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Skrivande 
 
… som generell färdighet 
 
… som tankeredskap 
 



  
Språket speglar ämnet 

Ex. Nationalekonomi 

Problem Lösning 

Problem 

Ex. Historia 

Blåsjö (2004) 

därmed 

följaktligen 

därför 

dock 

å andra sidan 

däremot 



Naturvetarstudenternas styrkor 

De flesta klarar att 
•  formulera informativa och slående rubriker 
•  skriva goda introduktionsstycken. 

 
 
 
 
 

   Pelger, Santesson & Josefsson (2009) 
 



… och svagheter 

Många är oförmögna att  
•  anpassa sig till den populärvetenskapliga genren 
•  vidga perspektivet 
•  lyfta fram textens huvudtanke (själva ”poängen”) 
•  argumentera för projektets relevans 
•  generalisera och spekulera. 

Vad säger detta om deras färdighet och förståelse? 
 



Har det populärvetenskapliga skrivandet bidragit till att ge dig 
ett annorlunda perspektiv på ditt projekt eller ämne?  

 

— Ja faktiskt, det kändes nästan som att man stod utanför projektet 
och tittade in på det istället för att vara insyltad som man var typ 
hela tiden. Kändes bra att få lite distans till det med det 
populärvetenskapliga skrivandet. 

 

— Kanske blir det lättare att själv förstå "the bigger picture" av vad 
man egentligen sysslat med i 20 veckor. Lätt att snöa in sig på 
cellnivå.  

 

— I slutet av sin utbildning har man kanske glömt hur mycket man 
faktiskt lärt sig under utbildningen, och förutsätter att 
omgivningen kan en hel del av det man själv kan. När man 
skriver för "vanliga" människor blir man positivt påmind om hur 
mycket man faktiskt kan om sitt ämne. 
 



Har det populärvetenskapliga skrivandet bidragit till din egen 
förståelse av projektet eller ämnet?  

 

— Det populärvetenskapliga skrivandet gav mig chansen att se 
innehållet i mitt projekt i ett enklare ljus, d.v.s. att jag mer 
skapade en helhet av ämnet för mig själv. Effekten blir lite som 
att göra en mindmap, att man får en tydligare bild av ämnet. 

 

— Ja, jag fick fundera på syftet med mitt projekt (varför mitt projekt 
var viktigt), något som jag inte funderat på tidigare. 

 

— Det har bidragit till att man måste fråga sig själv vad man kan 
använda mina resultat till i framtiden. 
 

 
        
       Pelger (2011) 
 



Lärandenivåer enligt SOLO-taxonomin 

Nämner 
begrepp 

Kopplar 
ihop 

företeelse 
med rätt 
begrepp 

Räknar upp, 
beskriver 
och ställer 
samman 

kunskaper 

Jämför, 
förklarar, 

analyserar 
och relaterar 
kunskaper 

Teoretiserar, 
generaliserar, 
drar slutsatser 
och värderar 

    Efter Biggs & Collis (1982) 



Vad kännetecknar en välskriven text? 

Kännetecken inom den vetenskapliga genren: 
•  En retorik som växlar mellan helhet och detaljer, generellt 

och specifikt. 
•  Hur begrepp introduceras och återkommer i texten. 
•  Koherens – den röda tråden.  

       Kelly & Takao (2002) 

 
•  Detsamma gäller inom den populärvetenskapliga genren! 
 

  
 



Populärvetenskapligt skrivande  

Många studenter upplever att det 
§  ger vidgat perspektiv 
§  bidrar till förståelsen. 
 
Den populärvetenskapliga retoriken kan hjälpa studenten att 
§  byta perspektiv 
§  se ämnets/projektets relevans för samhället och individen 
§  utveckla förmågan till kritisk reflexion och argumentation 
§  utveckla även sitt vetenskapliga skrivande 
§  bli medveten om sin egen kompetens. 

  
 



Susanne Pelger & Sara Santesson

Retorik
för naturvetare

Skrivande som fördjupar lärandet

Art.nr 35751

Förnamn Efternamn (fet kursiv) författarpresen-
tation (kursiv). Justera texten i underkant med 
bilden.

www.studentlitteratur.se

Retorik för naturvetare
Skrivande som fördjupar lärandet

Baksidestext (normal). Baksidans typografi (författarpresentatio-
nen, titeln och baksidestexten) bör följa framsidan. Detsamma 
gäller för typografin på bokens rygg. Mallar och inställningsfiler 
finns på www.studentlitteratur.se/originalmallar.

Susanne Pelger & Sara Santesson | Retorik för naturvetare

-  Vad är god populärvetenskap? 

-  Varför skriva populärvetenskapligt? 

-  Hur kan skrivande tränas? 

-  Hur ger man konstruktiv respons? 
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