
målgruppen. För forskaren som vänder sig till sina forskarkolleger är inte 
bara resultatet utan också tillvägagångssättet viktigt, eftersom detta bidrar till 
att garantera resultatens reproducerbarhet. När en student riktar sig till sin 
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handledare är det viktigt att visa att man kan utföra en undersökning på ett 
vetenskapligt sätt. Undersökningens resultat är inte huvudsaken. Av dessa 
anledningar innehåller avhandlingar, labbrapporter och andra vetenskapliga 
texter utförliga material- och metodbeskrivningar – arbetsprocessen är 
viktig.  När en student riktar sig till allmänheten är det viktigt att kunna 
berätta något intressant, något som berör läsaren. Läsaren är knappast 
intresserad av detaljerade beskrivningar av undersökningen utan vill veta 
vad man kommit fram till – resultatet är viktigt.  
Det idealiska textmönstret för populärvetenskapliga texter är, som påpekades 
ovan, att de har en emfatisk disposition, d.v.s. ett upplägg där det viktigaste 
kommer först och där fokus ligger på resultat och implikationer snarare än 
detaljer och kronologi. Ett genomgående drag hos många av de undersökta 
texterna är att de – efter en inledning – har en kronologisk struktur, d.v.s. 
beskriver det vetenskapliga försöket eller undersökningen steg för steg. LLs 
text domineras av ett stycke (det näst sista), där hon i kronologisk följd 
redogör för sitt försök. Textbiten nedan har försetts med siffror som markerar 
de olika momenten i kronologisk ordning: 

1. För att producera antikroppar mot BSBMV ska först viruset 
renas fram från måll-blad som blivit artificiellt infekterade. 2. 
Först krossas infekterade blad i en mortel med flytande kväve, 
3. därefter extraheras viruset från cellerna och fälls ut. 4. 
BSBMV separeras från andra molekyler genom centrifugering i 
en ultracentrifug. Här skiktas de olika molekylerna beroende på 
densitet. 5. Genom att veta ungefär var ens virusband ska 
hamna efter centrifugeringen kan man ta ut ett prov 
innehållande framrenat virus. 6. Detta framrenade virusprov 
immuniseras i en kanin som producerar antikroppar mot 
viruset. 7. Från kaninen tas serum som innehåller stora 
mängder antikroppar mot BSBMV. 8. En typ av antikropp, 
kallad IgG, renas fram från antiserat och just IgG-antikroppen 
används vid ELISA-analys. 9. Ett konjugat gjordes genom att 
koppla på ett enzym på antikroppen som gör att det blir synligt 
för ögat vid kontakt med ett substrat. De antikroppar som vi 
producerade mot BSBMV visade sig vara specifika mot BSBMV.  

LLs redogörelse ovan är extremt detaljerad i sin kronologiska framställning 
av laborationen. Andra mer kortfattade beskrivningar av arbetet 
förekommer, t.ex. i HPs text: 

1. Tidsserier över vattenparametrar från 23 provpunkter i 
Skräbeåns avrinningssystem hämtades hem från Länsstyrelsens 
arkiv och 2. kompletterades med uppgifter om lufttemperatur, 
nederbörd och vattenföring. 3. Med hjälp av statistiska metoder 
och diagram analyserades trender och brytpunkter i 
tidsserierna för att finna orsaker och samband.  

Kortare beskrivningar av själva försöket/undersökningen, liknande HPs kan 
inte sägas störa läsandet nämnvärt. Man kan dock notera att den krono-
logiska beskrivningen i allmänhet inte hör till den populärvetenskapliga 
genren utan är lån från genren labbrapport eller vetenskaplig text i 
allmänhet. 
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Om innehållet i texten inte har direkt relevans för läsaren, måste texten 
intressera läsaren på annat sätt. Hur gör man då om resultatet som ska 
redovisas inte är spännande? Om undersökningen man gjort inte lett till 
några nya rön? Man bör då inte skriva ”Jag hittade ingenting” utan istället 
spekulera och diskutera möjligheter. Om inte skribentens egen undersökning 
gett intressanta resultat, kan man diskutera vad forskningsområdet som 
helhet kan åstadkomma. Följande exempel visar hur skribenten Louise lyckas 
skriva en intressant populärvetenskaplig text trots att hennes analys av 
humlors pollensäckar inte gav några tolkningsbara resultat. Louise berättar 
istället om forskningsområdets betydelse och vad forskning inom området 
kan leda fram till. 

För att se om humlornas behov av olika resurser finns i ett 
område krävs att man har ett landskapsperspektiv. Om vi 
känner till humlornas behov kan vi lättare anpassa landskapet 
efter dem. Målet med studien var att öka kunskapen om hur 
humlor samlar in pollen. En ökad kunskap kan vägleda oss att 
anpassa jordbrukslandskapet så att humlorna kan fortsätta att 
leva där och fortsätta att utföra sina för oss viktiga tjänster 
genom att pollinera växter. 

En annan möjlighet är att flytta fokus från resultatet till själva 
processen/forskningen och försöka göra den spännande. Följande två menin-
gar är exempel på detta. Här görs forskningen intressant genom att den 
befolkas av aktörer/forskare som kämpar mot ett mål. 

I vårt labb arbetar vi med att utveckla genterapi som alternativ 
behandlingsform för Parkinsons sjukdom. (HH) 
Allt fler forskare misstänker att tumörer av olika ursprung kan 
innehålla en grupp celler med mindre känslighet för såväl 
cytostatika- som strålbehandling. (Hedvig) 
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4 Hur situations- och läsaranpassade är 
texterna? 

Trots att biologistudenterna skriver de populärvetenskapliga texterna i slutet 
av sin utbildning, är det ofta de första texter de skriver för läsare med annan 
utbildningsbakgrund än den egna. Steget är långt från att rapportera för sin 
handledare till att intressera en utomstående. Det gäller för skribenten dels 
att ikläda sig en ny roll, dels att skriva för en annan läsare.  
En av populärvetenskapens stora utmaningar är att göra ett specifikt och 
komplicerat innehåll tillgängligt för den som saknar specialkunskaper. I detta 
sammanhang är användningen av facktermer en central fråga. Vi diskuterar 
lämplig och olämplig användning av facktermer. Sist i avsnittet demonstreras 
också hur man kan mäta en texts läsbarhet med så kallat LIX-värde, en metod 
som, trots att den har sina brister, kan vara användbar i handledningen av 
studenter. 

Vem är skribenten? 
När studenten skriver populärvetenskap lämnar han eller hon rollen som 
student och ikläder sig istället rollen som forskare. Skribenten är expert på 
sitt område och besitter mer kunskap än läsaren.  Men det är samtidigt 
läsarens val att läsa texten – eller låta bli. För att läsaren ska vilja lägga tid på 
att läsa texten bör hon eller han känna att skribenten är värd att lyssna på. 
Skribenten måste axla expertrollen, inte uttrycka sig som en osäker student. 
Formuleringar av typen Jag har försökt ta reda på eller Det verkar heller inte 
finnas någon... (Peter) förmedlar ingen pondus utan kan få läsaren att tvivla 
på skribentens kompetens. I forskarens uppgifter ingår att göra sina resultat 
begripliga och intressanta, men också att presentera dem på ett trovärdigt 
sätt.  
Hur en text uppfattas av en läsare är till stor del beroende av den stil som 
författaren har valt. En text kan t.ex. vara mer eller mindre personlig i tonen. 
Det språkliga medel som en författare kan använda sig av för att göra texten 
personlig är att han eller hon gör sig synlig som avsändare. Det enklaste 
sättet är att använda första personens pronomen, jag, vi, min/mitt/mina eller 
vår/vårt/våra. I normal bruksprosa och även i moderna vetenskapliga texter är 
det helt accepterat att använda dessa pronomen, men antagligen föresvävar 
det för en del ett äldre vetenskapligt stilideal där användandet av första 
persons pronomen bör undvikas. Kanske har en del skribenter också i 
bakhuvudet att man rent allmänt bör undvika att omtala sig själv i texter. I 
våra texter visar det sig dock att de allra flesta, nästan 90 procent, använder 
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första personens pronomen som refererar till författaren och/eller dennes 
projektmedarbetare. Endast tre studenter har valt att avstå första personens 
pronomen i denna användning, Jens, Christina och HP.  
Jens använder en man-strategi, d.v.s. använder opersonligt man som subjekt 
(vår fetstilning): 

Genom att studera fossil från fåglar och krokodiler kan man se 
att de skiljde sig från varandra för mellan 235 och 250 miljoner 
år sedan. Lägger man till denna information till det genetiska 
trädet går det att dra slutsatser om när de olika krokodilarterna 
måste ha skiljt på sig. Till exempel ser man att krokodiler och 
alligatorer måste ha delat på sig för cirka 110 miljoner år sedan. 
Den tidpunkten stämmer även väl överrens med den tidpunkt 
man uppskattat genom att studera fossil av krokodiler och 
alligatorer. Man kan då dra slutsatsen att DNA-jämförelser ger 
rimliga svar på frågan när två arter delat på sig. Som ett 
exempel finns det väldigt få fossil från kajmanerna (en grupp 
bland alligatorerna), men genom DNA-jämförelser kan man 
ändå få fram vid vilka tidpunkter som de olika arterna av 
kajmaner måste ha skiljt sig från varandra.  

Totalt innehåller hela Jens text inte mindre än 14 man som subjekt. I 
textavsnittet ovan kan vi också lägga märke till en annan strategi som 
skribenterna använder för att undvika första personens pronomen, nämligen 
omskrivning med det: går det att dra slutsatser om på r. 4. Denna strategi till-
sammans med användningen av man har som följd att texten bli oprecis – 
som läsare frågar man sig vilken del av texten som beskriver resultatet av 
författarens egna undersökningar och vilka delar som beskriver rön som har 
kommit fram på annat sätt, eller som kanske till och med tillhör sådant som 
är allmänt känt bland biologer och naturvetare.  
HP och Christina använder en annan metod för att undvika första personens 
pronomen, nämligen passivering. Nedan följer ett stycke ur Christinas text. 
De verbformer som står i passiv har fetstilats: 

I projektet analyserades den totala UGT aktiviteten i mus lever 
genom att mäta omvandlingen av substratet 7-Hydroxy-4-
trifluoromethyl-coumarin (HFC), som glukuroniseras av flera 
olika UGT isoformer. UGT aktiviteten i lever med HFC som 
substrat minskade signifikant i rökexponerade djur jämfört 
med kontroller. Substratet serotonin, som visat sig vara 
specifikt för UGT isoformen UGT1A6 i människa, användes för 
att analysera rökningens effekter på UGT1A6 i mus lunga och 
lever. De rökexponerade djuren hade 8 gånger så hög UGT1A6 
aktivitet i lunga som kontroll djuren medan effekten av 
tobaksrök på UGT1A6 i lever var knappt märkbar. Den totala 
GST aktiviteten analyserades i mus lunga och lever genom att 
mäta mängden av substratet 1-chloro-2,4-dinitrobenzene 
(CDNB) som gick åt för att bilda en produkt. CDNB konjugeras 
av flera olika GST isoformer. GST aktiviteten i lunga och lever 
påverkades inte av tobaksröken. 

Förutom att göra texten opersonlig ger användningen av passiv form lätt 
upphov till brott mot den s.k. subjektsregeln, vilken beskrivs närmare i 
avsnitt 5.  
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En annan konsekvens när skribenten inte förmår lämna studentrollen är att 
själva den vetenskapliga processen tas för given. CAs text kastar läsaren 
direkt in i forskningsvärlden: 

Ett verktyg som ofta används när funktioner och mekanismer 
hos celler ska undersökas är membranpermeabilisering. Det 
innebär att... 

Några rader ner fortsätter texten: 
Målet med den här undersökningen var att för första gången 
göra direkta observationer på permeabiliserade celler av 
backtrav (Arabidopsis thaliana).  

Genom att använda bestämd form (undersökningen

Jag har undersökt mängden och rikedomen av blommande 
växter i olika jordbrukslandskap (Louise) 

) första gången hans 
undersökning nämns utgår skribenten ifrån att hans undersökning är känd 
och inte behöver introduceras. Han förutsätter också att textens syfte är att 
rapportera undersökningen, medan det snarare borde vara att ge läsaren en 
intressant läsupplevelse. Skribenten är således kvar i rollen som studenten 
som rapporterar till sin handledare. Andra skribenter intar en tydligare 
forskar- eller lärarroll, genom att introducera sin undersökning: 

I vårt labb arbetar vi med att utveckla genterapi som alternativ 
behandlingsform för Parkinsons sjukdom. (HH) 

Vem är läsaren?  
En populärvetenskaplig text vänder sig till icke-specialister, men frågan är då 
hur denne icke-specialist ser ut. Vad kan han eller hon om biologi? Hur 
intresserad är denne läsare? Hur gammal? Hur uppdaterad i nyare 
forskning? Det är inte möjligt att skriva en text som vänder sig till alla – en 
skribent bör noga fundera igenom vem han eller hon skriver för. Inom 
textforskningen har begreppet modelläsare introducerats som en beteckning 
för den ideala läsare som textförfattaren har i åtanke vid skrivandet (se t.ex. 
Björkvall 2003:23 ff). Våra studenter har uppmanats att tänka sig modell-
läsaren som en elev på det naturvetenskapliga programmet (se avsnitt 1). 
Läsaren kan, med andra ord, förutsättas ha viss kunskap om och visst 
intresse för biologi, dock inte specialistkunskaper.  Frågan vi ställer oss är 
följaktligen i vilken mån texterna är avpassade för denna modelläsare. 
Den första frågan är hur mycket skribenterna förutsätter att modelläsaren 
kan känna till om biologi. Överskattar eller underskattar skribenterna sina 
modelläsare? En slutsats är ganska uppenbar: skribenterna underskattar inte 
sina läsare! Ingen av texterna är alltför trivial eller förklarar uppenbart 
självklara förhållanden. I några fall överskattas läsarens kunskaper, men ett 
betydligt vanligare problem är att läsarens intresse överskattas. När LL t.ex. 
redogör för den exakta storleken på viruset BSBMCV med sex decimaler och 
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JM inleder sin text med rubriken Vem samarbetar proteinet StoA med? eller HB 
frågar Var finns de proteiner som deltar i växtens immunförsvar? så verkar 
modelläsaren vara någon med specialistintressen. I föregående avsnitt visar 
vi ett antal pedagogiska grepp som med fördel kan användas när man riktar 
sig till den intresserade allmänheten. 

Facktermer  
Eftersom facktermer är ett redskap i vetenskapsprocessen, intimt förknippat 
med den kunskap man besitter, är det lätt att facktermerna på ett omedvetet 
sätt ”slinker med” när man skriver om sin vetenskap. Facktermer är 
naturligtvis i viss utsträckning nödvändiga i populärvetenskapliga texter, 
men problemet är om de blir för många och är för ogenomskinliga. Även om 
de förklaras försvårar de läsningen, eftersom läsningen tar längre tid.  
Särskilt besvärligt kan det bli när skribenterna hopar en mängd facktermer i 
en text. Ibland verkar det nästan som om skribenterna ger upp försöken att 
välja allmänspråkliga termer och låter facktermerna flöda fritt: 

Tidigare forskning har visat att SpoVD, som har två cysteiner 
mellan vilka en disulfidbrygga kan bildas, kan vara substrat för 
StoA. SpoVD krävs för syntes av kortex och bakterierna kan 
inte bilda några värmeresistenta endosporer utan SpoVD. 
Hypotesen är att StoA behöver bryta disulfidbryggan i SpoVD 
för att kortex ska kunna bildas. Syftet med projektet var att 
undersöka om SpoVD faktiskt är substratet till StoA. (JM) 

Förklara! 

Den stora utmaningen för skribenterna är alltså att välja ut vilka facktermer 
man vill använda och att sedan förklara dem ordentligt första gången de 
används. Ett exempel på hur detta kan göras är CAs  introduktion av mem-
branpermeabilisering, där förklaringen av termen följer i meningen efter: 

Ett verktyg som ofta används när funktioner och mekanismer 
hos celler ska undersökas är membranpermeabilisering. Det 
innebär att konstgjorda hål eller kanaler görs i cellens 
plasmamembran eller andra membranstrukturer inuti cellen.  

Om inte förklaring av facktermen kommer i omedelbar anslutning till den 
första användningen drar läsaren lätt slutsatsen att han eller hon har missat 
stället där denna introducerades och går tillbaka för att läsa om en bit och 
hitta introduktionen – med påföljd att läsprocessen störs och koncentrationen 
bryts. 
Naturligtvis måste förklaringen vara begriplig. Om fackterm förklaras med 
annan fackterm eller komplicerade tankegångar blir det ibland alltför svårt:  

Denna undersökning tittar både på elritsornas olikheter 
genetiskt och fenotypiskt. Fenotypen är det som genotypen 
uttrycker, som exempelvis utseende. (Erika) 
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På det stora hela verkar skribenterna vara medvetna om att den populär-
vetenskapliga genren kräver att facktermer förklaras. En anledning till att det 
trots allt finns så många kvar skulle kunna vara att det är svårt att avgöra vad 
som är en fackterm och vad som kan anses vara en allmänt känd term. 
Hedvig använder t.ex. termen cytostatika i stället för cellgift, men däremot 
strålbehandling och inte radioterapi – förmodligen en klok avvägning. 

Introducera! 

För begripligheten är det viktigt att facktermer verkligen introduceras och 
inte förutsätts vara kända. Detta kan markeras t.ex. med uttrycket så kallad/ 
s.k., eventuellt kombinerat med kursivering av termen: 

Jordbrukslandskapet har i Sverige och många andra 
västeuropeiska länder förändrats genom att fälten har blivit 
större, diken har lagts igen, och mängden vägrenar, åkerholmar 
och obrukade ytor, s.k. seminaturliga habitat… (Louise) 
En annan förklaring till uppdelningen i subpopulationer är så 
kallade flaskhalsfenomen. (Erika) 

En god och läsaranpassad textstrategi är att gå från känd information till ny, 
som i inledningen till JMs text nedan. Där ger författaren en bra introduktion 
till termen endosporer och förklarar vilka bakterier som är sporbildande, t.ex. 
mjältbrands- och stelkrampsbakterien. I den allra första meningen använder 
hon sig av vad man brukar benämna temaprogression. Termen Tema står, 
något förenklat, för ”känd information” och Rema för ”ny information”. 
Betrakta exemplet nedan: 

Vissa bakteriearter kan bilda endosporer.  
            Tema                                    Rema      
Endosporformen är ett vilostadium... 
          Tema                            Rema 

Exemplet visar att Rema i mening 1 (endosporer) blir Tema i mening 2, i och 
med att det har blivit introducerat i kontexten, och därmed följaktligen har 
blivit känd information. Detta är ett bra exempel på hur ny information bör 
introduceras. Mindre lyckat är det längre fram i texten när JM vänder på 
ordningen och börjar med den rematiska informationen. (Bacillus subtilus har 
inte nämnts förut.) 

Bacillus subtilis är en ofarlig och välstuderad bakterie som kan ... 
        Rema              ---------------- Tema--------------------- 

Att på detta sätt börja ett stycke med en rematisk fackterm försvårar 
läsningen. Reaktionen hos läsaren blir lätt att man tror att man har missat 
något och, som vi tidigare påpekat, går tillbaka i texten för att hitta det ställe 
där Bacillus subtitlis introducerades. Lite längre fram i stycket som just 
diskuterats upprepas samma sak; en ny term som utgör Rema sätts först i 
satsen. (Proteinet StoA har inte nämnts tidigare.): 
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/…/ och ett av dem, kallat kortex, har visat sig vara speciellt  
                                                  Rema 
viktigt för att motstå hög värme. Kortex är /…/ uppbyggt av  
                                                            Tema 
/…/. Proteinet StoA har visat sig vara viktigt för bildandet av  
                  Rema 
kortex och /…/ 
Tema 

Som vi ser introduceras termen kortex en bit in i den första meningen i 
utdraget ovan, och utgör Tema i därpå följande mening, vilket stämmer väl 
överens med den läsarvänliga strategi som presenterats ovan. I meningen 
efter sker det omvända i och med att meningen inleds med det rematiska 
ledet Proteinet StoA. Informationsstrukturen blir följaktligen Rema – Tema.  
Det kan naturligtvis finnas tillfällen då det är lämpligt att börja med ett 
rematiskt led och låta detta följas av ett tematiskt i en text, d.v.s. bryta mot 
den läsarvänliga strategi som har presenterats ovan. Ett sådant val bör dock 
vara ett medvetet retoriskt drag om det ska lyckas. De fall i de aktuella 
texterna där författarna har gjort på detta sätt tycks i stället vara en följd av 
att skribenterna inte lyckats att sätta sig in i läsarens perspektiv och utgå från 
vad denna person kan, förstår och är intresserad av. 

Vanliga ord i ny betydelse 

En svårighet som kanske undervärderas när man skriver populär-
vetenskapligt är allmänspråkliga ord som används i fackspråklig betydelse. I 
exemplen nedan har några sådana uttryck markerats med understrykning: 

Om en närliggande cell presenterar
Tidigare undersökningar har visat att cancerstamceller i 
brösttumörer ofta uttrycker ett protein på sin cellyta, CD44, 
medan de 

 ett protein på sin yta (Alice) 

nedreglerar uttrycket
Denna studie syftade till att undersöka vilken effekt kronisk 
behandling med den antipsykotiska medicinen Olanzapine har 
på 

 av ett annat protein (Hedvig) 

fortbildningen
Anledningen till att jag ville undersöka huruvida växten inte 
kunde producera brassinosteroider var på grund av att den 
liknade 

 av neurala stamceller. (ID)  

mutanter

Vardagsspråkliga ord och uttryck av det exemplifierade slaget är ”falska 
vänner”. Vi känner igen dem och eventuellt de orddelar som de består av – 
de ser alltså inte främmande ut – men vi kan inte tolka innebörden, åtmin-
stone inte på ett precist sätt. Läsaren lämnas med känslan av att inte ha 
förstått riktigt ända fram. För en skribent kan det vara ännu svårare att av-
göra om ett uttryck som presentera ett protein är lämpligt att använda i 
populärvetenskaplig text än svåra facktermer. Det är säkerligen också svårt 
att hitta allmänspråkliga ord och uttryck för presentera, nedreglera, uttryck och 

 som inte är förmögna att på egen hand 
tillverka hormonet. (HB) 
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fortbildning i exemplen ovan. Ordet mutant i det sista exemplet är lite 
knepigare. Det är ganska tydligt att en lekman lätt kommer att tänka på 
filmer som X-men eller Teenage Mutant Ninja Turtles, vilket förstås gör 
termen olämplig i en poulärvetenskaplig text – läsarens tankar flyger iväg 
och koncentrationen störs. Samtidigt är ju mutant en biologisk fackterm som 
har ”kidnappats” av filmmakare. Av det skälet är det svårt att avråda en 
biolog från att använda den i en populärvetenskaplig text. Det viktiga är nog 
att man som skribent är medveten om vilken effekt som användningen 
faktiskt får och tar detta med i beräkningen när man skriver sin text.   

Läsbarhet 
För att en text ska vara tillgänglig måste den först och främst vara läsbar och i 
nästa steg begriplig. Att texten är läsbar innebär att läsaren utan större 
ansträngning förstår orden i texten samt att textens meningar är så konstru-
erade att de inte bereder läsaren någon svårighet, d.v.s. att språket på ytan 
inte är alltför komplext. Men för att kunna avgöra om en text är begriplig – 
om läsaren kan förstå den på ett djupare plan – måste man väga in läsarens 
kunskaper och erfarenheter. I avsnitt 2 pekar vi på hur stor betydelse mot-
tagarens lässtrategi har för begripligheten; om texten är uppbyggd på ett 
annat vis än läsaren förväntar sig kan det försvåra läsningen. En annan faktor 
som är avgörande för begripligheten är hur texten appellerar till läsaren, 
vilket vi diskuterar i avsnitt 3. Det är därför viktigt att hålla isär begriplighet 
och läsbarhet när vi nu redogör för en metod att mäta läsbarhet. 

LIX-beräkning 

Ett sätt att mäta en texts läsbarhet är att räkna ut läsbarhetsindex, LIX. När 
man mäter en texts LIX-värde utgår man från två parametrar: andelen långa 
ord (ord med mer än sex bokstäver) och den genomsnittliga meningslängden. 
En text med långa ord och långa meningar ger ett högt LIX, vilket kan tolkas 
som att texten är svår, medan korta ord och korta meningar ger ett lågt LIX 
och pekar mot en lätt text. Textens LIX beräknas med följande formel 
(Björnsson 1968:46-47): 

LIX = genomsnittlig meningslängd + andel långa ord 
Om texten finns i digital form kan man snabbt få ett LIX-värde på den 
internetbaserade lixräknaren www.lix.se. Utifrån detta kan textens svårig-
hetsnivå uppskattas med hjälp av Björnssons ”LIX-tolk” (1968:133) (Tabell 1). 
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Tabell 1. LIX-värden som motsvarar texters olika svårighetsnivå. 

Svårighetsgrad LIX Genomsnittlig 
meningslängd 
(antal ord) 

Andel långa ord 
(%) 

Mycket lätt 20 9 11 

Lätt 30 13 17 

Medelmåttig 40 16 24 

Svår 50 19 31 

Mycket svår 60 22 38 

 
LIX är ett trubbigt mätinstrument, och man ska akta sig för att oreflekterat 
dra slutsatser utifrån LIX-värdet. Ett lågt LIX-värde är ingen garant för att 
texten är lättläst, och ett högt värde behöver inte betyda att texten är svår. 
Men kombinerar man LIX-värdet med en bredare analys av texten är det ett 
användbart verktyg, inte minst för att det är så lättanvänt; man behöver inte 
vara språkvetare för att räkna ordlängd och meningslängd eller låta den s.k. 
LIX-räknaren på internet beräkna. 

Vad säger LIX-värdet? 

Melander (1987) konstaterar i en jämförelse mellan populärvetenskapliga och 
vetenskapliga texter att LIX-värdet för dessa två genrer skiljer sig förvånans-
värt lite. I hans undersökning har de vetenskapliga texterna ett LIX-medel-
värde på 56,6 medan samma värde för de populärvetenskapliga texterna bara 
är något lägre: 52,3. Han drar slutsatsen att skillnaden i svårighet inte i första 
hand beror på texternas ord- och meningslängd. Melander (1991) kommer 
istället fram till att en av de viktigaste skillnaderna mellan genrerna är 
perspektivet. Medan den vetenskapliga genren präglas av ett snävt veten-
skapligt perspektiv har populärvetenskapliga texter både samhälleliga och 
individuella infallsvinklar och således ett bredare perspektiv. Som jämförelse 
kan nämnas Fincks (2000) mätningar av texter i två svenska dagstidningar 
(Tabell 2), vilka visar betydligt lägre LIX-värden än såväl vetenskapliga som 
populärvetenskapliga texter. 
 

Tabell 2. LIX-värden för olika typer av texter i två svenska dagstidningar (Finck 2000). 

Genre LIX Genomsnittlig 
meningslängd 
(antal ord) 

Andel långa ord 
(%) 

Ledare 44/54 13,5/18,1 30,6/35,7 

Lokalnyhet 43/42 14,6/14,5 27,9/27,7 
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I Figur 2 framgår LIX-värdet för studenternas texter. Den genomsnittliga 
meningslängden i materialet är 19 ord och andelen långa ord 31 procent. 
Enligt Björnssons LIX-tolk (1968:133) kan de flesta av de undersökta texterna 
alltså klassificeras som medelsvåra eller svåra. Två texter har till och med 
värden som tyder på att det skulle vara mycket svåra, ID och HP. Stämmer 
då värdena med den intuitiva uppfattning man får av texterna? Vi ska 
granska värdena för sex av texterna, de med högst respektive lägst LIX-
värde, och se om det går att använda LIX-värdet för att bedöma 
begripligheten, och om handledare och student därmed kan ha nytta av LIX-
beräkning.  
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Figur 2. LIX-värdet för biologistudenternas populärveten-
skapliga texter. LIX-värdena är beräknade efter att felaktiga 
särskrivningar korrigerats. 
 

HMs text har LIX-värdet 37, vilket indikerar att den är något lättare än 
medelmåttig. Det stämmer väl med den intuitiva uppfattning texten ger. 
Texten är konkret; och författaren använder korta, vardagliga och åskådliga 
ord av typen käka, spilla, avfall. Texten är talspråkslik i användningen av 
småord som så och ju. Detta sammantaget minskar långordsfrekvensen. De 
talspråkslika dragen gör texten så enkel, att man som läsare närmast känner 
sig undervärderad. Det låga LIX-värdet kan vara en utgångspunkt när 
handledare och student diskuterar det naiva intryck som texten ger. 
Peters text med LIX 42 är utan tvivel lättläst. Texten innehåller inga 
facktermer, och varje ord är begripligt också för en lekman. Däremot 
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försvåras en djupare förståelse av texten av att sambanden mellan styckena 
inte skrivs ut. Att textens sista stycke är en sammanfattning eller slutsats av 
texten finns inte utskrivet, vilket gör att läsaren kan missa vad texten vill 
säga. Läsbarheten är således god, medan begripligheten är sämre. Att LIX-
värdet ligger på en lämplig nivå i Peters text betyder alltså inte att han har 
lyckats göra texten begriplig. 
KPs text med LIX 42 är också lättläst. Facktermer förekommer, men de är få, 
och de introduceras och förklaras för läsaren, varför de inte försvårar texten 
påtagligt. Textens LIX kan sägas ge en rättvisande bild av textens läsbarhet. 
Christinas text har LIX-värdet 55 som tyder på en text mitt emellan 
medelmåttig och svår. Det som framför allt drar upp värdet är andelen långa 
ord. Värdet är högt, 35, men ändå missvisande lågt eftersom de frekventa 
förkortningarna försvårar läsningen avsevärt, trots att de är korta. Förutom 
förkortningarna innehåller texten mängder av fackuttryck som ofta lämnas 
oförklarade. När det gäller Christinas text ger LIX-värdet ingen rättvisande 
bild av begripligheten. 
En av de texter som har högst LIX-värde, 60, är IDs. Det som gör denna texts 
värde så högt är framför allt den stora mängden fackord. Även om det går att 
förstå den ungefärliga betydelsen av dem (det framgår till exempel av 
sammanhanget att den subventriculara zonen är en del av hjärnan) så bromsar 
fackorden upp läsningen och får läsaren att känna sig okunnig. I det här fallet 
skulle LIX-värdet kunna användas för att visa ID att hon använder för många 
långord. 
HPs text har det allra högsta LIX-värdet i undersökningen, 64, men kan ändå 
inte sägas vara den svåraste. Textens ordförråd präglas dock av sammansatta 
ord (vattenkvalitet, avrinningssystem) och substantiveringar (förändring, utveck-
ling, ökning), vilket gör texten specifik och abstrakt. Meningarna blir långa 
eftersom de innehåller långa substantivfraser (framtida klimatförändringar i 
form av varmare vintrar och kraftigare nederbörd, markprocesser och vattnets långa 
uppehållstid) som gör texten specifik. Sammanfattningsvis präglas både 
ordförråd och meningsbyggnad av koncentration och abstraktion, vilket kan 
minska läsbarheten. LIX ger en tydlig indikation om detta. 
Sammanfattningsvis kan sägas att LIX-värdet ofta, men inte alltid, är en bra 
utgångspunkt för ett samtal om textens läsbarhet. En förutsättning är att LIX-
tolk (Björnsson 1968) används. För att ge en rättvisande bild måste dock LIX-
värdet analyseras:Vad är det som gör meningarna långa? Vilken typ av ord är 
de långa orden?. Eftersom LIX inte tar hänsyn till textmönster, koherens och 
förmåga att appellera till läsaren, säger LIX något om ytspråket, snarare än 
begripligheten. LIX kan användas som en av flera olika mätare på en texts 
svårighetsgrad. 



 
36 

5 Textens språkdräkt 
Språkfel har en stark signalfunktion, d.v.s. säger – med rätt eller orätt – något 
om talaren/författaren. Det går inte att komma ifrån att en skribent har ett 
sämre utgångsläge om hans eller hennes text innehåller språkfel, stilbrott och 
oidiomatiska uttryck. En språkligt undermålig text blir inte bara svårare att 
förstå, den påverkar alltså också läsarens bild av skribenten. Den som skriver 
illa om sitt projekt har svårare att bli betraktad som seriös och trovärdig, 
oavsett hur genomtänkt och välgjord undersökningen bakom texten är i 
övrigt. Den som däremot bemödar sig att skriva korrekt ökar sina chanser att 
både vinna läsarnas förtroende och att bli förstådd. Följaktligen påverkar 
korrektheten hos en populärvetenskaplig text också indirekt hur begriplig 
den är och hur den appellerar till läsaren.  
Vi kommer här att visa olika typer av brister som förekommer i texterna och 
som var och en påverkar helhetsintrycket. De flesta av dessa brister kan tvek-
löst klassificeras som felaktigheter, som hade kunnat åtgärdas med hjälp av 
t.ex. SAOL, Svenska skrivregler eller Språkriktighetsboken. Denna typ av fel 
beskrivs under rubriken Rätt och fel nedan. Några brister sorteras dock inte 
självklart in under kategorin ”fel”; ändå bidrar de till att försämra textens 
kvalitet. Främst handlar det då om att språket inte är anpassat till den 
populärvetenskapliga genren, d.v.s. att stilen är olämplig snarare än in-
korrekt. Dessa brister beskrivs under Fint och fult, lämpligt och olämpligt …. 
Generellt finns det stor variation bland biologistudenternas populärveten-
skapliga texter i fråga om korrekthet. Samtliga 25 texter som vi har analyserat 
närmare har språkliga brister i större eller mindre grad. 

Rätt och fel 
I kategorin Rätt – fel behandlar vi stavfel, särskrivningar, felaktig användning 
av stor/liten bokstav samt oidiomatiska uttryckssätt. 
I flera av texterna förekommer visserligen felstavade ord, men i ganska liten 
omfattning. En del är uppenbara slarvfel, som sjukdomstillsånd och baktrerie, 
medan andra kan bero på att skribenten faktiskt inte vet hur ordet stavas, 
t.ex. ytterliggare, åtminstånde och instutition. Även om slarvfel har ett negativt 
signalvärde är den senare typen av fel värre. Ibland kan slarvfel (?) ge 
upphov till lustifikation: I en grop jämte en liten dam i södra Skåne … (KP), där 
den lilla ”damen” förstås ska vara en liten ”damm”. Det kan tyckas oförarg-
ligt, men då fel av detta slag drar uppmärksamheten från texten – och 
förmodligen också sänker skribentens trovärdighet – skapar de problem. Vi 
återkommer till detta exempel när vi diskuterar hur studenter tar emot 
återkopplingen på sina texter.  
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Vad gäller särskrivningar kan man konstatera att hälften av studenterna inte 
gjort några fel alls av denna typ. De fel som den andra halvan av gruppen 
gjorde kan delas upp i två typer: särskrivningar av ”vanliga” samman-
sättningar, t.ex. mus lever i stället för muslever, och särskrivningar där någon 
av leden (oftast förleden) består av ett fackuttryck, t.ex. fluorescence markör 
(där den korrekta formen på svenska skulle vara fluorescensmarkör). Endast en 
av studenterna gjorde fel (dock bara ett enda) på en ”vanlig” samman-
sättning, pluggskivling varianterna  (i stället för pluggskivlingvarianterna), men 
navigerade förbi den andra typen av särskrivningsfel. Fyra av studenterna 
gjorde inga fel på ”vanliga” sammansättningar men särskrev samman-
sättningar av den andra typen i större eller mindre utsträckning. Särskilt 
svårt tycktes det vara när förleden består av ett engelskt ord eller en förkort-
ning/formel; exempel på sådana särskrivningar är Notch signaleringen och 
FtsZ proteinet. Vår slutsats är att de flesta av studenterna verkar känna till att 
sammansatta ord inte ska särskrivas i svenska, och följer denna regel. 
Problemen uppstår framför allt när engelska uttryck direktöversätts eller när 
sammansättningens förled utgörs av en förkortning t.ex. DNA sekvens och 
MAP kinaser. Till viss del kan särskrivningarna kanske förklaras med influens 
från engelskan, men de kan också bero på att man ställs inför ett nytt pro-
blem, d.v.s. en ny sammansättningstyp. Skribenterna kanske känner att 
sammanskrivning ger otympliga ord, samtidigt som de har med sig en regel 
från skoltiden som säger att bindestreck inte bör användas för samman-
sättningar i svenska. Särskrivning kan då bli en lösning på problemet.  
Ett annat fel med relativt starkt signalvärde är felaktig användning av stor 
och liten bokstav. Det finns texter där ord för folkslag, nationalitet, växt-, 
svamp- och djurarter, samt sjukdomar skrivs med stor begynnelsebokstav: 
Inuiter, Inuitisk, Gran, Björk, Kantarell, Abborrar, Schizofreni. Det är också 
relativt vanligt att standarden för namn på universitet, institutioner och 
avdelningar inte följs. (Enligt svensk standard skrivs begynnelsebokstaven 
med stor bokstav endast i första ordet.) Några exempel är: Lunds Universitet, 
Institutionen för Cell- och Organismbiologi, samt Avdelningen för Mikrobiologisk 
Ekologi. Även här kan man tänka sig att engelsk influens ligger bakom. 
Oidiomatisk användning av artiklar hör rimligtvis samman med att 
skribenten inte har svenska som sitt modersmål. Det gäller både fristående 
(en, ett) och efterställd artikel:  

dottercellerna /…/ som består utav månggrenat nätverk av 
trådlika hyfer (MF) 
Andra generna behöver också identifieras (PL) 

I några av texterna förekommer tautologier, t.ex. exempelvis t.ex., anledningen 
var på grund av. Någon av skribenterna har också blandat ihop olika skrivsätt 
för intervallangivelse, mellan 50 till 400 nm långt. 
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Fint och fult, lämpligt och olämpligt … 
Som påpekades i inledningen till detta avsnitt kan inte alla frågor som rör 
språket kategoriseras som rätt eller fel, men eftersom syftet med en 
populärvetenskaplig text är att den ska bli läst och förstådd kan 
former/formuleringar som i sig inte är felaktiga ändå vara olämpliga, 
framför allt därför att de drar läsarens uppmärksamhet till den språkliga 
formen i stället för till innehållet. De allra flesta har lyckats finna rätt tilltal, 
d.v.s. en normalprosa som inte känns alltför talspråklig och inte heller 
onödigt stel eller byråkratisk. I detta avsnitt vill vi lyfta upp språkliga drag i 
texten som har med stilnivå att göra, först sådant som ger texten ett alltför 
talspråkligt intryck, och därefter sådant som rör konsekvens. 
En van skribent aktar sig för onödig användning av småord som 
dubblerande så, vilket ger ett ”pratigt” intryck. I de undersökta texterna är 
det vissa skribenter som använder så på detta sätt:   

För att kolla om det verkligen var på det här viset så gjorde jag 
två experiment.(HM) 
I en tidigare undersökning så har man tittat på skillnader 
(Mattias) 

I talspråk används ofta formen dom för de och dem. Bara en enda student 
använder dom i stället för de i sin text. Märkligt nog är studenten inte 
konsekvent, utan skriver ömsom de och ömsom dom för subjektet de. 
Som tecken på talspråklighet bör man nog betrakta uttryck som jobb, labb, 
kolla och käka i ett par av texterna. Möjligtvis kan man också betrakta de 
engelska uttryck som används som utslag av talspråklighet, t.ex.  

Kroppen, och alla dens immunförsvars celler är i ”topgear” för 
att bekämpa infektionen. (JL) 

Förstärkningsord hör också främst till den talspråkliga sfären; de brukar 
användas sparsamt i både vetenskapliga och populärvetenskapliga texter. 
Här är ett par exempel på formuleringar där väldigt med fördel kunde ha 
utelämnats. 

Humlorna är väldigt viktiga i flera avseenden. (Louise)  
… området är väldigt passande även för andra arter … (Peter) 

När förstärkningsord används på ett oreflekterat sätt kan de till och med få 
motsatt effekt. Läsaren kan uppfatta det som att skribenten är subjektiv och 
överdriven, nästan lite barnslig. Det ligger då nära till hands att fråga sig hur 
förtroendeingivande undersökningen egentligen är. 
I talspråk används ibland huvudsatsordföljd i bisatser, särskilt i att-bisatser: 
Jag sa att den bilen vill jag inte ha i stället för Jag sa att jag inte vill ha den bilen. I 
några enstaka fall har studenterna använt denna talspråkliga konstruktion i 
sina texter, vilket kan tyda på att texterna inte är tillräckligt bearbetade. 
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Ibland skulle olämplig meningsbyggnad kunna bero på direktöversättning av 
engelsk of-genitiv:  

Syftet med detta projekt var att undersöka effekten av 
tobaksrök på enzymerna … (Christina) 

I ovanstående exempel kan man tänka sig att uttrycket the effect of tobacco 
smoke ligger bakom. Ett annat exempel som skulle kunna förklaras med 
engelskt inflytande är aktiviteten av androgenreceptorn (Charlotte), som hade 
kunnat förbättras genom omskrivning till s-genitiv eller prepositionsbyte: 
androgenreceptorns aktivitet eller aktiviteten hos androgenreceptorn. Engelsk 
påverkan skulle också kunna ligga bakom användning av presensparticip, en 
konstruktion som känns något tung i svenska:  

För att kunna se proteinerna i mikroskopet måste genen 
kodande för ett fluorescerande protein länkas till… (HB) 

Subjektsregeln, den princip som säger att tankesubjektet i en satsförkortning, 
t.ex. en infinitivfras, syftar på satsens subjekt är inte någon absolut regel, men 
brott mot denna kan ibland störa textens logik. Läsaren får svårare att 
uppfatta budskapet, och det kan till och med finnas risk för missförstånd.  

Hittills har permeabiliseringen med alameticin påvisats genom 
att mäta substanser som läckt ut från behandlade celler … (CA) 
För att kunna se proteinerna i mikroskopet måste genen 
kodande för ett fluorescerande protein länkas till generna som 
kodar för proteinerna som blir aktiverade av MAP kinaserna. 
(HB) 

De flesta är nog ense om att förkortningar bör skrivas på ett konsekvent sätt i 
en och samma text. Det går bra att välja antingen punkt eller mellanslag bara 
man inte blandar metoderna. I ett par av texterna använder författarna olika 
varianter, som bl.a. och t ex, vilket ger ett inkonsekvent intryck. 
Sifferuppgifter och deras relevans har vi redan berört i diskussionen om hur 
texterna appellerar till läsaren. Här vill vi peka på några exempel och ställa 
frågan om det är lämpligast att använda siffror eller bokstäver för att 
presentera de tal som ingår. Den generella rekommendationen, t.ex. i 
Skrivregler, är att höga tal bör skrivas med siffror, och låga tal med bokstäver 
(gränsen är dock flytande och brukar anges antingen till 12 eller 20). Det är 
dessutom inte enbart talens storlek som är av betydelse utan också vilken 
grad av exakthet som de uttrycker. Exempel på formuleringar där talen i 
stället kunde ha skrivits med bokstäver är … de 3 systemen som beskrivs i min 
undersökning (Desirée)och  Risken … är omkring 1 procent (ID). I båda fallen 
handlar det om små tal. Omkring som föregår  1 procent i det senare exemplet 
talar dessutom om att detta tal inte anges exakt. I en annan av texterna finns 
följande formulering: 

Åttiosex procent av de växter som odlas av människor är 
beroende av insektspollinering och 52 % av dessa är pollinerade 
av andra bin än det tama honungsbiet. (Louise) 



 
40 

Här skrivs det ena procenttalet med bokstäver och det andra med siffror, 
trots att båda talen är relativt höga (dessutom är 86 ett högre tal än 52). En 
möjlig förklaring är att skribenten, helt motiverat, har velat undvika att börja 
meningen med siffror. Men för det första är skribenten inkonsekvent, och 
som läsare funderar man på om det finns någon bakomliggande orsak till 
blandningen mellan siffror och bokstäver. För det andra ger exaktheten 
upphov till frågor. Det är givet att exakta siffror ger intryck av stor 
vetenskaplig noggrannhet, men detta sker på bekostnad av texttillgänglighet. 
Ur mottagarsynvinkel hade det kanske varit bättre med ungefär hälften i stället 
för 52 %. Åttiosex procent skulle eventuellt också kunna ersättas med nästan 
nio av tio.  
I ett par av exemplen ovan har enheten procent förkortats till ett 
procenttecken, %. På motsvarande sätt används förkortningar som mm 
(millimeter) och nm (nanometer) i några av de andra texterna. Detta skrivsätt 
är det normala inom den vetenskapliga genren. I populärvetenskapliga 
texter, däremot, brukar enheten skrivas ut. På så sätt blir texten mer läsvänlig 
och tveksamheter undviks också kring vad förkortningarna står för.  
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6 Studenternas kompetens 
Studenternas texter är naturligtvis sinsemellan mycket olika, men man kan 
konstatera att den stora styrkan i dem ligger i studenternas generellt sett 
goda förmåga att skriva en intresseväckande inledning. Man kan se att 
skribenterna i många fall har ansträngt sig för att locka även icke-initierade 
till vidare läsning. På det stora hela har de också skapat informativa och 
slående rubriker. De formella felen är inte jämnt fördelade, utan företrädesvis 
koncentrerade till några av skribenterna.  
Svagheten i texterna kan sammanfattas i tre huvudpunkter: oförmåga att 
lyfta fram textens huvudtanke, brott mot genrekonventionerna för populär-
vetenskap och bristande läsaranpassning.  
Brott mot genrekonventioner handlar kanske inte så mycket om brist på 
kunskap om hur en populärvetenskaplig text bör se ut (även om vi inte kan 
veta hur mycket populärvetenskap som studenterna faktiskt har kommit i 
kontakt med) utan på bristande förmåga att fullfölja arbetet så att hela texten 
får samma stil som inledningsstycket. Det är nämligen påfallande ofta som 
skribenterna efter en god och intresseväckande inledning faller in i 
labbrapportgenren, där texten blir till en steg-för-steg-redogörelse av det 
utförda experimentet.  
Alltför flitigt användande av fackuttryck kan kopplas till bristande 
läsaranpassning. I vetenskapliga texter är det inte bara tillåtet utan påbjudet 
att använda facktermer, och utgångspunkten i sådana texter är och bör vara 
att läsarna är intresserade och väl insatta i ämnet. I många av de undersökta 
texterna kan man se att studenterna förutsätter både (alltför) högt intresse 
och (alltför) stor kunskap hos sina läsare samt att de inte introducerar nya 
begrepp på ett läsartillvänt sätt. Detta kan antingen bero på att de inte fullt ut 
orkar fullfölja sin ambition att översätta facktermer och arbeta igenom sina 
texter så att de på ett konsekvent sätt följer populärvetenskapliga 
genrekonventioner, på att de inte upplever uppgiften som viktig eller på att 
de helt enkelt inte förmår sätta sig in i läsarens intresse- och 
kunskapsperspektiv. För den som gör ett examensarbete, ett specialarbete 
eller bedriver ett forskningsprojekt är det lätt att glömma av vad man kunde 
och vad man var intresserad av innan man tillägnade sig sina 
specialkunskaper, och som skribent kan man känna sig barnslig eller oveten-
skaplig om man förklarar förhållanden på ett grundläggande sätt när man 
omvandlar sina specialkunskaper till populärvetenskaplig text.  
Till utslag av bristande läsaranpassning kan man också lägga mindre god 
textdisposition som karakteriserar en del av texterna samt frånvaro av ex-
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plicit uttryckt huvudbudskap, huvudtanke, det som man inom språkveten-
skap brukar benämna makroproposition. Skribenten själv har ju den röda 
tråden i sitt huvud, vet vad texten går ut på, d.v.s. ser texten från sitt 
perspektiv. 
En viktig egenskap hos en populärvetenskaplig text är det intryck som texten 
ger vid en första anblick. För det första måste texten ge vilopunkter för ögat. 
Ett nytt stycke ger en sådan vilopunkt där läsaren kan stanna upp och sedan 
ta ny sats igen. Om styckena är alltför långa och kompakta krävs det ett stort 
utgångsintresse från läsarens sida för att han eller hon ska ta itu med texten. 
Ganska många av de aktuella skribenterna bryter mot detta. För det andra 
har texterna ofta andra visuella företeelser som kan skrämma bort läsare, t.ex. 
alltför många okända förkortningar, långa exakta sifferuppgifter eller långa 
beteckningar på kemiska ämnen. 

Vad har studenterna med sig i bagaget? 
Som vi tidigare nämnt kan det finnas stora skillnader i utbildningens 
omfattning och innehåll mellan enskilda naturvetarstudenter, även inom 
samma huvudämne. När de examensarbeten gjordes som vi har hämtat vårt 
material ifrån var magisterexamen den vanligaste examen i biologiämnena. 
Denna omfattar minst fyra års studier, vilket med dagens poängberäkning 
motsvarar 240 högskolepoäng (hp), varav minst hälften ska vara i huvud-
ämnet. För en magisterexamen i t.ex. biologi krävs alltså minst 120 hp 
biologistudier. Resterande poäng kan vara fritt valda kurser inom eller 
utanför det naturvetenskapliga ämnesområdet.  
En fråga som vi har ställt oss är hur biologistudenternas kursval och 
prestationer på kurser påverkar deras förmåga att skriva populärveten-
skapligt. Är det så att omfattande studier, och därmed fördjupade kunskaper, 
i ett specifikt ämne ger bättre förutsättningar att presentera ämnet på ett 
populärvetenskapligt sätt? Eller är det så att studier utanför det egna 
ämnesområdet och närliggande fält ger ett breddat perspektiv, och att detta 
ger bättre förutsättningar för populärvetenskapligt skrivande? För att se vilka 
faktorer som kan ha betydelse har vi undersökt sambandet mellan de 
individuella studenternas populärvetenskapliga textkvalitet och fyra olika 
faktorer, sammanställda från studenternas LADOK-historik.  
1. Utbildningens totala längd  
2. Antal poäng i biologi 
3. Andel poäng med betyget väl godkänd i biologi (i betygsskalan finns oftast 
två betyg: godkänd och väl godkänd) 
4. Antal poäng i kurser utanför de naturvetenskapliga, tekniska och medicin-
ska ämnesområdena.  
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Det vi fann var att textkvaliteten inte har någon tydlig koppling till någon av 
dessa enskilda faktorer. Både de mest och de minst välskrivna texterna fanns 
representerade bland studenter med längre och med kortare utbildning, fler 
och färre biologipoäng, högre och lägre biologibetyg, samt fler och färre 
kurser utanför de naturvetenskapliga och angränsande ämnesområdena.  
Jämförelsen visar att ingen av faktorerna enskilt tycks påverka studenternas 
förmåga att skriva en populärvetenskaplig text. Vi kunde däremot göra en 
annan iakttagelse. Två av de studenter (HM och Desirée) som ingår i under-
sökningen har i sin utbildning omfattande studier, inklusive examensarbete, 
inom området kommunikation (S-fakulteten). Båda dessa studenter har även 
lyckats mycket väl med sina populärvetenskapliga texter vad gäller upp-
byggnad, förmåga att appellera till läsaren och anpassning till situation och 
läsare; de uppfyller med andra ord de första tre av våra kriterier för en 
välskriven populärvetenskaplig text. Den ena texten är dessutom språkligt 
korrekt och stilistiskt driven. Även om det statistiska underlaget är alltför 
begränsat att dra några långtgående slutsatser ifrån antyder resultatet att 
kommunikationsträning är en faktor som har betydelse för kvaliteten på 
studenternas populärvetenskapliga texter.  



 
44 

7 Återkoppling 
I det material som vi utgår från har varje student fått individuell, skriftlig 
återkoppling på sin text från läraren via e-post. Efter återkopplingen har 
studenten själv ansvarat för att texten redigeras, och textens andra version 
kontrolleras normalt inte av läraren. Ytterligare granskning har gjorts endast 
om studenten särskilt har önskat ny återkoppling. I och med att den 
redigerade texten lämnas in till kurssekreteraren blir studenten godkänd. 
Texten betygsätts inte utan ingår som ett obligatoriskt moment i 
examensarbetet.  

Återkopplingens form och innehåll 
Lärarens återkoppling består av dels ett sammanfattande omdöme med 
övergripande kommentarer, dels lokala kommentarer placerade inne i texten 
med hjälp av ordbehandlingsprogrammets kommentarfunktion. Vid en 
genomgång av alla kommentarer ser man tydligt vilka texter som är bra – 
detta skrivs ut i klartext. För de sämre texterna måste omdömet läsas mellan 
raderna, d.v.s. räknas ut dels genom antalet kommentarrutor, dels genom 
frånvaron av direkt beröm.  
I de övergripande kommentarerna finns alltid ett positivt omdöme om 
innehållet, t.ex. ”Du har skrivit en trevlig sammanfattning om en intressant 
undersökning” eller ”Du har skrivit en intressant sammanfattning om ett 
spännande ämne”. Ofta, men inte alltid får själva texten också ett omdöme, 
av typen ”Din text väcker intresse och håller lagom svårighetsnivå” eller ”Du 
skriver njutbar svenska”.  
Lärarens kritiska synpunkter framställs oftast i form av referat av intryck: 
”Möjligen kan början av sista stycket upplevas som en upprepning”, ”Bitvis 
upplever jag texten som en aning ’pratig’” eller ”I sista stycket är jag lite 
osäker på …”. I andra fall uttrycks kritiken i form av uppmaningar till 
förändring, antingen i form av imperativsatser; ”Förtydliga gärna så att det 
inte råder något tvivel”, ”Tänk på att …” ”Försök i första hand använda …”, 
men ibland mer indirekt, t.ex. ”Jag vill också be dig att fundera på om …” 
eller ”Jag föreslår också att du lägger till …”. Kommentarerna åtföljs av 
exemplifieringar eller också kompletteras de med lokala kommentarer i 
texten.   
En granskning av återkopplingen visar att de flesta ändringsförslagen gäller 
språklig form, snarare än struktur och innehåll.  
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Kommentarer om texternas uppbyggnad 
När det gäller texternas uppbyggnad, så har nästan alla studenter fått en 
positiv övergripande kommentar om denna, t.ex. ”Texten är väldisponerad” 
eller ”Sammanfattningen är välskriven och logiskt uppbyggd”. Ingen skri-
bent har uppmanats att ändra sin disposition. En femtedel har dock blivit 
föreslagna att skriva en bättre rubrik. 

Kommentarer om hur texten appellerar till läsaren 
Anmärkningsvärt är att nästan hälften av skribenterna har fått kommentarer 
som visar att de inte lyckats poängtera vinsten med sin undersökning, inte 
framhävt resultatet eller lyckats påvisa nyttan av det. LJ får t.ex. i det sam-
manfattande omdömet följande kommentar: 

Poängtera gärna ännu tydligare fördelarna med din metod (se 
kommentar i sista stycket)! 

Denna korresponderar med en lokal kommentar i marginalen: 
Poängtera gärna om din metod är billigare, snabbare eller bättre 
i något annat avseende! 

Som framgår av exemplet riktas inte kommentaren mot texten som helhet, 
utan den är begränsad till textens sista rader. Studenten uppmanas således att 
skriva till, inte att skriva om, trots att problemet egentligen gäller textens 
budskap och syfte. En bra avslutning kan förbättra en text med olämpligt 
textmönster eller för snävt vetenskapligt perspektiv, men förändringsbehovet 
är ofta egentligen större.  

Kommentarer om läsaranpassning 
Merparten av studenterna har också fått återkoppling gällande läsar-
anpassning, framför allt uppmaningar om att minska mängden facktermer 
och fackmässiga uttryck och att utelämna detaljerade fakta som inte har 
allmänintresse. MF får t.ex. följande övergripande kommentar: 

Som du ser har jag skrivit några kommentarer i texten. Framför 
allt är det mindre, språkliga ändringsförslag, men på ett par 
ställen också förslag till hur du kan förenkla texten ytterligare 
för de läsare som inte är insatta i ämnet. 

De korresponderande lokala kommentarerna ser ut så här: 
Är denna information nödvändig för en läsare som inte är 
biolog? Kan strykas. 
Lägg gärna till en liten förklaring om vad mycel är. 

Flera har också uppmanats att ersätta pronomenet man med tydligare beteck-
ningar, och en del har blivit ombedda att korta meningslängden. Jens får t.ex. 
följande övergripande kommentar: 
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Det enda jag vill be dig förtydliga är vad som har varit syftet 
med din undersökning och vad som är dina resultat. Det är lite 
oklart för läsaren vad som är tidigare kunskaper och vad du har 
kommit fram till i ditt examensarbete. 

 
Korresponderande lokal kommentar till Jens: 
 

Genom att studera fossil från fåglar och krokodiler kan man se 
att de skiljde sig från varandra för mellan 235 och 250 miljoner 
år sedan. Lägger man till denna information till det genetiska 
trädet går det att dra slutsatser om när de olika krokodilarterna 
måste ha skiljt på sig. Till exempel ser man a

 

tt krokodiler och 
alligatorer måste ha delat på sig för cirka 110 miljoner år sedan. 

Kommentarer om språkdräkt 
De allra flesta av lärarens kommentarer gäller språkriktighet och stil, dvs. 
textens språkdräkt. Alla studenter utom en har fått kommentarer om detta. 
Kommentarerna kan röra ordval och uttryck, formalia, t.ex. kursiveringar och 
sätt att skriva sifferbeteckningar, ”rena” språkfel, t.ex. särskrivningar och 
stavfel, stilnivå, t.ex. användning av ord som labb och jobbar. Om 
kommentarerna rör engångsföreteelser återfinns de i form av lokala 
kommentarer: 
 
 
 

Att ta reda på precis vilka arter som finns i ett område skulle ta 
mycket tid och pengar, därför används begreppet nyckelart: om 
en specifik art finns där så finns där många andra sällsynta 
arter också. Många studier har gjorts på begreppet nyckelart och 
försökt reda ut om begreppet egentligen fungerar. Finns det 
arter vars närvaro i ett område kan tyda på att området är 
väldigt

 
 passande även för andra arter? (Jens) 

 
 
 
Återkommande fel kommenteras oftast i det övergripande omdömet, exem-
pelvis: 

Tänk på att skriva ihop sammansatta ord på svenska, t.ex. 
mosaikmönster, och att använda bindestreck i 
sammansättningar mellan en förkortning och ett annat ord, t.ex. 
IgG-antikropp. 

Dina resultat? 

Av dina resultat? 

Termen behöver bara kursiveras 
första gången (i stycke 1). 
 

Bättre: kräva (syftar både 
på ”tid” och ”pengar”). 

Kan strykas. Förstärkningsord 
används endast sparsamt inom 
populärvetenskapen. 
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Studenternas utvärdering av återkopplingen 
Alla naturvetarstudenter uppmanas att fylla i en elektronisk kursvärdering 
(e-val) när de är klara med sitt examensarbete. Bland annat utvärderas de 
föreläsningar som ges om vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande 
och den återkoppling som studenterna har fått på sin populärvetenskapliga 
sammanfattning.  
Svaren visar att studenterna värderar återkopplingen mycket högt. På frågan 
”Hur har återkopplingen varit från den person som har granskat din 
populärvetenskapliga sammanfattning?” har biologistudenterna i genomsnitt 
gett betyget 4,6 på en femgradig skala. Bland omdömena i utvärderingens 
fria kommentarfält handlar de flesta om att återkopplingen har varit ”bra, 
snabb, tydlig, lättförståelig” och att den ”har förbättrat arbetet”. Trots att 
svarsfrekvensen på utvärderingen är relativt låg, knappt 30 procent, talar de 
enhetliga omdömena för att studenter generellt uppfattar återkopplingen 
som värdefull. 
Det är två frågor som bör ställas när man granskar återkopplingen och de 
resultat som denna förutsätts ge. Den första handlar om i vilken utsträckning 
studenterna har förstått återkopplingen, både om det faktiskt har gått fram 
att de kritiska synpunkterna är kritiska och vidare vad kritiken går ut på. Den 
andra frågan rör om studenterna har agerat adekvat och följaktligen rättat till 
sin text. Om så inte har skett kan detta bero på att studenterna inte har 
förstått eller att de inte har orkat, haft tid eller velat.  

Resultat av återkopplingen 
Även om studenterna värderar återkopplingen högt kan man se att det är 
långt ifrån alla som tar hänsyn till den när de redigerar sina texter. Av de 25 
studenterna har bara drygt hälften (13 stycken) arbetat om texterna enligt 
förslag så att alla eller flertalet brister har åtgärdats. Bland de övriga har 9 
redigerat sina texter i betydande omfattning, samtidigt som en del nya 
felaktigheter har uppstått. Resterande 3 har inte alls eller i liten mån åtgärdat 
bristerna. 
En allmän iakttagelse är att ändringar som inte kräver någon eftertanke har 
utförts, exempelvis lokalt placerade kommentarer som ”ta bort”, ”stava så 
här” och ”använd bindestreck”. Även ändringar som kräver viss eftertanke, 
men är begränsade till en mening, t.ex. ”lägg till förklaring”, ”skriv om så att 
ordet som inte upprepas”, är i regel genomförda. Studenterna verkar vara 
mindre benägna att göra ändringar som kräver att de läser och arbetar om en 
eller flera meningar. Instruktioner som ofta följs är: ”Roligare rubrik!”, ”Lyft 
fram fördelen med ditt resultat i sista stycket!”, ”Byt ut man generellt.”. 
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Vanliga fel som uppstår när studenten korrigerar sin text är brott mot 
subjektsregeln och att meningens början och slut inte hänger ihop. Ett 
exempel: 
Charlotte, version 1: 
 
 

DDT tenderade att minska aktiviteten av androgenreceptorn 
dos-responsartat,

Charlotte, version 2: 

 d v s ju högre dos DDT desto större 
minskning i aktivitet.   

DDT tenderade att minska ju högre dos DDT desto större 
minskning i aktivitet. 

Att nya fel uppstår vid korrigering talar för att studenten inte läser sin egen 
text ordentligt. Detta kan i sin tur bero på att ordbehandlingsprogrammets 
kommentarfunktion gör att studenten inte behöver läsa sin egen text för att se 
missarna. Han eller hon behöver alltså inte nödvändigtvis förstå lärarens 
kommentar för att göra en rättelse. Det skulle betyda att lokala kommentarer 
inte gynnar studentens arbete med textens helhet. Å andra sidan är det just 
de enklare, lokala kommentarerna som åtgärdas oftast; ur den synvinkeln är 
denna typ av återkoppling meningsfull att ge. De övergripande kommen-
tarerna, där studenten t.ex. uppmanas att argumentera eller föra ett fördjupat 
resonemang, är de som vållar störst svårigheter. Det skulle tala för att de nya 
fel som uppstår vid redigering efter enklare, lokala kommentarer i huvudsak 
beror på slarv. Däremot är det kanske troligt att studenterna inte har 
tillräcklig förmåga att se eller åtgärda mer komplexa brister t.ex. i textens 
disposition, koherens eller förmåga att lyfta fram textens huvudbudskap.  
En del studenter som har fått många synpunkter och kommentarer har helt 
underlåtit att bearbeta sin text. Även uppenbara fel som skulle ha varit enkelt 
åtgärdade finns kvar i den andra versionen. Det kanske mest slående 
exemplet har vi redan berört:  

I en grop jämte en liten dam i södra Skåne grävde man i mitten 
på 1960-talet ned jord med rester av HCB. (KP, version 2) 

Ändringen dam  damm har alltså inte redigerats efter återkopplingen! 
Sammanfattningsvis kan vi se att lärarens återkoppling leder till olika 
åtgärder hos olika studenter. Framför allt gäller det de kommentarer som 
kräver en mer omfattande redigering av texten. Det är troligt att studenternas 
varierande respons beror dels på hur de uppfattar återkopplingen, dels 
vilken förmåga de har att arbeta om sin text utifrån de kommentarer de fått. 
Vi kan dela in studenterna i tre kategorier som förklarar de olika utfallen: 

Stryk hellre denna formulering och använd bara den 
enklare förklaringen i slutet av meningen. 
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A. Studenten förstår återkopplingen och har förmåga att förbättra sin text.  
B. Studenten förstår återkopplingen, men har inte tillräcklig förmåga att 
förbättra sin text. 
C. Studenten förstår inte återkopplingen och har inte tillräcklig förmåga att 
förbättra sin text.  
Det är alltså i kategori B och C som de huvudsakliga problemen finns, 
studenter som inte uppfattar lärarens budskap och studenter som inte lyckas 
höja kvaliteten på sin egen text. Deras problem kan ha olika orsaker. Om 
studenten har svårt att förstå återkopplingen kan det bero på att den är 
otydligt formulerad. Det kan också bero på att studenten är ovan vid att ta 
emot och hantera återkoppling på en skriven text. En tredje förklaring kan 
vara att studenten inte förstår innebörden i återkopplingen eftersom han eller 
hon har otillräcklig kunskap om hur en, i det här fallet populärvetenskaplig, 
text bör vara uppbyggd. Det andra problemet, att studenten inte klarar av att 
förbättra sin text, kan också förklaras med bristande kunskap om hur väl 
fungerande texter är uppbyggda.  
Om vi delar in biologistudenterna enligt denna modell kommer majoriteten 
att tillhöra kategori A eller B, 13 respektive 9 stycken. Det innebär att de allra 
flesta verkar förstå innebörden i den återkoppling de har fått. Däremot 
varierar deras möjlighet/vilja att tillgodogöra sig den. De studenter som inte 
alls har tagit hänsyn till återkopplingen är i klar minoritet, 3 stycken, och 
dessa har placerats i kategori C. Det finns inga statistiskt signifikanta 
skillnader mellan andelen kvinnor respektive män i de olika kategorierna, 
vilket betyder att studenternas respons på återkoppling är oberoende av kön. 
Vi kan inte säkert veta om de studenter vi har funnit i kategori C verkligen 
inte har förstått återkopplingen. Vårt resonemang utgår ifrån att det finns en 
vilja till förbättring, ändå kan vi inte bortse från möjligheten att studenten 
helt enkelt struntar i återkopplingen. Kanske anser en sådan student att 
texten är bra som den är, eller också orkar han eller hon inte arbeta om den.  
Studenterna i de olika grupperna skulle vara i behov av olika didaktiska 
åtgärder. Studenterna i grupp A är inte i egentligt behov av stöd, men det 
idealiska vore naturligtvis att även duktiga studenter fick möjlighet att 
förbättra sina texter och därmed höja sin skriftliga kompetens. Grupp B 
skulle kanske vara behjälpta med ett arbete i responsgrupper, där alla 
gruppens medlemmar läste varandras texter och antingen gav varandra 
återkoppling sinsemellan eller hjälptes åt att tolka återkopplingen från 
läraren. Gruppmedlemmarna kunde då också ge varandra stöd med att 
skriva om texterna. Grupp C är kanske den svåraste gruppen. Studenter i 
denna grupp är i behov av tydligare lärarstöd. Kanske extrahjälp i form av 
skrivstuga eller studieverkstad vore den rimligaste åtgärden för deras del. 
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8 Didaktiska slutsatser  
De studenter vars texter vi har analyserat är alldeles i slutet av sin utbildning. 
Det betyder att de i princip ska ha nått de lärandemål som finns formulerade 
i utbildningsplanen. Dessa mål ska därmed motsvara den kompetens som en 
yrkesverksam naturvetare bör ha. Förmågan att kommunicera sitt ämne med 
olika målgrupper är ett av dem; studenten ska efter sin utbildning kunna 
förmedla naturvetenskapliga kunskaper och delta i fritt meningsutbyte också 
i kontakt med människor med annan utbildningsbakgrund (Naturveten-
skapliga fakulteten 2006). Av vår analys kan vi dra slutsatsen att denna 
förmåga är mycket varierande bland de studenter som examineras och att 
den i flera fall skulle behöva stärkas. 

Den nuvarande kommunikationsträningen 
Kommunikationsträningen för biologistudenter kan i dag se mycket olika ut. 
Även om det förekommer moment i olika biologikurser, t.ex. muntlig 
presentation, postertillverkning och medieträning, finns ingen uttalad plan 
för hur den enskilde studenten ska utveckla sin kommunikationsförmåga. 
Eftersom många kurser är valbara är det till stor del slumpen som styr vilka 
kommunikationsmoment studenten faktiskt tar del av under sin utbildning. 
Det innebär också att det inte finns någon tydlig strategi för progression. 
Endast få av de studenter som tillfrågas i samband med föreläsningar har fått 
träning i att skriva populärvetenskapligt innan de börjar på sitt 
examensarbete. Det syns också tydligt i de texter vi har läst att studenterna är 
ovana vid genren. Under utbildningen är det i huvudsak det vetenskapliga 
skrivandet som tränas. Det kan bero på att de naturvetenskapliga 
utbildningarna av tradition har en nära koppling till fakultetens forskning. 
Kontakten med arbetslivet utanför universitetet är relativt begränsad och en 
stor andel av de studenter som examineras går direkt vidare till forskar-
utbildningen. Behovet att kommunicera med målgrupper utanför forskar-
samhället kan därmed framstå som underordnad. 
Just förmågan att anpassa sig till en bredare målgrupp och att vidga 
perspektivet är en av de svagare punkterna hos våra skribenter. I flera fall 
framgår det inte tillräckligt tydligt vad som är poängen med deras projekt 
eller vad resultaten betyder. Skribenterna har också svårigheter att föra 
värderande resonemang och att t.ex. spekulera i vad deras resultat kan leda 
till i framtiden. Flera måste aktivt uppmanas att tala om fördelarna med 
exempelvis en ny metod som de har utvecklat. Det verkar finnas en osäkerhet 
kring vad som är tillåtet att skriva – som hur mycket man får förenkla eller 
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generalisera – och det ligger nära till hands att det är den vetenskapliga 
genrens strikta krav på objektivitet och precision som påverkar och hämmar. 
Att studenter präglas av den tradition som råder för skrivande inom det egna 
ämnesområdet är ingen överraskning. North (2005) har i en kvalitativ studie 
jämfört hur studenter från olika discipliner skriver en uppsats i ämnet 
vetenskapshistoria. Utmärkande för naturvetarstudenter är ett korthugget 
och faktafokuserat skrivsätt, där lite utrymme ges åt tolkning, värdering och 
problematisering. Intervjuer i samma studie visade också att naturvetar-
studenterna upplevde svårigheter med att skriva en text som skilde sig från 
den vetenskapliga genre de skolats in i under sin utbildning. Norths resultat 
stämmer väl överens med de iakttagelser vi har gjort i denna undersökning. 

Skrivande som didaktiskt redskap 
Det finns flera vinster med att ge större utrymme åt andra genrer än den 
vetenskapliga inom den naturvetenskapliga utbildningen. Nyttan av att 
kunna popularisera sitt ämne är uppenbar, det är en stor fördel att kunna 
göra sig förstådd bland arbetskamrater med en annan ämnesbakgrund än 
den man själv har. Även förmågan att formulera t.ex. utredande texter, PM, 
verksamhetsberättelser eller årsredovisningar har en tydlig koppling till 
arbetslivet. Inom akademin har vetenskapliga artiklar som även uppmärk-
sammas i allmänna medier visat sig få en högre citeringsfrekvens än andra 
liknande artiklar (Phillips et al. 1991) – något som talar för att forskare har 
fördelar också av att publicera sig populärvetenskapligt. Det finns även en 
viktig samhällsaspekt av att sprida och göra ny kunskap tillgänglig för en 
bredare allmänhet, genom att på vetenskaplig grund kritiskt värdera, 
debattera eller skapa opinion (Thurén 2000). Ytterst är detta en fråga om 
demokrati.  
Vi vill dessutom lyfta fram värdet av den personliga utveckling som är 
förknippad med skrivande. Skrivandet kan också som didaktiskt redskap 
bidra till att understödja och fördjupa studentens lärande (Dysthe et al. 2002). 
Skrivandet blir då en process där vi överför tankar, men också där vi 
upptäcker tankar genom språket (Hoel 2001:34). Processen påminner om den 
som äger rum i samtal mellan människor. I samtalet utvecklas tanken så att 
formuleringsprocessen samtidigt blir en förståelseprocess, både hos talaren 
och lyssnaren (Vygotskij 1987:251). På samma sätt liknar Hammarén (2009:44) 
skrivandet vid en inre dialog, där författaren samtalar med sig själv och 
därigenom får tillgång till sina egna tankar.  
De kvalitativt högsta nivåerna av studenters lärande benämns relationell och 
utökad abstrakt, enligt SOLO-taxonomin (Structure of the Observed Learning 
Outcome, Biggs and Collis 1982). Dessa motsvarar bland annat förmågan att 
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förklara, relatera, generalisera och reflektera över, i det här fallet, 
naturvetenskapliga företeelser. Samtidigt som förmågorna är en förutsättning 
för både vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande kan 
skrivprocessen användas som medel för att utveckla dem. Populärveten-
skapens retorik blir här ett tankeredskap som hjälper studenten att byta 
perspektiv (Wolrath Söderberg 2003). Genom att bredda perspektivet kan 
skrivandet bidra till att studenten ser ett specifikt ämne eller projekt ur olika 
synvinklar. På så sätt ger det också tillfälle att utveckla förmågan till kritisk 
reflexion och argumentation – något som vi i vår undersökning har visat att 
det finns ett behov av.    
Finns det då någon principiell skillnad i hur studenter utvecklar sin förmåga 
att skriva vetenskapligt respektive populärvetenskapligt? Vi menar att det i 
båda fallen handlar om en medvetenhet om hur texter är uppbyggda och att 
kännedom om olika genrer bidrar till att öka denna medvetenhet. Kelly och 
Takao (2002) har utvecklat en modell för att analysera argumentation och 
bevisföring i vetenskapliga texter. Modellen har använts i en undersökning 
där texter skrivna av studenter i ämnet oceanografi analyseras för att 
kartlägga vilka faktorer som bidrar till att en text upplevs som välskriven 
(Kelly och Bazerman 2003). Utmärkande för de välskrivna texterna är en 
retorik som pendlar mellan specifikt och generellt och där utsagor på olika 
epistemisk nivå binds samman till hållbara argument. Det kan exempelvis 
innebära att författaren utifrån specifika data presenterar samband eller 
modeller, som i sin tur kan kopplas till mer generella kunskaper och teorier. 
Här, liksom inom den populärvetenskapliga genren, är det alltså förmågan 
att växla mellan detaljer och helhet som gör argumentationen framgångsrik. 
Det som också skiljer de välskrivna texterna från de sämre är hur olika 
begrepp introduceras och återkommer i texten, och vilken grad av koherens 
texten har. Samtliga av dessa karaktärsdrag som kännetecknar en välskriven 
vetenskaplig text gäller i allra högsta grad även för en populärvetenskaplig. 
För den som vill utveckla sin förmåga att skriva vetenskap kan därför det 
populärvetenskapliga skrivandet vara en god övning.    

Förslag till ny modell 
För att en utbildning ska vara kvalitativ måste det finns en samstämmighet 
(constructive alignment) mellan innehåll och de mål som studenterna exami-
neras mot (Biggs 2003). Med den nuvarande kommunikationsträningens 
upplägg är det inte möjligt att garantera detta för alla naturvetarstudenter. 
Eftersom de flesta kommunikationsmoment är knutna till valbara kurser 
finns en risk att olika studenter får olika förutsättningar att nå målen. Ett 
alternativ kan vara att frikoppla kommunikationsträningen från utbildningen 
i övrigt och arrangera olika kommunikationsövningar mellan eller bredvid de 
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naturvetenskapliga kurserna. Sådana lösningar har i andra sammanhang 
dock visat sig vara mindre framgångsrika (Barrie 2006). Den modell som vi i 
stället förespråkar bygger på idén att övning av generella färdigheter 
integreras med ämnesstudierna. På så sätt tränas studenternas kommunika-
tionsfärdigheter i ett givet sammanhang. Detta ligger i linje med de resultat 
som visar att studenters kommunikationsfärdigheter är kontextspecifika 
(Blåsjö 2004). Följaktligen bör det vara de naturvetenskapliga lärarna som 
också ansvarar för kommunikationsträningen. 
Barrie (2006) har visat att det bland australiensiska universitetslärare finns 
stora skillnader i hur de tolkar begreppet generella kompetenser: vad dessa 
innebär, vilka mål som ska uppnås och hur det ska gå till. Den ena 
ytterligheten är de lärare som betraktar generella kompetenser enbart som 
fristående förkunskaper till ämnesstudierna. Den andra är de som menar att 
de generella och ämnesmässiga kompetenserna utvecklas parallellt och att de 
generella kompetenserna dessutom är en förutsättning för individens 
utveckling såväl av kunskaper och färdigheter inom ämnet som på det 
personliga planet. Några av de kompetenser som gynnas av en integrerad 
utbildning är förmågan att möta diversitet och förändring, förmågan att 
utveckla egna ståndpunkter och argumentera för dessa, och förmågan att 
använda kommunikation som ett medel för lärande (Barrie 2007).  
Vid Naturvetenskapliga fakulteten finns i dag inte någon språkpolicy eller 
enhetlig praxis för skrivande av olika typer av texter. Vetenskapliga 
publikationer följer traditionerna inom respektive ämne. På grundutbild-
ningsnivå förekommer det att institutioner utfärdar rekommendationer för 
rapportskrivning, vanligtvis på enskilda lärares initiativ. Fokus riktas ofta på 
formaliteter som referenshantering och layout, ibland också ordval och 
meningsbyggnad (t.ex. råd att använda aktiv form, undvika långa invecklade 
meningar och onödigt användande av latinska namn). Mindre vanligt, 
däremot, är resonemang om textens uppbyggnad, och hur bland annat 
referensbindning, styckeindelning och metatext, som vi belyser i denna 
rapport, påverkar textens helhet. 
I många fall saknas också gemensamma riktlinjer för lärare som ska granska 
och ge återkoppling på studenters texter, exempelvis labbrapporter. Det 
råder därför en osäkerhet, inte minst bland undervisande doktorander, om 
vilka kvalitativa mål studenten ska uppnå och examineras mot, och vad som 
förväntas av den granskande läraren i samband med en skrivuppgift.  
Återkoppling är avgörande för studentens utveckling och progression (se 
t.ex. Laurillard 2002:55). Om de kvalitativa kraven är otydliga och responsen 
från lärarna godtycklig finns en risk att måluppfyllelsen äventyras och att 
examinationen inte blir konsistent. Det är därför angeläget att nå en samsyn 
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kring hur studenters skrivande ska handledas, granskas och examineras. Det 
är också viktigt att uppmärksamma de lärarinsatser som rör studenters 
skrivande. Ofta värderas undervisning som handlar om generella 
kompetenser lågt, trots att dessa har stor betydelse för utbildningens kvalitet 
(Barrie 2006).  
Vi föreslår en modell där ett antal kommunikationsfärdigheter, som alla 
naturvetarstudenter bör tillägna sig under sin utbildning, definieras. För en 
kandidatexamen ska varje student ha nått upp till en viss kvalitetsnivå inom 
respektive färdighet. Genom upprepade tillfällen till träning, med åtföljande 
återkoppling, skapas förutsättningar för individuell progression under 
utbildningen. Varje färdighet redovisas och examineras i form av en konkret 
produkt, som kan vara till exempel ett skriftligt alster, en illustration eller en 
muntlig presentation som har dokumenterats. Den enskilde studenten samlar 
sina produkter i en kommunikationsportfölj, som kan läggas till cv:t och visas 
upp t.ex. i samband med en arbetsansökan. 
Som vi tidigare nämnt bör övningarna integreras i de ordinarie kurserna. Vi 
menar att en strimma som löper parallellt med dessa har stora möjligheter att 
ge struktur åt studenternas kommunikationsträning och leda till progression 
genom hela utbildningen. I en sådan strimma kan även lärare från andra 
fakulteter samverka med och, framför allt initialt, fungera som stöd åt de 
naturvetenskapliga lärarna. Den kan dessutom fungera som mötesplats för 
studenter från de olika fakulteterna och på så sätt erbjuda möjligheter till 
tvärvetenskapligt utbyte under utbildningen. Utformningen av strimman är 
en angelägen uppgift som vi med denna rapport har velat lägga en grund till. 
Det är vår förhoppning att en samordning och kvalitativ utveckling av 
kommunikationsmomenten ska leda både till förbättrad kommunikations-
färdighet och till fördjupat lärande inom de naturvetenskapliga utbild-
ningarna. 
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